
UCHW ALA Nr XlI/83115
RADY MIASTA RAW A MAZOWIECKA

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie Miejskiego Programu ProfIlaktyki i Rozwi~ania Problemow Alkoholowych
oraz Przeciwdzialania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2016

Na podstawie art. 7 ust.l pkt 5, art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0

samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 20 15r., poz. 1515 i poz. 1890) oraz art. 4' ust. 1, 2 i 5 ustawy
z dnia 26 paidziernika 1982 r. 0 wychowaniu w trzeZwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2015r., poz. 1286 i poz.1916) i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29lipca 2005r.o
przeciwdzialaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r., poz.124 z 2015r., poz.28 i poz. 875i poz. 1916)
Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwala co nast~puje:

§ 1. Uchwala siy Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow
Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2016,
w brzmieniu stanowiqcym zalqcznik do uchwaly.



Zal~cznik do uchwaly nr XIIl83/15
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
Z dnia 29 grudnia 2015 r.

Miejski Program

Profilaktyki i Rozwhlzywania Problemow

Alkoholowych oraz Przeciwdzialania

Narkomanii dla Miasta Rawa Mazowiecka

na rok2016



Cz~scII

Mapa problem6w alkoholowych i narkotykowych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.
1. Stopien nasilenia problemow zwiqzanych z siyganiem po substancje psychoaktywne

oraz posiadane zasoby ludzkie i instytucjonalne w zakresie rozwiqzywania tych
problemow.

2. Srodki finansowe przeznaczone na profilaktyky i rozwiqzywanie problemow
alkoholowych i narkomanii.

Przeciwdzialanie problemom alkoholowym i narkotykowym na terenie Miasta
1. Cele programu.
2. Glowne kierunki dzialan oraz planowane do realizacji zadania.
3. Dzialalnosc Miejskiej Komisji Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych.
4. Realizatorzy Programu.

• Ustawa 0 wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi z dnia 26
pazdziernika 1982 roku (Dz. U. z 2015, poz. 1286 z poz.zm);

• Ustawa 0 przeciwdzialaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. z 2012r,
poz.124 z p6Zn. zm.);

• Ustawa 0 zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2011 Nr 43, poz.
225, z pozn. zm.);

• Ustawa 0 przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. z
2015r., poz.1390);

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0

wolontariacie, (Dz. U. z 2014r .poz.1118 z pozn. zm.);
• Uchwala NR VIII45115 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2015r.w

sprawie ustalenia liczby punktow sprzedazy napojow alkoholowych oraz zasad
usytuowania na terenie Miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedazy i podawania
napojow alkoholowych (Dz. Urzydowy WojewodztwaLodzkiego z 2015r. poz. 2976).

Cz~s6 II
Mapa problem6w alkoholowych i narkotykowych na terenie Miasta

Jakosc zycia mieszkancow uzalezniona jest miydzy innymi od poziomu
bezpieczenstwa na terenie miasta. Wedlug danych statystycznych Komendy Powiatowej
Policji w Rawie Mazowieckiej w latach ujawniono na terenie powiatu rawskiego (brak
danych dla samego Miasta) nastypujqCq ilosc przest((pstw:



Lop. Rodzaje przest~pstw i zjawisk patologicznych Lata
2013 2014 2015

1. Kieruj~cy w stanie nietrzezwym z terenu miasta Rawa 283 110 76
Mazowiecka

2. Kieruj~cych pod wplywem srodk6w narkotycznych z 0 0 1
terenu miasta Rawa Mazowiecka

3. Naruszenie zakazu spozywania alkoholu w miejscach 793 556 572
publicznych na terenie miasta Rawa Mazowiecka

4. Zatrzymani do wytrzezwienie z terenu miasta Rawa 82 136 87
Mazowiecka

5. Nietrzezwi doprowadzeni do miejsca zamieszkania 31 23 10

6. Handel wyrobami alkoholowymi bez znak6w akcyzy 0 I 0
7. Handel wyrobami narkotycznymi 2 1 1
8. Osoby nielegalnie handluj~ce alkoholem 2 2 2
9. nose sprawc6w zak16cenia spokoju i porz~dku publicznego 307 211 215

byd~cych w stanie po spozyciu alkoholu

10. nose sprawc6w zak16cenia spokoju i porz~dku publicznego 0 0 0
byd~cych w stanie po spozyciu srodk6w narkotycznych

11. Interwencje przeprowadzone w zwi~zku z przemoc~ w
rodzinie w tym:
- sprawca pod wplywem alkoholu 59 90 56
- sprawca pod wplywem narkotyk6w

12. Wnioski 0 leczenie skierowane do MKRP A w Rawie 33 6 5
Mazowieckiej

1. Stopieii nasilenia problem6w zwi~zanych z si~ganiem po substancje

psychoaktywne oraz posiadane zasoby ludzkie i instytucjonalne w zakresie

rozwi~zywania tych problem6w.

Dzialania planowane w Programie odwoluj~ siy do diagnozy przeprowadzonej w roku
2013 na populacji mlodziezy rawskiej. Wnioski i implikacje z wykonanych badan
sformulowano nastypuj~co:

• Problem kontakt6w badanych dzieci i mlodziezy z nikotyn~ nie jest znacz~co
rozpowszechniony. Jednak powinien niepokoie fakt, iz niemaly odsetek mlodych ludzi
ma juz za sob~ pierwsze pr6by palenia papieros6w i ze w tej grupie znajduj~ siy
tez osoby, kt6re "wyszly" juz z fazy eksperymentowania i wchodz~ w fazy
uzaleznienia.

• Jak wynika z deklaracji mlodych ludzi wiek inicjacji nikotynowej przypada na 12 rok
zycia.

• Alkohol jest najbardziej populam~ uzywk~ w populacji badanych uczni6w z terenu
Miasta Rawy Mazowieckiej. Ponadto im starsza mlodziez tym czysciej deklaruje
kontakt z alkoholem.



• Zjawisko rozpowszechnienia picia alkoholu jest zr6Znicowane ze wzglydu na plec
badanych os6b. Badani uczniowie czysciej niz badane uczennice deklarowali
spozywanie jakiegokolwiek napoju alkoholowego.

• Duza CZySCmlodych ludzi pije w spos6b wysoce ryzykowny, wypijajqc jednorazowo
znaczne ilosci alkoholowe, upijajqc siy lub siygajqc po alkohol relatywnie CZysto.

• Mlodziez najchytniej pijqc napoje alkoholowe siyga po piwo. Natomiast mlodziez
uczyszczajqca do gimnazjum r6wnie "chytnie" siyga r6wniez po wino oraz w6dky.

• Wraz z wiekiem widoczny jest wzrost liczby mlodych os6b siygajqcych po alkohol,
wzrost ilosci wypijanego przez nich alkoholu oraz coraz czystszy udzial napoj6w
wysokoprocentowych w strukturze spozycia napoj6w alkoholowych.

• Wiykszosc badanej mlodziezy ma za sobq pierwszy kontakt z alkoholem. Wiek
inicjacji alkoholowej u badanych os6b przypada na 12-14 rok zycia, choc z inicjacjq
mamy do czynienia r6wniez w okresie nauki w gimnazjum.

• Mlodzi ludzie, nawet Ci nalezqcy do najmlodszej grupy wiekowej doswiadcza
juz z powodu swojego picia okreSlonych szk6d i negatywnych konsekwencji.

• Wystypowanie konsekwencji zwiqzanych ze spozywaniem alkoholem czysciej
ma miej sce wsr6d starszej mlodziezy niz w grupie uczni6w mlodszych. Zar6wno
liczba jak i rodzaj doswiadczanych szk6d rosnq wraz z wiekiem badanych.

• Mozna powiedziec, ze pierwsze kontakty z napojami alkoholowymi czy tez idqcymi
za spozywaniem alkoholu konsekwencjami mogq wynikac z latwosci dostypu do nich.

• Wsr6d mlodych ludzi jest zbyt mala swiadomosc nt. substancji psychoaktywnych
i ich skutk6w ubocznych.

• Przede wszystkim mlodzi ludzie zazywajq substancje legalne takie jak: napoje
alkoholowe, tyton czy tez srodki uspakajajqce lub nasenne (bez recepty od lekarza),
a takze nielegalne takie jak na przyklad marihuana/haszysz. W mniejszym stopniu
amfetaminy, kokainy, ecstasy oraz heroiny.

• Starsza mlodziez ocenia sw6j dostyp do substancji psychoaktywnych - zwlaszcza
nielegalnych - nieco wyzej niz mlodsza.

• Badana mlodziez orientuje siy, u kogo mozna zaopatrzyc siy w substancje
psychoaktywne (narkotyki). Najwiykszy odsetek respondent6w znajqcych takie osoby
znajduje siy wsr6d najstarszej mlodziezy.

• Czysc badanych uczni6w zna rodzaj zazywanego narkotyku jednak spore grono
ankietowanych deklaruje, ze "nie wie", co zazywa.

• Mlodzi ludzie deklarujq, ze zazywajq dopalaczy, aby "zabic" nudy, uciec od swoich
problem6w, odurzyc siy czy tez z czystej ciekawosci. Ponadto zazywajq dopalaczy,
aby poczuc siy wyluzowanym, spokojnym, aby dostac zastrzyk energii czy tez nawet,
aby przezywac halucynacje.

• Niepokoic powinna sytuacja, kiedy to mlodzi ludzie zazywajq nieznanych im
substancji psychoaktywnych pod wplywem r6wiesnik6w.

• Znajomi mlodych ludzi zazywajq zar6wno legalne jak i nielegalne substancje
psychoaktywne. Zar6wno uczniowie szk61 podstawowych jak i gimnazjum posiadajq
znajomych spozywajqcych napoje alkoholowe, tyton czy tez srodki uspakajajqce
lub nasenne (bez recepty od lekarza) oraz zazywajqcych marihuany/haszyszu,
LSD, amfetaminy, crack, ekstazy, heroiny, klej6w, steryd6w anabolicznych.

• Wsr6d uczni6w klas gimnazjalnych wystypuje wiykszy odsetek mlodych ludzi
zazywajqcych zar6wno substancje legalne jak i nielegalne.

• Analizujqc wyniki badan mozna zauwazyc, ze wiedza uczni6w w zakresie
konsekwencji siygania po uzywki jest niewystarczajqca. Dotyczy to zar6wno skutk6w
palenia papieros6w, jak i picia alkoholu czy siygania po narkotyki.



• Wsr6d badanej mlodziezy nieznaczna czysc badanych UCZlllOWzadeklarowalo
gotowosc zgloszenia siy ze swoimi problemami w zakresie uzywek i uzaleznien
do grona pedagogicznego.

• 1m starsza mlodziez tym mniejszy poziom zaufania do nauczycieli i mniejsza
gotowosc do szukania u nich pomocy w problemach zwiqzanych z uzywkami
i uzaleznieniami.

• W kazdej grupie wiekowej badani uczniowie wskazywali, ze zajycia profilaktyczne
siy odbywaly i prowadzil je zar6wno nauczyciel, jak i specjalista z zewnqtrz.

• Wielu mlodych ludzi wierzy w wiedzy grona pedagogicznego i uwaza, ze jest ona
wystarczajqca do rozmowy z uczniami na temat uzywek i uzaleznien. Jednak cZysc
badanych uczni6w neguje wiedzy nauczycieli dotyczqCq omawianych zagadnien.
Specjalistyczna wiedza przekazywana przez specjalist6w z zewnqtrz ma do odegrania
bardzo waznq roly w edukacji mlodych ludzi.

Otrzymane dane pokazujq, kiedy w wieku rozwojowym dzieci i mlodziezy nalezy
podejmowac szczeg61nie intensywnq pracy profilaktycznq. Jak wynika z otrzymanych danych
profilaktyky alkoholowq czy tez nikotynowq i narkotykowq rozumianq, jako promowanie
zdrowego stylu zycia, a wlqczonq w szerszy program pracy wychowawczej, nalezy
rozpoczynac w pierwszych latach nauki w szkole podstawowej.

Wyniki badan dotyczqce skali problem6w alkoholowych i narkotykowych w populacji
doroslych mieszkanc6w Rawy Mazowieckiej (grudzien 201 O-analizy przeprowadzono dla
czterech kategorii wiekowych: 18-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat oraz 50 lat i powyzej, osobno
dla kobiet i myzczyzn):

~ Liczby os6b naduzywajqcych alkoho1u na terenie miasta Rawa Mazowiecka
szacuje siy na ponad 21 pro cent og61u doroslych myzczyzn oraz mniej niz 5
pro cent doroslych kobiet. Jak widac zdecydowanq wiykszosc w grupie os6b
naduzywajqcych alkoholu stanowiq myzczyzni. Zapewne tez myzczyzni bardziej
otwarcie przyznajq siy do naduzywania alkoholu, natomiast kobiety ukrywajq
wlasne problemy alkoholowe, jak i problemy alkoholowe w rodzinie.

~ Z tej grupy nalezy wyodrybnic osoby z cechami uzaleznienia od alkoholu,
stanowiqce przynajmniej 3% og61u mieszkanc6w, przy czym problem ten
dotyczy prawie cztery razy czysciej myzczyzn Zaskakujqco wysokim okazal siy
odsetek 18-29- letnich myzczyzn, u kt6rych podejrzewac mozna rozwijajqce siy
lub juz rozwiniyte 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, wplynyly zapewne na uzyskany
obraz zjawiska. Co ciekawe otrzymane wyniki sq. w wiykszym stopniu
charakterystyczne dla konserwatywnych srodowisk wiejskich niz miejskich.

~ Grupami wiekowymi w populacji doroslych najbardziej zagrozonymi
wystypowaniem szk6d wyniklych z picia Sq nie tylko grupy os6b najstarszych
ale takze niestety r6wniez mlodszych. Z tych ostatnich grup "rekrutowac moze
siy" w bliskiej przyszlosci najwiykszy odsetek os6b przekraczajqcych granicy
uzaleznienia.

~ Mieszkancy Rawy Mazowieckiej dostrzegajq problemy zwiqzane z
naduzywaniem alkoholu lub uzaleznieniem od alkoholu u czlonk6w najblizszej i
dalszej rodziny, sqsiad6w, znajomych z pracy. Problemy te dostrzega
zdecydowana wiykszosc ankietowanych, zar6wno myzczyzn, jak i kobiet.



~ Zarowno kobiety, jak myzczyzni Sq sklonni czysciej i latwiej dostrzegac
problemy alkoholowe u sqsiadow i kolegow w pracy, niz u czlonkow wlasnej
rodziny.

~ Problem naduzywania przez doroslych innych substancji zmieniajqcych
swiadomosc (np. leki uspokajajqce, narkotyki) jest znacznie mniej
rozpowszechniony. W grupach najstarszych wiekowo praktycznie nie wystypuje
(za wyjqtkiem niewielkiego odsetka kobiet uzywajqcych lekow
psychoaktywnych). Kilka do kilkunastu procent badanych w dwoch mlodszych
grupach wiekowych przyznalo siy do kontaktu z innymi substancjami
psychoaktywnymi (marihuana, haszysz, amfetamina) ale byly to w zasadzie
incydenty eksperymentowania. Jest to wynik dosc optymistyczny, w innych,
podobnych terytorialnie i ludnosciowo gminach, wskazniki uzywania
narkotykow przez doroslych (glownie mlodych doroslych) Sqwyzsze.

~ Najwiyksza czysc mieszkancow Rawy Mazowieckiej ocenia problemy
alkoholowe jako powszechnie wystypujqce i powazne, wymieniajqc je w grupie
najwazniejszych lub bardzo waznych problemow spolecznych na gruncie
lokalnym, choc zastanawiac musi relatywnie duza grupa mieszkailcow nie
dostrzegajqcych tego problemu lub bagatelizujqcych problem.

~ Mieszkancy zdecydowanie wskazujq na potrzeby prowadzenia dzialan
zaradczych- rozwijania dzialalnosci placowki/placowek zajmujqcych siy
profesjonalnq pomOCq osobom uzaleznionym i czlonkom ich rodzin oraz na
koniecznosc prowadzenia zajyc profilaktycznych z mlodziezq.

Wnioski te sklaniajq do refleksji nad mozliwymi dzialaniami zapobiegawczymi,
interwencyjnymi oraz terapeutycznymi. Z jednej strony oczywiste stajy wspieranie juz
istniejqcych miejsc lokalnej pomocy dla osob z problemem alkoholowym oraz narkotykowym
oraz czlonkow ich rodzin, poszerzanie oferty dzialan i dostosowywanie do potrzeb
mieszkancow, chociazby w takich zakresach jak: dostypnosc czy kompleksowosc pomocy.
Sami dorosli wskazali tez na potrzeby prowadzenia dzialan profilaktycznych, adresowanych
do dzieci, mlodziezy i mlodych doroslych. Ta profilaktykq nalezaloby objqc rowniez
rodzicow-a wiyc samych badanych.

Bardzo waznym elementem dzialan zapobiegawczych i interwencyjnych powinna byc
zakrojona na szerokq skaly edukacja spoleczna. Nie chodzi tu wylqcznie 0 popularyzowanie
wiedzy nt. uzaleznien i sposobow pomagania osobom dotkniytym tym problemem. Chodzi
takze 0 przelamywanie wstydu, lyku, niekorzystnych stereotypow i sposobow myslenia,
zwiqzanych z chorobq alkoholowq, uzaleznieniami od narkotykow i wspoluzaleznieniem.
Bardzo mocno akcentowanym w ostatnich latach problemem stajq siy tzw. uzaleznienia
behawioralne (od rMnych czynnosci). Profilaktyka i terapia uzaleznien behawioralnych
wpisywane Sq w zadania Programu Przeciwdzialania Narkomanii. Wsrod uzaleznien
behawioralnych szczegolnq uwagy zwraca siy na tzw. nowe media (komputer, internet, gry
komputerowe, telewizja, tel. komorkowe) oraz hazard (glownie gry na automatach oraz gry w
internecie ).

Niewqtpliwie tez ogromne pole do dzialania majq tu sluzby prewencyjno-interwencyjne,
takie jak: policja, straz miejska osrodek pomocy spolecznej i medyczne (pielygniarki
srodowiskowe, lekarze). Istnieje zapewne potrzeba lepszej koordynacji dzialania w/w sluzb i
instytucji.

2. Srodki fmansowe przeznaczone na proiJ.laktyk~ i rozwhlzywanie problem6w
alkoholowych oraz narkotykowych.

W roku 2016 zaklada siy wplywy w wysokosci 375,000 zlotych. Srodki te stanowiq
przewidywane wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych.



W budzecie Miasta Rawa Mazowiecka na realizacjy Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii przewiduje siy
kwoty 375.000 zlotych.

Posiadane zasoby ludzkie oraz instytucjonalne:
Na terenie Miasta Rawa Mazowiecka swiadczen z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
udzielajq zaklady , kt6re zawierajq umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia:

• Samodzielne Publiczne Zaklady Opieki Zdrowotnej,
• Niepubliczne Zaklady Opieki Zdrowotnej.

W celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkanc6w Rawy Mazowieckiej waznq roly
odgrywa r6wniez dzialalnosc aptek:

• na terenie naszego miasta dziala 7 aptek.
W Rawie Mazowieckiej funkcjonuje piyc instytucji kultury osrodki kulturalne
Dostypu do osrodk6w edukacji w Rawie Mazowieckiej zapewniajq nastypujqce plac6wki :

• szkoly podstawowe,
• glmnaZJa,
• przedszkola miejskie,
• niepubliczne przedszkola,
• szkoly ponadgimnazjalne,
• szkoly niepubliczne,
• Zesp61 Plac6wek Specjalnych.

Zaplecze sportowe
W Rawie Mazowieckiej funkcjonujq og6lnodostypne obiekty sportowo-rekreacyjne

dzialaj qce :
• hale sportowe
• boiska sportowe
• kryta plywalnia
• zalew

Miasto zapewnia pdne zaplecze sportowe dla szk61 , kt6rych organem prowadzqcym jest
Miasto Rawa Mazowiecka.

W Rawie Mazowieckiej instytucjq pomagajqcq osobom i rodzinom, kt6re utracily
zdolnosc 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 mogq podejmowac wsp61pracy w zakresie realizacji
programu:

• Biuro Rady Miasta Rawa Mazowiecka (Radni Miasta)
• Straz Miejska
• Powiatowy Urzqd Pracy
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
• Sqd Rejonowy Wydzial III Rodzinny i Nieletnich (zesp61 kuratorski)
• Komornik Sqdowy przy Sqdzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej
• Rawskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego
• Rawsko-Mazowiecka Sp61dzielnia Mieszkaniowa
• Powiatowa Komenda Policji
• Miejska Komisja do Spraw Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych



• Media lokalne
• Zwiqzki i Stowarzyszenia, w tym:
• Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie "Szansa"
• Stowarzyszenie "Pogotowie Rodzinne" im. Jolanty Fadeckiej
• Stowarzyszenie "Przymierze Rodzin" (Swietlica Srodowiskowa)
• Polski Czerwony Krzyz - Zarzqd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
• Polski Zwiqzek Niewidomych - Kolo Terenowe
• Stowarzyszenie Rodzicow i Opiekunow dzieci Niepelnosprawnych "Dobro Dzieci"
• Fundacja "Obudzmy Nadziejy"
• Rodzinny Osrodek Formacji ChrzeScijanskiej Zgromadzenia Misjonarzy Krwi

Chrystusa
• Koscioly

CzClSC III

Przeciwdzia~anie problem om alkoholowym i narkotykowym
1. Cele programu.

Glownym celem programu z jednej strony jest zmniejszenie rozmiarow problemow

alkoholowych , a z drugiej zapobieganie powstawaniu nowych patologii. Waznym celem jest

takZe zwiykszenie zasobow niezbydnych do radzenia sobie z istniejqcymi problemami.

2. Gl6wne kierunki dzialaIi oraz planowane do realizacji zadania.

Przedstawione ponizej kierunki dzialan Sq zgodne z dzialaniami zaleconymi przez
ustawodawcy oraz rekomendacjami Panstwowej Agencji Rozwiqzywania Problemow
Alkoholowych.

Wynikajq rowniez doswiadczen w realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii na przestrzeni
kilku ostatnich lat. Prowadzona ewaluacja realizowanych dzialan potwierdza, ze byly to
dzialania potrzebne i dobrze przyjyte przez odbiorcow. Dlatego tez zarowno same zalozenia
Programu, jak i ujyte w nim dzialania Sqw wiykszosci bardzo podobne do przyjytych w latach
2010-2014. Nowosciq jest podjycie szerszych dzialan profilaktycznych w obszarze tzw.
nowych uzaleznien (behawioralnych)

Niewqtpliwie podstawowym zadaniem, jakie realizowae musi miasto jest nowoczesna
i skuteczna profilaktyka. Powinna ona bye ukierunkowana na:
• popularyzacjy wiedzy na temat uzaleznien wsrod mieszkancow miasta,
• regulamq dzialalnose profilaktycznq w szkolach (realizacjy sprawdzonych w kraju

programow profilaktycznych),
• realizowanie dzialan profilaktycznych na poziomie interwencyjnym w odpowiedzi na

konkretne potrzeby zglaszane ze srodowiska,
• stalq edukacjy rodzicow, ukierunkowanq na wzmacnianie tzw. czynnikow chroniqcych

mlodziez przed uzaleznieniami, w tym szczegolnie wiyzi rodzic-dziecko oraz zwiykszanie
wiedzy i ksztaltowanie konstruktywnych postaw zwiqzanych z nowymi zagrozeniami,

• objycie opiekq dzieci i mlodziez z rodzin z problemem alkoholowym oraz problemami
innych uzaleznien (poprzez dzialania profilaktyczne adresowane do tej grupy odbiorcow),

• edukacjy osob zwiqzanych bezposrednio z pomaganiem osobom dotkniytym problemem
alkoholowym, narkotykowym, nowych uzaleznien (czlonkow komisji rozwiqzywania
problemow alkoholowych, pedagogow, nauczycieli, pracownikow MOPS, policji, strazy
miejskiej, personelu medycznego),



• stwarzanie warunkow do wszechstronnego rozwoju osobistego, rozwijania zainteresowan
(glownie dzieci i mlodziezy, ale takze doroslych).

• promowanie zdrowego stylu zycia (poprzez organizowanie powszechnych imprez
kulturalno-sportowych) .
Dzialania profilaktyczne, aby mogly bye skuteczne mUSZqbye dlugofalowe, powtarzalne,

adekwatne do danej grupy odbiorcow i prowadzone przez odpowiednio do tego przygotowane
osoby.

Planowane dzialania profilaktyczne zawarte w programie bydq odnosily siy nie tylko
do sfery zwiqzanej z przeciwdzialaniem ryzykownym zachowaniom spowodowanym
siyganiem po alkohol czy konkretne narkotyki przez mieszkancow miasta. Wynika to z faktu,
ze w nowoczesnych koncepcjach profilaktycznych podkresla siy, ze na poziomie wczesnego
zapobiegania podzial na alkohol, narkotyki i tyton nie ma uzasadnienia, bowiem mechanizmy
i motywy siygania po srodki psychoaktywne Sqbardzo zblizone.

Zgodnie z zapisami ustawy 0 wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu
alkoholizmowi zadaniem wlasnym gminy jest "prowadzenie dzialan zwiqzanych z
profilaktykq i rozwiqzywaniem problemow alkoholowych oraz integracja spoleczna osob
uzaleznionych od alkoholu" (artAl ust 1 ustawy).

W szczegolnosci zadania wskazane w ustawie a realizowane w ramach Miejskiego
Programu obejmujq :

1) zwiykszenie dostypnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob
uzaleznionych od alkoholu,

2) udzielanie rodzinom, w ktorych wystypujq problemy alkoholowe, pomocy
psychospolecznej i prawnej, a w szczegolnosci ochrony przed przemocq w rodzinie,

3) prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiqzywania problemow alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii, w
szczegolnosci dla dzieci i mlodziezy uczestniczqcych w pozalekcyjnych programach
opiekunczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych,

4) wspomaganie dzialalnosci instytucji, stowarzyszen i osob fizycznych, sluzqcej
rozwiqzywaniu problemow alkoholowych,

5) podejmowanie interwencji w zwiqzku z naruszeniem przepisow okreslonych wart.
13I i 15 ustawy oraz wystypowanie przed sqdem w charakterze oskarzyciela
publicznego,

6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrow
integracj i spolecznej.

Zgodnie ze znowelizowan~ ustaw~ 0 przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie zadania
w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie Sq realizowane przez organy
administracji rzqdowej i jednostki samorzqdu terytorialnego na zasadach okreslonych w
przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 0 pomocy spolecznej lub ustawy z dnia 26
pazdziernika 1982 r. 0 wychowaniu w trzeZwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi chyba
ze przepisy niniejszej ustawy stanowiq inaczej.
Do zadan wlasnych gminy nalezy w szczegolnosci 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 szczegolnosci poprzez dzialania edukacyjne sluzqce wzmocnieniu
opiekunczych i wychowawczych kompetencji rodzicow w rodzinach zagrozonych
przemocq w rodzinie;



3) zapewmeme osobom dotkniytym przemOCq w rodzinie mleJSC w osrodkach
wsparcla;
4) tworzenie zespo16w interdyscyplinamych.

W Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych
oraz Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2016 w celu realizacji zadan przewiduje siy
nastypujqce dzialania:

Zwi?kszanie dostf(JJnosci pomocy terapeutvcznej i rehabilitacyjnej dla os6b uzaleznionych od
alkoholu, narkotyk6w oraz zagrozonych uzaleznieniem

1) Dofinansowanie dzialalnosci Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla os6b z
problemem uzaleznien (w tym os6b dotkniytych tzw. uzaleznieniami
behawioralnymi) i ich rodzin,

2) Dofinansowanie szkolen os6b zajmujqcych siy pomocq terapeutycznq
rehabilitacyjnq dla os6b uzaleznionych

3) Dzialania Miejskiej Komisji Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych w
przedmiocie motywowania do leczenia oraz kierowania wniosk6w do sqdu 0

wszczycie postypowania 0 zastosowanie obowiqzku poddania siy leczeniu
odwykowemu;

4) Wnoszenie oplat do sqdu 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 zajyc terapeutycznych dla

os6b uzaleznionych, realizowanych przez Poradniy Leczenia Uzaleznien;
7) Dofinansowanie wyjazdowych form terapii dla os6b uzaleznionych i czlonk6w ich

rodzin;
8) Prowadzenie szkolen dla os6b podejmujqcych 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 Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych, pracownicy
MOPS, KPP Policji, Strazy Miejskiej, personel medyczny, czlonkowie lokalnych
organizacji pozarzqdowych).

9) Pomoc rehabilitacyjnq dla os6b uzaleznionych.

Zadanie drugie.
Udzielanie rodzinom, w kt6rych wyst?pujq problemy alkoholowe i/lub problemy uzaleznien

narkotykowych i behawiorlanych. pomocy psychospolecznej i prawnej, w tym w szczeg6lnosci

ochrony przed przemocq w rodzinie.

1) Wspieranie dzialalnosci swietlic srodowiskowych i socjoterapeutycznych,
2) Finansowanie dyzur6w psycholog6w w Urzydzie Miejskim,



3) Dofinansowanie dzialalnosci Punktu Konsultacyjnego dla os6b dotkniytych
przemoc(f,

4) Wspieranie dzialalnosci grupy samopomocowej dla os6b doswiadczaj(fcych
przemocy w rodzinie,

5) Prowadzenie program6w dla rodzic6w w formie warsztat6w umiejytnosci
rodzicielskich przygotowuj(fcych rodzic6w do wychowywania dzieci bez
przemocy,

6) Finansowanie szkoleil dla przedstawicieli grup zawodowych zajmuj(fcych siy
przeciwdzialaniem przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym, w tym z
zakresu procedury "Niebieskie Karty",

7) Inicjowanie dzialail w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinach z
problemem alkoholowym oraz stab wsp61praca w ramach realizacji zadail
Miejskiego Zespolu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdzialania Przemocy,

8) Wspieranie organizacji pozarz(fdowych w zakresie pomocy w zapewnieniu
ofiarom przemocy z rodzin z problemem alkoholowym schronienia w sytuacjach
kryzysowych,

9) Wspieranie dzialalnosci lokalnych organizacji pozarz(fdowych w zakresie
swiadczenia pomocy psychospolecznej i prawnej rodzinom dotkniytym
problemem narkomanii,

10) Organizowanie letnich oboz6w socjoterapeutycznych dla dzieci i mlodziezy z
rodzin dotkniytych problemem alkoholowym, narkomani(f lub przemoc(f w
rodzinie,

11) Organizowanie lokalnych dni trzezwosci oraz nabozeilstw trzezwosciowych z
udzialem specjalist6w i czlonk6w wsp6lnot AA, AL.-Anon i AL.-Ateen,

12) Pomoc w organizowaniu konstruktywnych form spydzania czasu wolnego
osobom dotkniytym problemem alkoholowym, narkomani(f lub przemoc(f w
rodzinie oraz rodzin dotkniytych inn(f dysfunkcj(f.

Zadania wynikaj(fce wprost z ustawy 0 przeciwdzialaniu przemocy domowej, zostaly
okreslone w Programie Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie

Prowadzenie vrofilaktvczne; dzialalnosci informac)ljnej i edukac)ljnej w zakresie
rozwiqzywania problemow alkoholowvch i przeciwdzialania narkomanii, w szczegolnosci dla
dzieci i mlodziezv, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajec sportowych, a takie dzialan na
rzecz dozywiania dzieci uczestniczqcych w pozalekcvinych programach opiekunczo
wychowawczych i socjoterapeutycznych.

1) Wspieranie dzialalnosci swietlic, realizuj(fcych zajycia profilaktyczno - wychowawcze
dla dzieci z grup ryzyka (rodziny niewydolne wychowawczo, rodziny rozbite ,
prowadzenie zajyc profilaktycznych, informacyjnych dla rodzic6w oraz konsultacji i
poradnictwa rodzinnego, malzeilskiego i wychowawczego);

2) Prowadzenie zajyc profilaktycznych, edukacyjnych i rozwojowych dla mlodziezy w
szkole i poza szkol(f,

a) spotkania psychoedukacyjne na temat problematyki uzaleznieil, w tym uzaleznieil
behawioralnych

b) programy profilaktyczne dotycz(fce zapobiegania przemocy i uzaleznieil,



e) programy sluzqee rozwijaniu waznyeh umiejytnosei spoleeznyeh,
d) programy promujqee tzw. zdrowy styI zyeia,

3) Prowadzenie zajyc z elementami soejoterapii dla dzieei z rodzin z problemem
alkoholowym i flub narkotykowym; problemem przemoey w rodzinie lub uzaleznien
behawioralnyeh

1) Realizowanie dyzur6w psyehologa w szkolaeh podstawowyeh w Rawie
Mazowieekiej, kt6rego zadania polegac bydq na udzielaniu pomoey uezniom z
zaburzenia zaehowania i emoeji, w tym gl6wnie uezniom z rodzin dysfunkeyjnyeh a
takze konsultaeji i porad rodzieom;

2) Prowadzenie spotkan edukaeyjnyeh dla rodzie6w w ramaeh dzialan statutowyeh i
pozastatutowyeh plae6wek oswiatowyeh i innyeh instytueji;

3) Prowadzenie konsultaeji rodzinnyeh, poradnietwa wyehowawezego i interweneji w
sytuaeji pieia alkoholu oraz siygania po substaneje nielegalne przez niepelnoletnieh,

4) Wsp6lpraea ze szkolami w zakresie dzialan profilaktyeznyeh;
5) Konsultaeje psyehologiezne dla nauezyeieli, pedagog6w, wyehowawe6w

w zakresie problematyki uzaleznien i przemoey;
6) Dozywianie dzieei uezestniezqeyeh w zajyeiaeh pozalekeyjnyeh;
7) Szkolenia dla nauezyeieli, praeownik6w soejalnyeh, kurator6w, polieji z zakresu

profilaktyki zaehowan ryzykownyeh u dzieei i mlodziezy,
8) Zorganizowanie szkolen na posiadaezy zezwolen na sprzedaz napoj6w alkoholowyeh

w zakresie przestrzegania zapis6w ustawy 0 wyehowaniu w trzezwosei,
9) Organizaeja spartakiady mlodziezowej dla dzieei i mlodziezy oraz innyeh

przedsiywziyc profilaktyeznyeh na terenie miasta,
13) Udzial w og6lnopolskieh kampaniaeh profilaktyezno-edukaeyjnyeh adresowanyeh

do dzieei, mlodziezy Gdli takie bydq organizowane);
14) Przeprowadzenie lokalnej diagnozy zwiqzanej z siyganiem po substaneje uzalezniajqee

oraz zagrozen uzaleznieniami behawioralnymi wsr6d doroslyeh mieszkane6w Miasta
(ostatnia diagnoza zostala przeprowadzona w 201 Or.)

Wspomaganie dzialalnosci instytucji, stowarzyszefz i os6b fizycznych. sluzqcej rozwiqzywaniu

problem6w alkoholowych i narkotykowych

Realizaeja tego programu odbywac siy bydzie poprzez:

I)Wsp6lpraey przy realizaeji Miejskiego Programu Profilaktyki
Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowyeh i Przeeiwdzialania Narkomanii z nastypujqeymi
podmiotami:

• Miejski Osrodek Pomoey Spoleeznej w Rawie Mazowieekiej;
• Powiatowe Centrum Pomoey Rodzinie;
• Komenda Powiatowa Polieji;
• Straz Miejska;
• Sqd Rejonowy;
• Organizaeje pozarzqdowe z terenu Miasta;
• Rawskie szkoly i przedszkola;
• Poradnia Leezenia Uzaleznien w Rawie Mazowieekiej;
• Oddzialy Uzaleznien z terenu wojew6dztwa l6dzkiego,
• Regionalne Centrum Polityki Spoleeznej w Lodzi,



• Panstwowa Agencja Rozwi'tzywania Problem6w Alkoholowych;
• Koscioly.

Wsp6lpraca zaleznie od ich wlasciwosci polegac bydzie przede wszystkim na:

1. Podejmowaniu wsp61nych dzialan edukacyjnych spolecznosci lokalnej w
przedmiotowym zakresie;

2. Wymianie informacji w zakresie wystypowania uzaleznien na terenie dzialania
samorz'tdu oraz uzyskania pomocy przez osoby uzaleznione b'tdz zagrozone
uzaleznieniem oraz czlonkom ich rodzin.

3. Udzielenie wsparcia merytorycznego w przedmiocie zagadnien dotycz'tcych
uzaleznien, minimalizowania szk6d z nimi zwi'tzanych i zapobiegania nowym
uzaleznieniom.

2) Konkursy ofert dla organizacji pozarz'tdowych na realizacjy zadan wynikaj'tcych z
Programu Profilaktyki i Rozwi'tzywania Problem6w Alkoholowych i Narkotykowych.

Podejmowanie interwencji w zwiqzku z naruszeniem przepis6w okrdlonych w art.l]1 i 15

ustawy oraz wyst?,powanie przed sqdem w charakterze oskartyciela publicznego.

1) Kontrole punkt6w sprzedazy i podawania napoj6w alkoholowych prowadzone przez
Miejsk't Komisjy Rozwi'tzywania Problem6w Alkoholowych, Straz Miejsk't i Policjy;

2) Wystypowanie przed s'tdem w charakterze oskarzyciela publicznego;
3) Skladanie do organ6w policji wniosk6w 0 wszczycie postypowania dowodowego.

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie

Integracji Spolecznej.

1) Wspieranie klub6w integracji spolecznej, tworzonych na terenie Miasta Rawa
Mazowiecka i prowadz'tcych dzialalnosc 0 charakterze terapeutycznym,
samopomocowym, oferuj'tcym mozliwosc zatrudnienia os6b uzaleznionych i karanych
sprawc6w przemocy,

2) Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych.

Zadanie si6dme.

Pomoc spoleczna osobom uzaletnionym i rodzinom os6b uzaletnionych dotkni?tym ub6stwem

i wykluczeniem spolecznym i integrowanie ze srodowiskiem lokalnym tych os6b z

wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.



3. Dzialalnosc Miejskiej Komisji Rozwhlzywania Problemow Alkoholowych

1) Kompetencje i zadania KRP A okreslone s'!- w ustawie 0 wychowaniu w trzezwosci.
Nalez,!-do nich:

o Inicjowanie dzialan w zakresie realizacji zadan zwi,!-zanych z profilaktyk,!- i
rozwi,!-zywaniem problemow alkoholowych,

o Podejmowanie czynnosci zmierzaj,!-cych do orzeczenia wobec osoby
uzaleznionej od alkoholu obowi,!-zku poddania siy leczeniu w zakladzie
leczenia odwykowego,

o Opiniowanie w przedmiocie zgodnosci postulowanego punktu sprzedazy z
uchwal,!- Rady Miasta w sprawie zasad usytuowania punktow sprzedazy
alkoholu,

o Kontrola w zakresie zasad i warunkow korzystania z zezwolen na sprzedaz lub
podawanie napojow alkoholowych. Zgodnie z zaleceniami z wyst,!-pien
pokontrolnych NIK, kontrole MKRP A dotyczye byd,!- takze oswiadczen 0

wysokosci obrotu napojami alkoholowymi w celu weryfikacji wnoszonych
przez przedsiybiorcow oplat za korzystanie z zezwolen na sprzedaz napojow
alkoholowych .

2) Zasady wynagradzania czlonkow Miejskiej Komisji Rozwi,!-zywania Problemow
Alkoholowych:
o Ustala siy ryczaltowe wynagrodzenie - diety wysokosci 10% najnizszego

wynagrodzenia ustalanego przez Ministra Pracy i Polityki Spolecznej (za udzial w
kaMym spotkaniu - wyjazdowym lub stacjonamym).

o Wynagrodzenie za dany miesi,!-cwyplacane jest na podstawie list obecnosci do 5 dnia
nastypnego miesi,!-ca.

3) Stale zwiykszenie kompetencji czlonkow komisji:

o szkolenia

o wyjazdy sluzbowe

o zakup materialow

4. Realizatorzy Programu
o Realizacja zadan okreslonych w programie nalezy do Pelnomocnika ds.

Uzaleznien, powolanego przez Burmistrza Miasta, Miejskiego Osrodka Pomocy
Spolecznej oraz do Miejskiej Komisji Rozwi,!-zywania Problemow Alkoholowych,

o Okreslone zadania Programu mog'!-bye zlecane osobom fizycznym, instytucjom,
organizacjom pozarz,!-dowym na podstawie zawieranych umow cywilno-prawnych
b,!-dz zlecanych w formie dofinansowanie realizacji zadan wlasnych Gminy
(konkursy ofert dla organizacji pozarz,!-dowych) lub tez przekazywanych w drodze
zawartego porozumienia miydzy Gmin,!- Miastem Rawa Mazowiecka a
konkretnymi instytucjami.


