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SPRAWOZDANIE ZA 2019 ROK Z REALIZACJI
MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W NOWYM TARGU

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Mieście Nowy Targ na rok 2019 zwany dalej Programem, został przyjęty Uchwałą Rady
Miasta Nowy Targ nr III/22/2018 w dniu 28 grudnia 2018 roku.
Realizowane w ramach Programu działania należą do zadań własnych gminy, których
obowiązek wdrożenia wynika z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. u. z 2019
r. poz. 2365 z późn. zm.), ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm) oraz Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1492 z późn. zm.).
Program na rok 2019 stanowił kontynuację działań profilaktyczno - edukacyjnych
podejmowanych w latach poprzednich, które skierowane były do mieszkańców Miasta Nowy Targ:
dzieci, młodzieży, nauczycieli i osób dorosłych. Program był finansowany ze środków uzyskanych
z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2019.
Poniższa tabela przedstawia wysokość środków zaplanowanych i wykorzystanych na realizację
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii w Nowym Targu.

Plan

Wykonanie

Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

730.500,00 zł

705.952,85 zł

w tym:

256.000,00 zł

240.000,00 zł

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na
finansowane zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego. Dotacji udzielono: Nowotarski Klub Abstynentów
„Rodzina”, Uczniowski Klub Sportowy „METALKA”, Podhalańskie
Stowarzyszenie Jeździeckie „PRO NATI”, Klub Sportowy „Gorce”,
Nowotarski Klub Piłkarski „PODHALE”, Szkółka Piłkarska „GÓRALE”,
Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy Podhale Nowy Targ, Uczniowski
Klub Sportowy Orkan, Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jana Pawła II
(kolonia zimowa, wyjazd wakacyjny, świetlica), Rzymskokatolicka pw.
Królowej Jadwigi (świetlica) .
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130.000,00 zł

130.000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu dla Miejskiego Ośrodka Kultury w ramach
której zorganizowano: dzień dziecka, wakacje w mieście, dni papieskie,
nowotarskie spotkania w altanie, pożegnanie lata, koncert pianisty
Trung, zaduszki jazzowe.
96.200,00 zł
94.236,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe dla: nauczycieli realizujących programy
profilaktyczne dla dzieci i młodzieży „Zima w mieście” oraz „Lato
w mieście”, członków Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, biegłych wydających opinię dla osób
uzależnionych, osób realizujących kolonię socjalno - zdrowotną
w Chełmcu, „Trzeci elementarz, czyli program siedmiu kroków” i in.
25.610,00 zł
25.601,22 zł
Zakup materiałów i wyposażenia. Kwotę wydatkowano na: organizację
Dnia Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej Nr 3, koszty związane
z organizacją akcji świątecznej „Nowotarska Choinka Marzeń” oraz
Mikołajek dla dzieci zrzeszonych w Polskim Związku Niewidomych,
obchody Święta Policji, ulotki profilaktyczne „Zachowaj trzeźwy umysł”
i in.,
216.680,00 zł
210.109,63 zł
Zakup usług pozostałych. Kwotę wydatkowano na: usługi wynikające
z kolonii socjalno-zdrowotnej w Chełmcu, Mini ZOO oraz zagrody
reniferów w czasie świąt Bożego Narodzenia, programy profilaktyczne:
„Skazany na wolność”, „Mądrze rozwijajcie swoje talenty …”, koncert
„Zło dobrem zwyciężaj”, „Archipelag Skarbów”, „Trzeci Elementarz, czyli
Program Siedmiu Kraków”, festiwalu piosenki religijnej Sacrosongu,
obchody Dni Seniora, Piknik Jeździecki, wydarzenie „Jezus na
lodowisku”, obchody Międzynarodowego Dnia Niewidomego, Festyn
z okazji Dnia Dziecka przy Parafii Św. Katarzyny, przedstawienie
„Misterium Męki Pańskiej”, organizacja eliminacji Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej, projekt „Dobry Club – no drugs, no
alkohol, no cigarettes”, organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, koszty organizacji Szkoły
Trzeźwych Kierowców, organizacja VIII Papieskiego Rajdu
Rowerowego śladami św. Jana Pawła II po Podhalu, Festyn Rodzinny
przy Parafii pw. Św. Jana Pawła II i In.
6.010,00 zł

Zwalczanie narkomanii

6.006,00 zł

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
Koszty wydatkowano na pokrycie opłat sądowych wynikających
z wniosków Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu
odwykowemu.
4 500,00 zł
0 zł
Zadanie zrealizowano wraz z programami profilaktyki alkoholowej
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Program przewidywał realizację zadań ujętych w poszczególnych grupach tematycznych. Stan realizacji
zadań wyglądał 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) Programy profilaktyczne:
„III Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków”
Zrealizowany w edycji wiosennej w szóstych klasach Szkół Podstawowych. W programie prowadzonym
przez 14 przeszkolonych nauczycieli i pedagogów szkolnych wzięło udział 280 uczniów, 160 nauczycieli
(Rady Pedagogicznej), 250 rodziców.
,,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 11
i Nr 5 w dniach 21 i 22 października. W programie wzięło udział 150 uczniów, 52 nauczycieli oraz
24 rodziców.
Zachowaj trzeźwy umysł.
W Nowym Targu po raz kolejny odbyła się kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” pod hasłem „CHCE MI
SIĘ CHCIEĆ”, adresowana do uczniów szkół podstawowych.
Szkoła Trzeźwych Kierowców
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 2019 odbyły się dwie edycje szkolenia. W zajęciach
zostały wykorzystane alkogogle, imitujące stan nietrzeźwości oraz fotografie wypadków, które wydarzyły
się na terenie powiatu nowotarskiego. Zajęcia są prowadzone przez Komendę Powiatową Policji,
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego, instruktora terapii uzależnień oraz pełnomocnika ds.
przeciwdziałania uzależnieniom.

2) Spektakle, koncerty, zajęcia profilaktyczne;
Program profilaktyczny „Skazany na wolność” prowadzony przez p. Grzegorza Czernickiego, na które
zaproszono uczniów klas ósmych Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej oraz Szkoły
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Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach ogólnoświatowej
kampanii „Biała wstążka”, mającej na celu wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy
wobec kobiet.
Koncert profilaktyczny „Zło dobrem zwyciężaj” przeprowadzony przez p. Wiesława „Blacha”
Błażkiewicza. Prowadzi warsztaty profilaktyczne dotyczące przemocy i agresji wśród młodzieży,
cyberprzemocy, uzależnień od alkoholu, papierosów, narkotyków i dopalaczy.
Koncert profilaktyczny GabiGąsMusic w ramach projektu „Dobry Club – no drugs, no alcohol, no
cigarettes”.
Dofinansowanie przedsięwzięć profilaktycznych Komendy Powiatowej Policji w ramach „Programu
ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Staszica
na lata 2018-2020”.
Zajęcia profilaktyczne przeprowadzone przez funkcjonariuszy Policji w Szkole Podstawowej Nr 11 dla
klas ósmych na temat: „Odpowiedzialność prawna nieletnich". Tematyka dotykała problematyki
zagrożeń wynikających m. in. z alkoholizmu i narkomanii.

3) Miejski Ośrodek Kultury w ramach działań profilaktycznych przeprowadził;
W ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Nowym Targu zostały dofinansowane
następujące

przedsięwzięcia:

koncert

”Stop

Wszelkim

Używkom,

Dopalaczom,

Używkom

Psychoaktywnym oraz Stop Hejtom, koncert pianisty Trung’a Nguyen, cykl zajęć w ramach ,,Wakacji
w mieście”, w ramach ,,Dnia dziecka”, ,,Niedziela w altanie”, IX Nowotarskie spotkania z Melpomeną,
strefa rodzinna podczas XIX Jarmarku Podhalańskiego, koncert „Zaduszki Jazzowe”, koncert Michał
Wierba pt. New Musocology: kreatywność, media i muzyka, Dni Papieskie, Pożegnanie Lata.

4) Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
Ferie zimowe: 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 (51 uczniów). Dzieci
uczestniczyły w zajęciach profilaktycznych, sportowo – rekreacyjnych, wycieczkach, poznawały także
miasto w ramach regionalnej ścieżki edukacyjnej. Ciepły posiłek został dofinansowany przez Ośrodek
Pomocy Społecznej.
Wakacje: sfinansowano półkolonie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, uczniów Szkoły Podstawowej Nr
2 (45 uczniów), uczniów Szkoły Podstawowej Nr 11 (45 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 Ośrodek Pomocy Społecznej.
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Obóz profilaktycznym w Chełmcu w ramach wakacyjnej pomocy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
dofinansowano pobyt 30 osób dzieci. 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.
Dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jana Pawła II na organizację wyjazdu wakacyjnego do
Chorwacji dla dzieci i młodzieży.
Dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jana Pawła II na organizację kolonii zimowej dla dzieci
i młodzieży w Krynicy-Zdrów.

5) Dofinansowanie organizacji festynów, uroczystości.
Dzień Babci i Dziadka. Święto zostało zorganizowane przez Szkołę Podstawową Nr 3 oraz Ochotniczą
Straż Pożarną na Kowańcu. Ww. impreza środowiskowa jest organizowana od 1977 r.
Konferencji ,,Jezus na lodowisku”. Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego.
XXX Archidiecezjalny Przegląd Piosenki Religijnej na Podhalu SACROSONG 2019. Dofinansowano
organizację dziecięco – młodzieżowego przeglądu, na którym były prezentowane m. in. piosenki
o tematyce antyalkoholowej.
Misterium Męki Pańskiej Dofinansowano koszty organizacji przedstawienia Misterium Męki Pańskiej,
którego wystawienie poprzedziły warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży. Hasłem było „Spotkałem
Pana”, a postacią, wokół której osnute były wątki inscenizacji Męki Pańskiej, był św. Piotr. Zadanie ma
charakter zdrowego trybu życia bez używek.
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.
,,Dzień Dziecka” dla dzieci ze Związku Niewidomych. Wsparcie finansowe wyjazdu do Parku rozrywki
„Energylandia”.
Dofinansowano Festyny: zorganizowane przy Szkole Podstawowej Nr 2, przy Szkole Podstawowej Nr 4,
przy parafii św. Jana Pawła II .
,,Nowotarska Choinka Marzeń” akcję zorganizowaną przez Polski Związek Niewidomych oraz Parafię
św. Jana Pawła II w Nowym Targu. Obdarowano 291 dzieci wcześniej wytypowanych przez pedagogów
z rodzin o trudnej sytuacji finansowej.
VIII Rajd Rowerowy śladami św. Jana Pawła II, zorganizowany przez Parafię św. Jana Pawła II.
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Paczki Mikołajkowe dla dzieci zrzeszonych w Polskim Związku Niewidomych. W imprezie brało udział
40 osób, w tym 19 dzieci. Współorganizatorzy zadania to również Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy
Nowy Targ i Szaflary.
W ramach organizacji akcji ,,Lato w mieście” oraz ,,Wakacje w mieście” zorganizowano Piknik
Jeździecki. Przeprowadzono wyścigi koni małopolskich i podhalańskich wraz z piknikiem agro-hiposporto-edukacyjnym w których uczestniczyły rodziny z dziećmi. Zadanie zrealizowane przez Wydział
Kultury, Sportu i Promocji.
Mini ZOO zorganizowano w ramach organizacji atrakcji podczas Targów Bożonarodzeniowych. Zadanie
wykonane przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji.
Obchody Międzynarodowego Dnia Niewidomego . W spotkaniu uczestniczyło ponad 80 osób.

6) Konkursy, nagrody;
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej. Sfinansowano zakup nagród dla dzieci biorących udział
w konkursie wiedzy pożarniczej.
XXXXII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. Dofinansowano zakup
nagród w związku z organizacją ww. eliminacji.

7) Dofinansowano:
Obchody Święta Policji, które połączono z 100-tną rocznicą powołania Policji Państwowej. Dokonano
zakupu latarek (564,39 ), kamizelek taktycznych.
Zakupu 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.

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). 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
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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.

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, 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 współpracowano z Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym im. 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.
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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 1,2,3,4,5,6 i 11. Zajęcia na świetlicach były prowadzone przez nauczycieli,
posiadających pełne kwalifikacje zawodowe oraz kwalifikacje w zakresie zajęć profilaktycznych.
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 realizacji zajęć wyniósł: 190.515,64 zł. Zadanie koordynowane przez Wydział
Oświaty, a realizowane bezpośrednio przez szkoły.
2) Udzielono dotacji na prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce opiekuńczo – wychowawczej
wsparcia dziennego „Renovaro”. W świetlicy tworzone są optymalne warunki rozwoju dziecka
poprzez różnorodne formy pracy m. in.: muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne.
3) Udzielono dotacji na prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce opiekuńczo – wychowawczej
wsparcia dziennego „Totus Tuus” przy Parafii pw. św. Jana Pawła II. Świetlica zapewnia optymalne
warunki rozwoju fizycznego, psychicznego, duchowego i poznawczego oraz stwarza możliwości
kształtowania zdrowego stylu życia dzieci. .
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. 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”.
5) 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.
6) Kontynuowano prace Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie .
W jego skład wchodzą przedstawiciele: Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiej Komisji Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendy Powiatowej Policji, oświaty, ochrony zdrowia,
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organizacji pozarządowych i kuratorzy. Zespół Interdyscyplinarny integruje i koordynuje działania
podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W okresie od
stycznia do grudnia 2019 roku odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. Odbyły się
213 posiedzenia grup roboczych, założono 52 Niebieskie Karty, w tym: 47 przez Policję i 1 przez
OPS, pozostałe zostały przesłane do Ośrodka Pomocy Społecznej wg właściwości miejsca
zamieszkania ofiary przemocy domowej.
7)

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Targu działa Punkt Informacji i Wsparcia dla Osób
Uwikłanych w Przemoc, w którym udzielane jest poradnictwo w zakresie prawnym,
psychologicznym i socjalnym, przeznaczone głównie dla osób uwikłanych w przemoc. Dyżury
pełnione były w 2019 roku przez prawnika w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia w każdy
poniedziałek w godzinach od 16.00 do 17.00, psychologa dwa razy w miesiącu (czwartki)
w godzinach od 9.00 do 11.00. Dodatkowo w każdy wtorek oraz czwartek w godz. od 12.00 do
15.30 dyżur pełnili poszczególni pracownicy socjalni.

8)

Od miesiąca maja 2019 r. w ramach projektu „Razem w przyszłość bez przemocy” poradnictwo
specjalistyczne zostało rozszerzone o terapię uzależnień. Terapeuta pełnił dyżury w ramach
istniejącego Punktu Informacji i Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc w każdy poniedziałek
miesiąca w godzinach od 11 do 13.00, prawnik pełnił dyżury w każdy poniedziałek miesiąca
w godzinach od 16.00 do 18.00 oraz środę w godzinach od 16.00 do 17.00, psycholog pełnił
dyżury w czwartki w godzinach od 8.00 do 12.00.

9)

Z poradnictwa specjalistycznego w zakresie przemocy w Punkcie Informacji i Wsparcia dla Osób
Uwikłanych w Przemoc skorzystało 31 osób w zakresie poradnictwa psychologicznego, 25 osób
w zakresie poradnictwa prawnego oraz 21 osób w zakresie poradnictwa terapii uzależnień –
łącznie specjaliści udzielili 167 porad.

10) W ramach projektu „RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ BEZ PRZEMOCY” została sporządzona diagnoza
zjawiska przemocy na terenie Miasta Nowy Targ, rozszerzono ofertę poradnictwa prawnego,
psychologicznego i terapeutycznego w ramach istniejącego Punktu Informacji i Wsparcia dla Osób
Uwikłanych w Przemoc, przystąpiono do ogólnoświatowej Kampanii „Biała wstążka”,
zorganizowano dla rodzin zagrożonych wyjazd warsztatowy „Doceńmy wspólny czas bez
przemocy”, zorganizowano warsztaty pn. Mini Szkoła dla rodziców, przeprowadzono tematyczne
pogadanki z dziećmi i młodzieżą na temat przemocy w nowotarskich szkołach, zorganizowano
spotkanie profilaktyczne z Grzegorzem Czerwickim, zorganizowano szkolenie z zakresu
Niebieskiej Karty dla przedstawicieli służby zdrowia i Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
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Problemów Alkoholowych. Łącznie w ramach realizacji projektu wydatkowano 50.204 zł, w tym
dotacja w kwocie: 39.734 zł.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

1.

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, 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. Miejska Komisja odbyła łącznie 27 posiedzeń,
rozpatrzyła 71 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego, wystosowała 114 wezwań,
przeprowadziła 62 rozmowy interwencyjno – motywujących, 27 spraw skierowała do Sądu
Rejonowego. W ramach Komisji pracował też zespół ds. opiniowania wniosków o wydanie
zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zespół wydał 135 opinii w formie postanowienia.

Przeciwdziałanie naruszeniom prawa w związku z prowadzeniem
sprzedaży napojów alkoholowych

1) 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
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o konieczności sprzedaży zgodnie z warunkami zezwolenia, egzekwowania zakazu sprzedaży
osobom nietrzeźwym, niepełnoletnim, pod zastaw i na kredyt.
2) Burmistrz Miasta występował do Komendy Powiatowej Policji z prośbą o egzekwowanie zakazu
spożywania alkoholu w miejscach publicznych.
3) Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych na bieżąco prowadziła Komenda Powiatowa
Policji.
4) Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. na terenie miasta Nowego Targu sprzedażą
i podawaniem napojów alkoholowych zajmowało się 136 podmioty. Sprzedaż napojów o zawartości
alkoholu powyżej 4,5 % (za wyjątkiem piwa) prowadziły 78 punkty z przeznaczeniem do spożycia
poza miejscem sprzedaży i 42 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.

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, Ośrodka Pomocy Społecznej, Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, stowarzyszeń trzeźwościowych.
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