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Załącznik nr 1
 do Uchwały nr XLII/359/2014
Rady Miasta w Nowym Targu
z dnia 4 kwietnia 2014 roku

Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2013.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 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 344 uczniów, 164
nauczycieli (Rady Pedagogicznej), 282 rodziców. Koszt realizacji: 9.014,9 zł.
2) Program profilaktyczny NOE adresowany do uczniów klas II Gimnazjum nr 1 i nr 2.
W programie uczestniczyło 129 uczniów. Profilaktyczny program ,,Noe” autorstwa
dr Krzysztofa Wojcieszka ma charakter głębokiej interwencji w środowisko, silnie
angażującej emocjonalnie uczniów. Jednak przede wszystkim ma na celu zmianę norm
związanych  z piciem alkoholu. Koszt: 4.000 zł.
3) Program „Trener osiedlowy” adresowany do dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych
na czterech nowotarskich osiedlach. Zajęcia z dziećmi prowadziło 5 trenerów trzy razy
w tygodniu po 3 godz. Zajęcia odbywały się w okolicy Szkoły Podstawowej nr 11 oraz
Gimnazjum Nr 2, Szkoły Podstawowej nr 6, nr 4, na boisku przy osiedlu Topolowym oraz na
boisku nieopodal bloku przy ulicy Szaflarskiej 142. Obejmowały one zajęcia
ogólnorozwojowe, zabawy osiedlowe, gry zespołowe takie jak piłka nożna, koszykówka
siatkówka i unihokej. W okresie wakacji zorganizowano „Ligę trenerów osiedlowych”.
W zajęciach uczestniczyło około 100 dzieci. W ramach programu odbywał się cykl spacerów
techniką Nordic Walking. Spacery odbywały się w sezonie przed i po wakacyjnym
w weekendy, a w czasie wakacji codziennie. W zajęciach brały udział nowotarskie rodziny.
Koszt: 34.600,00 zł.
4) W okresie ferii zimowych zorganizowano akcję „Zima w mieście”. Zajęcia obejmowały
warsztaty prowadzone w MOKu ,,Jui-Jitsu na Ferie”, jak również spektakle teatralne
,,Bajkowy przekładaniec” oraz ,,Niezwykła przygoda Zdrowotka i Kłopotka”. Na strzelnicy
sportowej prowadzonej przez Zarząd LOK zorganizowano naukę strzelania i zawody
strzeleckie dla dzieci i młodzieży.  Nowotarskie dzieci bezpłatnie korzystały ze ślizgawki oraz
w godzinach dopołudniowych lodowiska usytuowanego na nowotarskim Rynku. Koszt
zadania: 5.000 zł.
5) Sfinansowano zorganizowanie koncertu profilaktycznego Jarosława Wajka pod tytułem
,,Jutro jest....wtedy pochylisz się nad sobą”. Koncert odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury
w Nowym Targu. Jarosław Wajk to polski wokalista, autor tekstów, kompozytor. W latach
1989-1996 związany z grupą Odział Zamknięty. Zaśpiewał kilkaset koncertów w Polsce i za
granicą. Koszt: 1.850,00 zł.
6) Sfinansowano wystawienie interaktywnego spektaklu profilaktycznego pod tytułem
,,Happy life”. Spektakl odbył się w dniu 23 maja 2013 r. w Szkole Podstawowej Nr 4
w Nowym Targu. Koszt zadania: 350,00 zł.
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7) Dofinansowano spektakle profilaktyczne dla uczniów klas gimnazjalnych 1,2 i 3
,,Dopalacze i inne substancje psychoaktywne zniszczyły mi życie”. Spektakle zostały
wystawione dla uczniów Gimnazjum Nr 1 w Nowym Targu. Koszt zadania: 900,00 zł.
8) Sfinansowano realizację zajęć profilaktycznych ,,Zaplątani w cybersieć” dla uczniów klas
I i II Gimnazjum Nr 2 w Nowym Targu kwotą 1.200,00 zł. Warsztaty dotyczyły zagadnień
związanych z cyberprzemocą.
9) Sfinansowano zorganizowanie przedstawienia teatralno – profilaktycznego pod tytułem
,,Uwaga na internet”. Przedstawienie odbyło się w Gimnazjum Nr 1 w Nowym Targu. Koszt
zadania: 300,00 zł.
10) Dofinansowano Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS pod hasłem ,,Nie daj szansy
Aids”. Koszt zadania: 800,00 zł.
11) Dofinansowano działania związane z realizacją programów edukacyjnych dotyczących
profilaktyki tytoniowej: ,,czyste powietrze wokół nas”, ,,Nie pal przy mnie proszę”, ,,Znajdź
właściwe rozwiązanie”. Koszt zadania: 750,00 zł.
12) Dofinansowano akcję, organizowaną przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego pod
hasłem „Wpływ palenia papierosów na organizm człowieka”. Ufundowano zakup materiałów
informacyjnych. Koszt: 700,00 zł.
13) Dofinansowano organizację przeglądu „SACROSONG”, na którym były prezentowane m.
in. piosenki o tematyce antyalkoholowej. Koszt zadania: 4.000,00 zł.
14) 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 4.300
widzów. Koszt zadania: 3.998,27 zł.
15) Zorganizowano ,,Dzień Dziecka” na Miasteczku Komunikacyjnym. W ramach ,,Dnia
Dziecka” zorganizowano imprezę profilaktyczno - rekreacyjną.  Została zorganizowana
ścianka wspinaczkowa, park linowy, zjeżdżalnia, zamek do skakania, turniej BUZZ oraz
warsztaty balonowe. Koszt zadania: 3.700,00 zł.
16) 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: 3.000,00 zł.
17) Sfinansowano przewóz dzieci ze Związku Niewidomych z okazji ,,Dnia Dziecka” do
Miasteczka ,,TWINPIGS” w Żorach. Koszt zadania: 1.500,00 zł.
18) Dofinansowano IX Festyn Rodzinny, zorganizowany przez Szkołę Podstawową Nr 11
oraz Gimnazjum Nr 2 w dniu 17 czerwca 2013 r. Podczas festynu odbyły się występy
wokalne dzieci i młodzieży szkolnej, pokazy: Fitness, sztuki walki, wozów strażackich
i policyjnych, koncerty zespołów młodzieżowych.
19) Dofinansowano VIII Festyn Rodzinny pod hasłem „Zachowaj trzeźwy umysł tato”,
organizowany przez Szkołę Podstawową nr 6. Festyn został zorganizowany w dniu 3 czerwca
2013 r. na stadionie im. J. Piłsudzkiego w Nowym Targu.
20)  Dofinansowano spotkanie dla dzieci członków Koła PZN Nowy Targ z okazji
Międzynarodowego Dnia Niewidomego. Koszt zadania: 500,00 zł.
21) Dofinansowano zakup prezentów z okazji spotkania Mikołajowego dla dzieci zrzeszonych
w związku PZN Nowy Targ. Koszt zadania: 500,00 zł.
22) Dofinansowano II Rajd Rowerowy śladami bł. Jana Pawła II w dniu 1 maja 2013 r.,
zorganizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5. Koszt zadania: 999,38 zł.
23)  Sfinansowano zakup nagród w związku z ,,IX Międzyszkolnym Konkursem Szopek
Bożonarodzeniowych”, a także konkursem „Kartka Świąteczna”, adresowanym do dzieci ze
świetlic profilaktyczno - wychowawczych, działających przy nowotarskich szkołach. Koszt
zadania: 2.000,00 zł.
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24) Sfinansowano zakup nagród w związku z organizacją Międzyszkolnego Konkursu
Plastycznego ,,Anioł Bożonarodzeniowy 2013”. Koszt zadania: 500,00 zł.
25) Dofinansowano przedstawienie bożonarodzeniowe, zorganizowane przez gimnazjum Nr 1
w Nowym Targu. Koszt zadania: 500,00 zł.
26) W ramach profilaktycznych koncertów  muzycznych w świetlicy „Dobry Club”, Parafia
św. Katarzyny zorganizowała koncert ,,Przyjmij to co mam” Łukasz Buksa wraz z
zespołem,koncert kolędowy zespołu New Life, spektakl profilaktyczny ,,Przygody Sindbada
Żeglarza”. Koszt zadania: 6.310,00 zł.
27) Wykonano monitoring problemów alkoholowych i innych zagrożeń społecznych
(alkoholizm, narkomania, nikotynizm, przemoc) w Nowym Targu. Wyniki badania
członkowie Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
omówili podczas spotkania z Radą Pedagogiczną w Gimnazjum Nr 1.Koszt zadania: 4.000,00
zł.
28)  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) i 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: 30.498,61 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: 28.424,52 zł.
c) w ramach wakacyjnej pomocy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, dofinansowano pobyt
30 osób na obozie profilaktycznym w Chełmcu w okresie od 23 lipca do 5 sierpnia 2013 r.
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) dofinansowano wyjazd harcerek z rodzin najuboższych w okresie letnim do miejscowości
Tomaszów Mazowiecki w województwie łódzkim. Organizatorem wyjazdu była 7
Nowotarska Drużyna Harcerek. W obozie wzięło udział 15 dziewcząt. Koszt: 1.500,00 zł.
29)  W okresie wakacji odbyły się w Nowym Targu cykliczne zajęcia „Wakacje w Mieście”.
„Wakacje w Mieście” to cykl bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży, spotkań w postaci
warsztatów, spektakli, które miały na celu pozwolić na aktywne, wesołe i twórcze spędzenie
czasu wolnego podczas letnich miesięcy. Działania te odbywały się w Miejskim Ośrodku
Kultury w Nowym Targu. W 2013 roku jedną z głównych atrakcji były spektakle teatralne.
Studio Małych Form Teatralnych SZTUKA z Trzebini zaprezentowało przedstawienie pod
tytułem ,,Pan Twardowski” wraz z przeprowadzeniem mini warsztatów teatralnych dla dzieci.
Spektakl cieszył się sporym zainteresowaniem (ok. 200 osób na sali widowiskowej), mając na
uwadze czas wakacji i zazwyczaj dobrą pogodę za oknem. Najwięcej było najmłodszych
maluchów wraz z rodzicami czy dziadkami. „Wakacje w Mieście” to nie tylko spektakle
teatralne, odbyły się także warsztaty: zajęcia pod znamiennym hasłem ,,Wakacje
z robotami” były bardzo oblegane przez dzieci. Dużą imprezę rekreacyjną zorganizował oraz
przeprowadził X Team Sport z Nowego Targu. Były to zajęcia pod hasłem ,,Poranki
wspinaczkowe”, podczas których można było spożytkować swoją energię. Dodatkowo dzieci
mogły spędzać czas na strzelnicy LOK w Nowym Targu. Zainteresowanie przerosło
oczekiwania organizatorów. Na jednym ze spotkań pojawiło się ponad 45 młodych ludzi.
Koszt: 3.600,00 zł.
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W ramach Jarmarku Podhalańskiego dla dzieci w dniu 24 sierpnia 2013 r. zorganizowano
zawody deskorolkowe, warsztaty z robienia lalek teatralnych ,,Jak zrobić muppeta?”, spektakl
teatralny pod tytułem ,,Wlazł kotek na płotek”, koncert dla dzieci. Koszt zadania: 11.150 zł.
30)  W Nowym Targu po raz kolejny odbyła się kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”,
adresowana do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Odbyły się obligatoryjne
konkursy: „Mały odkrywca”, „Na tropie piękna”, „Dzielę się pięknem”, „Eksplorator”.
Kampanii towarzyszyły bogate materiały adresowane zarówno do uczniów, rodziców, jak
i nauczycieli. Organizatorzy przekazali również naklejki i ulotki dla sprzedawców alkoholu,
które rozdano za pośrednictwem biura ewidencji działalności gospodarczej. Wśród laureatów
ogólnopolskich konkursów znalazła się  jedenastka nowotarskich uczniów. Uroczyste
wręczenie  nagród i dyplomów za udział w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” przez
Władze Miasta,   nastąpiło podczas sesji Rady Miasta. Koszt udziału w kampanii: 2.460,00 zł.
z przeznaczeniem na materiały poligraficzne.
a) 28 sierpnia 2013 r.  na boisku miejskim przy ul. Szaflarskiej w ramach kampanii
„Zachowaj trzeźwy umysł” odbyły się VIII Otwarte Mistrzostwa Nowego Targu
w Streetballu. Koszt zadania: 767,23 zł.
b)dofinansowano organizację rajdu rowerowego w ramach kampanii, który został
zorganizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5. Koszt: 499,38 zł.
31)  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
2013 odbyły się dwie edycje szkolenia. W zajęciach zostały wykorzystane alkogogle,
imitujące stan nietrzeźwości. Zajęcia są prowadzone społecznie przez pana Jerzego Kozieł –
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 i pana
Marcina Jagłę – naczelnika Wydziału Infrastruktury Społecznej i Promocji.
32) 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 bł. 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 „Świecie Problemów” oraz w serwisie
samorządowym pap. W miejskim serwisie www istnieje zakładka profilaktyka uzależnień.

2. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu.
1) W zakresie wspierania działań Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od
Alkoholu dofinansowano dyżury psychologa mgr Luby Tabaczyńskiej - Perek w wymiarze 4
godzin tygodniowo, co w sposób znaczący podniosło standard świadczonych usług. Do zadań
psychologa należało: pełnienie dyżurów psychologicznych w Podhalańskim Centrum Pomocy
i Edukacji Psychologicznej w Nowym Targu, przy ulicy Szafarskiej 9, prowadzenie terapii
osób z zespołem DDA oraz z podwójną diagnozą, szczególnie z zaburzeniami osobowości
i lękowymi. Koszt zadania: 8.800,00 zł.
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2) Kontynuowano pracę grupy socjoterapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu
i  DDA w ramach Nowotarskiego Klubu Abstynenta „RODZINA”.
3) W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
został przeprowadzony Program Edukacyjny dla rodzin pacjentów Oddziału Leczenia
Uzależnień w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu. Koszt zadania:
3.230,00 zł.
4) W zakresie współpracy z Duszpasterstwem Trzeźwości przy Parafii NSPJ w Nowym
Targu udzielono dotacji na organizację „XXX Dni Trzeźwości na Podhalu”. Dni Trzeźwości
odbyły się w dniach 21 do 24 listopada. W trakcie Dni Trzeźwości odbywały się spotkania
środowisk trzeźwościowych z Polski, a także Słowacji, spotkanie z gimnazjalistami
przygotowującymi się do bierzmowania, spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych,
nauczycielami, dyskusja osób odpowiedzialnych za trzeźwość w mieście. Homilie głosił ks.
dr hab. Leszek Łysień. Koszt dotacji dla Duszpasterstwa wyniósł 5.998,54 zł.
5) W zakresie współdziałania z klubami i stowarzyszeniami przyjmując wytyczne
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udzielono NKA „Rodzina”
dotacji w kwocie 29.067,38 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 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.

 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: 173.769,00 zł.
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: 90.000 zł.
3) 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
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w zakresie dożywiania uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Szczegółowa
informacja na ten temat została przedstawiona przy ocenie wykonania budżetu miasta za rok
2013. Niezależnie od tego pomoc dla rodzin, dotkniętych chorobą alkoholową ofiarnie
świadczył Polski Komitet Pomocy Społecznej w Nowym Targu poprzez wydawanie posiłków
i odzieży. Na ten cel przekazano dotację z budżetu pomocy społecznej w wysokości 38.000
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.
5) Porady prawne były również udzielane przez Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga"
działające przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, we wtorki i czwartki w godz. 15:30
- 19:30 oraz środy i piątki w godz. 16:00 - 20:00, w Domu Katechetycznym przy ul. Królowej
Jadwigi 3.
6) 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: Ewa Mróz – przewodnicząca, przedstawiciel OPS, inż. Elżbieta Nenko –
z-ca przewodniczącej, przedstawiciel Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Jolanta Florek – sekretarz, specjalista pracy socjalnej, mgr Renata
Studzińska-Pindel – adwokat, Zofia Leja – przedstawiciel Klubu Abstynentów „RODZINA”,
Krystyna Garbacz – przedstawiciel PKPS, mgr Ewa Kruchowska – psycholog, mł. asp.
Mariusz Ciesielski – Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu, mgr Renata Ossowska –
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu, mgr Mariola Hosiawa – kierownik sądowej
służby kuratorskiej Sądu Rejonowego w Nowym Targu, mgr Barbara Szymańska – kurator
specjalista rodzinny Sądu Rejonowego w Nowym Targu, Anna Jakubiec Skrzyp – kurator
specjalista dla dorosłych Sądu Rejonowego w Nowym Targu, mgr Katarzyna Trzcińska –
przedstawiciel Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Nowy Targ, Alicja Jarosińska – z-ca
dyrektora ds. pielęgniarstwa Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
w Nowym Targu. 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.
7) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej realizowano w oparciu o uchwałę
nr XXVIII/231/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie: przyjęcia
Miejskiego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta Nowy Targ na lata
2013 – 2015.
8) Pomocy ofiarom przemocy w rodzinie udzielał też Ośrodek Interwencji Kryzysowej
prowadzony przez Starostwo Powiatowe. Miasto Nowy Targ przekazało na dofinansowanie
działań Ośrodka dotację w wysokości 2.000 zł.

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
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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,
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 19.087,00 zł. (wynagrodzenie członków Komisji, obsługa administracyjna, opłaty
sądowe, opłaty za opinie biegłego sądowego psychiatry i psychologa). Miejska Komisja
odbyła łącznie 30 posiedzeń (7 w pełnym składzie o charakterze opiniodawczym, 23 Zespołu
ds. Interwencji, który zajmuje się interwencją w stosunku do osób uzależnionych). Komisja
rozpatrzyła 46 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego, wystosowała 90 wezwań,
przeprowadziła 40 rozmowy interwencyjno – motywujące, 22 spraw skierowała do Sądu
Rejonowego (wydano 10 postanowień, 9 spraw jest w toku, 3 wnioski oddalono). W ramach
Komisji pracował też zespół ds. opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż
alkoholu. Zespół wydał 187 opinii w formie postanowienia. Praca zespołu, w skład którego
wchodzili: mgr Janusz Stopka, mgr Marcin Jagła, mgr Elżbieta Całusińska, inż. Elżbieta
Nenko 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: 8.000,00 zł.
  Udzielono dotacji Nowotarskiemu Klubowi Piłkarskiemu „PODHALE” (organizacja
pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych). Koszt
zadania: 10.000,00 zł.
  Udzielono dotacji dla Polskiego Związku Wędkarskiego (organizacja Dnia Dziecka
z wędką). Koszt zadania: 1.999,90 zł.
  Udzielono dotacji Stowarzyszeniu Hipicznemu „PRO NATI”(organizacja pozalekcyjnych
zajęć – wakacje w siodle dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych). Koszt zadania: 9.900,00 zł.
  Udzielono dotacji Ognisku TKKF „GORCE – Nowy Targ” ( organizacja pozalekcyjnych
zajęć – popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży „KADRA ORLIK 2013”,
wdrażanie walki z uzależnieniami – profilaktyka uzależnień). Koszt zadania: 2.680,00 zł.
  Udzielono dotacji Ognisku TKKF „GORCE – Nowy Targ” ( organizacja pozalekcyjnych
zajęć – popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży „Małe Euro 2013 wdrażanie
walki z uzależnieniami – profilaktyka uzależnień, turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży).
Koszt zadania: 1.200,00 zł.
W trybie ,,Małych grantów” udzielono dotacji UKS Victoria na zadnie p.n. - Prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych. Koszt zadania: 3.360,00 zł., jak również udzielono dotacji
Rzymskokatolickiej Parafii p.w. NSPJ w Nowym Targu na organizację profilaktycznej
kolonii w Jarosławcu. Koszt zadania: 7.000 zł.
  W ramach wydatków inwestycyjnych dofinansowano budowę, rozbudowę i modernizację
obiektów sportowych. Budowa Krytej Pływalni w Nowym Targu. Koszt: 220.000,00 zł.
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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.
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 26 czerwca 2013 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 2013 r. na terenie miasta Nowego Targu sprzedażą
i podawaniem napojów alkoholowych zajmowało się 148 podmiotów. Sprzedaż napojów
o zawartości alkoholu powyżej 4,5 % (za wyjątkiem piwa) prowadziło 78 punktów
z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży i 48 punktów z przeznaczeniem do
spożycia w miejscu sprzedaży, co jest zgodne z obowiązującymi w Nowym Targu
przepisami. W omawianym okresie wydano 187 zezwoleń, w tym mieszczą się ich
przedłużenia. Wydano 3 decyzje o cofnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z
następujących powodów: brak złożenia oświadczenia, uiszczenie wpłaty po wyznaczonym
terminie oraz brak dokonania należnej opłaty. 7 zezwoleń wygaszono z powodu nieuiszczenia
należnych opłat w wyznaczonym terminie.

6. W ramach zadań i metod przeciwdziałania narkomanii, prowadzona jest regularna
działalność informacyjna, edukacyjna oraz szkoleniowa:
1) Program profilaktyczno – edukacyjny dotyczący przeciwdziałania narkomanii autorstwa
p. Katarzyny Stefaniuk zrealizowano w: Gimnazjum nr 1 i nr 2, gdzie programem objęto
wszystkie klasy I. Łącznie w zajęciach wzięło udział 104 uczniów. Zadanie sfinansowano
w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od Narkotyków.
2)  W zakresie pomocy uzależnionym od narkotyków funkcjonował Punkt Konsultacyjny
dla Osób Uzależnionych od Narkotyków, w którym dyżurowała p. Katarzyna Stefaniuk –
Specjalista Psychoterapii Uzależnień. W ramach pracy punktu w 2013 r. z jego oferty
skorzystało 15 osób uzależnionych, 3 osoby skierowano na leczenie detoksykacyjne
w Krakowie, 2 osoby skierowano do ośrodków terapii uzależnień w Krakowie, 1 osoba
została skierowana do oddziału psychiatrii w Nowym Targu, 1 osobę skierowano do PZP, 2
osoby skierowano do Poradni Leczenia Uzależnień, udzielono 23 porady uzależnionym, 15
porad współuzależnionym, przeprowadzono 7 sesji rodzinnych.
Koszt: 4.400,00 zł.
7. W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii prowadzone są skonsolidowane
działania  następujących służb: Rady Miasta, Burmistrza Miasta, Pełnomocnika Burmistrza
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Miasta ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, Miejskiej Komisji Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im.
Jana Pawła II (Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Oddział
Leczenia Uzależnień), Komendy Powiatowej Policji (Wydział Prewencji, Poradnia
Resocjalizacyjna), Straży Miejskiej, Prokuratury, Sądu Rejonowego, kuratorów sądowych,
OPS, PKPS, Rady Programowej ,,Bezpieczne Miasto”, Akcji Katolickiej, szkół
podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych, stowarzyszeń trzeźwościowych
w tym: Duszpasterstwa Trzeźwości przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa (Dni
Trzeźwości na Podhalu, 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.


