
 
 
                                                                                           
 
                                                           UCHWAŁA  Nr XVIII/98/2007  
 
                        RADY  MIEJSKIEJ  W  MAKOWIE MAZOWIECKIM  
                                                  z  dnia 28 grudnia 2007 r. 
 
 
 
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Makowie Mazowieckim na rok 2008 
 
 
 
                     Na podstawie art. 4 ust. 1,2 i 5  ustawy z dnia 26 paŜdziernika 1982r. 
o wychowaniu  w trzeŜwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (  tekst jednolity z 2007r. Dz.U. 
Nr 70 poz. 473 ze zm. ) oraz na podstawie art, 10 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o  
 przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U. Nr 179, poz. 1485  ze zm. )  uchwala się , co następuje:  
 
                        
                                                                  §   1. 
 
 
Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałaniu Narkomanii w Makowie Mazowieckim na rok 2008 w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do uchwały. 
 
 
                                                                  § 2. 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
 
 
                                                                  § 3. 
 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2008 r. 
 
 
 
 
                                                                                       Przewodniczący  Rady  Miejskiej 
 
 
                                                                                                  Ireneusz  Pepłowski 



                                                                                                  
                                                                                            Załącznik do Uchwały Nr XVIII/98/2007 
                                                                                            Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 
                                                                                            z dnia 28 grudnia 2007r. 
 
 
    
Miejski Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na rok 2008 
 
 
Program Profilaktyczny , to zaplanowane działania edukacyjne i warsztatowe skierowane zarówno 
do dzieci jak i młodzieŜy naszego miasta, a takŜe do dorosłych jego mieszkańców. Mają one za  
zadanie rozwijać niezbędne umiejętności pomocne w zapobieganiu zjawiskom naduŜywania   
alkoholu i sięgania po narkotyki , a takŜe w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach Ŝyciowych. 
Program jest takŜe nastawiony na rozwiązywanie juŜ istniejących problemów dotyczących 
alkoholizmu, narkomanii i przemocy oraz promowania form alternatywnych szczególnie dla 
 dzieci i młodzieŜy. 
 

1. Styczeń –  realizacja  programu profilaktycznego „ NOE „ , który był zaplanowany na 
2007r. W klasach gimnazjalnych Zespołu Szkół Nr 1 i Nr 2.  Program ten 
zajmuje się problemem uzaleŜnień oraz uczy umiejętności dokonywania właściwych 
wyborów. Będzie realizowany przez zespół przeszkolonych terapeutów. 

 
      2.   Styczeń – program profilaktyczny dla młodzieŜy klas gimnazjalnych  dotyczący problemu 
            narkomanii. Zostanie zrealizowany w Zespole Szkół Nr 1 i Nr 2 
               
      3.   Od marca w obydwu Gimnazjach w klasach pierwszych rozpocznie się realizacja programu 
            profilaktycznego pt.” Program 7 Kroków – III Elementarz „ Będzie się on składał z 8  
            zajęć dwugodzinnych z uczniami w klasach, 3 spotkań z rodzicami – poświęconych  
            kształceniu umiejętności dobrego kontaktu z dziećmi, dostrzeganiu ich problemów 
            i zapobieganiu zagroŜeniom. 
 
      4.   Marzec – zostanie zrealizowany program dotyczący uzaleŜnienia od narkotyków i będzie 
            poruszał takie zagadnienia: 
            -  narkotyki i emocje, 
            -  wpływ narkotyków na Ŝycie i zdrowie 
            Program jest przeznaczony dla klas 6-tych  Szkół Podstawowych i klas gimnazjalnych. 
 
      5.   Marzec – kwiecień , odbędą się warsztaty i programy profilaktyczne skierowane do uczniów 
            klas 4-6  dotyczące uzaleŜnień oraz umiejętności pomocnych w radzeniu sobie z  
            problemami najczęściej występującymi w tej grupie wiekowej : odrzucenie przez grupę, 
            pierwsze kontakty z uŜywkami, kontakty rówieśnicze, przemoc.  Prowadzący zajęcia będą 
            min. korzystać z pakietów edukacyjnych „ Lekcje przestrogi „. Zajęcia zostaną  
            przeprowadzone przez terapeutów Poradni Rodzinnej w Makowie Maz.         
 
      6.   Zajęcia o podobnym charakterze jak w pkt.5 zostaną zrealizowane w klasach 1-3  przez                   
             pedagogów szkolnych i terapeutów z Poradni rodzinnej w oparciu o pakiety  edukacyjne                        
             z konspektami wydawnictwa  „ Projekt – Kom „. 
 
      7.   Maj i czerwiec – zostanie zrealizowana 4 edycja  programu „ Zachowaj Trzeźwy Umysł „ 
             która będzie skierowana do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Nr 1 i Nr 2. W ramach tego 



            programu i w oparciu o gotowe scenariusze odbędą się lekcje wychowawcze i spektakle , 
            a uczniowie  mogą uczestniczyć w licznych konkursach z bardzo atrakcyjnymi nagrodami. 
 
      8.   W  październiku i listopadzie  zostaną zrealizowane na terenie szkól programy : 
            „ Program domowych detektywów „ dla uczniów klas 5 , w którym biorą udział  takŜe  
            rodzice dzieci , a takŜe  program „ Debata „ przeznaczony dla uczniów 3 klas  
            gimnazjalnych, który zajmuje się obalaniem fałszywych mitów rozpowszechnionych wśród 
            młodzieŜy dotyczących środków zmieniających świadomość. 
 
      9.   W ciągu całego roku będą sprowadzane do szkół i Miejskiego Domu Kultury programy 

 i spektakle profilaktyczne o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieŜy szkolnej  do 
których są załączone scenariusze lekcji profilaktycznych przeznaczone do realizacji na 
lekcjach wychowawczych w szkole. 
Spektakle poruszają problem: alkoholizmu, narkomanii i przemocy. 

 
     10.   Świetlica Socjoterapeutyczna przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
            -  sporządzenie diagnozy dotyczącej rodziny kaŜdego dziecka, 
            -  współpraca w konstruowaniu programu do realizacji z dziećmi w Świetlicy, 
            -  stworzenie programu rozwoju indywidualnego dla poszczególnych grup dzieci, 
            -   zakupy Ŝywnościowe dla dzieci ( podwieczorki ), 
            -  uzupełnianie wyposaŜenia Świetlicy ( pomoce dydaktyczne, wyroby papiernicze, gry,..) 
            -  współorganizowanie zajęć rekreacyjnych w ramach spędzania wolnego czasu ( wakacje, 
                ferie zimowe ) 
            -  organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci. 
     11.   Współpraca z pedagogami szkolnymi  
            -  opracowywanie działań i programów profilaktycznych dla uczniów, 
            -  współpraca z rodzicami, 
            -  szkolenia dla pedagogów i nauczycieli. 
   
     12.  Współpraca z Poradnią Rodzinną 

- realizacja zadań zleconych: profilaktyka szkolna, spotkania z rodzicami, pomoc 
  w interwencjach dotyczących przemocy, praca terapeutyczna z osobami uzaleŜnionymi 
  zgłaszającymi się lub kierowanymi na leczenie przez Miejską Komisję ds. Rozwiązywania 
  Problemów Alkoholowych. 

 
     13.  Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Burmistrzu Miasta 
           - organizowanie posiedzeń Komisji w związku z kierowaniem osób uzaleŜnionych od 
             alkoholu lub narkotyków na leczenie w placówkach lecznictwa odwykowego ( na wniosek 
             rodziny, Komendy Powiatowej Policji, MOPS ), 
           - spotkania konsultacyjne w celu : ustalenia sposobu postępowania wobec osoby wzywanej, 
             kierowanie  osób do Sądu Rodzinnego, omawianie propozycji programów profilaktycznych 
           -  podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych i przeciwdziałanie przemocy 
             domowej, 
           - kontrole w Punktach sprzedaŜy napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania ustawy 
             o wychowaniu w trzeźwości,  
           - współpraca z Poradnią Rodzinną, MOPS i Komendą Powiatową Policji oraz innymi 
             placówkami w Makowie Mazowieckim. 
 
          Członkom Miejskiej Komisji za udział w jej w jej posiedzeniach przysługuje wynagrodzenie 
            w wysokości 50,00 zł netto, a takŜe wynagrodzenie za wykonanie na jej rzecz określonych  
            zadań ( zbieranie danych na potrzeby Komisji, pisanie i realizowanie programów  
            profilaktycznych, sporządzanie diagnozy ). 



 
    14.   Współpraca z Komendą Powiatową Policji. 
           - Policja kieruje wnioski wobec osób , u których powtarzają się interwencje dotyczące 
            problemu alkoholowego do Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów  
            Alkoholowych. 
          - pomoc w dowoŜeniu osób uzaleŜnionych do wyznaczonych przez Sąd biegłych w celu 
            ustalenia stopnia uzaleŜnienia  od alkoholu, 
         - interwencje w rodzinach, w których występuje problem alkoholowy , w sytuacjach 
            konfliktowych i dotyczących przemocy. 

 
     15.  .Szkolenie pedagoga zatrudnionego w Świetlicy Socjoterapeutycznej   w zakresie 
               socjoterapii organizowane przez Fundacje ETOH w Warszawie. 
 
     16.   Szkolenie członków Miejskiej Komisji  w zakresie rozwiązywania problemów  
              uzaleŜnienia od alkoholu i narkotyków. 
 
     17.  .Szkolenie Miejskiego Koordynatora ds. Profilaktyki UzaleŜnień. 
 
     18.  .Letni wypoczynek dzieci 
           -  opracowanie programów profilaktycznych, które będą realizowane podczas trwania 
              zorganizowanych form wypoczynku letniego ( obozy, kolonie, zajęcia letnie w Świetlicy 
              Socjoterapeutycznej. 
 
     19.. Punkt Konsultacyjny 
          -  udzielanie pomocy i wsparcia osobom zgłaszającym się do punktu, 
          -  zakup materiałów edukacyjnych i wyposaŜenia 
          -  pomoc w kierowaniu na konsultacje do Ośrodków  Terapeutycznych  dla osób  
             uzaleŜnionych od alkoholu i  narkotyków oraz do Ośrodków MONAR. 
                  
      20. Współpraca z Miejskim Domem Kultury w Makowie Maz. 
          -  organizowanie programów i korzystanie z Sali Widowiskowej przy realizacji spektakli   
              o charakterze edukacyjno- profilaktycznym dla dzieci i młodzieŜy 
          -  propozycja utworzenia dla dzieci i młodzieŜy na terenie miasta Skate Park jako formy 
             spędzania wolnego czasu. 
 
      21.Współpraca ze Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Makowie Mazowieckim w zakresie 
             edukacji zdrowotnej i profilaktyki AIDS.          
 
      22. Dofinansowywanie zajęć pozaszkolnych o charakterze sportowym przeznaczonych dla 
             młodzieŜy szkolnej, podczas których są realizowane elementy profilaktyki uzaleŜnień. 
 
           Koszt realizacji Miejskiego Programu Profilaktycznego na 2008r Wyniesie ok.170 .000,00 zł                                                                                                                                                   
 
           W trakcie realizacji programu niektóre jego elementy mogą ulec zmianie z przyczyn  
           niezaleŜnych.                                                              
                                                                        Opracowała: 
                                        mgr Agata Smaga Lawrenz z akceptacją Miejskiej Komisji ds 
                                                                                         Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
                                                                                         w Makowie Mazowieckim. 
 
                                    


