UCHWAŁ A NR XXV/361/21
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 1 marca 2021 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/318/20 Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 i 1378) oraz art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2277
i 1818 oraz z 2020r. poz. 1492) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2050), uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXIII/318/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 grudnia 2020r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r., w załączniku w „Harmonogramie realizacji zadań miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii w 2021r.”, pkt II otrzymuje brzmienie:
„II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - planowany koszt
zadania 1 151 824,93 zł.
1. Utrzymanie i pokrycie kosztów działalności Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej
– bieżące utrzymanie (m.in. protokoły kontroli budynku) i wyposażenie Ośrodka, drobne
remonty
– opłacenie lokalnych podatków
– wynagrodzenia osobowe dyrektora Ośrodka, księgowego, pracowników
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
– prace porządkowe – umowa zlecenie
– remont dachu Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej
– przeprowadzenie badań dotyczących problemów społecznych wśród rodziców, dzieci
i młodzieży
Udział dyrektora Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej, w ramach obowiązków służbowych,
w pracach Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w pracach
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
WYKONAWCY:
– Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła
2. Utrzymanie i pokrycie kosztów działającego w strukturach Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej Hostelu dla Ofiar Przemocy Domowej na zasadzie ośrodka wsparcia, umożliwiającego schronienie przed sprawcą przemocy oraz ośrodka wsparcia o funkcji readaptacyjnej
dla osób uzależnionych po zakończonej terapii.
– pokrycie kosztów utrzymania Hostelu – czynsz i opłaty
– wynagrodzenia osobowe pracownika
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
– wyposażenie Hostelu w niezbędne do działania sprzęty i materiały
– finansowanie remontów, drobnych napraw
WYKONAWCY:
– Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła
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3. Kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie,
udzielającego pomocy psychospołecznej, prawnej i terapeutycznej dla członków rodzin,
w których występuje problem uzależnień lub rodzin dotkniętych przemocą oraz osób stosujących przemoc pomocy poprzez dyżury specjalistów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie:
– psycholog
– prawnik
– pedagog – socjoterapeuta
– psychoterapeuta
a) prowadzenie grupowych form pomocy
b) udzielanie indywidualnych konsultacji, porad i wsparcia
c) organizowanie spotkań służących opracowaniu planu pomocy konkretnej osobie lub
rodzinie
d) udzielanie konsultacji przedstawicielom różnych służb zaangażowanych w pomoc osobie lub rodzinie w sprawach ich podopiecznych.
WYKONAWCY: specjaliści (umowy zlecenia, rachunki)
TERMIN REALIZACJI: praca ciągła
4. Działalność Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w zakresie specjalistycznej pomocy dzieciom
i młodzieży oraz osobom z rodzin alkoholowych, a także rodzin doświadczających przemocy na zasadzie świetlicy środowiskowej w formie bezpośredniej lub online:
– Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym,
– Grupa Rozwoju Rodzica dla rodziców dzieci uczestniczący do świetlicy dla 3-4 latków,
– Warsztaty rozwoju umiejętności społecznych dzieci.
– Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców
– Warsztaty rozwijające kompetencje społeczne dla uczniów klas I-VI
– Warsztaty rozwoju umiejętności społecznych dla młodzieży – klasa VII-VIII
– Grupa Rozwoju Rodzica
– Grupa Rozwoju Osobistego dla Dorosłych Dzieci Alkoholików
– Trening kompetencji wychowawczych dla rodziców
WYKONAWCY:
– Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
– Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
– specjaliści (umowy zlecenia)
TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła
5. Wspieranie działalności świetlic popołudniowych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowych i rodzin niewydolnych wychowawczo poprzez dożywianie dzieci uczestniczących
w zajęciach, wsparcie finansowe zakupu materiałów papierniczych, słowników, gier planszowych, biletów do kina oraz dofinansowanie organizacji ferii zimowych.
WYKONAWCY:
– Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
– Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
– Pedagodzy
TERMIN REALIZACJI: Praca ciągła
6. Dofinansowanie zorganizowanych form wypoczynku letniego z zastosowaniem programu
profilaktycznego - terapeutycznego i psychoedukacyjnego dla dzieci i młodzieży z rodzin
alkoholowych oraz rodzin, w których występuje przemoc.
WYKONAWCY:
– Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
– Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
– Organizacje pozarządowe
TERMIN REALIZACJI: I-II, VI-VIII 2021.”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga
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