UCHWAŁA NR IV/22/2015
RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU
z dnia 15 stycznia 2015 roku
w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płońsku na rok
2015
Podstawa prawna - art. 1 i 41 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co
następuje:
§ 1. W celu prowadzenia działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie
miasta Płońska uchwala się :
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Płońsk.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Płońsku
Krzysztof Tucholski
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Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/22/2015
Rady Miejskiej w Płońsku
z dnia 15 stycznia 2015 roku
w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płońsku na
rok 2015
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wytycza główne kierunki działań
profilaktycznych oraz działań mających na celu rozwiązywanie problemów alkoholowych i pomoc rodzinom osób
uzależnionych.
Rok 2015 będzie kolejnym rokiem realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Jest kontynuacją wielu działań zainicjowanych w latach poprzednich. Miejski Program określa zakres i formę
realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jego
nadrzędnym celem jest tworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych i naprawczych, zmierzających do:
- zapobiegania powstawaniu nowych problemów alkoholowych,
- zmniejszania rozmiarów problemów, które aktualnie występują.
W świetle powyższego podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 jest zasadne.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Płońsku
Krzysztof Tucholski
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Załącznik do Uchwały Nr IV/22/2015
Rady Miejskiej w Płońsku

I.

z dnia 15 stycznia 2015 r.

WPROWADZENIE

Wśród różnych problemów społecznych w naszym kraju te związane z alkoholem są
jednymi z trudniejszych do rozwiązania. Wynika to przede wszystkim z ich rozmiarów,
złożoności, a także kosztów społecznych i ekonomicznych, jakie ponoszą nie tylko osoby
indywidualne, ale i całe społeczeństwo. Dlatego kwestie związane z alkoholem są
przedmiotem działań zarówno administracji rządowej, jak i samorządów lokalnych,
a wspierają je również organizacje pozarządowe.
Miejski

Program

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

na rok 2015 zawiera zadania, które będą realizowane z uwzględnieniem aktualnych
potrzeb lokalnych oraz wykorzystaniem istniejących zasobów służących rozwiązywaniu
problemów wynikających z uzależnień. Działania podejmowane w ramach niniejszego
programu mają na celu zmniejszenie różnorodnych trudności powodowanych przez
alkohol w społeczności lokalnej, a nie tylko w grupie podwyższonego ryzyka.
Przy opracowaniu Miejskiego Programu na rok 2015 uwzględnione zostały wskazówki
wynikające z Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na lata 2011-2015 oraz rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych programów w
tym zakresie 2015 roku Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Program został sporządzony przez Punkt Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie we
współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Kluczową rolę w działaniach podejmowanych w ramach w/w Programu odgrywają:
Punkt Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Zdrowia SZANSA, Komenda
Powiatowa Policji, Sąd Rejonowy oraz placówki oświatowe i organizacje pozarządowe.
II.

OPIS
SYTUACJI
PŁOŃSKU.

W

ZAKRESIE

PROBLEMÓW

UZALEŻNIEŃ W

Mapa problemów uzależnień opracowana na podstawie wyników badań.
Populacja osób pijących ryzykownie i szkodliwie szacowana jest w Polsce na 2,5
miliona nawet do 4 milionów osób. Posługując się wskaźnikami europejskimi oraz wynikami
polskich badań społecznych, liczbę osób uzależnionych można szacować między 700 tys.
a 900 tys. Z czego 80% stanowią mężczyźni.
Uzależnienie od alkoholu bliskiej osoby i związane z tym jej nieprawidłowe
funkcjonowanie wywiera negatywny wpływ na pozostałych członków rodziny, zarówno
dorosłych, jak i dzieci, powodując problemy zdrowotne, psychologiczne, społeczne
i materialne.
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Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród
czynników ryzyka dla zdrowia populacji.
Źródłem informacji dotyczących skali problemów alkoholowych na terenie miasta
Płońska jest dokument „Diagnoza lokalnych problemów i zagrożeń społecznych – 2010”,
który zawiera wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców naszej
gminy. Z danych zawartych w Diagnozie wynika, że 44% mieszkańców uważa alkoholizm
i nadużywanie napojów alkoholowych za duży problem społeczny (drugie miejsce w ocenie),
wprawdzie narkomania (9%) i przemoc w rodzinie (6%) zostały wskazane przez niewielką
grupę respondentów, ale często są to problemy współwystępujące z alkoholizmem i związane
z przestępczością młodocianych i ubóstwem.
Wyodrębniona w trakcie badań grupa rodziców, wśród dostrzeganych zagrożeń
wpływających na dzieci i młodzież w Płońsku, wymienia: spożywanie alkoholu i alkoholizm
(75%), palenie papierosów (70%), używanie dopalaczy (50%) oraz narkomanię (50%).
Niepokojące są wyniki wskazujące, że 19% rodziców była świadkiem sprzedaży alkoholu
osobom niepełnoletnim na terenie Płońska.
Mimo świadomości negatywnych konsekwencji picia, takich jak szkody zdrowotne,
kac, czy obawa przez zrobieniem czegoś, czego się będzie potem żałowało, młodzież
nadal sięga po alkohol, i to w coraz większych ilościach. Główne przyczyny, dla których
nastolatki sięgają po alkohol, to: nadzieja na udaną zabawę, chęć odprężenia się,
pragnienie bycia bardziej towarzyskim, zapomnienie o problemach i oczekiwanie poczucia
szczęścia. Mimo, iż eksperymentowanie z alkoholem w wieku dorastania jest wpisane
w ten okres rozwojowy, to warto pamiętać, że nawet najlepszy program profilaktyczny nie
zastąpi odpowiedzialnego wychowania przez rozsądnych rodziców, którzy będą świecić
własnym przykładem. Spożycie alkoholu nie powinno być rytuałem wprowadzającym
w dorosłe życie. Problem alkoholizmu wśród młodzieży jest poważnym problemem
społecznym, tym bardziej, że ilość spożywanego przez młodych ludzi alkoholu
systematycznie wzrasta, obniża się wiek inicjacji alkoholowej i rośnie ilość pijących
dziewcząt.
Wzrost ten spowodowany jest dynamiczną promocją i zwiększeniem dostępności
do różnego rodzaju używek, zwiększeniem samodzielności konsumpcyjnej młodzieży oraz
zaniedbaniem ze strony rodziców. Nadużywanie alkoholu i narkotyków przynosi poważne
szkody dla rozwoju fizycznego, psychicznego i moralnego młodzieży.
Biorąc pod uwagę powyższe, ważne jest położenie szczególnego akcentu
na działalność profilaktyczną wśród dzieci i młodzieży. Weryfikowanie ryzykownych
przekonań oraz trening konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem i problemami
przyczynią się do zmniejszenia ryzyka sięgania po alkohol przez osoby niepełnoletnie.
Nie bez znaczenia jest także, niesienie pomocy osobom zmagającym się z trudami
leczenia i pozostawania w stanie trzeźwości oraz wspieranie członków rodzin osób
uzależnianych od alkoholu.
Tylko dzięki skoordynowanym, spójnym działaniom instytucji oraz organizacji
pozarządowych i stowarzyszeń, a także społeczności lokalnej, możliwa jest skuteczna
profilaktyka i próba rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie naszego miasta.

Informacje własne Punktu Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie
uzyskiwane z innych instytucji miejskich.

oraz dane

Dane dotyczące zatrzymań osób będących w stanie wskazującym na spożycie
alkoholu w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych Komendy
Powiatowej Policji w Płońsku w ostatnich trzech latach
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Rok

Liczba zatrzymań
ogółem

Liczba zatrzymań
kobiet

Liczba zatrzymań
mężczyzn

2011

276

8

268

2012

328

8

320

2013

267

13

254

Biorąc pod uwagę dane z ostatnich trzech lat, można stwierdzić, że liczba zatrzymań
w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych KPP w Płońsku jest porównywalna z
rokiem 2011 .
Dane dotyczące pomocy udzielanej
alkoholowym oraz ich rodzinom.

osobom

dotkniętym

problemem

Opracowano na podstawie danych pochodzących z placówek zajmujących się pomocą
osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom:
1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w minionych trzech latach udzielał pomocy
finansowej i materialnej rodzinom z problemami alkoholowymi:
a) w 2011 r. - 42 rodziny,
b) w 2012 r. - 33 rodziny,
c) w 2013 r - 37 rodzin.
2) Placówki oferujące pomoc terapeutyczną:
a) Centrum Zdrowia „SZANSA”– Dział Terapii
- poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
- oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
b) Punkt Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie.
W roku 2011 r. przeprowadzono:
- konsultacje związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych: 123,
- konsultacje dotyczące problemu przemocy domowej 53,
- konsultacje inne (sytuacje kryzysowe, psychoterapia DDA – dorosłych dzieci
alkoholików): 126.
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowała 27 wniosków do Sądu
Rejonowego w Płońsku o zobowiązanie do leczenia odwykowego.
W roku 2012 r. przeprowadzono:
- konsultacje związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych: 119,
- konsultacje inne (sytuacje kryzysowe, psychoterapia dorosłych dzieci alkoholików DDA): 83.
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowała 24 sprawy do Sądu
Rejonowego w Płońsku w celu określenia sposobu przymusowego leczenia odwykowego.
W roku 2013 udzielonych zostało 122 konsultacji osobom z problemem alkoholowym
i członkom ich rodzin.
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Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowała 23 wnioski do Sądu
Rejonowego w Płońsku w celu określenia sposobu przymusowego leczenia odwykowego.

III.

CEL STRATEGICZNY PROGRAMU

Ograniczenie występowania problemów związanych z używaniem alkoholu i innych
substancji psychoaktywnych oraz nowych problemów społecznych, bezpośrednio z nimi
związanych.
IV.
1.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

Zwiększenie skuteczności nowoczesnej profilaktyki zintegrowanej poprzez:
a) prowadzenie
kompleksowych
działań
we
wszystkich
środowiskach
(np. przedszkola, szkoły, rodzina) mających na celu wzmacnianie czynników
chroniących i eliminowanie czynników ryzyka.

Wskaźniki: liczba zrealizowanych programów, liczba uczestników tych programów,
b) preferowanie realizacji programów profilaktycznych zamieszczonych w bazie
programów rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Psychiatrii i Neurologii
oraz Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wskaźniki: liczba zrealizowanych rekomendowanych programów profilaktycznych, liczba
uczestników tych programów,
c) monitorowanie działań profilaktycznych

Wskaźniki: liczba uczestników, liczba przeprowadzonych programów profilaktycznych
i warsztatów edukacyjnych, wysokość środków przeznaczonych na realizację działań.
2. Zwiększanie świadomości społecznej w zakresie problematyki związanej z
używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki), poprzez:
a) Prowadzenie edukacji publicznej we współpracy z mediami. Prezentacja
w mediach wiedzy na temat problemów związanych z używaniem alkoholu, przemocą
w rodzinie oraz prezentacja działań profilaktycznych podejmowanych przez Punkt
Profilaktyki (PPUiPR).

Wskaźniki: liczba informacji zamieszczonych w mediach i na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego na temat podejmowanych działań profilaktycznych, liczba przeprowadzonych
kampanii informacyjno-edukacyjnych,
b) promowanie zdrowego stylu życia, m.in. poprzez festyny, imprezy dla mieszkańców
Płońska, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży

Wskaźniki: liczba imprez, liczba uczestników.
3.

Ograniczanie dostępności alkoholu i innych środków psychoaktywnych,
zwłaszcza wśród młodzieży, poprzez:
a) realizację programów profilaktyki uniwersalnej skierowanych do dzieci i młodzieży
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Wskaźniki: liczba zrealizowanych programów, liczba uczestników,
b) działania edukacyjne kierowane do sprzedawców napojów alkoholowych

Wskaźniki:
liczba działań edukacyjnych, liczba sprzedawców objętych działaniami
edukacyjnymi.
4. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
mających problemy związane z używaniem alkoholu oraz innych substancji
psychoaktywnych, zwłaszcza dla osób uzależnionych, poprzez:
a) udzielanie pomocy psychologicznej, prawnej, terapeutycznej w punkcie
konsultacyjno – informacyjnym PPUiPR
b) kierowanie przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych spraw do sądu celem zobowiązania do leczenia
odwykowego

Wskaźniki: liczba przeprowadzonych konsultacji, liczba osób, którym udzielono pomocy,
liczba wniosków skierowanych do sądu.

V.

ZADANIA MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Zadanie 1.
Działalność Punktu Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie:
1. Finansowanie wyposażenia oraz bieżących kosztów utrzymania oraz administrowania
budynku przy ul. M. Kolbe 9 (czynsz, energia, gaz, centralne ogrzewanie, wywóz śmieci,
artykuły chemiczne, biurowe, telefony, malowanie i remontowanie pomieszczeń Punktu
Profilaktyki i inne).
2. Ponoszenie kosztów zatrudnienia specjalistów (wynagrodzenia pracowników, umowa o
pracę, umowy-zlecenia).
Zadanie 2.
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych:
Uzależnienie od alkoholu jest zaburzeniem psychicznym i zaburzeniem zachowania, które
w Polsce diagnozuje się na podstawie Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji
Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD 10). Podstawową metodą leczenia osoby
uzależnionej od alkoholu jest psychoterapia indywidualna i grupowa. W Płońsku placówką,
która zajmuje się leczeniem choroby alkoholowej jest Centrum Zdrowia SZANSA.
Ponadto prowadzony jest Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ds. przeciwdziałania
alkoholizmowi, którego zadaniem jest m.in. prowadzenie rozmów
interwencyjno motywujących z osobami uzależnionymi, pijącymi ryzykownie lub szkodliwie. W Punkcie
prowadzone są:
a) konsultacje specjalistów,
b) spotkania psychoedukacyjne,
c) pomoc i wsparcie psychologiczne,
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d) pomoc psychoterapeutyczna dla DDA ( dorosłych dzieci alkoholików)
e) wspieranie osób uzależnionych, po ukończonych programach terapii,
f) konsultacje dla kierowców prowadzących pojazdy po spożyciu alkoholu.
Realizacja zadania odbywa się poprzez:
1. Działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płońsku,
zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku
poddania się leczeniu w placówce lecznictwa odwykowego. Działania te obejmują:
- zlecenie czynności zmierzających do zdiagnozowania stopnia uzależnienia poprzez
sporządzenie przez biegłych opinii psychiatryczno-psychologicznej,
- kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego celem orzeczenia zobowiązania
do poddania się leczeniu odwykowemu w stosunku do osób nadużywających alkoholu
oraz uczestniczenie w sprawach sądowych,
- rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, a także
rozpropagowywanie materiałów edukacyjno-informacyjnych w środowisku lokalnym.
2. Finansowanie kosztów powołania biegłych sądowych orzekających w sprawach
uzależnienia od alkoholu.
3. Współpraca z Centrum Zdrowia „SZANSA” w Płońsku.
4. Podnoszenie kwalifikacji członków Miejskiej Komisji RPA i specjalistów obsługujących
punkt konsultacyjno-informacyjny, kadry pracującej z osobami uzależnionymi,
współuzależnionymi oraz ofiarami przemocy w rodzinie.
5. Współpraca z instytucjami zajmującymi się pomocą osobom uzależnionym (policja,
służba zdrowia, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, sąd, prokuratura).
6. Prowadzenie wykazu placówek zajmujących się leczeniem odwykowym.
7. Zakup fachowej literatury edukacyjnej i prenumerata czasopism, z których korzystają
pracownicy i klienci Punktu Profilaktyki oraz osoby współpracujące z Punktem.
8. Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych związanych z profilaktyką
problemów alkoholowych dla szkół, świetlic, placówek zajmujących się problematyką
uzależnień, grup samopomocowych Anonimowych Alkoholików.
9. Wsparcie finansowe dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie
zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu.
Zadanie 3.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie.
Picie ryzykowne lub szkodliwe przez jedną osobę w rodzinie negatywnie wpływa
na jej funkcjonowanie jako całości oraz powoduje szkody osobiste każdego członka –
zarówno dorosłych, jak i dzieci. Szkodliwe picie alkoholu, a zwłaszcza uzależnienie, powoduje
bardzo poważne konsekwencje psychologiczne, społeczne i materialne. Prowadzi do
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dezorganizacji rodziny lub jej rozpadu. Zmiany te postępują stopniowo i są efektem
przewlekłego, narastającego problemu picia alkoholu przez osobę bliską. Konsekwencją życia
z osobą nadużywającą alkoholu może być współuzależnienie, które
nie jest chorobą, lecz
utrwaloną reakcją na przewlekłą i niszczącą sytuację życiową wynikającą z picia osoby
bliskiej, ograniczającą w sposób istotny swobodę wyboru postępowania, prowadzącą do
pogorszenia własnego stanu i utrudniającą skuteczne rozwiązanie problemów osobistych
i rodziny jako całości.
Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym przeżywają zdecydowanie więcej niż ich
rówieśnicy trudnych sytuacji i emocji: lęku, wstydu, odrzucenia, samotności. W związku
z nieprzewidywalnością zachowań rodziców, częstą zmianą ich nastrojów i wzajemnych
relacji, nie czują się w domu pewnie i bezpiecznie. Nie zawsze znajdują oparcie w dorosłych,
nierzadko doświadczają przemocy ze strony swoich bliskich. W związku z sytuacją rodzinną
również potrzebują pomocy.
Realizacja powyższego zadania odbywa się poprzez:
1. Działania w ramach Punktu konsultacyjno - informacyjnego ds. przeciwdziałania
alkoholizmowi:
a) podejmowanie czynności motywujących do leczenia osób nadużywających
alkoholu, udzielanie pomocy psychologicznej, prawnej,
b) współpracę i wymianę informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami
zajmującymi się pomocą socjalną, medyczną, w tym z Komendą
Powiatową Policji, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Sądem Rejonowym.
2. Działania w ramach Punktu konsultacyjno – interwencyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie
i prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
a) udzielanie pomocy osobom/rodzinom będącym w sytuacji kryzysowej, w tym
doświadczającym przemocy w rodzinie, między innymi poprzez:
• poradnictwo
• wsparcie psychologiczne
• edukację
• psychoedukację
• psychoterapię
b) udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje problem dysfunkcji
wychowawczych związanych z problemem przemocy w rodzinie poprzez:
• warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze rodziców np. Szkoła
dla Rodziców
• poradnictwo
• prowadzenie edukacji publicznej zwiększającej świadomość rodziców
i opiekunów w wychowaniu dzieci i młodzieży, korygującej postawy
rodzicielskie,
• podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji zagrożenia dziecka,
w celu uchronienia go przed krzywdzeniem.
3. Działania prowadzone przez Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowychzobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.
Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi ustanawia w art. 21 zasadę dobrowolności leczenia odwykowego osób
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uzależnionych od alkoholu. Zgodnie z przytoczonym przepisem wszelkie odstępstwa od tej
zasady mają charakter wyjątkowy i muszą być uregulowane ustawą. Jednym z wyjątków od
zasady dobrowolności jest instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego uregulowana
w art. 24-36 ustawy. Zgodnie z art. 24 ustawy postępowanie zobowiązujące do podjęcia
leczenia odwykowego dotyczy osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują
rozpad życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy oraz
systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny. Oznacza to, że sam fakt
uzależnienia od alkoholu nie może stanowić samoistnej podstawy do zobowiązania danej
osoby do podjęcia leczenia odwykowego, lecz towarzyszyć muszą temu także określone
negatywne zachowania w sferze społecznej.
O zastosowaniu ww. procedury wobec osoby uzależnionej stanowi sąd rejonowy, właściwy
dla miejsca zamieszkania lub przebywania.
4. Zakup niezbędnych do pracy z rodziną materiałów informacyjno-edukacyjnych.
5. Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym przez prowadzenie rocznych zajęć
socjoterapeutycznych w świetlicy „Parasol”, działającej w Punkcie Profilaktyki.
Finansowana będzie bieżąca działalność świetlicy (umowy - zlecenia dla wychowawców,
wyżywienie, materiały dydaktyczne i biurowe, upominki świąteczne itp).
Zajęcia
socjoterapeutyczne w świetlicy mają na celu eliminowanie przyczyn i przejawów
zaburzeń zachowania oraz uczenie dzieci konstruktywnych zachowań i umiejętności
potrzebnych do dobrego funkcjonowania w
środowisku szkolnym, rówieśniczym
i rodzinnym.
6. Dofinansowanie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z elementami socjoterapii- dotacja
celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy
o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

7. Finansowanie różnych form pomocy dla dzieci oraz rodzin, w których występują problemy
w związku z używaniem substancji psychoaktywnych oraz przemocą w rodzinie, poprzez
organizację wolnego czasu i wypoczynku.
8. Podnoszenie kompetencji specjalistów oraz rodziców z zakresu przemocy w rodzinie,
przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy.
9. Finansowanie szkoleń, konferencji i kursów specjalistycznych w zakresie pracy
psychologicznej, pedagogicznej i socjoterapeutycznej z dziećmi z rodzin z problemem
alkoholowym.
10. Realizacja założeń Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jako
zadania własnego gminy, wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Płońska na lata 2014-2018, m. in. poprzez:
• prowadzenie zintegrowanych i skoordynowanych działań w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m. in. poprzez wspieranie
funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych
• monitorowanie sytuacji osób, rodzin objętych pomocą w związku
z przemocą w rodzinie oraz procedurą „Niebieskie Karty”
• doskonalenie umiejętności osób działających w instytucjach tworzących
miejski system przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez
organizowanie, warsztatów, szkoleń itp.
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•
•

prowadzenie edukacji publicznej oraz organizowanie lokalnych kampanii,
druk niezbędnych do pracy każdej ze służb materiałów informacyjno –
edukacyjnych oraz procedur działania (np. druk NK).

Zadanie 4.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo –wychowawczych
i socjoterapeutycznych.
Napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną wśród młodzieży substancją
psychoaktywną.
Spożywanie alkoholu przez osoby niepełnoletnie upośledza czynności poznawcze,
koncentrację uwagi, zapamiętywanie, uczenie się oraz rozwój kontroli wewnętrznej. Prowadzi
do podejmowania zachowań ryzykownych, groźnych dla życia i zdrowia, zakłóca proces
rozwojowy.
Celem działań profilaktycznych jest wspieranie abstynencji dzieci i młodzieży, przygotowanie
ich do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych z używaniem
substancji psychoaktywnych , ale także wzmacnianie systemu funkcjonowania rodziny,
respektowania wartości i norm społecznych.
Realizacja zadania odbywa się poprzez:
1. Finansowanie, dofinansowywanie realizacji programów z zakresu profilaktyki uzależnień
oraz przemocy rówieśniczej i przemocy domowej dla dzieci i młodzieży szkolnej, w tym:
a) programów profilaktycznych, znajdujących się w bazie programów
rekomendowanych np. „Odczuwaj, Ufaj, mów”, „Debata”, „NOE”,
b) programów i warsztatów informacyjno-edukacyjnych, w tym autorskich,
c) programów socjoterapeutycznych oraz innych programów zawierających
elementy terapii,
d) programów adresowanych do tzw. „grup zwiększonego ryzyka”,
e) programów nowoczesnej profilaktyki zintegrowanej, z zastosowaniem
skutecznych strategii profilaktycznych np. „Archipelag Skarbów”,
f) spektakli i programów słowno-muzycznych,
g) koncertów,
h) programów, szkoleń edukacyjnych dla rodziców i wychowawców,
i) programów realizowanych w czasie wolnym od nauki, podczas ferii oraz
wakacji, w tym zakup sprzętu sportowego,
j) kolonii wyjazdowych z elementami socjoterapii/profilaktyki,
k) współorganizowanie ferii zimowych i wakacji we współpracy z płońskimi
szkołami i instytucjami np. kolonie letnie w ośrodku w Goszczycach
(wycieczki, zajęcia i konkursy sportowe, przedsięwzięcia profilaktyczne, gry i
zabawy, wyjścia na basen, lodowisko i do kina, itp.).
2. Organizowanie i udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach, akcjach
profilaktycznych np. Zachowaj trzeźwy umysł, Postaw na rodzinę, Przeciw pijanym

kierowcom.
3. Promocja zdrowego, bezpiecznego stylu życia, w tym zdrowia psychicznego poprzez
organizowanie, finansowanie, dofinansowywanie różnego rodzaju imprez, festynów
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rodzinnych oraz wydarzeń społeczno – kulturalnych adresowanych do mieszkańców
Płońska.
4. Uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach, seminariach, podnoszących poziom
wiedzy i umiejętności realizatorów działań z zakresu profilaktyki zintegrowanej oraz
problematyki uzależnień.
5. Wspieranie działań zmierzających do ograniczenia dostępności różnych substancji
psychoaktywnych (między innymi „dopalaczy”), we współpracy ze służbami miejskimi
np. prowadzenie kontroli, szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych.
6. Prowadzenie badań (diagnoza problemowa), monitorowanie problemów społecznych,
związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz przemocą w rodzinie.
7. Opracowywanie, wykonywanie materiałów służących realizacji działań z zakresu
problematyki uzależnień.
8. Inne działania z zakresu profilaktyki.
Zadanie 5.
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów uzależnień.
Przy realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ważnym
partnerem są stowarzyszenia, organizacje oraz osoby fizyczne, które promują zdrowy
i trzeźwy styl życia dla osób uzależnionych i ich rodzin na poziomie lokalnym.
Realizacja zadania odbywa się poprzez:
1. Wsparcie organizacyjne Stowarzyszenia Przeciwko Przemocy w Rodzinie, mającego
siedzibę w Punkcie Profilaktyki.
2.Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie działań grup
samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych - bezpłatne
użyczenie lokalu w PPUiPR na potrzeby grup samopomocowych AA.
3. Udzielanie pomocy merytorycznej instytucjom, osobom fizycznym, organizacjom
pozarządowym, w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz
przeciwdziałania przemocy.
4. Dofinansowywanie koncertów organizowanych przez samorząd miejski mających na celu
integrowanie środowisk abstynenckich, grup Anonimowych Alkoholików i ich rodzin oraz
wspieranie ich rozwoju w wymiarze kulturalnym.
5. Współpraca Punktu Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie z instytucjami zajmującymi
się wychowaniem, opieką, pomocą rodzinom w kryzysie, szczególnie rodzinom
z problemem alkoholowym i przemocą domową. Pomoc ma charakter interdyscyplinarny.
6. Finansowanie i organizowanie specjalistycznych szkoleń dla realizatorów Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
7. Zakup materiałów edukacyjnych oraz dystrybucja ,np. broszur, plakatów, ulotek
z profilaktycznymi treściami edukacyjnymi dotyczącymi problematyki uzależnień wśród
określonych grup adresatów np. młodzieży, sprzedawców, pracowników służby zdrowia,
pracowników pomocy społecznej, nauczycieli, rodziców, policjantów, kierowców, pacjentów
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placówek lecznictwa odwykowego i innych klientów punktu konsultacyjnego.
8. Prowadzenie podręcznej biblioteczki w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
uzależnień oraz pomocy psychologicznej i wychowawczej rodzinie (książki, płyty, czasopisma
itp).
9. Współpraca ze środowiskiem kościelnym i duszpasterskim w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie.

Zadanie 6.
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w
art. 13[1] i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze
oskarżyciela publicznego.
Zadanie to jest ukierunkowane na przestrzeganie przepisów ustawy w związku z zakazem
reklamy napojów alkoholowych, ograniczeń sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim,
nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw.
Realizacja wymienionego zadania odbywać się będzie poprzez:
1. Prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów
alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu
ograniczanie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży
alkoholu osobom poniżej 18-ego roku życia.
2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów Ustawy o wychowaniu
w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi, kierowanie wniosków do organów
ścigania i występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego. W przypadku
złamania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim lub nietrzeźwym oraz
w przypadku złamania zakazu promocji i reklamy napojów alkoholowych, gmina może
podejmować interwencje oraz występować przed sądem jako oskarżyciel publiczny,
czyli kierować sprawy bezpośrednio do sądu
z pominięciem prokuratora,
na podstawie przepisów o postępowaniu karnym. Sprawy, w których gmina
występuje jako oskarżyciel publiczny odbywają się w trybie uproszczonym. Wniesienie
aktu oskarżenia do sądu musi być poprzedzone przeprowadzeniem postępowania
dowodowego, które należy do kompetencji policji.
Powyższe zadania realizuje Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
we współpracy z Punktem Profilaktyki i Komendą Powiatową Policji.
Zadanie 7.
Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
polegająca na:
1. Inicjowaniu przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Pomocy rodzinom osób uzależnionych od alkoholu.
3. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
w art. 13¹ i 15 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
4. Współuczestnictwo w tworzeniu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
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5. Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych
z uchwałami Rady Miasta, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 Ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
6. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
Zasady wynagradzania członków MKRPA
Za pracę w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje członkom
wynagrodzenie ustalone na niżej określonych zasadach.

1. Wynagrodzenie za posiedzenia:
-

dla przewodniczącego Komisji RPA - 250, 00 zł - ryczałt miesięczny,
dla zastępcy przewodniczącego - 200, 00 zł – ryczałt miesięczny,
dla członków Komisji RPA ustala się - 150, 00 zł - ryczałt miesięczny,

2. Wynagrodzenie:
-

za opiniowanie lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych każdy członek
zespołu opiniującego otrzymuje kwotę – 10, 00 zł.
3. Potwierdzeniem uczestnictwa w posiedzeniu i pracach Komisji jest podpisana lista
obecności, która jest jednocześnie podstawą do dokonania wypłaty wynagrodzenia.
4. Wypłata wynagrodzenia następuje raz na kwartał.

VI.

WARUNKI REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

PROFILAKTYKI

1. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowany
jest przez referat Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego - Punkt Profilaktyki
Uzależnień i Pomocy Rodzinie.
2. Punkt Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie składa Burmistrzowi Miasta Płońska
oraz Radzie Miejskiej półroczne i roczne sprawozdanie z realizacji zadań wynikających
z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Środki finansowe na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych pochodzą z dochodów budżetu gminy z opłat za wydanie
i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wysokość środków
finansowych przeznaczonych na realizację zadań Programu określona będzie
w Uchwale Budżetowej Miasta Płońska na rok 2015.
4. Dokumentem prawnym tworzącym podstawy do prowadzenia i finansowania działań
związanych z profilaktyką uzależnień i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych
programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wydane przez
Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
5. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został
pozytywnie zaopiniowany przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
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6. Finansowanie zadań wynikających z powyższego Programu odbywa się za zgodą
kierownictwa Urzędu Miejskiego w Płońsku.
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