Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2018.
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 przewidywał realizację zadań ujętych
w poszczególnych grupach tematycznych. Stan realizacji zadań wygląda w przedstawiony
poniżej sposób:
 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
W zakresie zagadnienia zrealizowano następujące zadania:
1) „III Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków” zrealizowany w edycji wiosennej
w szóstych klasach Szkół Podstawowych. W programie prowadzonym przez 16
przeszkolonych nauczycieli i pedagogów szkolnych wzięło udział 280 uczniów, 160
nauczycieli (Rady Pedagogicznej), 250 rodziców. Koszt realizacji: 12.101,14 zł. ( w tym:
4.500,00 zł z rozdziału 85153)
2) Sfinansowano realizację programu profilaktyki zintegrowanej ,,Archipelag Skarbów”.
Program uczy młodzież zdrowego stylu życia, zachęca młodych ludzi do unikania alkoholu,
narkotyków, życia bez przemocy. Program został zrealizowany dla uczniów Gimnazjum Nr 2
w Nowym Targu w edycji wiosennej. W programie wzięło udział 125 uczniów, 30
nauczycieli oraz 110 rodziców. Koszt: 5.500,00 zł.
3) Sfinansowano realizację programu profilaktyki zintegrowanej ,,Archipelag Skarbów”.
Program uczy młodzież zdrowego stylu życia, zachęca młodych ludzi do unikania alkoholu,
narkotyków, życia bez przemocy. Program został zrealizowany dla uczniów klas ósmych
Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 6, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym
Targu w edycji jesiennej. W programie wzięło udział 155 uczniów, 28 nauczycieli oraz 135
rodziców. Koszt: 5.000,00 zł.
3) Sfinansowano organizację wraz z przeprowadzeniem multimedialnego koncertu
laserowego organizowanego przez Parafię pw. św. Jana Pawła II w Nowym Targu z udziałem
dzieci ze scholi oraz świetlicy ,,Totus Tuus”. Koszt zadania: 4.000,00 zł.
4) W okresie ferii zimowych zorganizowano akcję „Zima w mieście”. Zajęcia obejmowały
warsztaty prowadzone w MOKu: zabawy sportowe oraz różnorodne konkursy i filmy tj.
warsztaty ceramiczne, studio wokalne, pokazy filmowe, zajęcia plastyczne, gry miejskie,
warsztaty balonowe, przegląd MOKSession. Nowotarskie dzieci bezpłatnie korzystały ze
ślizgawki oraz w godzinach dopołudniowych z lodowiska usytuowanego na nowotarskim
Rynku. Koszt zadania: 5.590,68zł.
5) W ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Nowym Targu zostały
dofinansowane następujące przedsięwzięcia: koncert jazzowy ,,Piotr Wyleżoł Trio”, koncert
muzyczny ,,Human Things”, warsztaty profilaktyczno – edukacyjne – sportowe ,,Drużyna
Mistrzów”, wydarzenie ,,Noc Muzeów”, ,,Cyrkowy Dzień Dziecka”, wydarzenie ,,Pierwsza
Setka Krakowskiego Salonu Poezji”, cykl zajęć w ramach ,,Wakacji w mieście”, w ramach
,,Dnia dziecka”, ,,Niedziela w altanie”. Koszt zadania: 94.409,32 zł.
6) W czsie ferii zimowych dofinansowano atrakcję dla dzieci, polegającą na organizacji
przejażdżek psimi zaprzęgami. Koszt zadania: 6.000,00 zł.
7) W czasie ferii sfinansowano usługę wypożyczania łyżew dla dzieci korzystających z
lodowiska i nauki jazdy na łyżwach. Koszt zadania: 2.505,99 zł.
8) W okresie ferii zimowych Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu przeprowadziła
akcje na stokach narciarskich pod hasłem ,,Bezpiecznie w kasku” oraz ,,Bezpieczne ferie
2018”. Akcje miały na celu przeciwdziałanie nietrzeźwości osób korzystających ze stoków
narciarskich.
9) Sfinansowano zorganizowanie spektaklu profilaktycznego pt.: ,,Wspomnienia
Narkomanki” dla uczniów klas szóstych oraz siódmych nowotarskich podstawówek. Spektakl
odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu. Koszt: 6.000,00 zł.
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10) Sfinansowano organizację koncertu profilaktycznego rapera Michała Bukowskiego w
kwocie 900,00 zł.
11) Sfinansowano spotkanie edukacyjno – profilaktyczne z panią Anną Marią Wesołowską –
Sędzią. Spotkanie miało miejsce w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu i było
adresowane do dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli oraz osób działających na rzecz
przeciwdziałania przemocy. Koszt zadania: 3.450,00 zł.
12) Sfinansowano program profilaktyki uzależnień w formie koncertu muzycznego pt.:
,,Szkoła wolna od uzależnień – Złe wpływy” w wykonaniu Grzegorza Stępnia, promującego
wśród młodzieży zdrowy, wolny od używek styl życia. Koncert muzyczny odbył się w Auli
Państwowej Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Koszt zadania:
1.845,00 zł.
13) Sfinansowano zakup strojów rowerowych dla funkcjonariuszy pełniących służbę
patrolową Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu w celu egzekwowania przypadków
spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Koszt: 1.200,00 zł.
14) Sfinansowano zakup materiałów promocyjnych tj. kubków, długopisów, balonów, opasek
odblaskowych, opasek silikonowych, smyczy, baloników z nadrukiem logotypów Urzędu
Miasta oraz Komendy Powiatowej Policji. Materiały te były wykorzystywane przez
policjantów podczas różnorodnych przedsięwzięć profilaktycznych. Koszt: 4.200,00 zł.
15) Sfinansowano zakup ubioru na motocykle służbowe typu cross dla funkcjonariuszy
Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu pełniących służbę w
miejscach trudno dostępnych m.in. w celu przeprowadzenia badań trzeźwości w kwocie
2.500,00 zł.
16) Sfinansowano zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursie wiedzy pożarniczej.
Koszt: 510,00 zł.
17) Dofinansowano zakup nagród w związku z organizacją powiatowych eliminacji XXXXI
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. Koszt zadania:
813,03 zł.
18) Sfinansowano organizację ,,Dnia Babci” oraz ,,Dnia Dziadka”. Święto zostało
zorganizowane przez Szkołę Podstawową Nr 3 oraz OSP na Kowańcu. Koszt: 1.500,00 zł.
19) Sfinansowano przedstawienia profilaktyczne dla uczniów klas IV-VI ze Szkoły
Podstawowej Nr 5 w Nowym Targu. Koszt zadania: 1.400,00 zł.
20) Sfinansowano spektakle profilaktyczne ,,Przyszłość” oraz ,,Moje hobby” w Szkole
Podstawowej Nr 1 w Nowym Targu w kwocie 600,00 zł.
21) Dofinansowano organizację konferencji ,,Jezus na lodowisku”. Zadanie zrealizowano w
ramach Budżetu Obywatelskiego. Koszt zadania: 30.000,00 zł.
22) Dofinansowano organizację dziecięco – młodzieżowego przeglądu „SACROSONG”, na
którym były prezentowane m. in. piosenki o tematyce antyalkoholowej. Koszt zadania:
4.497,92 zł.
23) Dofinansowano koszty organizacji przedstawienia Misterium Męki Pańskiej, którego
wystawienie poprzedziły warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży. W przedsięwzięcie
została zaangażowana 100 osobowa grupa dzieci i młodzieży szkolnej z Nowego Targu.
Zadanie ma charakter zdrowego trybu życia bez używek. Spektakl obejrzało około 3.000
widzów. Koszt zadania: 4.396,93 zł.
24) Dofinansowano organizację koncertu zespołu Matula Band w parafii św. Jana Pawła II
w Nowym Targu z udziałem scholi i dzieci ze świetlicy ,,Totus Tuus”. Koszt zadania:
5.000,00 zł.
25) Dofinansowano organizację tradycyjnego festynu z okazji ,,Dnia Dziecka” przy Kościele
Św. Katarzyny. Dochód z festynu został przekazany dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Nowym Targu. Koszt zadania: 3.999,55 zł.
26) Sfinansowano organizację ,,Dnia Dziecka” dla dzieci ze Związku Niewidomych. Koszt
zadania: 1.200,00 zł.
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27) Dofinansowano XIII Festyn Rodzinny, zorganizowany przez Szkołę Podstawową Nr 11
oraz Gimnazjum Nr 2. Podczas festynu odbyły się występy wokalne dzieci i młodzieży
szkolnej, pokazy: fitness, sztuki walki, wozów strażackich i policyjnych, koncerty zespołów
młodzieżowych. Koszt zadania w ramach działalności świetlic profilaktyczno –
wychowawczych.
28) Dofinansowano XIII Festyn Rodzinny pod hasłem „Zachowaj trzeźwy umysł tato”,
organizowany przez Szkołę Podstawową nr 6. Festyn został zorganizowany na stadionie im.
J. Piłsudskiego w Nowym Targu. Koszt zadania w ramach działalności świetlic
profilaktyczno – wychowawczych.
29) Dofinansowano Festyn zorganizowany przy Szkole Podstawowej Nr 2. Koszt zadania w
ramach działalności świetlic profilaktyczno – wychowawczych.
30) Dofinansowano Festyn zorganizowany przy Szkole Podstawowej Nr 4. Koszt zadania w
ramach działalności świetlic profilaktyczno – wychowawczych.
31) Dofinansowano organizację festynu rodzinnego przy parafii św. Jana Pawła II w Nowym
Targu w kwocie 4.106,00 zł.
32) Dofinansowano zakup prezentów z okazji spotkania Mikołajowego dla dzieci zrzeszonych
w związku PZN Nowy Targ. Koszt zadania: 600,94 zł.
33) Dofinansowano ,,Choinkę marzeń” akcję zorganizowaną przez Parafię św. Jana Pawła II
w Nowym Targu wraz z Polskim Związkiem Niewidomych w Nowym Targu.
Koszt: 1.461,00 zł.
34) Dofinansowano VII Rajd Rowerowy śladami św. Jana Pawła II, zorganizowany przez
Parafię św. Jana Pawła II. Koszt zadania: 615,00 zł.
35) Sfinansowano zakup nagród w związku z konkursem „Kartka Świąteczna”, adresowanym
do dzieci ze świetlic profilaktyczno - wychowawczych, działających przy nowotarskich
szkołach. Koszt zadania: 699,99 zł.
36) Dofinansowano organizację Mikołajek dla dzieci zrzeszonych w Polskim Związku
Niewidomych kwotą w wysokości 600,00 zł.
37) W ramach organizowania wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych zrealizowano następujące zadania:
a) w okresie ferii zimowych sfinansowano zimowiska profilaktyczne dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych, uczniów Szkół Podstawowych Nr 2 (45 uczniów) , Nr 6 (45 uczniów), Nr 11
(45 uczniów) Nr 5 (45 uczniów). Dzieci uczestniczyły w zajęciach profilaktycznych,
sportowo – rekreacyjnych, wycieczkach, poznawały także miasto w ramach regionalnej
ścieżki edukacyjnej. Ciepły posiłek został dofinansowany przez OPS. Koszt: 35.238,24 zł.
b) w okresie wakacji sfinansowano półkolonie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, uczniów
Szkoły Podstawowej Nr 2 (45 uczniów), uczniów Szkoły Podstawowej Nr 11 (65 uczniów)
oraz Szkoły Podstawowej Nr 5 (45 uczniów).W ramach półkolonii odbyły się zajęcia
profilaktyczne, sportowo – rekreacyjne, liczne wycieczki i konkursy. Ciepły posiłek został
dofinansowany przez OPS. Koszt: 49.736,76 zł.
c) w ramach wakacyjnej pomocy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, dofinansowano pobyt
30 osób na obozie profilaktycznym w Chełmcu. W trakcie obozu odbyła się realizacja
programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.
Do uczestniczenia w obozie dzieci zostały zakwalifikowane przez Ośrodek Pomocy
Społecznej na podstawie informacji uzyskanych od pedagogów szkolnych. Koszt: 6.000,00 zł.
d) Udzielono dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jana Pawła II na organizację
parafialnej kolonii letniej dla dzieci i młodzieży śladami św. Jana Pawła II Asyż – Rzym –
Loretto w kwocie 10.000,00 zł.
e) Udzielono dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jadwigi Królowej na organizację
kolonii letniej dla dzieci i młodzieży w Kołobrzegu w kwocie 7.000,00 zł.
32) W ramach organizacji akcji ,,Lato w mieście” oraz ,,Wakacje w mieście” zorganizowano
Piknik Jeździecki. Koszt zadania: 12.000,00 zł. Zadanie zrealizowane przez Wydział Kultury,
Spotru i Promocji.
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33) W ramach organizacji atrakcji podczas Targów Bożonarodzeniowych zorganizowano
Mini ZOO. Koszt zadania: 9.600,00 zł. Zadanie zrealizowane przez Wydział Kultury, Spotru
i Promocji.
34) W Nowym Targu po raz kolejny odbyła się kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”,
adresowana do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Odbyły się obligatoryjne
konkursy: „Autoportret” oraz ,,Napisz do nas list”. Kampanii towarzyszyły bogate materiały
adresowane zarówno do uczniów, rodziców, jak
i nauczycieli. Wśród laureatów
ogólnopolskich konkursów znalazła się piątka nowotarskich uczniów. Uroczyste wręczenie
nagród i dyplomów za udział w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” nastąpiło podczas sesji
Rady Miasta. Koszt udziału w kampanii: 2.460,00 zł. z przeznaczeniem na materiały
poligraficzne.
35) Z inicjatywy Burmistrza Miasta i Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych kontynuowano w Nowym Targu program profilaktyczny dla
instruktorów i kursantów prawa jazdy pod tytułem: „Szkoła trzeźwych kierowców”. W roku
2018 odbyły się dwie edycje szkolenia. W ramach programu Nowy Targ brał udział
w kampanii ,,Powstrzymaj pijanego kierowcę”. W zajęciach zostały wykorzystane alkogogle,
imitujące stan nietrzeźwości. Zajęcia są prowadzone społecznie przez panią Dorotę
Kowalczyk – funkcjonariusza KPP Nowy Targ, pana Wojciecha Nowaka – egzaminatora w
Małopolskim Ośrodku Ruchu drogowego, pana Tadeusza Waradzyna – certyfikowanego
instruktora terapii uzależnień, panią Edytę Wójciak – pełnomocnika ds. przeciwdziałania
uzależnieniom.
36) W ramach prowadzenia kampanii edukacyjnej w miejscowych mass mediach
przekazywano informacje o działaniach na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie (artykuły prasowe, relacje
radiowe, telewizyjne, strona www.nowytarg.pl). Ściśle współpracowano z „Dziennikiem
Polskim”, „Dziennikiem Polska Gazeta Krakowska”, „Tygodnikiem Podhalańskim”, „Głosem
Podhalańskim”, miesięcznikiem Parafii św. Jana Pawła II, „Opoka”, miesięcznikiem Parafii
NSPJ ,,Głos Serca”, Radiem „Alex”, „Radiem Kraków”, Nowotarską Telewizją Kablową,
lokalnymi dziennikami internetowymi. Kontynuowano współpracę ze Stowarzyszeniem
Dziennikarzy i Producentów Radiowych, realizującym kampanię ,,Zachowaj Trzeźwy
Umysł”, w wyniku której regularnie ukazywały się informacje o działaniach podejmowanych
przez miasto, w portalu internetowym www.trzezwyumysl.pl. Informacje o wydarzeniach w
zakresie profilaktyki były dostępne ponadto w serwisie Katolickiej Agencji Informacyjnej,
„Gościu Niedzielnym”. W miejskim serwisie www istnieje zakładka profilaktyka uzależnień.
2. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu.
1) Kontynuowano pracę grupy socjoterapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu
i DDA w ramach Nowotarskiego Klubu Abstynenta „RODZINA”.
2) W zakresie współdziałania z klubami i stowarzyszeniami przyjmując wytyczne
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udzielono NKA „Rodzina”
dotacji w kwocie 30.000,00 zł. na utrzymanie bazy lokalowej, zgrupowania terapeutyczne w
tym XIII Międzynarodowy Rajd Abstynentów na Przehybę. Działalność statutowa
stowarzyszeń odbywała się w oparciu o środki własne. W ramach działalności Nowotarskiego
Klubu Abstynentów „Rodzina” prowadzone były różnorakie formy oddziaływań
terapeutycznych i rehabilitacyjnych. W Klubie prowadzone były dyżury psychologa dr Jacka
Śwista, działała grupa AA, grupa dzieci osób uzależnionych od alkoholu, telefon
interwencyjny oraz dyżury radcy prawnego. Podstawowym statutowym celem Klubu jest
uczenie i pomoc w budowie życia na trzeźwo zarówno osób uzależnionych jak i ich rodzin. W
Klubie organizowano spotkania abstynenckie, tradycyjne rocznice abstynencji, wyjazdy do
zaprzyjaźnionych Klubów oraz abstynenckie zabawy okolicznościowe.
3) W zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu wspólpracowano z Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym im.
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Jana Pawła II w Nowym Targu, w którym znajdują się: Oddział Leczenia Uzależnień
posiadający w zakresie leczenia terapię indywidualną oraz grupową, osobisty plan terapii
wraz ze społecznością terapeutyczną, Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
posiadający w swojej ofercie głęboką terapię indywidualną, leczenie uzależnień
behawioralnych ( uzależnienie od nowych technologii: internet, facebook, gry), Pododdział
Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych zajmujący się opracowaniem
indywidualnego planu terapii, zajęciami psychoedukacyjnymi, terapią zajęciową,
konsultacjami rodzinnymi, przygotowaniem planu dalszego leczenia, Poradnia Leczenia
Uzależnień zajmująca się leczeniem detoksykacyjnym, terapią grupową dla uzależnionych i
współuzależnionych oraz terapią indywidualna dla uzależnionych i współuzależnionych.
 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
1) Kontynuowano zainicjowane w 1997 roku zajęcia dla dzieci z rodzin ze środowisk
zagrożonych chorobą alkoholową w ramach świetlic profilaktyczno – wychowawczych
działających przy Szkołach Podstawowych nr 2,3,4,5,6,11 i Gimnazjach nr 1,2. Zajęcia na
świetlicach były prowadzone przez nauczycieli, posiadających pełne kwalifikacje zawodowe
oraz kwalifikacje w zakresie zajęć profilaktycznych (w tym wiele szkoleń organizowanych
w latach ubiegłych przez Urząd Miasta m. in.: warsztaty edukacyjne, prowadzone przez
Towarzystwo Animatorów Zabawy – Klanza o tematyce „Pedagogika zabawy w pracy
z dziećmi na świetlicy socjoterapeutycznej”, „Spójrz Inaczej”, „Spójrz Inaczej na Agresję” –
A. Kołodziejczyk, „Praca z dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej” – Stowarzyszenie
Pedagogów na Rzecz Promocji Zdrowia, szkolenia poświęcone przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie i in.). Kilku pedagogów ma ukończone studia podyplomowe w zakresie
socjoterapii, nauczyciele uczestniczyli ponadto w szkoleniach na temat uzależnienia od
narkotyków. Uczniowie uczestniczą w zależności od szkoły w zajęciach: dydaktyczno –
wychowawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, reedukacyjnych, socjoterapeutycznych,
profilaktycznych i sportowo – rekreacyjnych. Koszt zadania wyniósł: 183.977,22 zł. Zadanie
realizowane przez Wydział Oświaty.
2) Udzielono dotacji na prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce opiekuńczo –
wychowawczej wsparcia dziennego „Renovaro”, do której uczęszcza 40 wychowanków.
W świetlicy tworzone są optymalne warunki rozwoju dziecka poprzez różnorodne formy
pracy m. in.: muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne. W okresie wakacyjnym dzieci
uczestniczyły w kolonii letniej. Koszt zadania: 83.000 zł.
3) Udzielono dotacji na prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce opiekuńczo –
wychowawczej wsparcia dziennego „Totus Tuus” przy Parafii pw. św. Jana Pawła II, do
której uczęszcza 40 wychowanków. Świetlica zapewnia optymalne warunki rozwoju
fizycznego, psychicznego, duchowego i poznawczego oraz stwarza możliwości kształtowania
zdrowego stylu życia dzieci. Koszt zadania: 54.000 zł.
4) Pomoc rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz przemoc w rodzinie
udzielana była przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu, głównie w zakresie
wsparcia finansowego w postaci zasiłków stałych bądź okresowych, jak również pomoc
w zakresie dożywiania uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Szczegółowa
informacja na ten temat została przedstawiona przy ocenie wykonania budżetu miasta za rok
2018. Niezależnie od tego pomoc dla rodzin, dotkniętych chorobą alkoholową ofiarnie
świadczył Polski Komitet Pomocy Społecznej w Nowym Targu poprzez wydawanie posiłków
i odzieży oraz Związek Dużych Rodzin ,, Rodzina Trzy Plus”. Na ten cel przekazano dotację
z budżetu pomocy społecznej w wysokości 45.000 zł.
4) W ramach ustawowego zadania udzielania rodzinom, w których występują problemy
alkoholowe pomocy prawnej, w siedzibie NKA „Rodzina”, włączonego do ogólnopolskiego
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” odbywały się dyżury radcy
prawnego, który udzielał porad indywidualnych oraz porad telefonicznych.
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5) Kontynuowano pracę Zespołu ds. „Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Nowym Targu. Celem Zespołu jest pomoc rodzinom, dotkniętym
zjawiskiem przemocy, wypracowanie procedur interwencji kryzysowej wobec ofiar
i sprawców przemocy, wypracowanie zasad postępowania, kierowanie ofiar i sprawców
przemocy do specjalistów działających w ramach Zespołu. W skład Zespołu wchodzą
następujące osoby: Paulina Chowaniec – przewodnicząca, przedstawiciel OPS, mgr Edyta
Wójciak – z-ca przewodniczącej, przedstawiciel Miejskiej Komisji Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Jolanta Florek – specjalista pracy socjalnej,
Tersa Lurka – starszy specjalista pracy socjalnej, mgr Renata Studzińska-Pindel – adwokat,
Krystyna Garbacz – przedstawiciel PKPS, Marzena Kunat – Komenda Powiatowa Policji w
Nowym Targu, Mariusz Hyrczyk – Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu, Bartłomiej
Garbacz - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu, Rafał Skrobot – Komenda
Powiatowa Policji w Nowym Targu, Szymon Kluj - Komenda Powiatowa Policji w Nowym
Targu, mgr Mariola Palik - Hosiawa – kierownik sądowej służby kuratorskiej Sądu
Rejonowego w Nowym Targu, mgr Barbara Szymańska – kurator specjalista rodzinny Sądu
Rejonowego w Nowym Targu, mgr Anna Jakubiec Skrzyp – kurator specjalista dla dorosłych
Sądu Rejonowego w Nowym Targu, Elżbieta Tomasz – Hajnos – położna, mgr Bożena Olcoń
– Chlebek – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Targu, Alicja
Jarosińska – z-ca dyrektora ds. pielęgniarstwa Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im.
Jana Pawła II w Nowym Targu, Alina Kniotek – pedagog Szkoły Podstawowej Nr 1 w
Nowym Targu, Barbara Wilczek – pedagog Zespołu Szkół Techniczych w Nowym Targu,
Maria Katarzyna Burdzy – psycholog poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Dyżury
odbywają się w poniedziałki i środy w godzinach od 16.00 do 18.00 w budynku przy ulicy
Kościuszki 8 – II p. Dyżury psychologa odbywają się we środy w godzinach od 16.00 do
17.30, dyżur prawnika odbywa się w poniedziałki w godzinach od 17.00 do 18.00, dyżur
pracownika socjalnego odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 15.30.
Ponadto codziennie można zgłaszać interwencje w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym
Targu w godzinach od 8.00 do 12.00.
W 2018 r. łącznie procedurą ,,Niebieskie Karty” objęto 70 rodzin, w tym w 44 rodzinach
wszczęto nową procedurę i tym samym powołano 44 nowe grupy robocze. Odbyło się 191
posiedzeń grup roboczych. Zakończono prowadzenie 47 procedur ,,Niebieskie Karty” w tym
w 28 przypadkach ze względu na ustanie przemocy w rodzinie i uzasadnione przypuszczenie
o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy, natomiast w 19 przypadkach ze względu na
brak zasadności podejmowania dalszych działań. W ramach prac grup roboczych udzielono
pomocy i wsparcia 227 osobom – w tym 74 kobietom, 78 mężczyznom i 75 dzieciom.
Z porad specjalistów w Punkcie Informacji i Wsparcia dla Osób Uwikłanych w przemoc
skorzystało 29 osób, którym udzielono łącznie 47 porad.
6) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej realizowano w oparciu o uchwałę
nr XVII/154/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia
Miejskiego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta Nowy Targ na lata
2016 – 2020.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 Wzorem lat ubiegłych działalność kontynuowała Miejska Komisja Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym Podkomisja ds. Interwencji. Do zadań
Komisji należało: inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań gminy związanych z
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych ujętych w Programie, współpraca z
podmiotami realizującymi zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, prowadzenie działalności informacyjnej, służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych, podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie w
stosunku do osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie
lecznictwa odwykowego, w tym: motywowanie osób do podjęcia leczenia odwykowego,
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udzielanie informacji o sposobach i miejscach uzyskania pomocy w rozwiązywaniu
problemów alkoholowych, kierowanie do sądu wniosków w sprawie orzeczenia o
zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w
zakładzie lecznictwa odwykowego, udział w postępowaniu sądowym, opiniowanie
wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem
zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12
ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (limit i
lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe. Koszt
zadania:
- wynagrodzenie członków Komisji: 29.433,00 zł.
- obsługa administracyjna Podkomisji do spraw Interwencji 4.800 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym: opinie biegłych sądowych
psychologa i psychiatry 14.193,76 zł.
Miejska Komisja odbyła łącznie 24 posiedzeń (6 w pełnym składzie o charakterze
opiniodawczym, 18 Zespołu ds. Interwencji, który zajmuje się interwencją w stosunku do
osób uzależnionych). Komisja rozpatrzyła 72 wnioski o zastosowanie leczenia odwykowego,
wystosowała 115 wezwań, przeprowadziła 64 rozmowy interwencyjno – motywujących, 31
spraw skierowała do Sądu Rejonowego (wydano 8 postanowień, 21 spraw jest w toku, 2
wnioski oddalono). W ramach Komisji pracował też zespół ds. opiniowania wniosków o
wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zespół wydał 160 opinii w formie postanowienia.
Praca zespołu, w skład którego wchodzili: mgr Janusz Stopka, mgr Marcin Jagła, mgr
Elżbieta Całusińska, mgr Edyta Wójciak odbywała bez dodatkowego wynagrodzenia w
ramach realizacji obowiązków służbowych.
 Udzielono dotacji KS ,,Gorce” (organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo –
rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych). Koszt zadania: 7.000,00 zł.
 Udzielono dotacji Nowotarskiemu Klubowi Piłkarskiemu „PODHALE” (organizacja
pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych). Koszt
zadania: 15.000,00 zł.
 Udzielono dotacji MMKS ,,Podhale Nowy Targ” (prowadzenie zajęć z unihokeja i udział
w turniejach). Koszt zadania: 5.000 zł.
 Udzielono dotacji Stowarzyszeniu Hipicznemu „PRO NATI”(organizacja pozalekcyjnych
zajęć – wakacje w siodle dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych). Koszt zadania: 10.000,00 zł.
 Udzielono dotacji Parafii pw. św. Jana Pawła II ( wyjazd dzieci i młodzieży podczas ferii
zimowych do Bystrej koło Bielska Białej). Koszt: 5.000,00 zł.
 Udzielono dotacji Parafii pw. św. Jadwigi Królowej ( wyjazd dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych na kolonię). Koszt zadania: 7.000,00 zł.
 Udzielono dotacji Parafii pw. św. Jana Pawła II ( wyjazd dzieci i młodzieży na parafialną
kolonię letnią). Koszt zadania: 10.000,00 zł.
 Udzielono dotacji Związkowi Podhalan ( organizacja V Kongresu Trzeźwości na
Podhalu). Koszt zadania: 5.000,00 zł.
 Udzielono dotacji Stowarzyszeniu Wesele Wesel (organizacja Wesela Wesel). Koszt
zadania: 3.000,00 zł.
 Udzielono dotacji UKS ORKAN ( prowadzenie zajęć w zakresie kultury fizycznej).
Koszt: 2.000,00 zł.
5. Przeciwdziałanie naruszeniom prawa w związku z prowadzeniem sprzedaży napojów
alkoholowych:
1) W ramach akcji prewencyjnej poprzedzającej okres wakacji do wszystkich sprzedawców
alkoholu Miejska Komisja Profilaktyki wystosowała list, przypominający o egzekwowaniu
zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim.
2) Uczniowie szkół uczestniczących w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” roznosili listy
przygotowane przez organizatorów, prosząc sprzedawców alkoholu by nie sprzedawać go
dzieciom i młodzieży.
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3) Członkowie Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przed wydaniem postanowienia z opinią w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż
alkoholu, dokonywali wizji w terenie wraz z pouczaniem przedsiębiorców rozpoczynających
działalność o konieczności sprzedaży zgodnie z warunkami zezwolenia, egzekwowania
zakazu sprzedaży osobom nietrzeźwym, niepełnoletnim, pod zastaw i na kredyt.
4) W dniu 20 czerwca 2018 r. zostało zorganizowane szkolenie sprzedawców napojów
alkoholowych. Szkolenie zostało przeprowadzone przez mgr Marcina Jagłę oraz
funkcjonariuszy Policji. Sprzedawcy otrzymali materiały szkoleniowe w postaci wyciągu
z ustawy o wychowaniu w trzeźwości, jak również ulotki. Dodatkowo na szkoleniach
wprowadzono elementy profilaktyki antynikotynowej w zakresie obrotu papierosami, w tym
celu przekazano ulotki i naklejki oraz certyfikaty w ramach realizacji kampanii „Stop 18”.
5) Burmistrz Miasta występował do Komendy Powiatowej Policji z prośbą o egzekwowanie
zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych.
6) Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych na bieżąco prowadziła Komenda
Powiatowa Policji.
7) Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. na terenie miasta Nowego Targu sprzedażą
i podawaniem napojów alkoholowych zajmowało się 151 podmiotów. Sprzedaż napojów
o zawartości alkoholu powyżej 4,5 % (za wyjątkiem piwa) prowadziły 82 punkty
z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży i 40 punkty z przeznaczeniem do
spożycia w miejscu sprzedaży, co jest zgodne z obowiązującymi w Nowym Targu
przepisami. W omawianym okresie wydano 160 zezwoleń, w tym mieszczą się ich
przedłużenia.
6. W ramach zadań i metod przeciwdziałania narkomanii, prowadzona jest regularna
działalność informacyjna, edukacyjna oraz szkoleniowa omówiona powyżej w
niniejszym sprawozdaniu.
W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii prowadzone są
skonsolidowane działania
następujących służb: Rady Miasta, Burmistrza Miasta,
Pełnomocnika Burmistrza Miasta ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom,
Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Podhalańskiego
Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II ( Oddział Leczenia Uzależnień, Oddział Dzienny
Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów
Abstynencyjnych, Poradnia Leczenia Uzależnień ), Komendy Powiatowej Policji,
Prokuratury, Sądu Rejonowego, kuratorów sądowych, OPS, PKPS, szkół podstawowych,
gimnazjów, szkół ponadpodstawowych, stowarzyszeń trzeźwościowych tym: Duszpasterstwa
Trzeźwości przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa (grupa modlitewna),
Nowotarskiego Klubu Abstynentów ,,Rodzina” (rehabilitacja, porady prawne), grup AA.
Problemami alkoholowymi zajmują się bardzo ofiarnie miejscowe parafie. Na uwagę
zasługuje świetlica środowiskowa ,,Renovaro”, prowadzona przez Parafię św. Królowej
Jadwigi, jak również świetlica środowiskowa ,,Totus Tuus”, prowadzona przez Parafię św.
Jana Pawła II i in.
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