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WPROWADZENIE
Jednym z elementów polityki społecznej prowadzonej przez ełcki samorząd jest
monitorowanie problemów alkoholowych i podejmowanie różnych form działań
służących ich rozwiązywaniu oraz zmniejszaniu ich dolegliwości.
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r.
zawiera zadania określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
problemów alkoholowych, które będą realizowane w formach dostosowanych do
aktualnych potrzeb lokalnych, z wykorzystaniem istniejących zasobów służących
rozwiązywaniu problemów wynikających z uzależnień. Głównymi założeniami
Programu jest ograniczenie występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem
nadużywania alkoholu, rozwój działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych, wzrost społecznej świadomości dotyczącej tej tematyki oraz
doskonalenie współpracy pomiędzy osobami i instytucjami.
Program

uwzględnia

działania

związane

z

profilaktyką

uzależnień

oraz

rozwiązywaniem problemów alkoholowych, które będą skierowane do wszystkich
mieszkańców naszego miasta.
Zawiera działania profilaktyczno-informacyjne, mające na celu propagowanie
zdrowego

stylu

życia

i

zmianę

postaw

przy

użyciu

sprawdzonych

i rekomendowanych programów profilaktycznych, odpowiadających na środowiskowe
zapotrzebowanie. Zakłada realizację działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej,
selektywnej i wskazującej. Uwzględnia system działań pomocowych skierowanych do
osób uzależnionych, osób spożywających alkohol w sposób ryzykowny i szkodliwy, jak
również do ich rodzin. W celu zapewnienia skuteczności, uwzględnione działania są
długofalowe, konsekwentnie wdrażane oraz systematycznie prowadzone na terenie
naszego miasta.
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POSTANOWIENIA OGÓLNE
I. Zadania zapisane w niniejszym Programie, przewidziane do realizacji w 2017 roku,
są kontynuacją działalności prowadzonej w tym zakresie w latach ubiegłych
i odpowiadają nałożonym na gminy zadaniom określonym w:
1. Ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
2. Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na lata 2016-2020.

II. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2017r. został opracowany na podstawie diagnozy sporządzanej w 2016 roku.
Diagnoza Problemów Społecznych Miasta Ełk jest aktualna i znajduje się
w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2016r., który został przyjęty Uchwałą Nr XV.164.16 Rady
Miasta Ełku z dnia 23.02.2016r.
III. Przy opracowaniu programu brali udział przedstawiciele Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Rodzinnej, Przychodni
Leczenia Uzależnień, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej, Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, służby zdrowia
oraz instytucji, organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz profesjonalnie przygotowani realizatorzy programu.
Konsultacje odbyły się podczas spotkania organizowanego z poszczególnymi
grupami zawodowymi.
IV.

Działania prowadzone w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będą skorelowane z działaniami
z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie. Ponadto
uwzględnione zostały kierunki działań ujęte w „Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008-2018”.

V. Podmiotem realizującym Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2017r. będzie Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku.
Do
konstrukcji
oraz
realizacji
Miejskiego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Prezydent Miasta Ełk powołał
Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii.
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GŁÓWNY PROBLEM
Ograniczanie spożywania napojów alkoholowych na terenie miasta Ełku
oraz skutków związanych z jego nadużywaniem

GŁÓWNY CEL PROGRAMU
Zmniejszenie rozmiaru problemów alkoholowych w Ełku oraz radzenie sobie
z istniejącymi problemami

CELE STRATEGICZNE
I Zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu.
II Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
III Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania

problemów

alkoholowych

i

przeciwdziałania

narkomanii,

w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych
zajęć

sportowych,

uczestniczących

a

także

działań

na

rzecz

dożywiania

dzieci

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych

i socjoterapeutycznych.
IV Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
V Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
w art. 131 i 15 ustawy oraz prowadzenie procedur zmierzających do uzyskania
orzeczenia o obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
5

VI Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie
centrów integracji społecznej.

SPOSOBY REALIZACJI I WSKAŹNIKI OSIĄGANIA
CELÓW
I Zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu.
Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej terapii uzależnień
i innych świadczeń zdrowotnych dla osób uzależnionych i ich rodzin.
2. Organizowanie działań wspierających dla dzieci i młodzieży pochodzącej
z domów z problemem alkoholowym.
3. Wspieranie działalności środowisk samopomocowych dla osób uzależnionych
i ich rodzin.

Sposób realizacji:
1. Rozszerzenie oferty terapeutycznej dla mieszkańców Ełku z zakresu terapii
uzależnienia od

alkoholu

i współuzależnienia w systemie lecznictwa

ambulatoryjnego.
2. Rozszerzenie oferty terapeutycznej dla mieszkańców Ełku poprzez wykup
świadczeń z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu w systemie lecznictwa
zamkniętego.
3. Poradnia Rodzinna w Ełku – strukturę Poradni Rodzinnej określa załącznik:
a) Punkt Konsultacyjny dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodziców – porady
specjalistyczne z zakresu psychologii, socjoterapii, pedagogiki, prawa itp. oraz
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grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, grupy dla kobiet
współuzależnionych.
b) Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych od Narkotyków i ich Rodzin –
porady specjalistyczne z zakresu uzależnienia od narkotyków.
4. Umożliwienie

korzystania

osobom

uzależnionym

i

współuzależnionym

z różnych form pomocy po zakończonej terapii poprzez dofinansowanie działań
stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz wspierania osób uzależnionych
i współuzależnionych w ramach Otwartego Konkursu Ofert 2017 i Trybu
Małych Zleceń 2017.
5. Inne zadania z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu i ich rodzin wynikłe w trakcie roku.

Wskaźniki osiągania celów:
● liczba pacjentów uzależnionych korzystających z programów terapeutycznych,
● liczba grup wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz liczba osób z nich
korzystających;
● liczba porad i konsultacji indywidualnych udzielonych w Poradni Rodzinnej;
● liczba pacjentów po raz pierwszy zgłaszających się na leczenie do placówek
odwykowych;
● liczba osób uczestniczących w programach terapii dla członków rodzin osób
uzależnionych oraz zajęciach informacyjno-edukacyjnych.

II Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie.
Realizacja tego zadania odbywać się będzie poprzez działania zawarte w Gminnym
Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2016-2020.
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III Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących
w
pozalekcyjnych
programach
opiekuńczo
–
wychowawczych i socjoterapeutycznych.
Cele szczegółowe:
1. Wdrażanie nowoczesnych programów profilaktycznych w szkołach dotyczących
uzależnień.
2. Edukacja rodziców w zakresie stosowania metod rozpoznawania problemów
u swoich dzieci.
3. Wzmocnienie działań w zakresie promocji zdrowego stylu życia.
4. Realizacja programu profilaktyczno – wychowawczego w środowisku otwartym.
5. Edukacja w zakresie bezpiecznego spożywania alkoholu przez dorosłych.
6. Podnoszenie umiejętności nauczycieli, pedagogów szkolnych w kierunku
kreowania nowoczesnych systemów wspomagania uczniów i programów
profilaktycznych.

Sposób realizacji:
Profilaktyka w szkole
1. Wspieranie działań i programów profilaktycznych kierowanych do dzieci
i młodzieży w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych –
kontynuacja programów już realizowanych i wdrażanie nowych.
2. Wdrażanie i realizowanie nowych oddziaływań profilaktycznych np. debaty
szkolne, spektakle teatralne, profilaktyczne programy autorskie itp.
3. Organizowanie wywiadówek profilaktycznych w szkołach gimnazjalnych –
kontynuacja.
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4. Inicjowanie w szkołach spotkań rodziców i nauczycieli w celu wypracowania
wspólnych działań na rzecz dzieci i młodzieży.
5. Szkolenia dla pedagogów podnoszące kwalifikacje zawodowe z profilaktyki
uzależnień.
6. Inne zadania z zakresu prowadzenia profilaktycznej działalności w szkołach
wynikłe w trakcie roku.

Profilaktyka pozaszkolna
1. Realizacja programu profilaktyczno – wychowawczego „Daj mi szansę, ja też
potrafię” prowadzonego przez pedagogów ulicznych w środowisku otwartym na
osiedlach i ulicach miasta.
2. Wspomaganie organizacji i świetlic zajmujących się dziećmi i młodzieżą z grup
ryzyka, tworzenie grup wsparcia, konsultacje specjalistów.
3. Organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej
o charakterze sportowym przez organizacje pozarządowe.
4. Wspieranie imprez masowych promujących zdrowy styl życia bez uzależnień,
organizowanych przez organizacje pozarządowe.
5. Kontynuacja programu „Mały sport na wielkich osiedlach”- tworzenie bazy do
działań związanych z pracą pedagogów ulicznych.
6. Organizowanie biwaków szkolnych dla młodzieży z programem edukacyjno –
integracyjnym.
7. Zakup materiałów i artykułów potrzebnych do realizacji programów
profilaktycznych i pracy grup wsparcia (książki, artykuły papiernicze,
czasopisma edukacyjne, kasety, płyty itp.).
8. Inne zadania z zakresu prowadzenia profilaktyki pozaszkolnej wynikłe
w trakcie roku.
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Edukacja publiczna
1. Współpraca z radiem, telewizją, prasą w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.
2. Prowadzenie stałego systemu informacji na temat działań podejmowanych na
rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Funkcjonowanie strony internetowej, na której umieszczone będą informacje
z zakresu udzielanej pomocy przez Wydział Polityki Społecznej.
4. Organizacja imprez masowych o charakterze profilaktycznym i prorodzinnym.
5. Szkolenia grup zawodowych, które podczas wykonywania swoich obowiązków
służbowych stykają się z problemem alkoholowym.
6. Inne zadania służące propagowaniu profilaktyki alkoholowej wynikłe w trakcie
roku.

Wskaźniki osiągania celów:
● liczba dzieci i młodzieży objętych programem „Daj mi szansę, ja też potrafię”,
● liczba osób przeszkolonych w zakresie problemów dotyczących uzależnień;
● liczba dzieci, młodzieży, rodziców i kadry pedagogicznej uczestniczących
w szkolnych programach profilaktycznych;
● liczba szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, w których
prowadzone są programy profilaktyczne;
● liczba szkoleń dla poszczególnych grup zawodowych, które podczas
wykonywania swoich obowiązków służbowych stykają się z problemem
alkoholowym;
● liczba osób uczestniczących w szkoleniach.
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IV Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Cele szczegółowe:
1. Aktywizacja i zapraszanie organizacji pozarządowych do realizacji zadań
MPPiRPA.
2. Wspieranie działalności ruchów trzeźwościowych.

Sposób realizacji:
1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu
zapobiegania uzależnieniom oraz dofinansowanie projektów przez nich
stworzonych dotyczących pracy z rodzinami zagrożonymi alkoholizmem.
2. Współpraca i wspieranie ruchów samopomocowych.
3. Wspomaganie grup, stowarzyszeń poprzez pomoc w wzmacnianiu procesu
zdrowienia

z

choroby

alkoholowej

(imprezy

bezalkoholowe,

obozy

terapeutyczne, rekolekcje trzeźwościowe itp.).
4. Inne zadania służące wspieraniu działalności instytucji, stowarzyszeń i osób
fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych wynikłe w trakcie
roku.

Wskaźniki osiągania celów:
● liczba grup samopomocowych w mieście;
● liczba osób korzystających z grup samopomocowych;
● liczba organizacji pozarządowych realizujących programy z zakresu profilaktyki
i działań terapeutycznych, skierowanych do mieszkańców miasta Ełku w ramach
Otwartego Konkursu Ofert 2017.
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V Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów
określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz prowadzenie procedur
zmierzających do uzyskania orzeczenia o obowiązku poddania się leczeniu
w zakładzie lecznictwa odwykowego.
Cele szczegółowe:
1. Ograniczenie dostępu do zakupu alkoholu przez osoby nieletnie.
2. Budowa

lokalnej

koalicji

na

rzecz

zapobiegania

sprzedaży

napojów

alkoholowych dla nieletnich.
3. Pomoc rodzinom, w których choroba alkoholowa spowodowała zaburzenia
w prawidłowym funkcjonowaniu.

Sposób realizacji:
1. Kontrolowanie przez członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

w

Ełku

placówek

prowadzających

sprzedaż

napojów

alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania
z zezwolenia, w miarę możliwości z przedstawicielami organów porządku
publicznego.
2. Wizytowanie placówek, co do których zostały złożone wnioski o wydanie
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w przedmiocie lokalizacji.
3. Wnioskowanie o wszczęcie postępowania wyjaśniającego celem cofnięcia
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w przypadku nie przestrzegania
zasad obrotu tymi napojami.
4. Edukacja właścicieli i sprzedawców placówek prowadzących sprzedaż napojów
alkoholowych.
5. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec
osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie
lecznictwa odwykowego.
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6. Inne zadania związane z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Ełku wynikłe w trakcie roku.

Wskaźniki osiągania celów:
● liczba kontroli przeprowadzonych w placówkach handlowych i gastronomicznych
przez członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Ełku;
● liczba wszczętych postępowań wyjaśniających;
● liczba cofniętych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w związku
z naruszeniem warunków sprzedaży określonych w ustawie;
● liczba wydanych opinii (postanowień);
● liczba prowadzonych postępowań o zobowiązanie do leczenia odwykowego;
● liczba osób skierowanych na badanie do biegłych sądowych;
● liczba osób, które podjęły leczenie dobrowolnie.

VI Wspieranie zatrudnienia socjalnego
i finansowanie centrów integracji społecznej.

poprzez

organizowanie

Cele szczegółowe:
1. Aktywizacja i zapraszanie organizacji pozarządowych do realizacji zadań
MPPiRPA.
2. Wspieranie i współpraca na rzecz osób i rodzin wykluczonych społecznie
w zakresie aktywizacji zawodowej oraz przywracania tych osób do pełnienia ról
społecznych na rynku pracy w ramach działań realizowanych przez Centra
Integracji Społecznej w Ełku.
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Sposób realizacji:
1. Wspieranie działalności Klubu Integracji Społecznej (KIS), Centrów Integracji
Społecznej (CIS).
2. Inne zadania służące wspieraniu działalności instytucji, stowarzyszeń, służących
aktywizacji

zawodowej osób i rodzin wykluczonych

społecznie oraz

przywracaniu tych osób do pełnienia ról społecznych na rynku pracy wynikłe
w trakcie roku.

Wskaźniki osiągania celów:
● liczba osób korzystających z działań realizowanych przez Centra Integracji
Społecznej;
● liczba programów prowadzonych przez Kluby Integracji Społecznej, Centra
Integracji Społecznej, skierowanych do osób wykluczonych społecznie;
● liczba organizacji pozarządowych realizujących programy z zakresu aktywizacji
społecznej i zawodowej, skierowanych do osób i rodzin wykluczonych społecznie,
mieszkańców miasta Ełku w ramach Otwartego Konkursu Ofert 2017.

PODMIOTY REALIZUJĄCE MIEJSKI PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2017 ROKU


Pełnomocnik

Prezydenta

Miasta

Ełk

ds.

Profilaktyki

Alkoholowej

i Narkomanii;


Miejska

Komisja

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

powołana

Zarządzeniem Nr 849.2016 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 17 listopada 2016r.,
działająca w oparciu o Regulamin określający zasady jej funkcjonowania;


Poradnia Rodzinna w Ełku;
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Przychodnia Leczenia Uzależnień wchodząca w skład struktur „PRO – MEDICA”
w Ełku Sp. z o.o. w zakresie prowadzenia terapii dla osób uzależnionych od
alkoholu i środków psychoaktywnych i współuzależnionych;



Ośrodek Terapii Uzależnień w Starych Juchach;



Ośrodek Terapii Uzależnień w Ełku Oddział Dzienny;



Instytucje, organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie;



Profesjonalnie przygotowani realizatorzy.

ŹRÓDŁA I ZASADY FINANSOWANIA
MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W 2017 ROKU


źródłem

finansowania

zadań

Miejskiego

Programu

Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są środki finansowe znajdujące się
w budżecie miasta Ełku na 2017 rok (Dział 851 Rozdział 85154) pochodzące
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i nie mogą
być wykorzystane na inny cel.


preliminarz wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
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ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW
MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W EŁKU
1. Ustala się wynagrodzenie członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Ełku w wysokości:


15% minimalnego wynagrodzenia ogłoszonego w Rozporządzeniu Rady
Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
w 2017r. dla sekretarza Komisji;



13% minimalnego wynagrodzenia ogłoszonego w Rozporządzeniu Rady
Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
w 2017r. dla przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji;



8% minimalnego wynagrodzenia ogłoszonego w Rozporządzeniu Rady
Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
w 2017r. dla członków Komisji:
a)

za udział w posiedzeniu zespołu motywującego w sprawach przymusowego
leczenia osób uzależnionych od alkoholu;

b)

za udział w kontroli placówek handlowych i gastronomicznych w zakresie
przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi;

c)

za udział w posiedzeniach zespołu ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;

d)

za udział w posiedzeniach zespołu opiniującego wnioski o wydanie
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych
i gastronomicznych;

e)

za udział w dodatkowych działaniach zleconych przez Prezydenta Miasta
Ełku.

Wypłata wynagrodzenia następuje na podstawie podpisu złożonego na liście
obecności na posiedzeniu komisji lub jej zespołów.
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EWALUACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2017 ROKU
Ewaluacja służy ocenie skuteczności działań podejmowanych w ramach realizacji
programu. Stanowi również podstawę jego modyfikacji.
Ewaluacja jest współczesnym wymogiem realizacji każdego programu profilaktyki.

Sposób realizacji:
1. Prowadzenie badań w zakresie:


pełnego rozpoznania potrzeb populacji osób mających problemy alkoholowe
w celu określenia priorytetu działań;



monitoringu, dostępności, skuteczności, jakości oraz efektywności ekonomicznej
różnych kategorii działań;



monitoringu potrzeb i skuteczności działań profilaktyczno-terapeutycznych
wśród dzieci i młodzieży oraz monitoringu szkolnych programów profilaktyki.

MONITORING REALIZACJI PROGRAMU


Realizacja

zadań

ujętych

w

Miejskim

Programie

Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok koordynowana będzie
przez

Pełnomocnika

Prezydenta

Miasta

ds.

Profilaktyki

Alkoholowej

i Narkomanii oraz Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Ełku.


Sprawozdanie z wykonania w danym roku Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedłożone zostanie Prezydentowi
Miasta Ełku w terminie do 31 marca roku następnego.
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PRELIMINARZ WYDATKÓW
MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W 2017 ROKU
Podział środków finansowanych na realizację Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

Kwota

I Środki finansowe przeznaczone na realizację Miejskiego
Programu
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych przez jednostki organizacyjne miasta z podziałem
na poszczególne cele Programu, w tym:

695.000 zł

Cel I – Zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu.

270.000 zł

Cel II – Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo –
wychowawczych i socjoterapeutycznych.

345.000 zł

Cel III – Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń
i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych.

45.000 zł

Cel IV – Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez
organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

35.000 zł

II Środki przeznaczone na działalność Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ełku.

125.000 zł

RAZEM
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820.000 zł

Załącznik

STRUKTURA PORADNI RODZINNEJ W EŁKU
MIEJSCE DZIAŁANIA:
Ełk, ul. Małeckich 3 lok. 32

ZASADY FUNKCJONOWANIA PORADNI RODZINNEJ
Poradnia Rodzinna w Ełku udziela porad i wsparcia nieodpłatnie mieszkańcom
miasta Ełku.

CELE PORADNI RODZINNEJ W EŁKU
Celem Poradni Rodzinnej w Ełku jest zaspakajanie potrzeb wspólnoty
samorządowej w zakresie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego poprzez:
1. wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie umiejętności społecznych
i dojrzałości emocjonalnej;
2. zapobieganie problemom emocjonalnym dzieci i młodzieży;
3. zapobieganie zachowaniom dysfunkcyjnym dzieci i młodzieży, w tym agresji
i przemocy;
4. przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży od tytoniu, alkoholu,
środków psychoaktywnych i hazardu;
5. zapobieganie przemocy w rodzinie;
6. wyrównywanie szans życiowych u dzieci i młodzieży ze środowisk
zagrożonych;
7. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;
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8. udzielanie

pomocy

rodzinie

w

dostosowaniu

metod

wychowawczych

i edukacyjnych do możliwości i indywidualnych potrzeb psychofizycznych
dziecka;
9. prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promowanie zdrowia psychicznego wśród
uczniów, rodziców i nauczycieli;
10. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły w zakresie
problematyki prorodzinnej;
11. udzielanie pomocy psychologicznej rodzinie m.in. poprzez uaktywnianie jej
członków w rozwiązywaniu problemów rodziny;
12. udzielanie pomocy młodzieży w rozwiązywaniu problemów okresu dojrzewania;
13. pomoc psychoterapeutyczna osobom z zaburzeniami odżywiania się (anoreksja,
bulimia);
14. pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym od alkoholu, hazardu, narkotyków;
15. pomoc terapeutyczna członkom rodzin, w których występują problemy
uzależnień;
16. podejmowanie

działań

mediacyjnych

i

interwencyjnych

w

sytuacjach

kryzysowych na rzecz osób i instytucji;
17. wspieranie nauczycieli i pracowników instytucji współdziałających z Poradnią
Rodzinną w Ełku w pełnieniu ich roli;
18. współpraca z innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i jej członków
w zakresie rozwiązywania jej problemów.

Poradnia Rodzinna w Ełku realizuje swoje zadania
w następujących formach:
1. poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne dla dorosłych, dzieci
i młodzieży,
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2. psychoterapia indywidualna i grupowa dla dorosłych, dzieci i młodzieży;
(krótkoterminowa, długoterminowa, indywidualna dzieci itp.)
3. psychoterapia rodzinna i małżeńska;
4. warsztaty i treningi psychoedukacyjne; (np.: dla rodziców spodziewających się
dziecka, mających małe dzieci – do 5 lat itp.)
5. konsultacje;
6. diagnozę psychologiczną, psychopedagogiczną,
7. interwencje kryzysowe;
8. mediacje rodzinne;
9. doradztwo;

SCHEMAT ORGANIZACYJNY PORADNI RODZINNEJ
W EŁKU
PORADNIA RODZINNA W EŁKU

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB
UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW
I ICH RODZIN
PUNKT KONSULTACYJNY
DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I ICH RODZICÓW
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