UCHWALA Nr XIV/I09/11
RADY MIAST A RAW A MAZOWIECKA
z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi~zywania
Alkoholowych na rok 2012

Problem6w

Na padstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. a samarzqdzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, paz. 1591; z 2002 .Nr 23, paz. 220, Nr 62 paz.558, Nr 113, paz. 984,
Nr 153, paz. 1271 i Nr 214, paz. 1806, z 2003 r. Nr. 80, paz. 717 i Nr 162, paz. 1568, z 2004r.
Nr 102, paz. 1055, araz Nr 116, paz. 1203 z 2005r. Dz. U. Nr 172, paz. 1441 i Nr 175, paz.1457
z 2006r., Nr 17, paz.128 i Nr 181, paz. 1337 araz z 2007. Nr 48, paz. 327; Nr 138, paz. 974, Nr 173,
paz.1218; z 2008r. Nr 180, paz. 1111 i Nr 223, paz.1458: z 2009 Nr 52, paz.420 ; Dz. U. Nr 157,
paz.1241 z 2010r; Nr 28, paz. 142 i paz. 146; Nr40,paz. 230 , Nr 106, paz. 675 araz z 2011r. Nr
21,paz. 113, Nr 117. paz. 679, Nr 134, paz. 777, Nr 149, paz. 887 i Nr 217, paz. 1281 art. 41 ust. 2
i 5 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. a wychawaniu w trzezwasci i przeciwdzialaniu
alkahalizmawi (Dz. U. z 2007r. nr 70, paz. 473; Nr 115, paz. 793, Nr 176, paz.1238, z 2008r.
Nr 227, paz.505, z 2009r Nr 18, paz.97, Nr 144, paz.1175; z 2010r. Nr 47, paz. 278; Nr 127, paz.
857 araz z 2011r. Nr 106, paz. 622, Nr 112, paz. 654 i Nr 120, paz. 690) Rada Miasta Rawa
Mazowiecka, uchwala co nastfpuje:

§ 1. Uchwala si~ Miejski Program Prafilaktyki i Razwiqzywania Prablem6w
Alkahalawych na rok 2012 w brzmieniu stanawiqcym zalqcznik da uchwaly.
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Miejski Program
Profilaktyki i Rozwi~zywania
Problemow Alkoholowych
na rok 2012

Cz~sc II
Mapa problem6w alkoholowych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

1. Podstawowe informacje

0

MieScie.

2. Stopien nasilenia problem6w zwiqzanych z si~ganiem po alkohol oraz posiadane
zasoby ludzkie i instytucjonalne w zakresie rozwiqzywania tych problem6w.
3. Srodki finansowe przeznaczone na profilaktyk~ i rozwiqzywanie problem6w
alkoholowych.

Przeciwdzialanie problemom alkoholowym na terenie miasta
1. Cele programu.
2. G16wne kierunki dzialan oraz planowane do realizacji zadania.
3. Dzialalnosc Miejskiej Komisji Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych.
4. Realizatorzy Programu.

•

ustawa

z dnia

26 paidziernika

1982 roku

0

wychowaniu

w trzeiwosci

przeciwdzialaniu alkoholizmowi, (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z pain. zm.) ;
•

ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r.

0

zatrudnieniu socjalnym, z 2011r. (Dz. U. Nr 43,

poz. 225 z p6Zn. zm.) ;
•

ustawa z dnia 29 lipca 2005r.

0

przeciwdzialaniu

przemocy w rodzinie (Dz. U. z

2005r. Nr 180, poz.1493 z pain. zm. );
•

ustawa

z dnia 24 kwietnia

2003 r.

dzialalnosci

0

pozytku

publicznego

I

0

wolontariacie, (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536),
•

uchwala Nr VIIII60111 z dnia 29 czerwca 2011r. Rady Miasta Rawa Mazowiecka w
sprawie

okreslenia

liczby punktaw sprzedazy napojaw alkoholowych

usytuowania na terenie Miasta Rawa
napojawalkoholowych

Mazowiecka

oraz zasad

miej sc sprzedazy i podawania

(Dz. U. z 2011r , Nr 246, poz. 2588).

CZfSC II
Mapa problem6w alkoholowych na terenie Miasta

Rawa Mazowiecka

jest jednym

z miast wojewadztwa

ladzkiego.

Znajduje

SItt

pomittdzy dwiema wielkimi aglomeracjami miejskimi (ladzk<t i warszawskq). Obszar miasta
znajduje

sitt na Wysoczyinie

Rawskiej

nad rzek<t Rawkq, ktara jest prawobrzeznym

doplywem Bzury.
Zalet<t Rawy Mazowieckiej jest korzystna lokalizacja w ukladzie komunikacyjnym
kraju, polozonajest

niedaleko Lodzi, przy drodze ekspresowej Warszawa-Wroclaw.

Wg klasyfikacj i odpowiadaj <tcej poziomom N omenklatury Jednostek Terytorialnych
do Celaw

Statystycznych,

Rawa

Mazowiecka

nalezy

do podregionu

piotrkowsko

-

skiemiewickiego,

jest miastem

powiatowym,

pelni wazne funkcje ZWlqZane z obslug't

administracyjn't mieszkanc6w miasta i powiatu.
W roku 2011 na dzien 13.pazdziemika liczba os6b w wieku produkcyjnym, wg
faktycznego miejsca zamieszkania, wynosila' 12.296 tj. 68,7 % og61u ludnosci.
Bezrobocie zar6wno na terenie miasta Rawa Mazowiecka, jak i powiatu rawskiego w
latach

2008

przedstawion't

-

2010,

wykazuje

charakterystyk~

zdecydowanie

miasta, jako

tendencj~

atrakcyjnego

znizkowq,
miejsca

potwierdzaj'tc

lokowania

nowych

inwestycji, oraz tworzenia nowych przedsi~biorstw.
Jakose zycia mieszkanc6w uzalezniona jest r6wniez od poziomu bezpieczenstwa
informacji Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej
dane statystyczne z calego terenu powiatu rawskiego w latach
prowadzonajest

L.p.

- przedstawiamy

ponizej

2008 -2010, poniewaz nie

osobna statystyka dla miasta Rawa Mazowiecka.

Rodzaje przestfpstw i zjawisk patologicznych

Lata

2008

2009

2010

1.

Kieruj'tcy w stanie nietrzezwym

263

266

260

2.

Naruszenie zakazu spozywania alkoholu w miejscach
publicznych

798

824

857

3.

Zatrzymani do wytrzezwienia

102

97

99

4.

Nietrzezwi doprowadzeni do miejsca zamieszkania

18

18

17

5.

Handel wyrobami alkoholowymi bez znak6w akcyzy

2

2

2

6.

Osoby nielegalnie handluj'tce alkoholem

2

2

2

7.

Ilose sprawc6w zak16cenia spokoju i porz'tdku publicznego
b~d'tcych w stanie po spozyciu alkoholu

233

257

289

11.

Interwencje przeprowadzone w zwi'tzku z przemoc't w
rodzinie w tym:

38

37

34

38

37

34

36

33

35

- sprawca pod wplywem alkoholu

12.

.Z

Wnioski 0 leczenie skierowane do MKRP A w Rawie
Mazowieckiej

2. Stopieii nasilenia problemow zwi~zanych z si~ganiem po substancje
psychoakfywne oraz posiadane zasoby ludzkie i instytucjonalne w zakresie
rozwi~zywania

tych problemow.

Dzialania planowane w Programie odwoluj't si~ do diagnozy przeprowadzonej
2008

na populacji

mlodziezy

rawskiej.

Wnioski

i implikacje

w roku

z wykonanych

badan

sformulowano nast~puj 'tco:
•

Alkohol jest niew'ttpliwie

najbardziej popularn't uzywk't w populacji mlodziezy z

terenu Gminy Miasto Rawa Mazowiecka. Wi~kszos6 badanej mlodziezy ma za sob't
kontakt z alkoholem. Wiek inicjacji u wi~kszosci badanych przypada na 11-13 lat.
Roznice w zakresie picia u chlopcow i dziewcz'tt

Set wyraine-

wi~kszy odsetek

chlopcow ma za sob't kontakt z alkoholem i to chlopcy cz~sciej si~gaj't po alkohol.
•

Warto pokresli6 relatywnie

duz't grup~ abstynentow

w kazdej z badanych grup

wiekowych, nawet uczniow klas III gimnazjum. W sytuacji, gdy inne obserwacje i
badania wskazujq, ze jedynie kilka procent najstarszych
jeszcze kontaktu

gimnazjalistow

nie mialo

z alkoholem, odsetki mlodzieZy rawskiej zachowuj'tcej abstynencj~

napawa6 mog't pewien optymizm.
•

Mimo, ze uzyskane wskainiki dotycz'tce cz~stosci si~gania po alkohol nie Setbardzo
niepokoj'tce, to jednak niestety znacz'tca cz~s6 mlodych ludzi pije w sposob wysoce
ryzykowny,

wypijaj'tc

jednorazowo

znaczne

ilosci alkoholowe

lub upijaj'tc

si~

alkoholem. Najbardziej niepokoj'tcym wskainikiem jest upijanie si~ alkoholem. I ch06
uzyskane dane same w sobie musz't budzi6 powazny niepokoj, to rowniez w tym
zakresie uzyskane wyniki Set nizsze niz w populacji mlodziezy ogolnopolskiej.
kategorii "upijanie si~" oraz "picie jednorazowo

W

duzych ilosci alkoholu" wyrainie

wi~kszy odsetek stanowi't chlopcy. 1m starsza mlodziez tym cz~sciej pojawiaj't si~
incydenty upijania si~.
•

Mlodziez zdecydowanie

najch~tniej si~ga po piwo. Wraz z wiekiem jest widoczny

bardzo wyrainy wzrost liczby mlodych osob korzystaj'tcych z alkoholu, wzrost ilosci
wypijanego

przez

wysokoprocentowych

mlodziez

alkoholu

oraz

coraz

cz~stszy

udzial

napojow

(wodka) w strukturze spozycia napojow alkoholowych

przez

mlodziez. Piwo pozostaje jednak najbardziej popularnym

napoJem alkoholowym,

r6wniez najstarszej mlodziezy.
•

Mlodziez, nawet ta z najmlodszej grupy wiekowej doswiadcza juz z powodu swojego
PICla okreslonych

szk6d,

choe

rozpowszechnione.

Najwi~cej

najstarszych klas gimnazj6w.

me

Set to

r6znorodnych

szkody
szk6d

bardzo

powazne

doswiadczyli

lub

uczmOWle

Zar6wno liczba jak i rodzaj doswiadczanych

szk6d

rosn't wraz z wiekiem mlodych ludzi a uzyskane wskazniki (g16wnie w odniesieniu do
uczni6w klas III gimnazj6w) Setbardzo niepokoj'tce (zwraca uwag~ wyj'ttkowo wysoki
odsetek mlodych ludzi prowadz'tcych pojazdy mechaniczne po wypiciu alkoholu).
•

JednoczeSnie jednak bardzo niepokoj'tce Setwyrazane przez mlodziez przekonania
dost~pnosci dla nich alkoholu (zar6wno w legalnych jak i nielegalnych

0

punktach

sprzedazy). Piwo i wino oceniaj't jako latwo lub bardzo latwe dost~pne nie tylko
uczniowie klas najstarszych klas gimnazj6w!
•

Przekonania mlodych ludzi co do konsekwencji uzywania alkoholu Setnajzdrowsze w
grupie uczni6w najmlodszych. Dominuj't u nich s'tdy

0

negatywnych konsekwencjach

si~gania po alkohol. Jednak im mlodziez starsza, tym bardziej znacz'tce staj't si~
przekonania

0

pozytywnych

konsekwencjach

gimnazj6w rozpowszechnione
piciem

alkoholu.

Pojawia

pi cia. Np. wsr6d uczni6w klas III

Setjuz niestety pozytywne
si~ r6wniez

tendencja

oczekiwania

zwi'tzane z

do minimalizowania

ryzyka

wyst'tPienia negatywnych konsekwencji picia alkoholu.
•

Mlodziez w spos6b niejednoznaczny
profilaktycznej i interwencyjnej.
do

nauczycieli

profilaktycznych

gorsza

ocena

ocenia przygotowanie

nauczycieli

do pracy

1m starsza mlodziez tym mniejszy poziom zaufania
kompetencji

i dzialail pomocowych.

kompetencji w dziedzinie profilaktyki,

pedagog6w

Warto jednak

w

zakresie

zaznaczye,

zaj~e

ze poziom

pracuj'tcych w rawskich szkolach nauczycieli,

zostal i tak przez ankietowanych oceniony dose dobrze-wyraznie

lepiej niz w kilku

ostatnich badaniach prowadzonych na terenie innych gmin.
•

Wnikliwie

analizuj'tc

wyniki badail nietrudno

zauwazye,

ze wiedza uczni6w w

zakresie konsekwencji si~gania po uzywki jest niewystarczaj'tca.

Dotyczy to g16wnie

skutk6w picia alkoholu i si~gania po narkotyki oraz leki zmieniaj'tce swiadomose.
Badana mlodziez nie przeklada wiedzy na temat konsekwencji si~gania po uzywki na
obszar osobistych zagrozeil. Nawet ci, kt6rzy przyznaj<t, ze si~ganie po uzywki moze

bye niebezpieczne,

odnosz<t zagrozenia cz~sciej do innych os6b niz do siebie. Z

analizy ankiet wynika,
swiadomosci

iz wielu badanych

informacji,

ze

mogliby

w og6le nie dopuszcza

wpase

w

na16g lub

do swojej

ponieSe

powazne

konsekwencje wynikaj<tce z si~gania po uzywki.
Dane te stanowie powinny tez bardzo wazny punkt odniesienia dla planowanych
dzialan profilaktycznych.
mlodziezy

nalezy

Wskazuj<t bowiem kiedy w wieku rozwojowym

podejmowae

szczeg6lnie

intensywn<t

prac~

dzieci i

profilaktyczn<t.

Ujawniaj<t tez, ze cz~sto wybierana strategia pracy z tzw. mlodziez<t starsz<t jest w
•
profilaktyce dzialaniem bardzo potrzebnym, ale niestety juz sp6znionym i
nieadekwatnym.
promowanie

Profilaktyk~

zdrowego

wychowawczej,
podstawowej.

stylu

alkoholow<t
zycia,

nikotynowq,

a wl<tczon<t w

nale:zy rozpoczynae
Profilaktyka

czy

w pierwszych

musi miee charakter

szerszy
latach

rozumian<t

jako

program

pracy

nauki

staly, sam proces

w

szkole

oddzialywan

profilaktycznych musi bye dlugofalowy i wielostopniowy.

Wyniki og6lnopolskich badan ankietowych zrealizowanych w roku 2005 oraz 2008 przez
PARP A wskazuj<t na kilka bardzo niepokoj<tcych zjawisk:
•

Radykalny wzrost w ostatniej dekadzie spozycia napoj6w alkoholowych w Polscew ci£tgu ostatnich trzech lat srednie spozycie alkoholu 100% wzroslo prawie

0

1/3,

a srednie spozycie w6dki zwi~kszylo si~ 0 ponad 40%,
•

Zmiany

w

strukturze

spozycia-

naJwl~ceJ

wypijanych

jest

alkoholi

wysokoprocentowych,
•

Coraz wi~ksz<t dost~pnose alkoholu na potencjalnego

klienta, ze wzgl~du na

popraw~ kondycji ekonomicznej spoleczenstwa,
•

Piwo regulamie spozywa prawie 80% nastolatk6w w wieku 14-18 lat.

Do najwazniejszych problem6w wynikaj<tcych ze spozywania alkoholu zaliczamy:
1. Uzaleznienie od alkoholu:
Szacuje si~, ze w Polsce zyje ponad 1 mln os6b uzaleznionych,
a okolo 4 mIn. pije alkohol w spos6b szkodliwy lub ryzykowny.
2. Szkody zdrowotne u naduzywajacych alkoholu os6b doroslych:
Szacuje si~, ze okolo 1,5 miliona pacjent6w lecz<tcych si~ z powodu r6znych chor6b
u lekarzy specjalist6w

i w podstawowej

opiece zdrowotnej

powaznie

naduzywa

alkoholu,

choc me S'l uzaleznieni.

efektywne,

W zwi'lzku z tym ich leczenie jest mmeJ

co zwi~ksza szkody zdrowotne

i koszty swiadczen

dla tej grupy

pacjentow.
3. Szkody wystepujace u naduzywajacej alkoholu mlodziezy:
W lodzkim, podobnie jak w calym kraju, okolo 20 % nastolatkow naduzywa alkoholu
w sposob przynosz'lcy

powazne szkody dla rozwoju fizycznego,

psychicznego

i

moralnego. W przypadku dzieci i mlodziezy w wieku do 18 lat, zachodz'l niepokoj'lce
zjawiska i procesy. Obniza si~ wiek inicjacji alkoholowej: pierwszy kontakt przed
•
ukonczeniem 12 roku zycia dotyczy 64%, pomi~dzy 13 a 15 rokiem zycia 32 % dzieci
i mlodziezy, co oznacza iz tylko 4% osob si~gn~lo po alkohol w poiniejszym okresie.
Zaciera si~ roznica wieku inicjacji i cz~stotliwosci spozywania alkoholu wyst~puj'lca
poprzednio pomi~dzy chlopcami i dziewcz~tami. Rosnie cz~stotliwosc spozywania
alkoholu.
4. Przemoc domowa i inne szkody w rodzinie z problemem alkoholowym:
Okolo 3 do 4 milionow osob (doroslych i dzieci) zyje w rodzinach, w ktorych
powodu powtarzaj'lcej si~ nietrzeiwosci
demoralizacji

oraz

innych

zjawisk

z

dochodzi do przemocy, zaniedban, ubostwa,
powoduj'lcych

-

stres,

wspoluzaleznienie,

zaburzenia rozwoju psychofizycznego dzieci.
Badania wplywu alkoholu na zycie rodzinne wykazaly, iz stymuluje on, b'ldi pogl~bia
stany

wykolejenia

spolecznego

sprawcow

przest~pstw

oraz

utrwala

procesy

dezorganizacji zycia rodzinnego, wywoluj'lce patologiczne typy zachowan dzieci

z

tych rodzin.
5. Przestepstwa i wykroczenia popelnione przez osoby nietrzeiwe:
W tym obszarze szkod na szczegoln'l uwag~ zasluguj'l takie zjawiska, jak:
•

nietrzeiwosc kierowcow i powodowane przez nich wypadki;

•

zwi'lzek

nietrzeiwosci

z

przest~pstwami

pospolitymi,

z

recydywq,

z agresJ'l w miejscach publicznych;
•

zwi'lzek nietrzeiwosci z przemoc'l domow'l i wykorzystywaniem

seksualnym.

6. Lamanie prawa zwiazane z handlem napojami alkoholowymi:
Najwazniejszymi

zjawiskami problemowymi

S'l w tym obszarze naruszame prawa

zwi'lzane ze sprzedaz'l alkoholu osobom nieletnim oraz nielegalny handel napojami
alkoholowymi.

7. Alkoholowa dezorganizacja srodowiska pracy.
Nietrzezwosc w miejscu pracy mimo poprawy sytuacji w ostatnich latach nadal jest
cz~stetprzyczynet wypadk6w i obnizenia wydajnosci pracy.

Wyniki
mieszkanc6w

badan

dotyczetce

skali

Rawy Mazowieckiej

problem6w

alkoholowych

(grudzien 20 1O-analiz~

w populacji

przeprowadzono

doroslych
dla czterech

kategorii wiekowych: 18-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat oraz 50 lat i powyzej, osobno dla kobiet i
m~zczyzn):
~

Liczb~

os6b

naduzywajetcych

alkoholu

na terenie

gmmy

miasto

Rawa

Mazowiecka szacuje si~ na ponad 21 procent og61u doroslych m~zczyzn oraz
mniej niz 5 pro cent doroslych kobiet. Jak widac zdecydowanet wi~kszosc w
grupie

os6b naduzywajetcych

alkoholu

stanowiet m~zczyzni.

Zapewne

tez

m~zczyzni bardziej otwarcie przyznajet si~ do naduzywania alkoholu, natomiast
kobiety ukrywajet wlasne problemy alkoholowe, jak i problemy alkoholowe w
rodzinie.
~

Z tej grupy nalezy wyodr~bnic osoby z cechami uzaleznienia
stanowietce przynajrnniej

3% og61u mieszkanc6w,

od alkoholu,

przy czym problem

ten

dotyczy prawie cztery razy cz~sciej m~zczyzn Zaskakujetco wysokim okazal si~
odsetek 18-29- letnich m~zczyzn, u kt6rych podejrzewac mozna rozwijajetce si~
lub juz rozwini~te uzaleznienie.

Jednoczesnie

badania wykazaly marginalny

problem uzaleznienia wsr6d kobiet. Zapewne problem uzaleznienia wsr6d kobiet
istnieje, jednak silne przekonania, ze tego problemu nie mozna ujawniac, nawet
jesli istnieje calkowita anonimowosc badania, wplyn~ly zapewne na uzyskany
obraz

zjawiska.

Co ciekawe

otrzymane

wyniki

Set w wi~kszym

stopniu

charakterystyczne dla konserwatywnych srodowisk wiejskich niz miejskich.
~

Grupami

wiekowymi

w

populacji

doroslych

najbardziej

zagrozonymi

wyst~powaniem szk6d wyniklych z picia Setnie tylko grupy os6b najstarszych
ale takze niestety r6wniez mlodszych. Z tych ostatnich grup "rekrutowac moze
si~" w bliskiej przyszlosci najwi~kszy odsetek os6b przekraczajetcych granic~
uzaleznienia.
~

Mieszkancy

Rawy

Mazowieckiej

dostrzegajet

problemy

ZWletZane z

naduzywaniem alkoholu lub uzaleznieniem od alkoholu u czlonk6w najblizszej i

dalszej

rodziny,

s'lsiadow,

znajomych

z pracy.

Problemy

te

dostrzega

zdecydowana wi~kszosc ankietowanych, zarowno m~zczyzn, jak i kobiet.
~

Zarowno

kobiety, jak m~zczyzni

Set sklonni

cz~sciej i latwiej

dostrzegac

problemy alkoholowe u s<tsiadow i kolegow w pracy, niz u czlonkow wlasnej
rodziny.
~ Najwi~ksza

cz~sc

mieszkancow

Rawy

Mazowieckiej

ocema

problemy

alkoholowe jako powszechnie wyst~puj<tce i powazne, wymieniaj<tc je w grupie
najwazniejszych
lokalnym,

lub bardzo waznych problemow

choc zastanawiac

musi relatywnie

spolecznych

na gruncie

duza grupa mieszkancow

nie

dostrzegaj<tcych tego problemu lub bagatelizuj<tcych problem.
~

Mieszkancy

zdecydowanie

zaradczych-

rozwijania

wskazuj<t na

dzialalnosci

potrzeb~

prowadzenia

placowki/placowek

profesjonaln<t pomoc<t osobom uzaleznionym

dzialan

zajmuj<tcych

Sl~

i czlonkom ich rodzin oraz na

koniecznosc prowadzenia zaj~c profilaktycznych z mlodziez<t.

Wnioski

te sklaniaj<t do refleksji

interwencyjnymi

oraz terapeutycznymi.

nad mozliwymi
Z jednej

dzialaniami

strony oczywiste

zapobiegawczymi,
staj~ wspieranie juz

istniej<tcych miejsc lokalnej pomocy dla osob z problemem alkoholowym oraz czlonkow ich
rodzin, poszerzanie oferty dzialan i dostosowywanie do potrzeb mieszkancow, chociazby w
takich zakresach jak: dost~pnosc
potrzeb~ prowadzenia

dzialan

czy kompleksowosc pomocy. Sami dorosli wskazali tez na
profilaktycznych,

adresowanych

do dzieci,

mlodych doroslych. Ta profilaktyk<t nalezaloby obj<tc rowniez rodzicow-a

mlodziezy

i

wi~c samych

badanych.
Bardzo waznym elementem dzialan zapobiegawczych i interwencyjnych powinna byc
zakrojona na szerok<t skal~ edukacja spoleczna. Nie chodzi tu wyl<tcznie

0

popularyzowanie

wiedzy nt. uzaleznien i sposobow pomagania osobom dotkni~tym tym problemem. Chodzi
takZe

0

przelamywanie

wstydu, l~ku, niekorzystnych

stereotypow

i sposobow myslenia,

zwi<tzanych z chorob<t alkoholow<t i wspoluzaleznieniem.
Niew<ttpliwie tez ogromne pole do dzialania maj<ttu sluzby prewencyjno-interwencyjne,
takie jak: policja, straz miejska osrodek pomocy spolecznej i medyczne (piel~gniarki
srodowiskowe, lekarze). Istnieje zapewne potrzeba lepszej koordynacji dzialania w/w sluzb i
instytucji.

3. Srodki finansowe przeznaczone na profilaktyk~ i rozwh!zywanie problemow
alkoholowych.

W budzecie Miasta Rawa Mazowiecka na realizacjlt Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych oraz Przeciwdzialania
przewidziano kwotlt

Narkomanii w roku 2011

313. 000 zl . Srodki te stano wily przewidywane

wplywy z oplat za

zezwolenia na sprzedaz napoj6w alkoholowych.
W roku 2012 zaklada silt wplywy
ustawy

0

wychowaniu

w trzezwosci

realizacjlt zadaiJ. przewidzianych

w wysokosci 316,000 zlotych. Zgodnie z zapisami
srodki te winny zostac wykorzystane

w Programie Profilaktyki

w calosci na

i Rozwiqzywania

Problem6w

Alkoholowych.

Og61em na terenie Miasta Rawa Mazowiecka

swiadczeiJ. z zakresu podstawowej

opieki

zdrowotnej udzielajct nastltpujctce zaklady :
•

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej, ul. Warszawska 14,

•

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Poradnia og61na i pediatryczna, ul.
Niepodleglosci 8,

•

Niepubliczny

Zaklad Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne

"GADENT

s.c.", ul.

Kosciuszki 1,
•

Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej "RA W-MEDICA", ul. Slowackiego 68,

•

Niepubliczny

Zaklad Opieki Zdrowotnej "REMEDIUM

s.c.", Aleja Konstytucji

3

Maja 9B
•

Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej "VERBENA" ul. Krakowska 9

Na terenie Miasta funkcjonuje

r6wniez zaklad, kt6ry nie zawiera um6w z Narodowym

Funduszem Zdrowia, a lekarze udzielajct odplatnie porad

z zakresu specjalistycznej

opieki

zdrowotnej:
•

Niepubliczny

Zaklad

Opieki

Pielltgniarska ul. Krakowska 22 b.

Zdrowotnej

"BAMED"

Przychodnia

Lekarsko-

Pacjenci wymagaJ£tcy hospitalizacji

z terenu naszego miasta najcz~sciej zglaszaj£t si~ do

najblizszego szpitala - Sw. Ducha, wchodz£tcego w struktur~ organizacyjn£t Samodzielnego
Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej

w Rawie Mazowieckiej.

Jest to jedyna tego typu

plac6wka, sprawuj£tca opiek~ stacjonam£t na terenie Miasta Rawa Mazowiecka,
obecnie 164 16zkami szpitalnymi.

W szpitalu funkcjonuje

polozniczo-ginekologiczno-noworodkowy,

5 podstawowych

dysponuje
oddzial6w:

chor6b wewn~trznych, chor6b pluc, chirurgiczny,

dzieci~cy.
W celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkanc6w Rawy Mazowieckiej

wazn£t rol~

odgrywa r6wniez dzialalnosc aptek:
•

"Nad Rawkq" ul. Slowackiego 68

•

"Eskulap" ul. Aleja Konstytucji 3 Maja 18

•

"Panaceum"

•

"Verbena" ul. Krakowska 9

•

"Medica" ul. Kosciuszki 1

•

"Dla Ciebie" ul. Aleja Konstytucji 3 Maja 2

•

"Alandra" ul. Niepodleglosci 8

ul. K. Wielkiego 36 b

W zakresie instytucji kulturalnych, w Rawie Mazowieckiej

funkcjonuj£t nast~puj£tce

osrodki:
•

Muzeum Ziemi Rawskiej,

•

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawla II, zlokalizowana przy ul. Kard. Stefana
Wyszynskiego 7, posiadaj£tca Oddzial dla Dzieci - Pl. Pilsudkiego 9.

•

Miejski Dom Kultury.

W zakresie

dost~pu do osrodk6w

edukacyjnych

w Rawie

Mazowieckiej

funkcjonuj£t

nast~puj£tce szkoly:
•

3 szkoly podstawowe:
Szkola Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kosciuszki,
Szkola Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej,
Szkola Podstawowa Nr 4 im. Komela Makuszynskiego.

•

Zesp61 Plac6wek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej im. Marii Grzegorzewskiej

•

2 gimnazja:
Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblist6w,
Gimnazjum Nr 2 im. Haliny Konopackiej.

•

3 Przedszkola Miejskie:
Przedszkole Miejskie Nr 1,
Przedszkole Miejskie Nr 2,
Przedszkole Miejskie Nr 3.

•

Male Niepubliczne Przedszkole "Sloneczny Domek".

•

3 szkoly srednie, w tym:
Liceum Og6lnoksztalc'tce im. Marii Sklodowskiej - Curie
Zesp61 Szk61 - Centrum

Edukacji

Zawodowej

i Ustawicznej

1m. Mikolaja

Kopemika,
Zesp61 Szk61 Ponadgimnazjalnych
•

im. Wladyslawa St. Reymonta

3 szkoly niepubliczne, w tym:
Studium i Liceum Ekonomiczne "FORUM"
Szkola Policealna dla Doroslych,
Technikum Uzupelniaj'tce dla Doroslych.

Zaplecze sportowe
W Rawie Mazowieckiej

funkcjonuj't og6lnodost((pne

obiekty sportowo-rekreacyjne

dzialaj'tce w ramach:

•

Osrodka Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej,
dost((p

do

1 koszykowej,

hal
sauny,

sportowych
silowni,

z
stol6w

boiskiem
do

tenisa

umozliwiaj'tcy

mieszkancom

do

pilki

siatkowej

oraz

kort6w

tenisowych.

W sezonie letnim w ramach osrodka funkcjonuje r6wniez przystan wodna, oferuj'tca
dost((p do lodzi wioslowych,

kajak6w, rower6w wodnych, oraz lodzi zaglowych.

Ponadto OSiR od roku 2008 zarz'tdza
stadionem miejskim z boiskiem do pilki noznej, biezniq, trybunami

zapleczem

szatniowo - sanitamym.
W roku 2008 przybyl nowy og6lnodost((pny nowy kompleks sportowy w ramach
programu "Orlik 2012"
Miasto zapewnia pelne zaplecze sportowe dla szk61 , kt6rych organem prowadz'tcym
jest Miasto Rawa Mazowiecka.
W Rawie Mazowieckiej

instytucj't pomagaj'tc't osobom i rodzinom, kt6re utracily

zdolnos6 samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach jest Miejski Osrodek Pomocy

Spolecznej (MOPS). Instytucja ta udziela pomocy w formie finansowej, rzeczoweJ, pracy
socjalnej, poradnictwa prawnego i psychologicznego.
Ponadto

instytucje,

kt6re mog't podejmowac

wsp6lprac~

w zakresie

realizacji

programu:
•

Biuro Rady Miasta Rawa Mazowiecka (Radni Miasta)

•

Straz Miejska

•

Powiatowy Urz'td Pracy

•

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

•

S'td Rejonowy Wydzial III Rodzinny i Nieletnich (zesp61 kuratorski)

•

Komornik S'tdowy przy S'tdzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej

•

Rawskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego

•

Rawsko-Mazowiecka

•

Powiatowa Komenda Policji

•

Miejska Komisja do Spraw Rozwi'tzywania Problem6w Alkoholowych

•

Media lokalne

•

Zwi'tzki i Stowarzyszenia, w tym:

•

Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie "Szansa"

•

Stowarzyszenie "Pogotowie Rodzinne" im. Jolanty Fadeckiej

•

Stowarzyszenie "Przymierze Rodzin" (Swietlica Srodowiskowa)

•

Polski Czerwony Krzyz - Zarz'td Rejonowy w Rawie Mazowieckiej

•

Polski Zwi'tzek Niewidomych - Kolo Terenowe

•

Stowarzyszenie Rodzic6w i Opiekun6w dzieci Niepelnosprawnych

•

Rawskie Stowarzyszenie Hospicjum "Obudzmy Nadziej~"

•

Rodzinny
Chrystusa

•

Parafie

Osrodek

Sp6ldzielnia Mieszkaniowa

Formacji

ChrzeScijanskiej

Zgromadzenia

"Dobro Dzieci"

Misjonarzy

Krwi

Cz~sc III
Przeciwdzialanie problemom alkoholowym

1. Cele programu.
G16wnym celem programu

z jednej strony jest zmnie;szenie

rozmiarow

problemow

alkoholowych, a z drugiej zapobieganie powstawaniu nowych patologii. Waznym celem jest
takZe zwi~kszenie zasob6w niezb~dnych do radzenia sobie z istniej(~cymi problemami.

2. GI6wne kierunki dzialan oraz planowane do realizacji zadania.
Przedstawione ponizej kierunki dzialan S'l:.zgodne z dzialaniami zaleconymi przez
ustawodawc~ oraz rekomendacjami Panstwowej Agencji Rozwi'l:.zywania Problem6w
Alkoholowych.
Niew'l:.tpliwie podstawowym zadaniem, jakie realizowae musi miasto jest nowoczesna
i skuteczna profilaktyka. Powinna ona bye ukierunkowana na:
• popularyzacj~ wiedzy na temat uzaleznien wsr6d mieszkanc6w miasta,
• regularn'l:. dzialalnose

profilaktyczn'l:. w szkolach

(realizacj~

sprawdzonych

w kraju

program6w profilaktycznych),
• sta1'l:.edukacj~ rodzic6w, ukierunkowan'l:. na wzmacnianie

tzw. czynnik6w chroni'l:.cych

mlodziez przed uzaleznieniami , w tym szczeg6lnie wi~zi rodzic-dziecko oraz zwi~kszanie
wiedzy i ksztahowanie

konstruktywnych

postaw zwi'l:.zanych z nowymi zagrozeniami

,

takimi jak np. dopalacze.
• obj~cie opiek'l:. dzieci i mlodziez z rodzin z problemem alkoholowym (poprzez dzialania
profilaktyczne adresowane do tej grupy odbiorc6w),
• edukacj~ os6b zwi'l:.zanych bezposrednio z pomaganiem osobom dotkni~tym problemem
alkoholowym (czlonk6w komisji rozwi'l:.zywania problem6w alkoholowych,

pedagog6w,

nauczycieli, pracownik6w MOPS, policji, strazy miejskiej),
• stwarzanie warunk6w do wszechstronnego rozwoju osobistego, rozwijania zainteresowan
(g16wnie dzieci i mlodziezy, ale takZe doroslych).
• promowanie

zdrowego

kulturalno-sportowych) .

stylu

zycia

(poprzez

organizowanie

powszechnych

Imprez

Dzialania profilaktyczne, aby mogly bye skuteczne musz't bye dlugofalowe, powtarzalne,
adekwatne do danej grupy odbiorc6w i prowadzone przez odpowiednio do tego przygotowane
osoby.
Planowane dzialania profilaktyczne zawarte w programie b~d't odnosily si~ nie tylko
do sfery zwi'tzanej

z przeciwdzialaniem

ryzykownym

zachowaniom

si~ganiem po alkohol przez mieszkanc6w miasta. Poniewaz

spowodowanym

w nowoczesnych koncepcjach

profilaktycznych podkresla si~, ze na poziomie wczesnego zapobiegania podzial na alkohol,
narkotyki i tyton nie ma uzasadnienia, bowiem mechanizmy i motywy si~gania po srodki
psychoaktywne

Set bardzo zblizone. Ustawodawca

alkoholizmowi i przeciwdzialanie

co prawda rozdzielil przeciwdzialanie

narkomanii. Dlatego funkcjonowae b~d't w dwa odr~bne

programy przeciwdzialania wymienionym zjawiskom.
Zgodnie

z zapisami

alkoholizmowi

zadaniem

ustawy
wlasnym

profilaktyk't i rozwi'tzywaniem

wychowaniu

0

gminy

problem6w

jest

w trzezwosci

"prowadzenie

alkoholowych

i przeciwdzialaniu

dzialan

zwi'tzanych

z

oraz integracja spoleczna os6b

uzaleznionych od alkoholu" (art.41 ust 1 ustawy).
W szczeg6lnosci zadania wskazane w ustawie a realizowane w ramach Miejskiego
Programu obejmuj't:
1. zwi~kszenie

dost~pnosci

pomocy

terapeutycznej

rehabilitacyjnej

dla

os6b

uzaleznionych od alkoholu,
2. udzielanie

rodzinom,

psychospolecznej

w

kt6rych

prawneJ,

a

wyst~puj't
w

problemy

szczeg6lnosci

alkoholowe,

ochrony

przed

pomocy
przemoc't

w rodzinie,

w zakresie rozwi'tzywania

problem6w alkoholowych i przeciwdzialania

w

szczeg6lnosci

dla

w

pozalekcyjnych

dzieci

programach

mlodziezy

opiekunczo

narkomanii,

uczestnicz'tcych

wychowawczych

socj oterapeutycznych,
4. wspomaganie

dzialalnosci

instytucji,

stowarzyszen

rozwi'tzywaniu problem6w alkoholowych,
5. podejmowanie

interwencji w zwi'tzku z naruszeniem przepis6w okreslonych wart.

13 I i 15 ustawy
publicznego,

oraz wyst~powanie

przed s'tdem w charakterze

oskarzyciela

6. zatrudnienia

socjalnego

poprzez organizowanie

finansowanie

centr6w integracji

spolecznej.
Zgodnie ze znowelizowan~
w zakresie

przeciwdzialania

ustaw~

0

przeciwdzialaniu

przemocy

w rodzinie

przemocy w rodzinie zadania
Set realizowane

przez

organy

administracji rZ'tdowej i jednostki samorz'tdu terytorialnego na zasadach okreslonych w
obowi'tzuj'tcych przepisach prawa.
Do zadan wlasnych gminy nalezy w szczeg6lnosci tworzenie gminnego systemu
przeciwdzialania przemocy w rodzinie, w tym:
1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdzialania przemocy w
rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdzialania przemocy w
rodzinie w szczeg6lnosci poprzez dzialania edukacyjne sluz'tce wzmocnieniu
opiekunczych i wychowawczych kompetencji rodzic6w w rodzinach zagrozonych
przemoc't w rodzinie;
3) zapewnienie osobom dotkni~tym przemoc't w rodzinie miejsc w osrodkach
wsparcla;
4) tworzenie zespo16w interdyscyplinarnych.

W Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwi'tzywania

Problem6w Alkoholowych na

rok 2012 w celu realizacji zadan przewiduje si~ nast~puj'tce dzialania:
Zadanie pierwsze.
Zwiekszanie

dostepnosci

pomocy

terapeutycznej

uzaletnionych od alkoholu.

1.

Dofinansowanie

dzialalnosci Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego

problemem uzaleznien i ich rodzin,

dla os6b z

2.

Dofinansowanie

szkolen

os6b

zajmujctcych

Sl~

pomocct

terapeutycznct

i rehabilitacyjnct dla os6b uzaleznionych od alkoholu i narkotyk6w;
3.

Dzialania

Miejskiej

w przedmiocie
wszcz~cie

Komisji

motywowania

post~powania

0

Rozwictzywania

Problem6w

Alkoholowych

do leczenia oraz kierowania wniosk6w do Sctdu 0
zastosowanie

obowictzku

poddania

si~

leczeniu

odwykowemu;
4.

Wnoszenie oplat do Sctdu za opinie w przedmiocie uzaleznienia oraz kierowanie na
badanie w celu ustalenia diagnozy uzaleznienia od alkoholu;

5.

Zakup materia16w oraz literatury fachowej;

6.

Dofinansowanie kontraktu z NFZ celem poszerzania oferty zaj~6 terapeutycznych dla
os6b uzaleznionych, realizowanych przez Poradni~ Leczenia Uzaleznien;

7.

Dofinansowanie

wyjazdowych form terapii dla os6b uzaleznionych i czlonk6w ich

rodzin;
8.

Prowadzenie

szkolen

dla os6b

podejmujctcych

w ramach

pelnionych

zadan

zawodowych lub spolecznych, funkcje interwencyjne, informacyjne oraz pomocowe
wobec os6b uzaleznionych, zagrozonych uzaleznieniem a takze czlonk6w ich rodzin
(np.

przedstawiciele

Komisji

Rozwictzywania

Problem6w

Alkoholowych,

pracownicy MOPS, KPP Policji, Strazy Miejskiej, personel medyczny, czlonkowie
lokalnych organizacji pozarzctdowych).
9.

Pomoc rehabilitacyjnct dla os6b uzaleznionych.
Zadanie drugie.
Udzielanie

psychospolecznej

rodzinom,

w

kt6rych

Wystepujq

problemy

alkoholowe

pomocy

i prawnej, a w szczeg6lnosci ochrony przed przemocq w rodzinie.

1. Wspieranie dzialalnosci swietlic srodowiskowych i socjoterapeutycznych,
2. Finansowanie dyzur6w psycholog6w w Urz~dzie Miejskim,
3. Dofinansowanie dzialalnosci Punktu Konsultacyjnego

dla os6b dotkni~tych

przemoc't,
4. Wspieranie dzialalnosci grupy samopomocowej dla os6b doswiadczajctcych
przemocy w rodzinie,

5. Prowadzenie program6w dla rodzic6w w formie warsztat6w umiej~tnosci
rodzicielskich przygotowujctcych rodzic6w do wychowywania dzieci bez przemocy,

6. Finansowanie

szkolen

przeciwdzialaniem

dla przedstawicieli

przemocy,

w

tym

grup
z

zawodowych

zakresu

zajmujqcych

znowelizowanej

Sl~

procedury

"Niebieskiej Karty",
7. Inicjowanie dzialan w zakresie przeciwdzialania
ramach

realizacji

zadan

Miejskiego

przemocy oraz stala wspolpraca w

Zespolu

Interdyscyplinarnego

ds.

Przeci wdzialania Przemocy,
8. Wspieranie organizacji pozarzqdowych w zakresie pomocy w zapewnieniu ofiarom
przemocy schronienia w sytuacjach kryzysowych,
9.

Organizowanie letnich obozow socjoterapeutycznych

dla dzieci i mlodziezy z rodzin

dotkni~tych problemem alkoholowym lub przemOCq w rodzinie,
10. Organizowanie

lokalnych

dni trzezwosci

oraz nabozenstw

trzezwosciowych

z

udzialem specjalistow i czlonkow wspolnot AA, AL.-Anon i AL.-Ateen,
11. Organizowanie

czasu wolnego osobom dotkni~tym

problemem alkoholowym,

lub

przemOCq w rodzinie.

Zadania wynikajqce wprost z ustawy

0

przeciwdzialaniu przemocy domowej, zostanq

okreslone szczegolowo w Programie Przeciwdzialania Przemocy Domowej na rok 2012.
Wyzej wymieniono jedynie zadania zwiqzane z zapisami ustawy

0

wychowaniu w

trzezwosci.

Prowadzenie

projilaktycznej

dzialalnosci

informacyjnej

edukacyjnej

w zakresie rozwiqzywania problem6w alkoholowych, w szczeg6lnosci dla dzieci i mlodziety,
w tym prowadzenie pozalekcyjnych
dzieci uczestniczqcych

zaj~c sportowych, a takte dzialQll na rzecz dotywiania

w pozalekcyjnych

programach

opiekw1czo - wychowawczych

socjoterapeutycznych.

1.

Wspieranie

dzialalnosci

swietlic,

realizujqcych

zaJ~cla

profilaktyczno

wychowawcze dla dzieci z grup ryzyka (rodziny niewydolne wychowawczo, rodziny
rozbite , prowadzenie

zaj~c profilaktycznych,

informacyjnych

dla rodzicow oraz

konsultacji i poradnictwa rodzinnego, malZenskiego i wychowawczego);

2.

Prowadzenie zajl(c profilaktycznych,

edukacyjnych i rozwojowych dla mlodziezy w

szkole i poza szkolq,
a) spotkania psychoedukacyjne na temat problematyki uzaleznien,
b) programy profilaktyczne dotycz<tce zapobiegania przemocy i uzaleznien,
c) programy sluz<tce rozwijaniu waznych umiejl(tnosci spolecznych,
d) programy promuj<tce tzw. zdrowy styl zycia,
3.

Prowadzenie

zajl(c

z

elementami

socjoterapii

dla

dzieci

z

rodzin

z problemem alkoholowym;
4.

Prowadzenie spotkan edukacyjnych dla rodzicow w ramach dzialan statutowych i
pozastatutowych placowek oswiatowych i innych instytucji;

5.

Prowadzenie

konsultacji

rodzinnych,

poradnictwa

wychowawczego

i interwencji w sytuacji picia alkoholu oraz sil(gania po substancje nielegalne przez
niepelnoletnich,
6.

Wspolpraca ze szkolami w zakresie dzialan profilaktycznych;

7.

Konsultacje

psychologiczne

dla

nauczycieli,

pedagogow,

wychowawcow

w zakresie problematyki uzaleznien i przemocy;
8.

Dozywianie dzieci uczestnicz<tcych w zajl(ciach pozalekcyjnych;

9.

Szkolenia dla nauczycieli, pracownikow socjalnych, kuratorow, policji

z zakresu

profilaktyki zachowan ryzykownych u dzieci i mlodziezy,
10. Organizacja spartakiady mlodziezowej dla dzieci i mlodziezy oraz innych
przedsil(wzil(c profilaktycznych na terenie miasta,
11. Udzial w ogolnopolskich

kampaniach profilaktyczno-edukacyjnych

adresowanych do

dzieci, mlodziezy,
12. Przygotowanie lokalnej kampanii edukacyjnej dla doroslych mieszkancow miasta,
13.

Sporz<tdzenie lokalnej diagnozy skali problemow alkoholowych

wsrod mlodziezy

(ostatnie badania pochodz<t z 2008r., a zgodnie z procedur<t przyjl(t<t w europejskim
programie ESP AD winny byc powtarzane co 4 lata).

Wspomaganie

dzialalnosci

instytucji,

rozwiqzywaniu problem6w alkoholowych.

stowarzyszen

Realizacja tego programu odbywac siy bydzie poprzez:
1.

Wsp61pracy

przy

realizacji

Miejskiego

Programu

Profilaktyki

i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych z nastypujqcymi podmiotami:

2.

•

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Rawie Mazowieckiej;

•

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;

•

Komenda Powiatowa Policji;

•

Straz Miejska;

•

Sqd Rejonowy;

•

Organizacje pozarzqdowe z terenu Miasta;

•

Rawskie szkoly;

•

Poradnia Leczenia Uzaleznien w Rawie Mazowieckiej;

•

Oddzialy Uzaleznien z terenu wojew6dztwa 16dzkiego,

•

Regionalne Centrum Polityki Spolecznej w Lodzi,

•

Panstwowa Agencja Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych;

•

Koscioly.

Konkursy ofert dla organizacji pozarzqdowych na realizacjy zadan wynikajqcych
z Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych.

Zadanie pi~te.
Podejmowanie interwencji w zwiqzku z naruszeniem przepisow okrdlonych

w art.13!

i 15 ustawy oraz wystwowanie przed sqdem w charakterze oskarzyciela publicznego.
Realizacja tego zadania odbywac siy bydzie poprzez:
1.

Kontrole punkt6w sprzedazy i podawania napoj6w alkoholowych
przez

Miejsk'l

Komisjy

Rozwi'lzywania

Problem6w

prowadzone

Alkoholowych,

Straz

Miejsk'l i Policjy;
2.

Wystypowanie przed s'ldem w charakterze oskarzyciela publicznego;

3.

Skladanie

do

dowodowego.

organ6w

policji

wniosk6w

0

WSZCZyCle postypowania

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie

i finansowanie

Centr6w

Integracji Spolecznej.
1. Wspieranie

klub6w

Mazowiecka

integracji

prowadzqcych

spolecznej,

tworzonych

dzialalnosc

na terenie

charakterze

0

Miasta

Rawa

terapeutycznym,

samopomocowym, oferujqcym mozliwosc zatrudnienia os6b uzaleznionych i karanych
sprawc6w przemocy,
2. Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych.

Zadanie si6dme.
Pornoc spoleczna osoborn uzaletnionyrn i rodzinorn os6b uzaletnionych dotkni~tyrn
ub6stwern i wykluczeniem spolecznym i integrowanie ze srodowiskiem lokalnym tych os6b z
wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
Zadanie realizowane przez Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej.

a) Kompetencje i zadania KRP A okreslone Sq w ustawie

0

wychowaniu w trzezwosci.

Nalezq do nich:
o

Inicjowanie dzialan w zakresie realizacji zadan zwiqzanych z profilaktykq i
rozwiqzywaniem problem6w alkoholowych,

o

Podejmowanie czynnosci zmierzajqcych do orzeczenia wobec osoby
uzaleznionej od alkoholu obowiqzku poddania si(( leczeniu w zakladzie
leczenia odwykowego,

o

Opiniowanie w przedmiocie zgodnosci postulowanego punktu sprzedazy z
uchwalq Rady Miasta w sprawie zasad usytuowania punkt6w sprzedazy
alkoholu,

o

Kontrola w zakresie zasad i warunk6w korzystania z zezwolen na sprzedaz lub
podawanie napoj6w alkoholowych.

b) Zasady wynagradzania czlonk6w Miejskiej Komisji Rozwiqzywania Problem6w
Alkoholowych:

o

Ustala si~ ryczaltowe wynagrodzenie - diet~ dla czlonka komisji wysokosci

10%

najnizszego wynagrodzenia ustalanego przez Ministra Pracy i Polityki Spolecznej (za
udzial w kazdym spotkaniu -wyjazdowym lub stacjonamym)
o

Wynagrodzenie czlonka komisji za dany miesiqc wyplacane jest na podstawie list
obecnosci do 5 dnia nast~pnego miesiqca.

o

Realizacja zadan okreSlonych w programie nalezy do Pelnomocnika ds.
Uzaleznien, powolanego przez Burmistrza Miasta, Miejskiego Osrodka Pomocy
Spolecznej oraz do Miejskiej Komisji Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych,

o

Okreslone zadania Programu mog'\:.bye zlecane osobom fizycznym,

instytucjom,

organizacjom pozarz'\:.dowym na podstawie zawieranych um6w cywilno-prawnych
bqdz zlecanych w formie dofinansowanie realizacji zadan wlasnych Gminy
(konkursy ofert dla organizacji pozarz'\:.dowych) lub tez przekazywanych w drodze
zawartego porozumienia mi~dzy Urz~dem Miasta a konkretnymi instytucjami.
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