
UCHW ALA NR XXIX/242/08
RADYMIASTA RAWAMAZOWIECKA

z dnia 19 grudnia 2008 roku

w sprawie przyj~cia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwhtzywania Problem ow
Alkoholowych na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorz'tdzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 .Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr. 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r.
Nr 102, poz. 1055, oraz Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457
z 2006r., Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r.
o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. ill 70, poz. 473;
Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz.1238) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co nast~puje:

§ 1. Uchwala si~ Miejski Program Profilaktyki i Rozwi'tzywania Problem6w
Alkoholowych w Rawie Mazowieckiej na rok 2009 w brzmieniu stanowi'tcym zal'tcznik do
niniejszej uchwaly.
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Cz~scII

Mapa problem6w alkoholowych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

1. Podstawowe infonnacje 0 MieScie.

2. Stopien nasilenia problemow alkoholowych oraz posiadane zasoby ludzkie i

instytucjonalne w zakresie rozwi'lzywania problemow alkoholowych.

3. Srodki finansowe przeznaczone na profilaktyk~ i rozwi'lzywanie problemow

alkoholowych.

Przeciwdzialanie problemom alkoholowym na terenie miasta

1. Cele programu.

2. Glowne kierunki dzialan oraz planowane do realizacji zadania.

3. Dzialalnosc Miejskiej Komisji Rozwi'lzywania Problemow Alkoholowych.

4. Realizatorzy Programu.



Cz~sc I

Podstawa prawna programu:

• Ustawa 0 wychowaniu w trzeZwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi

z dnia 26 paidziemika 1982 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 128 poz.

1401, Dz. U. z 2002 Nr 147 poz. 1231, Dz. U. Nr 167 poz. 1372, z 2003 Nr 80

poz.719, Dz. U. Nr 122 poz. 1143);

• Ustawa 0 zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 122, poz.

1143);

• Ustawa 0 przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U.

z 2005r. Nr 180, poz.1493);

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poZytku publicznego 1 0

wolontariacie, (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873),

• Uchwala Rady Miasta w spraWle okreslenia liczby punkt6w sprzedaZy

napoj6w alkoholowych zasad usytuowania miejsc sprzedazy napoj6w

alkoholowych oraz warunk6w sprzedaZy tych napoj6w Nr XXXIX/365/2001 z

dnia 25 paidziemika 2001r. i zm. Nr XXXVIII/369/06 z dnia 27 kwietnia 2006r.



Mapa problem6w alkoholowych oraz zwi~zanych z przemoc~ domow~ na terenie

Miasta

1. Podstawowe informacje 0 Miescie

Rawa Mazowiecka jest jednym z miast wojewodztwa lodzkiego. Znajduje si~
pomi~dzy dwiema wielkimi aglomeracjami miejskimi (lodzk'ti warszawsket). Obszar
miasta znajduje si~ na Wysoczyznie Rawskiej nad rzek'tRawkCl, ktorajest
prawobrzemym doplywem Bzury.
Miasto leZy rowniez na trasie linii Rogowskiej Kolei Dojazdowej.

Zalet'tRawy Mazowieckiej jest korzystna lokalizacja w ukladzie komunikacyjnym kraju,

polozonajest niedaleko Lodzi, przy drodze ekspresowej Warszawa-Wroclaw.

Wg klasyfikacji odpowiadaj'tcej poziomom Nomenklatury Jednostek
Terytorialnych do Celow Statystycznych, Rawa Mazowiecka naleZy do podregionu
piotrkowsko - skiemiewickiego, jest miastem powiatowym, pelni wame funkcje
zwi'tzane z obslug't administracyjn't mieszkancow miasta i powiatu.
W roku 2007liczba osob w wieku produkcyjnym, wg faktycznego mIeJsca
zamieszkania, wynosila 11 948, tj. 67,7 % ogolu ludnosci.

Bezrobocie zarowno na terenie miasta Rawa Mazowiecka, jak i Powiatu
Rawskiego w latach 2004 - 2007, wykazuje zdecydowanie tendencj~ zniZkowCl,
potwierdzaj'tc przedstawion't charakterystyk~ miasta, jako atrakcyjnego miejsca
lokowania nowych inwestycji, oraz tworzenia nowych przedsi~biorstw.
Jakosc Zycia mieszkancow uzalemionajest rowniez od poziomu bezpieczenstwa na

terenie miasta. Wedlug danych statystycznych Komendy Powiatowej Policji w Rawie

Mazowieckiej od 2003 roku do listopada 2008 roku stwierdzono l'tcznie 6061

przest~pstw, w tym przest~pstw kryminalnych 3783.

Najwi~ksz'tliczb~ przest~pstw, wynosz'tc't 1200 stwierdzono w roku 2006, zas

najmniejszCl,wynosz'tc't 739 w roku 2008 (analiza i procentowy wzrost przest~pczosci

potwierdza iz rok 2008 winien zakonczyc si~ najmniejsz'tliczb'tprzest~pstw).

W latach 2003-2008 liczba przest~pstw stwierdzonych przekraczala w latach 2003-

20061iczb~ 1000, zas lata 2007-2008 wskazujCl,ze b~dzie ona nizsza od 900.



Niepokoj'l.cymjest wci'l.Zduza liczba ujawnien przez policjant6w kieruj'l.cych

pojazdami w stanie nietrzezwosci lub po spoZyciu alkoholu. Na przestrzeni ostatnich

szesciu lat srednia zatrzyman tych os6b wynosi 183.6 rocznie.

2. Stopien nasilenia problem6w alkoholowych oraz posiadane zasoby ludzkie i

instytucjonalne w zakresie rozwi~zywania problem6w alkoholowych.

Dzialania planowane w Programie odwoluj'l. si~ do diagnozy przeprowadzonej

w roku 2003 przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie "ESP AD" oraz danych z

badan prowadzonych przez PanstWOW'l.Agencj~ Rozwi'l.zywania Problem6w

Alkoholowych i informacji udost~pnionych przez GUS, poniewaz dotychczas dla Miasta

Rawa Mazowiecka nie przeprowadzono badan dotycz'l.cych skali problem6w

alkoholowych oraz zwi'l.zanych z przemoc'l. domow'l.. Taka diagnoza przewidziana jest do

realizacji w roku 2009.

Wyniki og6lnopolskich badan ankietowych zrealizowanych w roku 2005 przez

PARPA wskazuj'l.na kilka bardzo niepokoj'l.cych zjawisk:

• Radykalny wzrost w ostatniej dekadzie spoZycia napoj6w alkoholowych

w Poisce-w ciqgu ostatnich trzech lat srednie spozycie alkoholu 100%

wzroslo prawie 0 1/3, a srednie spoZycie w6dki zwi~kszylo si~ 0 ponad 40%,

• Zmiany w strukturze spoZycia- najwi~cej wypijanych jest alkoholi

wysokoprocentowych,

• Piwo regulamie spoZywa prawie 80% nastolatk6w w wieku 14-18Iat.

Do najwamiejszych problem6w wynikaj'l.cych ze spoZywania alkoholu zaliczamy:

1. Uzalemienie od alkoholu:

Szacuje si~, ze w Polsce Zyje okolo 850 tys.- 1 mln os6b uzalemionych,

a okolo 4 mIn. pije alkohol w spos6b szkodliwy lub ryzykowny.

2. Szkody zdrowotne u naduZywaiqcych alkoholu os6b doroslych:

Szacuje si~, ze okolo 1,5 miliona pacjent6w lecz'l.cych si~ z powodu r6znych chor6b

u lekarzy specjalist6w i w podstawowej opiece zdrowotnej powaznie nadu:zywa

alkoholu, cho6 nie S'l.uzaleznieni.



W zwi'tzku z tym ich leczenie jest mniej efektywne, co zwi~ksza szkody zdrowotne

i koszty swiadczen dla tej grupy pacjentow.

3. Szkody wystepujClce u naduZywajClcej alkoholu 1 uZywajClcej narkotykow

mlodzieZy:

W lodzkim, podobnie jak w calym kraju, okolo 20 % nastolatkow naduZywa

alkoholu w sposob przynosz'tcy powazne szkody dla rozwoju fizycznego,

psychicznego i moralnego. W przypadku dzieci i mlodzieZy w wieku do 18 lat,

zachodz't niepokoj'tce zjawiska i procesy. Obniza si~ wiek inicjacji alkoholowej:

pierwszy kontakt przed ukonczeniem 12 roku Zycia dotyczy 64%, pomi~dzy 13 a 15

rokiem zycia 32 % dzieci i mlodzieZy, co oznacza iz tylko 4% osob si~gn~lo po

alkohol w poiniejszym okresie.

Zaciera si~ roznica wieku inicjacji i cz~stotliwosci spoZywania alkoholu

wyst~puj'tca poprzednio pomi~dzy chlopcami i dziewcz~tami. Rosnie

cz~stotliwosc spoZywania alkoholu.

4. Przemoc domowa i inne szkody w rodzinie z problemem alkoholowym:

Okolo 3 do 4 milionow osob (doroslych i dzieci) Zyje w rodzinach, w ktorych z

powodu powtarzaj'tcej si~ nietrzezwosci dochodzi do przemocy, zaniedban,

ubostwa, demoralizacji oraz innych zjawisk powoduj'tcych - stres,

wspoluzaleznienie, zaburzenia rozwoju psychofizycznego dzieci.

Badania wplywu alkoholu na Zycie rodzinne wykazaly, iz stymuluje on, b'tdz

pogl~bia stany wykolejenia spolecznego sprawcow przest~pstw oraz utrwala

procesy dezorganizacji Zycia rodzinnego, wywoluj'tce patologiczne typy zachowan

dzieci z tych rodzin.

5. Przestepstwa i wykroczenia popelnione przez osoby nietrzezwe:

W tym obszarze szkod na szczegoln't uwag~ zasluguj't takie zjawiska, jak:

• nietrzezwosc kierowcow i powodowane przez nich wypadki;

• zwi'tzek nietrzezwosci z przest~pstwami pospolitymi, z recydyw't,

z agresj't w miejscach publicznych;



• zwi'lzek nietrzeiwosci z przemoc'l domow'l 1 wykorzystywaniem

seksualnym.

6. Lamanie prawa zwiazane z handlem napojami alkoholowymi:

Najwazniejszymi zjawiskami problemowymi S'lw tym obszarze naruszanie prawa

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

alkoholowymi.

7. Alkoholowa dezorganizacja srodowiska pracy.

Nietrzeiwosc w miejscu pracy mimo poprawy sytuacji w ostatnich latach nadal

jest cz~st'lprzyczyn'l wypadk6w i obnizenia wydajnosci pracy.

3. Srodki finansowe przeznaczone na profilaktyk~ i rozwi~zywanie

problem6w alkoholowych.

W budzecie Miasta Rawa Mazowiecka na realizacj~ Miejskiego Programu

Profilaktyki i Rozwi'lzywania Problem6w Alkoholowych w roku 2008 przewidziano

kwot~ 252. 000 zl . Srodki te stanowily przewidywane wplywy z oplat za zezwolenia

na sprzedaz napoj6w alkoholowych.

W roku 2009 zaklada si~ wplywy w wysokosci 252,000 zlotych. Zgodnie z

zapisami ustawy 0 wychowaniu w trzeiwosci srodki te winny zostac wykorzystane w

calosci na realizacj~ zadan przewidzianych w programie profilaktyki i rozwi'lzywania

problem6w alkoholowych.

Posiadane zasoby ludzkie oraz instytucjonalne:

Og61em na terenie Miasta Rawa Mazowiecka swiadczen z zakresu podstawowej opieki

zdrowotnej udzielaj'lnast~puj'lce zaklady :

• Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej, ul. Warszawska 14,

• Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Poradnia Og61na 1

Pediatryczna, ul. Niepodleglosci 8,

• Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "GADENT s.c.",

ul. Kosciuszki 1,

• Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej "RAW-MEDICA", ul. Slowackiego 68,



• Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej "REMEDIUM s.c.", Aleja Konstytucji

3 Maja 9B

• Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej "VERBENA"ul. Krakowska 9

Na terenie Miasta funkcjonuje rowniez zaklad, ktory nie zawiera urnow z Narodowyrn

Funduszern Zdrowia, a lekarze udzielaj't odplatnie porad z zakresu specjalistycznej opieki

zdrowotnej:

• Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej "BAMED" Przychodnia Lekarsko-

Piel~gniarska ul. Krakowska 22 b.

Pacjenci wyrnagaj'tcy hospitalizacji z terenu naszego rniasta najcz~sciej zglaszaj't si~ do

najblizszego szpitala - Sw. Ducha, wchodz'tcego w struktur~ organizacyjn't Sarnodzielnego

Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Jest to jedyna tego typu

placowka, sprawuj'tca opiek~ stacjonam'tna terenie Miasta Rawa Mazowiecka, dysponuje

obecnie 164 lozkarni szpitalnyrni. W szpitalu funkcjonuje 5 podstawowych oddzialow:

polomiczo-ginekologiczno-noworodkowy, chorob wewn~trznych, chorob pillc,

chirurgiczny, dzieci~cy.

W celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych rnieszkancow Rawy Mazowieckiej wam't

rol~ odgrywa rowniez dzialalnosc aptek:

• "Nad Rawkct" ul. Slowackiego 68

• "Eskulap" ul. Aleja Konstytucji 3 Maja 18

• "Panaceurn" ul. K. Wielkiego 36 b

• "Verbena" ul. Krakowska 9

• "Medica" ul. Kosciuszki 1

• "Dla Ciebie" ul. Aleja Konstytucji 3 Maja 2

• "Alandra" ul. Niepodleglosci 8

W zakresie instytucji kulturalnych, w Rawie Mazowieckiej funkcjonuj't nast~puj'tce
osrodki:

• Muzeurn Zierni Rawskiej,
• Miejska Biblioteka Publiczna irn. Jana Pawla II, zlokalizowana przy ul. Kard.

Stefana Wyszynskiego 7, posiadaj'tca Oddzial dla Dzieci - PI. Pilsudkiego 9.
• Miejski Dorn Kultury.



W zakresie dost~pu do osrodk6w edukacyjnych w Rawie Mazowieckiej funkcjonuj'l.

nast~puj'l.ce szkoly:

• 3 szkoly podstawowe:

Szkola Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kosciuszki,

Szkola Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej,

Szkola Podstawowa Nr 4 im. Komela Makuszynskiego.

• Zesp6l Plac6wek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej im. Marii

Grzegorzewskiej

• 2 gimnazja:

Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblist6w,

Gimnazjum Nr 2 im. Haliny Konopackiej.

• 3 Przedszkola Miejskie:

Przedszkole Miejskie Nr 1,

Przedszkole Miejskie Nr 2,

Przedszkole Miejskie Nr 5.

• Male Niepubliczne Przedszkole "Sloneczny Domek".

• 3 szkoly srednie, w tym:

Liceum Og6lnoksztalc'l.ce im. Marii Sklodowskiej - Curie

Zesp6l Szk6l - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikolaja

Kopemika,

Zesp6l Szk6l Ponadgimnazjalnych im. Wladyslawa S1,Reymonta

• 3 szkoly niepubliczne, w tym:

Studium i Liceum Ekonomiczne "FORUM" Szkola Policealna dla Doroslych,

Technikum Uzupelniaj'l.ce dla Doroslych.

Zaplecze sportowe

W Rawie Mazowieckiej funkcjonuj'l. og6lnodost~pne obiekty sportowo-

rekreacyjne dzialaj'l.ce w ramach:



• Osrodka Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej, umozliwiaj'lcy mieszkancom

dost~p do hal sportowych z boiskiem do pilki siatkowej

i koszykowej, sauny, silowni, stolow do tenisa oraz kortow tenisowych.

W sezonie letnim w ramach osrodka funkcjonuje rowniez przystan wodna, oferuj'lca

dost~p do lodzi wioslowych, kajakow, rowerow wodnych, oraz lodzi zaglowych.

Ponadto OSiR od roku 2008 zarz'ldza stadionem miejskim z boiskiem do pilki

noznej, biemi'l, trybunami i zapleczem szatniowo - sanitamym.

W roku 2008 przybyl nowy ogolnodost~pny nowy kompleks sportowy w

ramach programu "Orlik 2012" Miasto zapewnia peIne zaplecze sportowe dla

szkol , ktorych organem prowadz'lcym jest Miasto Rawa Mazowiecka.

W Rawie Mazowieckiej instytucj'lpomagaj'lc'losobom i rodzinom, ktore 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, ktore mog'lpodejmowac wspolprac~ w zakresie realizacji

programu:

• Biuro Rady Miasta Rawa Mazowiecka (Radni Miasta)

• Straz Miejska

• Powiatowy Urz'ld Pracy

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

• S'ld Rejonowy Wydzial III Rodzinny i Nieletnich (zespol kuratorski)

• Komomik S'ldowy przy S'ldzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej

• Rawskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego

• Rawsko-Mazowiecka Spoldzielnia Mieszkaniowa

• Powiatowa Komenda Policji

• Miejska Komisja do Spraw Rozwi'lzywania Problemow Alkoholowych

• Media lokalne

• Zwi'lzki i Stowarzyszenia, w tym:



• Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie "Szansa"

• Stowarzyszenie "Pogotowie Rodzinne" im. Jolanty Fadeckiej

• Stowarzyszenie "Przymierze Rodzin" (Swietlica Srodowiskowa)

• Polski Czerwony Krzyz - ZarzetdRejonowy w Rawie Mazowieckiej

• Polski Zwietzek Niewidomych - Kolo Terenowe

• Stowarzyszenie Rodzicow i Opiekunow dzieci Niepelnosprawnych "Dobro

Dzieci"

• Rawskie Stowarzyszenie Hospicjum "Obudimy Nadziej~"

• Rodzinny Osrodek Formacji Chrzescijanskiej Zgromadzenia Misjonarzy Krwi

Chrystusa

• Parafie

1. Cele programu.

Glownym celem programu z jednej strony jest zmniejszenie rozmiarow problemow

alkoholowych, a z drugiej zapobieganie powstawaniu nowych patologii. Wamym

celem jest takZe zwi~kszenie zasobow niezb~dnych do radzenia sobie z istniejetcymi

problemami.

2. Glowne kierunki dzialan oraz planowane do realizacji zadania.

Przedstawione ponizej kierunki dzialan Setzgodne z dzialaniami zaleconymi przez

ustawodawc~ oraz rekomendacjami Panstwowej Agencji Rozwietzywania Problemow

Alkoholowych.

Niewettpliwie podstawowym zadaniem, jakie realizowae musi miasto jest

nowoczesna i skuteczna profilaktyka. Powinna ona bye ukierunkowana na:

• popularyzacj~ wiedzy na temat uzalemien wsrod mieszkancow miasta,



• regularn't dzialalnose profilaktyczn't w szkolach (Realizacj~ sprawdzonych w kraju

programow profilaktycznych),

• obj~cie opiek't dzieci i mlodziez z rodzin z problemem alkoholowym (Poprzez

dzialania profilaktyczne adresowane do tej grupy odbiorcow),

• edukacj~ osob zwi'tzanych bezposrednio z pomaganiem osobom dotkni~tym

problemem alkoholowym (Czlonkow komisji rozwi'tzywania problemow

alkoholowych, pedagogow, nauczycieli, pracownikow MOPS) ,

• stwarzanie warunkow do wszechstronnego rozwoju osobistego, rOZWIJama

zainteresowan (glownie dzieci i mlodzieZy, ale takZe doroslych).

• promowanie zdrowego stylu Zycia (Poprzez organizowanie powszechnych imprez

kulturalno-sportowych ).

Dzialania profilaktyczne, aby mogly bye skuteczne musz't bye dlugofalowe, powtarzalne

adekwatne do danej grupy odbiorcow i prowadzone przez odpowiednio

do tego przygotowane osoby.

Planowane dzialania profilaktyczne zawarte w programie b~d't odnosily si~ nie

tylko do sfery zwi'tzanej z przeciwdzialaniem ryzykownym zachowaniom

spowodowanym si~ganiem po alkohol przez mieszkancow miasta. Poniewaz w

nowoczesnych koncepcjach profilaktycznych podkresla si~, ze na poziomie

wczesnego zapobiegania podzial na alkohol, narkotyki i tyton nie ma uzasadnienia,

bowiem mechanizmy i motywy si~gania po srodki psychoaktywne Setbardzo zblizone.

Ustawodawca co prawda rozdzielil przeciwdzialanie alkoholizmowi i

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

przeciwdzialania wymienionym zjawiskom.

Zgodnie z zapisami ustawy 0 wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu

alkoholizmowi zadaniem wlasnym gminy jest "prowadzenie dzialan zwi'tzanych z

profilaktyk't i rozwi'tzywaniem problemow alkoholowych oraz integracja spoleczna

osob uzalemionych od alkoholu" (artAl ust 1 ustawy).



W szczegolnosci zadania wskazane w ustawie a realizowane w ramach

Miejskiego Programu obejmuj'l.:

1. zwi~kszenie dost~pnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob

uzaleznionych od alkoholu,

2. udzielanie rodzinom, w ktorych wyst~puj'tproblemy alkoholowe, pomocy

psychospolecznej i prawnej, a w szczegolnosci ochrony przed przemoc'l.

w rodzinie,

3. prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej

w zakresie rozwi'l.zywania problemow alkoholowych i przeciwdzialania

narkomanii, w szczegolnosci dla dzieci i mlodzie:zy uczestnicz'tcych

w pozalekcyjnych programach opiekunczo - wychowawczych 1

socjoterapeutycznych,

4. wspomaganie dzialalnosci instytucji, stowarzyszen i osob fizycznych, sluz'l.cej

rozwi'tzywaniu problemow alkoholowych,

5. podejmowanie interwencji w zwi'tzku z naruszeniem przepisow okreslonych w

art. 13I i 15 ustawy oraz wyst~powanie przed s'tdem w charakterze oskar:zyciela

publicznego,

6. zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie 1 finansowanie centrow

integracj i spolecznej.

Zgodnie z ustaw't 0 przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r.:

1. Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie S'l.realizowane przez

organy administracji rz'tdowej i jednostki samorz'tdu terytorialnego na zasadach

okreSlonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy spolecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593, z pozn. zm?)) lub ustawy z dnia

26 pazdziemika 1982 r. 0 wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu

alkoholizmowi ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 147, poz.1231, z poin. zm3)), chyba ze

przepisy niniej szej ustawy stanowi't inaczej.



2. Do zadan wlasnych gminy naleZy w szczeg6lnosci:

1) tworzenie gminnego systemu przeciwdzialania przemocy w rodzinie;

2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdzialania

przemocy w rodzinie;

3) opracowywanie i realizacja program6w ochrony ofiar przemocy

w rodzinie;

4) prowadzenie gminnych osrodk6w wsparcia.

Planowane dzialania

W Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwi'lzywania Problem6w Alkoholowych

na rok 2009 w celu realizacji zadail przewiduje si~ nast~puj'lce dzialania:

Zadanie pierwsze.

Zwi(i/<:szanie dost?pnosci pomocy terapeutycznej I rehabilitacyjnej dla os6b

uzaleinionych od alkoholu.

Realizacja tego zadania odbywac si~ b~dzie poprzez:

1. Dofinansowanie dzialalnosci Punktu Infonnacyjno - Konsultacyjnego dla os6b

z problemem uzaleznienia od alkoholu i ich rodzin,

2. Dofinansowanie szkolen os6b zajmuj'lcych si~ pomoc'l terapeutycZll'l

i rehabilitacyjn'l dla os6b uzaleznionych od alkoholu;

3. Dzialania Miejskiej Komisji Rozwi'lzywania Problem6w Alkoholowych

w przedmiocie motywowania do leczenia oraz kierowania wniosk6w do s'ldu 0

wszcz~cie post~powania 0 zastosowanie obowi'lzku poddania si~ leczeniu

odwykowemu;

4. Wnoszenie oplat do s'ldu za oplme w przedmiocie uzalemienia oraz

kierowanie na badanie w celu ustalenia diagnozy uzaleznienia od alkoholu;

5. Zakup materia16w oraz literatury fachowej;



6. Dofinansowanie kontraktu z NFZ celem poszerzama oferty zaj~c

terapeutycznych dla osob uzaleznionych, realizowanych przez Poradni~

Leczenia Uzalemien;

7. Dofinansowanie wyjazdow terapeutycznych dla osob uzalemionych 1

czlonkow ich rodzin;

8. Pomoc rehabilitacyjnct dla osob uzalemionych.

Zadanie drugie.

Udzielanie rodzinom, w kt6rych wyst?]Jujq problemy alkoholowe, pomocy
psychospolecznej i prawnej, a w szczeg6lnosci ochrony przed przemocq w rodzinie.

1. Wspieranie dzialalnosci swietlic srodowiskowych i socjoterapeutycznych,

2. Finansowanie dyzurow psychologow w Urz~dzie Miejskim,

3. Dofinansowanie dzialalnosci Punktu Konsultacyjnego dla osob dotkni~tych

przemocGt,

4. Wspieranie dzialalnosci grupy samopomocowej dla osob doswiadczajctcych

przemocy w rodzinie,

5. Prowadzenie programow dla rodzicow w formie warsztatow umiej~tnosci

rodzicielskich przygotowujctcych rodzicow do wychowywania dzieci bez

przemocy,

6. Finansowanie szkolen dla przedstawicieli grup zawodowych zajmujctcych si~

przeciwdzialaniem przemocy. Z zakresu procedury "Niebieskiej Karty",

7. Wspieranie organizacji pozarzctdowych w zakresie pomocy w zapewnieniu

ofiarom przemocy schronienia w sytuacjach kryzysowych,

8. Organizowanie letnich obozow socjoterapeutycznych dla dzieci i mlodzie:zy z

rodzin dotkni~tych problemem alkoholowym, narkomanict lub przemocct w

9. organizowanie czasu wolnego osobom dotkni~tym problemem alkoholowym,

narkomanict lub przemocct w rodzinie,



Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiqzywania problem6w alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii. w
szczeg6lnosci dla dzieci i mlodzieZy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajrd:
sportowych, a takie dzialan na rzecz doiywiania dzieci uczestniczqcych w
pozalekcyjnych programach opiekunczo - wychowawc.rych i socjoterapeutycznych.

Realizacja tego zadania odbywac si~ b~dzie poprzez:
1. Wspieranie dzialalnosci swietlic, realizuj'tcych zaJ~cla profilaktyczno -

wychowawcze dla dzieci z grup ryzyka (rodziny niewydolne wychowawczo,

rodziny rozbite , prowadzenie zaj~c profilaktycznych, infonnacyjnych dla

rodzicow oraz konsultacji

wychowawczego;

2. Prowadzenie zaj~c profilaktycznych, edukacyjnych 1 rozwojowych dla

mlodziezy w szkole i poza szkol't,

a) spotkania psychoedukacyjne na temat problematyki uzaleznien,

b) programy profilaktyczne dotycz'tce zapobiegania przemocy i uzaleznien,

c) programy sluz'tce rozwijaniu waznych umiej~tnosci spolecznych,

3. Prowadzenie zaj~c elementami socjoterapii dla dzieci z rodzin

z problemem alkoholowym;

4. Prowadzenie konsultacji rodzinnych, poradnictwa wychowawczego

interwencji w sytuacji picia alkoholu przez niepelnoletnich-Punkt

5. Wspolpraca ze szkolami w zakresie dzialail profilaktycznych;

6. Konsultacje psychologiczne dla nauczycieli, pedagogow, wychowawcow

w zakresie problematyki uzalemien i przemocy;

7. Do:zywianie dzieci uczestnicz'tcych w zaj~ciach pozalekcyjnych;

8. Szkolenia dla nauczycieli, pracownikow socjalnych, kuratorow, policji z

zakresu profilaktyki zachowan ryzykownych u dzieci i mlodzie:zy,

9. Organizacja spartakiady mlodziezowej dla dzieci i mlodziezy oraz innych

przedsi~wzi~c profilaktycznych na terenie miasta,



10. Udzial w kampaniach ogolnopolskich

11. Sporz~dzenie lokalnej diagnozy skali problemow alkoholowych oraz

przemocy w rodzinie i narkomanii w populacji dzieci , mlodzieZy oraz

doroslych mieszkancow Miasta.

Zadanie czwarte.

Wspomaganie dzialalnosci instytucji, stowarzyszen i os6b fizycznych sluzqcej
rozwiqzywaniu problem6w alkoholowych.

1. Wspolprac~ przy realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki

i Rozwi~zywania Problemow Alkoholowych z nast~puj~cymi podmiotami:

• Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Rawie Mazowieckiej;

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;

• Komenda Powiatowa Policji,

• Organizacje pozarz~dowe z terenu Miasta;

• Rawskie szkoly;

• Poradnia Leczenia Uzalemien w Rawie Mazowieckiej;

• Oddzialy Uzaleznien z terenu wojewodztwa lodzkiego,

• Regionalne Centrum Polityki Spolecznej w Lodzi,

• Panstwowa Agencja Rozwi~zywania Problemow Alkoholowych;

• Koscily.

2. Konkursy ofert dla organizacji pozarz~dowych na realizacj~ zadan

wynikaj~cych z Programu Profilaktyki i Rozwi~zywania Problemow

Alkoholowych.

Podejmowanie interwencji w zwiqzku z naruszeniem przepis6w okreslonych w art.I3}
i 15 ustawy oraz wyst?powanie przed sqdem w charakterze oskarzyciela publicznego.



1. Kontrole punkt6w sprzedazy i podawania napoj6w alkoholowych

prowadzone przez Miejsk't Komisj~ Rozwi'tzywania Problem6w

Alkoholowych, Straz Miejsk'ti Policj~;

2. Wyst~powanie przed s'tdem w charakterze oskarZyciela publicznego;

3. Skladanie do organ6w policji wniosk6w 0 wszcz~cie post~powania

dowodowego.

Zadanie szoste.

Wspieranie zatrudnienia soc;alnego poprzez organizowanie i finansowanie

Centrow Integrac;i Spoleczne;.

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.

3. Dzialalnosc Miejskiej Komisji Rozwhlzywania Problemow Alkoholowych

a) Kompetencje i zadania KRPA okreslone Setw ustawie 0 wychowaniu w
trzeiwosci. Nalez't do nich:

o Inicjowanie dzialan w zakresie realizacji zadan zwi'tzanych z profilaktyk't i

rozwi'tzywaniem problem6w alkoholowych,

o Podejmowanie czynnosci zmierzaj'tcych do orzeczenia wobec osoby

uzalemionej od alkoholu obowi'tzku poddania si~ leczeniu w zakladzie

leczenia odwykowego,

o Opiniowanie w przedmiocie zgodnosci postulowanego punktu sprzedazy

z uchwal't Rady Miasta w sprawie zasad usytuowania punkt6w sprzedaZy

alkoholu,

o Kontrola w zakresie zasad i warunk6w korzystania z zezwolen na

sprzedaz lub podawanie napoj6w alkoholowych.



b) Zasady wynagradzania czlonkow Miejskiej Komisji Rozwi'lzywania Problemow

Alkoholowych:

o Ustala si~ ryczaltowe wynagrodzenie - diet~ wysokosci 10% najnizszego

wynagrodzenia ustalanego przez Ministra Pracy i Polityki Spolecznej (za udzial

w kazdym spotkaniu -wyjazdowym lub stacjonamym)

o Wynagrodzenie za dany miesi'lc wyplacane jest na podstawie list obecnosci do

5 dnia nast~pnego miesi'lca.

4. Realizatorzy Programu

o Realizacja zadan okreslonych w programie nalezy do Pelnomocnika ds.

Uzalemien, powolanego przez Burmistrza Miasta oraz do Miejskiej Komisji

Rozwi'lzywania Problemow Alkoholowych,

o Okreslone zadania Programu mog'l bye zlecane osobom fizycznym,

instytucjom, organizacjom pozarz'ldowym na podstawie zawieranych umow

cywilno-prawnych b'ldz zlecanych w formie dofinansowanie realizacji zadan

wlasnych Gminy (konkursy ofert dla organizacji pozarz'ldowych) lub tez

przekazywanych w drodze zawartego porozumienia mi~dzy Urz~dem Miasta

a konkretnymi instytucjami.

PRZEWODNICZACA

RADY MIASy\/WA MAZOWIECKA
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