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Raport z konsultacji

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2022-2025

Tekst wprowadzający

W związku z nowelizacją ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z
dniem 01.01.2022 r. (Dz.U z 2021 r. poz.2469) nałożono na gminy obowiązek opracowania nowych, wspólnych
gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w
ramach których realizowane będą zadania własne gminy wynikające z art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982
r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu narkomanii uwzględniające cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii określone w Narodowym Programie Zdrowia.
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
lata 2022-2025, zwany dalej Programem, stanowi scalenie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
(uchwalonego na lata 2021-2025) oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych (uchwalanego corocznie). Nowym elementem wprowadzonym do Programu jest profilaktyka i
rozwiązywania problemów uzależnień behawioralnych. Program adresowany jest do wszystkich grup społecznych
w jakikolwiek sposób związanych z problemem uzależnienia od alkoholu, narkomanii oraz uzależnienia
behawioralnego, bądź zagrożonych prawdopodobieństwem jego wystąpienia.

Opis

Prezydent Miasta Jerzy Łużniak zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Miejski Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Podstawy prawne

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Art 3 ust. 3 (Dz. U. 2022 poz. 1057 z późn, zm.)

Data opublikowania

2022-01-18

Aktywny w terminie

2022-01-18 - 2022-01-26

Data archiwizacji
Dostępność

2022-01-31
Konsultacja otwarta

Raport aktywności
Rodzaj uczestnika

Liczba aktywności

Liczba aktywności zarejestrowanych przez ePUAP

0

Liczba aktywności uczestników z pełną identyfikacją (osoby fizyczne)

0

Liczba aktywności uczestników z pełną identyfikacją (instytucje)

0

Liczba aktywności uczestników tymczasowych

0

Liczba aktywności z korespondencji

3

Wszystkich aktywności

3

Liczba odsłon

845

Załączniki
Typ

Załącznik

Załącznik do konsultacji

MPPiRPAoPN.pdf

Załącznik do konsultacji

formularz do konsultacji 2022.docx

Opis

Załącznik podstawy prawnej MPPiRPAoPN.pdf

Raport z punktu konsultacji - forum dyskusyjne: Konsultacje

Tekst wprowadzający Zapraszam do dyskusji.
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Opis

Zapraszam do dyskusji

Aktywny w terminie 2022-01-18 - 2022-01-26

Raport aktywności
Rodzaj uczestnika

Liczba aktywności

Liczba aktywności zarejestrowanych przez ePUAP

0

Liczba aktywności uczestników z pełną identyfikacją (osoby fizyczne)

0

Liczba aktywności uczestników z pełną identyfikacją (instytucje)

0

Liczba aktywności uczestników tymczasowych

0

Liczba aktywności z korespondencji

3

Wszystkich aktywności

3

Liczba odsłon

274

Przebieg dyskusji
#
1

2

Opinie Wyrażone na forum
Opinia:
00

Dzień dobry.Zachęcam aby przed rozpoczęciem dyskusji zapoznać się z "Diagnoza w zakresie lokalnych problemów społecznych wśród mieszkańców
Miasta Jeleniej Góry"Jelenia
Górahttps://miasto.jeleniagora.pl/sites/default/files/Zdrowie/Diagnoza%20Lokalnych%20Zagro%C5%BCe%C5%84%20Jelenia%20G%C3%B3ra_1.pdf

Odpowiedź
00

Wklejam link ponownie ponieważ widzę, że niewłaściwie się wyświetlił, a nie istnieje opcja edycji
posta.https://miasto.jeleniagora.pl/sites/default/files/Zdrowie/Diagnoza%20Lokalnych%20Zagro%C5%BCe%C5%84%20Jelenia%20G%C3%B3ra_1.p
df(link należy skopiować "Ctrl + C" i wkleić "Ctrl +v" w przeglądarce.

Opinia:
00

Dzień dobry.
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