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UCIIWAŁA Nr IIU5/14
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dtria 1ó grudnia 2014 roku

w sprawie MĘskiego Programu ProfilakĘki i Rozrviązywanis Problemów
Alkoholowycb oraz Przeciwdzidanie NarkomrDii na rok 2015

Na podstawie ań' 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.IJ. z2O!3r;poz. 594, poz- 645 i poz.l3lł, z2\l4r; poz.3'19 i poz. lO'72') orcz art.4t tlst.2 i
5 tlsa*y z dńa26 paŹdziemika l982 r. o wychowaniu w trzeŹwości i przeciwdziałaniu
alkoholizrrrowi ( Dz' U. z20|2r; poz. |356, z f0|3r;' poz.| 563 i z2074r; poz. l 188) i ań.l0
ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r'o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z20|2r; poz. I24)
Rada Miast. Rawa Mrzowiecka, uchwala co lsstępuje:

$ l' Uchwala się Mie.jski Program Profilaktyki i Rozwiąz}vania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 20l5, w blzmieńu stanowiącym
załącznik do uchwĄ.

$ 2. Wykonanie uchwĄ powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z moc{ od clnia l stycznia 2015r.

PRZEwoDNIczĄcY
RADY MIASTA,RAWA ]'!.ł'zow]EcKA

n*or-
Z6źźniew SienkiewiczSienhiewicz



Zalącznik do uchwaĘ
Nr IIV5I14 Rady Miasta
Rawa Mązowiecka
z dnia 16 grudnia 2014 r

Miejski Program

ProfilakĘki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych

or az P rzeciwdziałania Narkoman ii

na rok 2015



TREŚC DoKUMENTU

część I

Podstawa prawna programu,

część II

Mapa prob|emów alkoholowych i narkotykowych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka'
l' Stopień nasilenia problemów związanych z sięganiem po substancje psychoaktywne

oraz posiadane zasoby ludzkie i inst}tucjonalne w zakresie rozwiązywania tych
problemów.

2' Srodki finansowe przeznaczoie na prcfilaktykę i rozwiązywanie problemów
alkoholowch i narkomanii.

część I|I

Przecirvdzia|anie problemom alkoholowym i nalkotykowym na tereni€ Miasta
L Cele programu.
2. Glówne kieruŃi działań oraz planowane do realizacji zadania.
3. Działalność Miejskiej Komisji RozwiqZywania ProblemówAlkoholowych.
4. Realizatorzy Programu.

część |

Podstawa prawna programui

. Ustawa o wychowaniu w trzeżwości i przeciwdziałaniu alkoholianowi z dnia 26
pazdziemika 1982 roku (Dz. U. z 2012, poz. 1356);

. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 |ipca 2005r. (Dz' U. z 20|2r'
poz.l24)a

. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 201I Nr 205,
poz .  l2 l  l , ) ;

. Ustawa o przeciwdziałaniu pżemocy w rodzinie z dnia 29 |ipca 2005r. (Dz. U. z
201 lr. Nr 149, po2.887.);

. Ustawa z dnja 24 kwietnia 2003 r' o działalności poż}'tku publicznęgo i o
wolontariacie, (Dz. U. z 2014r .poz.l1l8.);

. Uchwała NR V]II/60/I l Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 częrwca 20llr'w
sprawie ustalenia liczby puŃtów spŹedazy napojów alkohoIo\łJch oraz zasad
us}.tuou?nia na terenie Miasta Rawa Mazorł'iecka miejsc sprzed.rży i poda\łania
napojów alkobolowych{Dz.. UEędowy Województwa Łódzkiego Nr 24ó poz. 2588)'
Zmieniona uchrvałą Nr xxxv/258/l4 z dnia 5 marca 20l4r. (Dz' Urzędowy
województwa Łódzkiego poz.2588 z dnia26 marca 2014).



część ||
Mapa problemów a|koholowych i narkotykowych na terenie MiaŚta

Jakość życia mieszkańcó$' uzależniona jest między innymi od poziomu
bezpieczeństwa na terenie miasta. według danycb statystycznych Komendy Powiatowej
Policji w Rawie Mazowieckiej w latach ujawniono na terenie powiatu rawskiego (brak
danych dla samego Miasta) następującą ilość przestępstw:

L.p. Rodzaje przestępstw i zjawisk pato|ogicznych Lata

2011 2012 2013

Kierujący w stanie ni etrzeżu.ym 289 250 f85

2. Naruszenie zakazu spożywania alkoholu w miejscach
publicznych

845 '753 193

3. Zatrzymani do wytrzeŹwienia 98 8 l 82

4 . Nietrzeź\ł'i doDrowadzeni do mieisca zamieszkania 19 2 l 31

5. Handel wyrobanri alkoholowymi bez znaków akcyzy 2 5 0

6. osoby nieIegaInie handIujqce alkohoIen' 2 3 2

7. I1ość sprawców zakłócenia spokoju i porz4dku publicznego
będących w stanie po spożyciu alkoholu

279 467 30'7

8 Intelwencje prowadzone w związku z przomocą w lodzinieI
- sprawca pod wpływem alkoholu

38 '75 59

9. Wnioski o leczenię skierowane do MKRPA w Rawie
Mazowieckiej

35 33

10. Kierujący pod wpływem środków turkotycznych 3 2 0

l l Handęl wyrobami narkotycfnymi 2 2

12. Ilość sprawców zakłócenia spokoju i porządku publicznego
będących w stanie po spoiyciu środków narkotycznych

0 0 0



l. Stopień nasilenia problemów związanych z sięganiem po substancje

psychoaktFłne oraz posiadane zasoby |udzkie i instytucjonalne w zakresie

rozwiązywania tych problemólv'

Działalria planowarre w Programie odwołują się do diagnozy przeprowadzonej w roku
20l3 na populacji młodzieży rawskiej. Wnioski i implikacje z wykonanych badań
sformułowano następująco:

. Problem kontaktów badanych dzieci i mtodzieży z nikotyną nie jest znacząco
rozpo\,\,szechniony' Jednak powinien niepokoić fakt' iż niemały odsetek młodych ludzi
ma już za sobq pierwsze próby pa|enia papierosów i że w tej grupie znajdujq się
też osobv, które ..wyszły.' już' z fazy eksperymentowania i wchodzq w fazę
uzależnienia.

. Jak rłynika z dęklaracji nłodych ludzi wiek inicjacji nikotynowej przypada na 12 rok
zyc1a.

. Alkohol jest najbardziej populamq używką w populacji badanych uczniów z terenu
Miasta Ra\łJ Mazowieckiej. Ponadto im stafsza młodzież tynr częściej deklaruję
kontakt z alkoholem.

. Zjawisko rozpowszechnienia picia alkoholu jest zróŹnicowane ze względu na płeć
badanych osób. Badani uczniowie częściei niż badane uczennicę dęklarowali
spożywanie jakiegokolwiek napoj u alkoholowego'

r DuŹa część nłodyclr ludzi pije w sposób wysoce ryzykowny' wypijając jednorazowo
znaczne ilości alkoholowe. upijając się lub sięgajqc po aJkohol relatywnie często.

. Młodzięż naichętniej pijąc napoje a|koholowe sięga po piwo. Natomiast młodzięŹ
uczęszczająca do gimnazjum równie ',chętnie.. sięga również po wino oraz wódkę.

. wfaz z \Ą'iekiem widoczny jest wzrost |iczby młodych osób sięgających po alkohol,
wzrost ilości wypijanego przez nich alkoholu oraz colu częstszy udział napojów
wysokoprocentowych W strukturze spożycia napojów alkoholowych.

r Większość badane! nlłodzieży ma za sobą pierwszy konta.kt z alkoholem' Wiek
inicjacji alkoholowej u badanych osób przypada na 12-IĄ rok życia, choć z inicjacją
mamy do czynienia róWnież w okesię nauki w gimnazjum'

. Młodzi ludfię. nawet Ci należący do najmlodszej grupy wiekowej doświadcza
już z powodtt swojego picia określonyc|r szkód i negatywnych konsekwencji.

. występowanie konsekrvencji zu'iqzanych ze spożywanięm alkoholem częściej
ma miejsce wśród starszei młodzieży niż w grupie uczniów młodszych' Zarówno
liczbajak i rodzaj doświadczanych szkód rosnq wraz z wiekiem badanych.

. Można powiedzieć, Źe pierwsfe kontakty z napojami alkoholowymi czy też idącymi
za spoż}nvaniem a|koholu konsekwencjami mogą wynikać z łatwości dostępu do nich'

o Wśród młodych |udzi jest zb}'t mała świadomość nt. substancji psychoaktywnych
i ich skutków ubocznych.

. Przede wszystkinr młodzi ludzie zŹ!żywaj4 substancje legalne takie jak: napoje
alkoholowe. tytoń czy też środki uspakajające |ub nasenne (bez recepty od lekarza),
a takie nielegalne takie jak na przykład marihuana,Ąaszysz. W mniejszym stopnitt
amfetaminę, kokainę. ecstasy oraz heroinę.

. Starsza młodzież ocenia swój dostęp do substancji psychoaktywnych _ zwłaszcza
nielegalnych _ nieco wyżej niż młodsza.



. Badana nrłodzież o entuje się' u kogo moź.na zaopattzyć się w substancje
psychoakty\Ąne (narkotyki). NajwiękŚzy odsetek respondentów znających takie osoby
znajduje się wśród najstarszej młodzięży.

. część badanych uczniów zna rodzaj zażywanego narkotyku jednak spore grono
ankietowanych deklaluje, że ''nie wie.'' co zażywa.

. Młodzi ludzie deklarują. że zaizywają dopa|aczy, aby ,,zabić', nudę' uciec od swoich
plob|emów. odurzyć się czy też' z czystej ciekawości. Ponadto zaz}'\'vają dopalaczy,
aby poczuć się wyluzowanym' spokojnym, aby dostać zastrzyk energii czy też nawet,
aby przeŹywać halucynacje.

r Niepokoić powinna sytuacja' kiedy to młodzi |udzie zaż"1wają nieznanych im
substancji psychoaktywnych pod wpływem rówieśników'

o Znajomi młodych ludzi faż).wają zarówno legalne jak i nielegalne substancje
psychoaktywne. Zarówno uczniowie szkół podstawowych jak i gimnazjum posiadają
znajomych spożywajqcych napoje alkoholowe. t'Ąoń czy też środki uspakajające
lub nasenne (bez ręcepty od lekarza) oftz zdi.'"wajĄcych marihuany/haszyszu.
LsD' amfetaminy. crack' ekstazy' heroiny' klejów' sterydów anabolicznych.

. wśród uczniów klas gimnazjalnych występuje większy odsetek młodych ludzi
zażywajqcych zarówno substancje legalne jak i nielegalne'

. Analizując wyniki badari rt:Lożna zalważyć, zę wiedz'a. uczniów w zakresie
konsekwencji sięgania po uż'.wki jest niewystarczająca' Dotyczy to zarówno skutków
palenia papierosów, jak i picia alkoholu czy sięgania po narkotyki.

r Wśród badanej młodzieŹy nieznaczna część badanych uczniów zadeklarowało
gotowość zgłoszenja się ze swoimi probiemami w zakręsje używek j uza]eżnień
do grona pedagogicznego.

. Im starsza młodzież tym mniejszy poziom zaufania do nauczycieli i mniejsza
goto\łość do szukania u nich pomocy w problemach zwięanych z używkami
i uzaIeżnieniami.

. w każdej grupie więkowej badani uczniowie wskazywali, że zajęcia profilaktyczne
się odbywały i prowadziłje zarówno narrczycie1, jak i specialista z zewnątz'

l Wie|u młodych ludfi wierzy rt' wiedzę grona pedagogicznego i uważa. że jęst ona
wystarczająca do rozmow1 z uczniami na temat używęk i uzależnień' Jednak część
badanych uczniów neguje wiedzę nauczycieli dotyczącą omawianych zagadnień.
Specjalistyczna wiedza przekazywana przez specjalistów z zewnątrz ma do odegrania
bardzo ważnq rolę w edukacji młodych ludzi.

otrzymane dane pokazują, kiedy w wieku Iozwojowym dfieci i młodzieży naleŹy
podejmować szczególnie intensywną pracę profilaktyczną. Jak wynika z otrzymanych danych
profilaktykę alkoholową czy też nikotynową i narkotykowq rozumianą, jako promowanie
zdrowego stylu życia. a włączoną \ł.szerszy program pracy wychowawczej, naleŹy
rozpoczynać w pielwszych latach nauki w szkole podstawowej.

wyniki badan dotyczqce skali prob|emów alkoholowych inarkotykowyclr w popu|acji
dorosłych nrieszkańców Rawy Mazowieckiej (grudzień 20lO-analizę przeprowadzono dla
czterech kategorii wiekowych: l8-29 lat.30-39 lat.40-49 lat oraz 50 lat i powyżej' osobno
dla kobiet i mężczyzn):

> Liczbę osób naduŻywających alkoholu na telenie miasta Rawa Mazowiecka
szacuje się na ponad 21 procent ogółu dorosłych mężczyzn oraz mniej niż 5
procent dolosłych kobiet. Jak widać zdecydowanq większość w grupie osób
naduzywających alkoholu stanowiq mężczyźni.



Zapewne też fiężgzyźni bardziej otwarcie przyznają się do nadużywania a]koholu,
natomiast kobiety ukywają własne problemy alkoholowe, jak i problemy
alkoholowe w rodzinie.
> Z tej grupy należy wyodrębnić osoby z cechami uzależnienia od alkoholu'

stanowiące przynajmniej 39lo ogółu mieszkańców, przy czym prob]em ten
dotyczy prawie cztery razy częściej nęŻczyzn Zaskakująco wysokim okazał się
odsetck l8.29. letnich mężczyzn, u których podejrzewać można rozwijające się
lub już rozwinięte uzależnienie. Jednocześnie badania wykazały malginalny
problem uzależnienia wśród kobiet. Zapewne problem uzależnienia wśród kobiet
ismieje' jednak silne pl.zekonania, że tego ploblemu nie moina ujawniać' nawet
jeśli istnieje całkowita anonimowość badania, wpĘnęly zapewne na uzyskany
obraz zjawiska. Co ciekawe otrzymane wyniki są \ł większym stopniu
charakterystycare d1a konserwatywnych śIodowisk wiejskich niż miejskich'

> Grupami wiekortymi w populacji dorosłych najbardziej zagrożonymi
występo\łaniem szkód wynikłych z picia sq nie tylko gIupy osób najstarszych
ale także nięstety również młodszych. Z tych ostatnich glup,,rekrutować może
się'' w bliskiej przyszłośoi największy odsętęk osób przekraczających granicę
uzależnienia.

> Mieszkancy Rawy Mazowieckiej dostrzegają problemy zwiPane z
nadużywaniem alkoholu lub ufalężnieniem od alkoholu u członków najbliższęi i
dalszej rodziny. sąsiadów. znajomych z pracy. Prob]emy te dostrzega
zdecydowana większość ankietowanych. zarówno mężczyzn' jak i kobiet.

> Zató\^.|lo kobiety' jak mężczyżni są skłonni częściej i łatwiej dostrzegać
problemy alkoholowe u sąsiadów i kolegów w pracy' niż u członków własnej
rodzlny.

} Prob|em nadużywania przez dorosĘch innych substancji zmieniajqcych
świadomość (np. leki uspokajające. narkotyki) jest znacznie mniej
Iozpowszechniony' W grupach najstarszych Więkowo praktycznię nię występuje
(za W}:jqtkiem niewielkiego odsetka kobiet używajqcych leków
psychoaktywnych). Kilka do ki|kunastu procent badanych w dwóch młodszych
grupach wiekorł'ych przyznało się do kontaktu z innymi substancjami
psychoaktywnymi (marilruana' haszysz' amfetamina) ale były to w zasadzie
incydenty eksperymentowańa. Jest to wynik dość optymistyczny' w innych'
podobnych tery,to a|nie i ludnościowo gminacb, wskaźniki r-rżywania
narkotyków przez dorosłyclr (głównie młodych dorosłych) są wyższe'

! Największa część mieszkańców Rawy Mazowieckiej ocenia ploblemy
alkoholowę jako powszechnie występujące i poważne' wymieniajqc je w grupie
najw.azniejszych lub bardzo ważnych problemów społecznych na gruncie
lokalnym. choć zastanawiać musi relatywnie duża grupa mięszkańców nie
dostrzegających tego problemu lub bagatelizujących problęm'

} Mieszkańcy zdecydowanie wskazują na potrzebę prowadzenia dzia|ań
zaradczych- rozwijania działalności placówki/placówek zajmujących się
pr.ol.esjonalnq pomocq osobom uzależnionym i członkom ich rodzin oraz na
konieczność prowadzenia zajęć profi laktycznych z ń|odz|ei.ą.

Wnioski tę skłaniajq do ręlleksii nad możliwymi działaniami zapobięgawczymi'
interwencyjnymi oraz terapeutycznymi. Z jednej shony oczywiste staję wspielanie już
istniejących miejsc lokalnej pomocy dla osób z problemem alkoho|owym oraz narkotykowym
oraz członków ich rodzin, poszerzanie ofeny działań i dostoso\ływanie do potrzeb
mieszkańców' chociażby w takich zakresachjak: dostępność czy kompleksowość pomocy'



Sami dorośli wskazali też na potrzebę prowadzenia działań plofilaktycznych, adresowanych
do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Ta plofilaktyką należałoby objqć również
rodziców-a więc samych badanych'

Baldzo \ł'ażn'vm elementem działań zapobiegawcfych i intelwencyjnyclr powirrna być
zakrojona na szęroką skalę edukacja społecz,u. Nie chodzi tu Wyłącznie o popularyzo.Wanie
wiedzy nt' uza1eżnień i sposobów pomagania osobom dotkniętym tym problemem. Chodzi
także o przełamywanie wstydu, lęku. niekorzystnych stereotypów i sposobów myślenia,
związanych Z chorobą alkoholowq, uzaleinieniani od narkotyków i współuza]eżnieniem.
Bardzo mocno akcentowanym w ostatnich latach problemem stają 5ię tzw' ufaleinienia
behawiora]ne (od róŻnych czynności)' Profilaktyka i terapia uzależnień behawiora]nych
wpisywane sq w zadania Plogramu Przęciwdziałania Nalkomanii. Wśród uzależnień
behawioralnych szczególn4 uwagę Z\łTaca się na tzw. nowe media (komputel, intemet, gry
kompulerowe' te]ewizja' tel. konórkowe) oraz hazard (głównie gry na automatach oraz gry w
intemecie).

Niewqtpliwie też ogromne pole do działania mają tu służby prewencyjno-interwencyjne'
takie iak: policja, straż mięiska ośrodek pomocy społecznej i medyczne (pielęgniarki
śIodowiskowe, ]ekarze). Istnieje zapewne potrzeba lepszei koordynacji działania w słufb i
inst)'tucj i.

2. Środki fiinansołve ptzezn^cfone na profilaktykę i ronviąrywanie problemó$
alkoholowych orłz narkotykowych.

W roku 20l5 zakłada się wpłyrty w rt,ysokości 370'000 złotych' srodki te stanowią
przervidywane wpływy f opłat za fezwo1enia na spżedaż napojów alkoholowych.
W budŹecie Miasta Rawa Mazowiecka na ].ea1izacię Miejskiego Programu Plofi]aktyki i
Rozwiąz1'r'vania Problemórł' Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Nar.komanii przewiduje się
kwotę 370'000 zło1ych'

Posiadane zasoby ludzkie oraz insĘtucjonalne:
Na terenie Miasta Rawa Mazowiecka śrł'iadczeti z zakręsu podstawowej opieki Zdrowotnej
udzielaią zakłady ' które zawierajq umowy z Narodorłym Funduszem Zdro\ł'ia:

. Samodzielne Pub]icfne Zakłady opieki Zdrowotnej.

. Niepubliczne Zakłady opieki Zdrowotnej.
W celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańcó\ł Raw1, Mazowieckiej ważnq ro1ę
odgrywa również działalność aptek:

! na terenie naszego miasta działa 7 aptek'
W Rawie Mazowieckiej fuŃcjonuje pięć inst}tucji kultury ośIodki ku]tura]ne
Dostępu do ośrodków edukacji w Rawie Maz owieckiej zapewniają następujące placówki :

. szkoły podstawowe.

. grmnazla,

. przedszkolamiejskie.

. niepublicrneprzedszkola.

. szkołyponadgimnazjalne'

. szkoły niepub]jczne.

. Zespół Placówek Specjalnych'

Zaplecze spońow€
W Ralt'ie Mazowieckiej funłcjonujq ogólnodostępne obiekty sportowo-rekeacyjne

działaj ące :
. hale sportowe
. boiska spoltolĄ'e



. kryta pływalnia

. zalew
Miasto zapewnia pęłnę zaplęczę sportowe dla szkół , których organem prowadzącym jest
Miasto Ra\ł.a Mazowiecka.

W Rawie Mazowieckiej inst}tucjq pomagającą osobom i Iodzinom' które utraciły
zdolność samodzielnego radzenia sobie \ł, trudnych sytuacjaclr jest Miejski ośrodek Pomocy
społecznej (MoPs). Instytucja ta udziela polnocy w formie finansowej' rzeczowęj, pracy
socjalnej, poradnictwa prawnego i psychologicznego.

Ponadto inst}'tucje' które mogq podejmowaó współpracę w zakresie realizacji
programu:

. Biuro Rady Miasta Rawa Mazowiecka (Radni Miasta)

. Straz Miejska

. PowiatouT Urzqd Pracy

. Powiatowę cęntrum Pomocy Rodzinie

. Sąd Rejonowy wydział lll Rodzinny i Nieletnich (zespół ku.atorskj)

. Konomik SądoltT przy Sądzie Reionowym w Rawie Mazowieckiej

. RawskieTowarzystwoBudownictwaSpołecz1ego
o Rawsko.MazowieckaspółdzielniaMieszkanioWa
. Powiatowa Konenda Policji
. Miejska Konrisja do Spraw RozwiqzJrvania Problemów Alkoholortych
. Media lokalne
. Zwiqzki i stowarzyszenia' w tyln:
. Rawskie Stowarzysf enie Abstynenckie,.Szansa"
. stowaŹyszenie ',Pogotowie Rodzinne'. im' Jolanty Fadeckiej
. Stowa-rzyszenie,,Przymierze Rodzin" (Swietlica Sfodowiskowa)
. Po1ski Cze|wony KvyŻ ZaŻądRejonowy w Rawie Mazowieckiej
o Polski Zwiqzek Niewidomych - Ko.ło Terenowe
. Stowarzyszenie Rodziców i opiekunów dzieci Niepełnosprawnych ',Dobro Dzieci,'
o Fundacja,'obudźmy Nadzieję'.
. Rodzinny ośrodek Fomlacji Chrześcijańskiej Zgromadzenia Misjonarzy Krwi

Chrystusa
. Kościoły

Część III

Przeciwdziałanie prob|emom aIkohoIowym i narkotykowym

1. C€le programu.

Głównym celem programu z jednej strony jest fmniejsfefiie roz|Ąiąrów problemó\,',

alkoholowvch , a z dtugie] zupobieęąnie po,Nstąy,ąniu /\owych pątologii. ważnym celem jest

takżę zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z istniejącymi problemaml.



2. Główne kierunki działań oraz p|anowane do realizacji zadania.

Predstawione poniżei kierunki działań są zgodne z działaniami zaleconymi przez
ustawodawcę oraz rckomcndacjami Palistwowej Agencji Rozwiązywania PloblemóW
Alkoholow)ch.

wynikają ró\łnież doświadczeń w realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Prob|emów Alkoholo\\'ych i Przeciwdziałarria Narkomanii na przeslrzeni
kilku ostatnich lat. Prowadzona ewaluacja realizowanych dfiałań potwierdza, że były to
działania potrzebne i dobrze przyjęte przez odbiorców' Dlatego też zarówno same założęnia
Progranru' jak i ujęte w ninr działania są w większości bardzo podobne do przyjętych w latach
2010.2014. No\Ą'ością jest podjęcie szerszyclr działań profilaktycznych w obszarze 1zw.
nowych uzalcżnień (behawioralnych)

Niewątpliwie podstawowym zadaniem' jakie realizować musi nriasto iest nowoczesna
i skuteczna profilaktyka' Powinna ona być ukierunkort'ana na:
o popularyzację wiedzy na temat uzaleinień Wśród mieszkańców miasta,
. regll]arną działalność profilaktyczną w szkołaclr (realizację sprawdzonych w kraju

progranrórł' profi 1aktycznycb).
. realizowanie działań profilaktycznych na poziomie interwenc1,jnyln w odpowiedzi na

konkretne potrzeby zgłaszane ze środowiska'
. stałq edukację rodziców. ukieruŃowaną na wzmacnianie tzw. czynników chroniących

młodzież przed uza]eżnięniami, w tym szczególnie więzi rodzic-dziecko oraz zwiększanie
wiedzy i kształtowanie konstruktywnych postaw związanych z nowymi zagroieniami,

. objęcie opieką dzieci i młodziez z rodzin z problemem alkoholowym oraz problemami
innyclr uzależnień (poprzez działania profi1aktyczne adresowane do tej grupy odbiorców),

. cdukację osób zwiąfanych bezpośrednio z pomaganiem osobom dotkniętym probiemem
alkoholowynr. narkotykott.ynl nowych uzależnień (członków komisji rozwiqzywania
prob|emórł alkoholowych. pedagogów. nauczycieli' pracowników MOPS' policji, straży
miejskiej, personelu medycznego),

. stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju osobistęgo, rozwłania zaintelesowań
(głównie dzieci i młodzieży' ale także dorosłych).

. promowanie zdrowego stylu ż.ycia (poprzę7' organizowanie powszechnych inrprez
kultumlno-sportowych).
Działania profilaklyczne. ab), mogły być skuteczne muszą być długof.alou'e, poMarza|ne.

adekwalne do danej grup) odbiorcórr.i prowadzone przez odpowiednio do tego przygotowane
osoby.

Planowane dzia'lania prolllaktycae zawańe w programie będą odnosiĘ się nie tylko
do s|ery związanej z przeciwdziałaniem ryzykownym zachowaniom spowodowaDym
sięganienr po alkohol czy konkrętne narkotyki przez mieszkańców miasta' wynika to z faktu,
że w nowoczesnych koncepcjach profilaktycznych podkreśla się' że Da poziomie wczesnego
zapobiegania podział na a|kohol, narkotyki i t}'toń nię ma uzasadnienia' bowiem mechanizmy
i motywy sięgania po środki psychoakq.wne są bardfo zbliżone'

Zgodnie z Zapisami usta\\T o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi zadaniem własnym gminy jest ',prowadzenie działań związanych z
profilaktykq i rozwiqzywaIrienr problemów alkoholowych oraz integlacja społeczna osób
uzależniorrych od alkoholu..(ań.4' ust l ustawy).

W szczególności zadania wskazane w ustawie a lealizowane w ramach Miejskiego
Programu obejmują :

l) zwiększenie dostępności pomocy terapęutyczncj i rehabilitac1'jnei dIa osób
uzaleŹnionych od alkoholrt'



2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznęj i plawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

3) prowadzenię plofilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w
szczególności dla dzieci i młodzieży uczestniczqcych w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo wychowawczych isocjoterapęutycznych.

4) wspomaganie działalności instyh]cji, stowarzyszeń i osób fizycznych' sfuĘcej
rozwiązywaniu problemów alkohoIowych,

5l podejmowanie inrerwencji w zwiqzku z naluszeniem przepisów okręślonych w ań.
l3' i 15 ustauy oraz w1stępowanie pĘed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego,

6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie cęntrów
inte8racj i społecznej.

zgodnie ze z!owe||zowaną uŚtawą o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie zadania
w zakresie przeciwdziałania pŹemocy w rodzinie sq realizowane przez olgany
administracji rządowej ijednostki s.mlorządu ter}'tońalnego na zasadach okręślonych w
przepisach ustawy f dnia 12 rnarcd 2004 r. o pomocy społecznej lub ustawy z dnia 26
pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi chyba
ze przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.
Do zadań własnych gminy na|eży w szczególności twoEenie gminnego systęmu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie' w tym:

l) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakesie przeciwdziatania przemocy w
rodzinie w szczególności poprzez dzia|alia edukacyjne sfużące wzmocnieniu
opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w lodzinach zagrożonych
przemocą w rodzinie;
3) zapewnienie osobom dotkniętym pEemocą w rodzinię miejsc w ośrodkach
wsparcra;
4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Planowane dzialnnia:

W Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
rok 20l5 w celu realizacji zadań przewiduje się następujące działania:

Zadanie pierwsze.

Zwiek,ząnie dostepności Domocy terapeurycznei i rehąbilitącyinei dlą osób uzależniohvch od
ąl koholu. n1r kotlków orąz ząęrożonvch uząleżnieniem

Realizacja tęgo zadania odbywać się będzie poprzef:

l) Dofinansowanie działalności Punktu Informacyjno Konsultacyjnego dla osób z
problemem uzależnień (w tym osób dotkniętych tzw' uzależnieniami
behawioralnymi) i ich rodzin,

2) Dofinansowanie szkoleń osób zajmujących się pomocq terapeutyczną i
rehabilitacyjną dla osób uzależnionych'



3) Działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
przędniocie motywowania do leczęnia omz kierowania wniosków do sądu o
wszczęcie postępowania o zastosowanię obowiqzku poddania się leczenir"r
odwykowemu;

4) Wnoszenie oplat do sądu za opinie w przedmiocie uzależnienia oraz kierowanre na
badanie w celu usta|enia diagnozy uzależnienia od alkoholu;

5) Zakup materiałów oraz literatury fachowej;
6) Dofinansowanie kontraktu z NFZ celem poszerzania ofeńy zajęć terapeutycznych d]a

osób uza]eżnionych" realizowanych przez Poradnię Leczenia Uzalężnięń,
7) Dofinansowanie wyjazdowych form terapii dla osób uzależnionych iczłonków ich

rodzinl
8) Prowadzenie szkoleń dla osób podejmujących w ramach pełnionych zadań

zawodo\łych lub społęcznych, funkcje interwencyjne, informacyjne omz pomocowe
wobec osób uzależnionych, fa$ożonych uzależnieniem a także członków ich rodzin
(np' przedstawiciele Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych' pracownicy
MoPS' KPP Po|icji, Stlaży Miejskiej, personel medyczny, członkowie lokalnych
organif acji pozarządowych).

9) Ponroc rehabilitacyjnq dla osób uzależnionych.

Zadanie drugie.

Udzieląnie rodzinon' w któtvch wvstepuią prohlemv alkoholowe i/lub problemy uząleżnień

narkolykoylych i behawiorląnvch' Domocv psvchosoolecznei i prąu,nei. w h,m w szczególno,ści

ochtokv Dted Drzemocą u1 rodzinie'

l) Wspieranie działalności świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych,
2) Finansowanie dyżurów psychologów w Urzędzie Miejskim,
3) Dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób dotkniętych

prfemocą!
4) Wspieranie dzjałalności glupy samopomocowej dla osób doświadczających

przemocy w rodzinie,
5) Prowadzenie programów dla rodziców w formie walsztatórł umiejętności

rodzicielskich przygotowujących rodziców do wychowywania dzieci bez
pżemocy,

6) Finansowanie szkoleń dla przedstawicieli grup zawodowych zajmujących się
przeciwdziałaiien pŹemocy w Iodzinie z problemem alkoholowym' w tym z
zakresu procedury "Niebieskie Karty",

7) Inicjowanie działań w zakesie przeciwdziałania przemocy w rodzinach z
problemem alkoholowym oraz stała wspóĘraca w mmach rea|izacji zadait
Miejskiego Zespołu lnterdyscyplinamego ds' Przeciwdziałania Przemocy,

8) Wspieranie organizacji pozarzqdowych w zakesię pomocy w zapewnieniu
ofiarom puemocy z rodzin z problemem alkoholowym schronienia w sltuacjach
kryrysowych,

9) Wspieranie działalności lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie
świadczenia pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom dotkniętym
problemem narkomanii,

l0) organizowanie letnich obozórł socjotelapeutycznych dla dzieci i dtodzieżzy z
rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. narkomanią lub przemocą 1ł
rodzinie.



l l)organizowanie lokalnych dni trzęzwości oftz nabożeństw trzeŹwościowych z
udziałęm specjalistów i cfłonków wspólnot AA, AL'-Anon i AL.-Ateen,

l2)Pomoc w orgaIrizowaniu konstruktywnych form spędzania czasu wolnego
osobom dotkniętym problemem alkoholowym. narkomaniq lub przemocą w
rodzinie oraz rodzin dotkniętych inną dysfunkcją'

Zadania wynikające wprost z usta\\Y o przeciwdziałaniu przemocy domowej' zostały
określone w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

zadanie tż€cie.

Prołddzenie profilaktycnei dziąkllności informącvjnei i edukącujnei ł faklesie
rozwiazy.wania problemów ąlkoholowvch i przeciwtlziałania narkomanii. w szczególności dlą
dzieci i mlodzieży' w tym prowadzehie pozalekcvihych fąieć soorto,wvch' a tąke dziąłąń na
fzecz dożNwidnia dzieci uczestniczących ,W Doząlekcyinvch progrąmąch opiekuńczo _
try!t!!-4!szy!L_!)p!LJ!!!9pg@

Realizacja tego zadania odbywać się będzie poprzez:

1) Wspieranie działalności świetlic, realizujących zajęcia profilaktyczno wychowawczę
dla dzieci z grup ryzyka (rodziny niewydolne wychowawczo, rodziny rozbite ,
prowadzenie zajęć profilaktycznych' informacyjnych dla rodziców oraz konsultacji i
poradnictwa rodzinnego' małżeńskiego i wychowawczego);

2) Prowadzenie zajęć profilaktycznych. edukacyjnych i rozwojowych dla młodzieży w
szkole i poza szkołą,

a) spotkania psychoedukacyjne na temat ploblematyki uza|eżnień, w tym uzależnień
behawioralnych

b) programy profilaktyczne dotyczące zapobięgania przemocy i uzależnień,
c) plogramy służącę rozwijaniu ważnych umiejętności społecznych,
d) programy promujące tzw. zdrowy styl życia,

3) Prowadzenie zajęć z e|ementami socjoterapii dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym i /lub narkotykowym; problemem pŹemocy w lodzinie lub uzależnięń
behawioralnych

l) Rea|izowanię dyżurów psychologa w szkołaclr podstawowych w Rawie
Mazowieckiej' którego zadania polegać będą na udzielaniu pomocy uczniom z
zabulzenia zachowania i emocji' w tym głó\łnie uczniom z rodzin dysfunkcyjnych a
także konsultacii i porad rodzicom;

2) Prowadzenie spotkań edukacyjnych dla rodziców w ramach działań statutowych i
pozastatutowJch placówek oświatowych i innych inst)'tucji;

3) Prowadzenie konsultacj i rodzinnych, poradnictwa wychowa\rczego iinterwencjiw
sytuacji picia alkoholu oraz sięgania po substancje nielegalne przez niepełnoletnich'

4) współpraca ze szlołami w zakresie działan profilaktycznych;
5)Konsultacje psychologiczne dla nauczycieli, pedagogów, \łTchowawców

w zakresie probIematyki uzależńeń i przemocy;
6) DoŹywianie dzieci uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych;
7) Szkolenia dla nauczycieli, pracowników socjalnych, kuratorów, policji z zakresu

profilaktyki zachowan ryzykownych u dzieci i młodzieŹy,
8) Zorganizowanie sfkoleń na posiadaczy zezwo|eń na sprzrdaiz napojów alkoholoĘych

w zakesie przestlzegania zapisów ustawy o urychowaniu w trzeźwości.



9) olganizacj a spaltŃiady młodziezowej dla dziecii młodzieizy oraz innych
przedsięwzięć profi laktycznycb na tęrenlę mlasta,

13) Udzia'ł w ogólnopolskich kampaniach profilaktyczno-edukacyjnych adresowanych
do dzieci' młodzieży 0eśli takie będą organizowane)j

1'1) Przeprowadzenie lokalnej diagnozy zwiqzanej z sięganiem po substancje uzależniające
oftz 7'aEroż'eń uzaleŹnieniami behawiorainymi wśród dorosłych mieszkańców Miasta
(ostatnia diagnoza została przeprowadzona w 2010r')

Zadanie czwarte.

|[/spomąPą ie dziąłalności insrytucii stovąrzyszeń i osób.fizlcznych' służącei ro7,'|i.|zwaniu

woblenotr aIkohoIo\ry

Rea]izacja tego programu odbywać się będzie popźet

1)Współplacę pŹy realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiqzywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii z następującymi podmiotami:

. Miejski ośIodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej;

. Powiatowe Cęntrum Pomocy Rodzinie;

. Komenda Powiatowa Policji;

. stlaż Miejska:

. Sąd Rejonortry;

. olganizacje pozarządowe z tęrenu Miasta;

. Rawskie szkoły i przedszkola;

. Poradnia Leczenia Uzależnięń w Rawie Mazowięckiej;
o oddziały Uzależnień z terenu województwa łódzkiego,
. Regionalne centrum Polityki społecznej w Łodzi,
. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowycl.,
. Kościoły'

Współpraca zależnie od ich rłłaściwości polegać będzie przede wsfys&im na:

1. Podejmowaniu wspólnych działań edukacyinych społeczności lokalnej w
przedmioto\łym Zaklesie;

2. Wymianie informacji w zakresie występowania uzaleinień na terenie działania
samolządu olaz uzyskania pomocy przez osoby uzależnione bądż zagrożole
uzalężnięnięm oraz człon]<om ich rodzin.

3. Udzielenie wsparcia merytoryczlego w przedmiocie zagadnień dotyczących
uzależnień' minimalizowania szkód z nimi związanych i zapobiegania now1m
uzależnieniom.

2) Konłursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań wynikających z
Programu Profilaktyki i Rozwią4'wania Problemów Alkoholowych i Nalkotykowych.

Zadani€ piąte.

Po.1eit|1()wanie interwenc-ii w z\|,iązk\,l z narusze iem przepisów ol.reślol,lych i1 ań,]3] i ]5

l|stąwy oraz występo\|anie Drzed s(|dem w



Realifacja tego zadania odbywać się będzie poprzez:

1) Kontrole pu*tów spzedaży i podawania napojów alkoholowych prowadzone przez
Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów A]koho]owych, Straż Miejską i Policję;

2) występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
3) Składanie do organów policji wniosków o wszczęcie postępowania dowodowego'

Zadanie szóste.

Wspierunie zatrudnienia socialneęo po1rzez orę.lnizowanie i finanso,Nąnie Centró'N

Inte qrąc.i i SDołeczne-i.

1) Wspieranie klubów integracji społecznej' tworzonych na telenie Miasta Rawa
Mazowiecka i prowadzącyclr działalność o chalakteże tempeutycznym,
samopomoco\\Tm' oferującym moiliwość zatrudnienia osób uzależnionych i karanych
sprawców przemocy,

2) Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych.

Zadanie siódme.

Pomoc soołeczna on^obom uzależnionvm i rodzinom osób uzależnionych dot]łttięłlm ubóstwem

i wykluczenieln społecznyfu i integ/o anie ze środo\,liskiem lokąlnvm tych osób z

w v ko I zy s t ą n i e m p!!9!}!!j!]!eijtg]!!I4L!! i

Zadanie realizowane przez Miejski ośrodek Pomocy Społecznej.

3' Dzialalność MiejŚkiej Komisji Rozwiąfywania Problemów Alkoholowych

1) Kompetencje i zadania KRPA okeślone są w ustawie o wychowaniu w trzeŹwości'
Należą do nich:

o lnicjo\ł'anie działań w zakresie realizacji zadań związanych z plofilaktyką i
rozwiązywaniem problemów alkoho1owych'

o Podejmowanie czynności zmierzających do oŹęczenia wobec osoby
uzależnionej od a1koholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie
leczenia odwykowego,

o opiniowanie w przedmiocie fgodności postulowanego punktu spfzeddŻy z
uchwałą Rady Miasta w sprawię Zasad us)'tuowania punktów sprzedaży
alkoholu,

o Kontrola w Zakesie zasad i warunków koŹystania z zezwoleń na sprzedaż ]ub
podawanie napojów alkoholowych. Zgodnie z faleceniami z wystqpięń
pokontrolnych NlK' kontrole MKRPA dotycfyć będą także oświadczęń o
wysokości obrotu napojami alkoho]owymi $'' celu welyfikacji wnoszonych
przez przedsiębiorcóW opłat za koŻystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych .
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Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiqzr7wania Problemów
Alkoholowych:
o Uslala się ryczahowe wynagrodzenie _ diętę wysokości l0% najdższego

wynaglodzęnia ustalanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej (za udział w
każdym spotkaniu _ tłyjazdow)n lub stacjonamym).

o wpagrodzenie za dany miesiąc w}?łacane jest na podstawie list obecności do 5 dnia
następnęgo miesiąca.

Stałe zwiększenie kompetencji członków komisji:

o szkolenia

o wyjazdy shubowe

o zakup mateliałów

Realizatorzy Programu
o Realizacja zadali okrcślonych w programie nalezy do Pęłnomocńka ds'

UzĄIeźnień, powołanego pŻęf Burmistrza Miasta, Miejskiego ośrodka Pomocy
społecznej oraz do Miejskiej Komisji Rozwiązy't'vania Problemów Alkoholowych,

o okeślone zadania Progamu mogą być zlecane osobom fizyczrryn, inslrtucjom,
or galizacjom pozatządowym na podstawię zawiemnych umów cywilno.prawnych
bądż' z|ecarrych w formie dofinansowarrie realizacji zadań własnych Gminy
(koŃu$y ofeń dla oryaĄizĄiwzarzĄto*yah) lub też przekazywanych w drodze
zawartego poroz]rmienia między Gminą Miastem Rawa Mazowiecka a
konkretnymi inst)tucjami.

PRzEwoDNIczĄcY
E.ADY MlAsTA BłwA MAzowIEcKA
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