UCHWAŁA Nr XXIIav7nz
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
zdnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie Miejskiego Programu ProfilakĘki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2013
Na podstawieart. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnta8 marca 1990r.o samorządziegminnym
(Dz.U.z200Ir.Nr142,po2.1591;22002.Nr23,po2.220,Nr62po2.558,Nr1l3,po2.984,
Nr 153,poz. I27I i Nr 214,poz. 1806,22003 r. Nr. 80, poz.7l7 i Nr 162,poz. 1568,22004r.
Nr 102,poz. 1055,orazNr 116,poz.1203z2005r.Dz.U. Nr 172,poz. 144I i Nr 175,poz.I457
2 2 0 0 6 r . , N r1 7 ,p o z . I 2 8i N r 1 8 I , p o z . 1 3 3 7o r a z z 2 0 0 7 . N r 4 8 , p o z . 3 2 7 ; N r 1 3 8 ,p o z . 9 7 4 , N r 1 7 3 ,
p o z . I Z l 8 ; 2 2 0 0 8 rN
. r 1 8 0 ,p o 2 . 1 1 1 1i N r 2 2 3 , p o 2 . I 4 5 8z: 2 0 0 9N r 5 2 , p o 2 . 4 2 0
;Dz.U. Nr 157,
poz.IZ4l 22010r;Nr 28 ,poz.I42 tpoz. 146;Nr40,poz.230 , Nr l06,poz. 675 orazz 2011r.Nr
2I,poz.113, Nr II7 . poz. 679,Nr 734,poz. 7ll, Nr I49, poz. 887 i Nr 2I7, poz. If8I, z 2012r
poz' 567)oraz art.4. ust. 2 i 5 ustawy zdnia26października 1982 r. o wychowaniu wtrzeźwościi
p r z e c i w d z i a ł a n i u a l k o h o l i z m o w i ( D z .zU2.0 0 7 r . r r J 0 , p o z . 4 7 3 ; N r 1 1 5 ,p o z . 7 9 3 , N r 1 7 6 ,
po2.7238,z 2008r.Nr227, po2.505,z 2009rNr 18,poz.97, Nr 144,poz.IIT 5; z 2010r.Nr 47, poz.
2 7 8 ;N r 7 2 7 , p o 2 . 8 5 o7 r a z z 2 0 l h . N r 1 0 6 ,p o 2 . 6 2 2N, r 1 1 2 ,p o z . 6 5 4i N r 1 2 0 ,p o z . 6 9 0 )R a d a
Miasta Rawa Mazowiecka, uchwala co następuje:

$ 1. Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2013 w brzmieniu stanowięcymzał'ącznik
do uchwały.
$ 2. Wykonanie uchwałypowierzasię Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.
$ 3. Uchwaławchodziw Życiez dniem podjęcia,zmocąod dnia 1 stycznia 20I3r,

Miejski Program
P rofilaktyki i Rozw iązyw ania
Problemów Alkoholowych
na rok 2013

TRESC DOKUMENTU

CzęśćI
Podstawa prawna programu.

CzęśóII
Mapa problemów alkoholowych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

1. Podstawoweinformacje o Mieście.
\,

2, Stopień nasilenia problemów związanychz sięganiem po alkohol oraz posiadane
zasoby ludzkie i instytucjonalne w zakresie rozwiqzywania tych problemów.
3. Środki finansowe przęZnaczonena profilaktyk ę i rozwiązywanie problemów
alkoholowvch.

CzęśćIII

Przeciwdziałanie problemom alkoholowym na terenie miasta
1. Cele programu.
2. Główne kierunki działafi oraz planowane do realizacji zadaria'
3. DziałalnośóMiejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4. Realizatoruv Programu

CzęśćI
Podstawa prawna programu:
o

ustawa z

dnla 26 paŹdziernika 1982 roku o wychowaniu w

trzeźwości i

przeciwdziałaniu
alkoholizmowi,(Dz. U. z2007r. Nr 70, poz.473 zpóźn' zm.);
o

ustawa z dnta 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniusocjalnyffi,z ZOIk. (Dz. U. Nr 43,
poz.225zpoźn.zm.);

o

ustawa z dnia 29 |ipca 2005r, o przeciwdziałaniuprzemocy w rodzinie (Dz. IJ' z
2005r.Nr 180,poz,I493zpóźn. Zm.);

o

Ustawa o przeciwdział'aniunarkomanii z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. IJ. z 2005r. Nr
1 7 9 ,p o 2 . 1 4 8 5 ) ;

o

ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie,(Dz.U. z20l0r. Nr 234 poz. 1536),

o

uchwała Nr VIII/60||I z dnia 29 czerwca 20||r' Rady Miasta Rawa Mazowiecka w
sprawie okreŚlenia

|iczby punktów sprzedaŻy napojów alkoholowych oraz zasad

usytuowania na terenie Miasta Rawa

Mazowiecka miejsc sprzedaŻy i podawania

napojówalkoholowych(Dz,U. z20I1r, Nr 246,poz' 2588)'
CzęśćII
Mapa problemów alkoholowych na terenie Miasta
1. Podstawowe informacje o Mieście
Rawa Mazowiecka jest jednym z miast wojewódfwa

łódzkiego. Znajduje się

pomiędzy dwiema wielkimi aglomeracjami miejskimi (łódzką i warszawską). obszar miasta
znajduje się na Wysoczyźnie Rawskiej nad rzeką Rawką, która jest pralvobrzeŻnym
dopływemBzury.
Za|etą Rawy Mazowięckiej jest korzystna lokalizacja w układzie komunikacyjnym
kraju,połozonajest niedalekoŁodzi,przy drodzeekspresowejWarszawa-Wrocław.
Wg klasyfikacji odpowiadającej poziomom Nomenklatury Jednostek Terytorialnych
do Celów

Statystycznych, Rawa Mazowiecka

na|eŻy do podregionu piotrkowsko

skierniewickiego, jest miastem powiatowym' pełni wazne funkcje Zw|ązane z obsługą
administracyjną mieszkańców miasta i powiatu.
W roku 201I |iczba osób w wieku produkcyjnym, wg faktycznego miejsca
zamieszkania,wynosiła,12.033tj. 68 % ogółu ludności.
Bezrobocie zaróvtno na terenie miasta Rawa Mazowiecka, jak i powiatu rawskiego w
latach 2009
przedstawioną

20|I,

wykazuje

zdecydowanie tendencję zniżkową' potwierdzając

charakterystykę miasta, jako atrakcyjnego miejsca lokowania nowych

inwe stycji' ot az tw orzenia nowych przedsiębiorstw.
Jakośćzycia mieszkańców uza|eŻnionajest również od poziomu bezpteczenstwa .Z
informacji Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej - przedstawiamy poniZej
dane statystyczne z cał'egoterenu powiatu rawskiego w latach 2009 -20| l, ponieważ nie
prowadzonajest osobna statystyka dla miasta Rawa Mazowiecka.

L.p.

Rodzaje przestępstw i zjawisk patologicznych

Lata

2009

2010

2011

I

Kierujący w stanie nietrzeźwym

266

260

f89

f.

Naruszenie zakazu spozywania alkoholu w miejscach
publicznych

824

851

845

a
J.

Zatrzy mani do wytrze Źw ienia

97

99

98

4.

Nietrzeźwi doprowadzeni do miej sca zamieszkania

18

I7

19

5.

Handel wyrobami alkoholowymi bez znaków akcyzy

2

2

2

6.

osoby nielegalnie handlującealkoholem

2

f

2

7.

Ilośósprawców za|<ł.ócenia
spokoju i porządku publicznego
będącychw staniepo spozyciu alkoholu

257

289

279

8.

lnterwencje przeprowadzone w zwtązku z pIzemocąw
rodzinie w tym:

37

34

38

- Sprawcapod wpływem alkoholu

)t

34

38

Wnioski o leczenie skierowane do MKRPA w Rawie
Mazowieckiej

36

aa
JJ

34

9.

.ą

2. Stopień nasilenia problemów rwiązanych z sięganiem po substancje
psychoaktywne oraz posiadane zasoby ludzkie i instytucjonalne w zakresie
r orw iąrywania Ęch problemów.
DziaŁania planowane w Programie odwołują się do diagnozy przeprowadzonej w roku
2008

na populacji mł'odziezy rawskiej. Wnioski i implikacje z wykonanych badań

sformułowanonastępująco:
o

z
Alkohol jest niewątpliwie nĄbardziej popularną uŻywką w populacji mł'odzieżry
terenu Gminy Miasto Rawa Mazowiecka' Większośćbadanej mtodzieiy ma za sobą
kontakt z alkoholem. Wiek inicjacji u większościbadanych przypada na 11-13 lat.
Róznice w zakresie picia u chłopców t dziewcząt są v'ryrażne-większy odsetek
chłopcówma za sobąkontakt z alkoholem i to chłopcyczęściejsięgająpo alkohol.

o

Warto pokreślić relatywnie duzą grupę abstynentów w kaidej z badanych grup
wiekowych, nawet uczniów klas III gimnazjum. W sytuacji' gdy inne obserwacje i
badania wskazują, ze jedynie kilka procent najstarszych gimnazjalistów nie miało
Jeszcze kontaktu z alkoholem, odsetki młodzieŻyrawskiej zachowującejabstynencję
napawaćmogą pewien optymizm.

o

Mimo, ie uzyskane wskaŹniki dotyczące częstościsięgania po alkohol nie są bardzo
niepokojące'to jednak niestety znacząca częśómłodych ludzi prje w sposób wysoce
ryzykowny, wypłając jednorazowo znaczne ilości alkoholowe lub uprjając się
alkoholem.Najbardziej niepokojącymwskaŹnikiemjest upijanie się alkoholem' I choć
uzyskane dane same w sobie musz? budzić poważny niepokój, to równieŹ w tym
zakresie uzyskane wyniki są niŻsze niŻ w populacji młodzieiy ogólnopolskiej. W
kategorii ,,upijanie się'' oraz ,'picie jednorazowo duzych ilości alkoholu'' vtyraźnte
większy odsetek stanowią chłopcy. Im starsza młodzieŻtym częściejpojawiają się
incydenty upijania się.

o

Młodzieżzzdecydowanie najchętniejsięga po piwo. Wraz z wiekiem jest widoczny
bardzo wyrużny wzrost |iczby młodych osób korzystających z alkoholu, wzrost ilości
wypijanego

ptzez

młodziei

alkoholu

oraz coTaz częstszy udział, napojów

wysokoprocentowych (wódka) w strukturze spoŻycia napojów alkoholowych przez
młodzięŻ. Piwo pozostaje jednak nĄbardziej popularnym napojem alkoholowym,
równiez najstarszej młodzieŻy.

MłodzięŻ,nawet ta z nĄmłodszej grupy wiekowej doświadczajuz z powodu swojego
picia

określonych szkód,

choć nie

rozpowszechnione. Najwięcej
najstarszych klas gimnazjów.

Są to

szkody

różnorodnych szkód

bardzo powazne lub
doświadczyli uczniowie

Zatowno |tczba jak i rodzaj doświadczanych szkód

rosną wtaz z wiekiem młodych ludzi a uzyskane wskaŹniki (głównie w odniesieniu do
uczniów klas III gimnaĄów) są bardzo niepokojące (zvnracauwagęwyjątkowo wysoki
odsetek młodych ludzi prowadzącychpojazdy męchanicznepo wypiciu alkoholu).
jednak bardzo niepokojąces4 wyrażaneprzez młodzieŻprzekonania o
Jednocześnie
dostępnościdla nich alkoholu (zarówno w legalnych jak i nielegalnych punktach
sprzedaiy). Piwo i wino oceniają jako łatwo lub bardzo łatwe dostępne nie tylko
uczniowie klas najstarszychklas gimnazjów!
Przekonania młodych ludzi co do konsekwencji uzywania alkoholu są najzdrowsze W
grupie uczniów najmłodszych.Dominują u nich sędy o negatywnychkonsekwencjach
sięgania po alkohol. Jednak im młodziei starsza, tym bardziej znaczące stają się
przekonania o pozyĄywnych konsekwencjach picia Np. wśród uczniów klas III
gimnazjów rozpowszechnione są juŻ niestety pozytywne oczekiwania związane z
piciem alkoholu' Pojawia się równiez tendencja do minimalizowania ryzyka
wystąpienia negatywnych konsekwencji picia alkoholu.
MłodzieŻ w sposób niejednoznaczny ocenia przygotowanię nauczycieli do pracy
profilaktycznej t interwencyjnej. Im stasza młodzieŻtym mniejszy poziom zaufania
do

nalczycie||

gorsza ocena

kompetencji

pedagogów

w

zakresie

zajęc

profilaktycznych i dziaLuh pomocowych. Warto jednak zaznaczyć, ie poziom
kompetencji w dziedzinie profilaktyki, pracujących w rawskich szkołach nauczycie|i,
został.i tak przez ankietowanych oceniony dośćdobrze-wytaź:nięlepiej niz w kilku
ostatnich badaniach prowadzonych na terenię innych gmin'
Wnikliwie

analizując wyniki badań nietrudno zauwuiyć, Żę wiedza uczniów w

zakresie konsekwencji sięgania po uz1.wki jest niewystarczająca. Dotyczy to głównie
skutków picia alkoholu i sięganiapo narkotyktoraz leki zmieniająceświadomośó.

Badana młodziez nte ptzekładawiedzy na tęmat konsekwencji sięgania po używki na
obszar osobistych zagroień. Nawet ci, ktfuzy przyznają, ze sięganie po uzywki moŻe
być niebezpieczne, odnoszą zagroŻeniaczęściejdo innych osób niz do siebie. Z
analizy ankiet wynika, tŻ wielu badanych w ogóle nie dopuszcza do swojej
świadomości informacji'

nałóg lub ponieść powaŻne

Że mogliby wpaść w

konsekwencje wynikaj ącez sięganiapo uzywki'
Dane te stanowió powinny tęz bardzo wainy punkt odniesienia dla planowanych
działan profilaktycznych' Wskazuj4 bowiem kiedy w wieku rozwojowym dzieci i
mł'odzieŻy na|eiy

podejmować szczególnie

intensywną pracę profilaktyczną.

Ujawniają tei, Że często wybierana strategiapracy z tzw. mł.odzieiąstatsząjest w
profilaktyce

dziaŁantem batdzo potrzebnym, ale niestety juŻ spóŹnionym i

nieadekwatnym. Profilaktykę
promowanie zdrowego
wychowawczej'

alkoholową

czy

nikotynową'

stylu Życia, a włączoną w

tozumianą jako

szerczy program pracy

naleŻy rczpoczynac w pierwszych latach nauki w

szkole

podstawowej. Profilaktyka musi mieć charakter stały, Sam proces oddziaływań
profilaktycznych musi być długofalowy i wielostopniowy.

Wyniki ogólnopolskich badań ankietowych zreaIizowanych w roku 2005 oraz 2008 przez
PARPA wskazująna kilka bardzo niepokojącychzjawisk:
o

Radykalny wzrost w ostatniej dękadzie spożycianapojów alkoholowych w Polscew ciągu ostatnichtrzęchlat średniespozycie alkoholu I00% wzrosłoprawie o Il3,
a średniespozycie wódki zwiększyłosię o ponad 40o%,

o

Zmiany

w

strukturze

spożycia- najwięcej

wypijanych

jest

alkoholi

wysokoprocentowych,
o

Coraz większą dostępnośćalkoholu na potencjalnego klienta, ze wzg|ędu na
poplawę kondycj i ekonomicznej społeczeństwa,

o

Piwo regularniespozywa prawie 80% nastolatków w wieku 14-18 lat.

Do najwazniejszych problemów wynikaj4cychze spozywania alkoholu za|iczamy:
1. Uzalezntenieod alkoholu:
Szacuje się, ze w Polsce Żyje ponad 1 mln osób uza|eŻnionych'
a około4 mln. pije alkohol w sposób szkodliwy lub ryzykowny.
2. Szkody zdrowotneu nadużywającychalkoholu osób dorosł}'ch:

Szacuje się, Że około 1,5 miliona pacjentów |eczącychsię z powodu róznych chorób
u lekarzy specjalistów i w podstawowej opiece zdrowotnej powaznie naduŻywa
alkoholu, choć nie są uza|eznient. W zwlązku z tym ich leczenie jest mniej
efektywne, co zwlększa szkody zdrowotne

i koszty świadczeń dla tej grupy

pacjentów.
a
J.

Szkod}' w)'stępujące u nadużvwającei alkoholu młodzież}':
W łódzkim, podobnie jak w całym kraju, około 20 oń nastolatków nadużywa alkoholu
w sposób ptzynoszący powazne szkody dla rozwoju ftzycznego, psychicznego i
moralnego. W ptzypadku dzieci t młodzieŻyw wieku do 18 |at, zachodzą niepokojące
zjawiska i procesy. obntża się wiek inicjacji alkoholowej: pierwszy kontakt przed
ukończeniem 12 roku Życiadotyczy 640ń,pomiędzy 13 a 15 rokiem żzycia3f oń dzięci
t młodzieŻy, co oznacza iz ty|ko 4%oosób sięgnęłopo alkohol w późniejszym okresie.
Zaciera się różnica wieku inicjacji i częstotliwoŚci spozywania alkoholu występująca
poprzednio pomiędzy chłopcami t dziewczętami.RoŚnie częstotliwośóspożywania
alkoholu.

+ . Przemoc domowa i inne szkod)'w rodzinie z problememalkoholow)'m:
około 3 do 4 milionów osób (dorosłych i dziec|) Żyje w rodzinach, w których

Z

powodu powtarzającej się ntetrzeŹwoŚci dochodzi do przemocy, zaniedbań' ubóstwa,
demoralizacji oraz innych zjawisk powodujących

Stres, współuzaleznienie,

zabutzenia rozwoj u p sychofi zy cznego dzięci.
Badania wpływu alkoholu na Życie rodzinne vtykazały,iz stymuluje on,bądŹ pogłębia
stany wykolejenia społecznego sprawców przestępstw orM

utrwala procesy

dezorgantzacjt Życia rodzinnego, wywołujące patologiczne typy zachowan dzieci Z
tych rodzin.

5 . Przestępstwai wykroczenia popełnioneprzez osoby nietrzeŹwe:
W tym obszatze szkód naszczegolną uwagę zashlgujątakie Ąawiska, jak:
o

ntetrzeźwośó
kierowców i powodowanęptzęZ nich wypadki;

o

zwt4zek

nietrzeźwości z

ptzestępstwami pospolitymi'

z

rccydywą,

z agres1ą w miejscachpublicznych;
.

zwtązek nietrzeźwości
z przemocądomową i wykorzystywaniem seksualnym.

6 . Łamanie prawa związane z handlem napojami alkoholowvmi:
Najwazniejszymi zjawiskami problemov\rymi są w tym obszarze naruszanie prawa
zw|ązaneze sptzedaząalkoholu osobom nieletnim oraz nielegalny handel napojami
alkoholowvmi.

7 . Alkoholowa dezorganizacjaśrodowiska
pracy.
NietrzeŹwośćw miejscu pracy mimo poprawy sytuacji w ostatnich latach nadal jest
częstąprzyczyną wypadków i obniżeniawydajnościpracy.

Wyniki

badań dotyczące skali problemów alkoholowych w populacji dorosłych

mieszkańców Rawy Mazowieckiej (grudzień 20|0-ana|izę przeprowadzono dla czterech
kategorii wiekowych 18-29 lat,30-39 lat, 40-49 lat oraz 50 lat i powyzej, osobno dla kobiet i
męŻczyzn):

Mazowiecka szacuje się na ponad 21 procent ogółu dorosłychmęŻczyzn oraz
mniej ntŻ 5 procent dorosłych kobięt. Jak widaó zdecydowaną większośćw
grupie osób naduzywających alkoholu stanowią męiczyźni. Zapewne teżt
męŻczyźnibardziej otwarcie przyznają się do naduzywania alkoholu, natomiast
kobiety ukrywają własneproblemy alkoholowe' jak i problemy alkoholowe w
rodzinie.

stanowiące przynajmniej 30ń ogółu mieszkańców' przy czym problem ten
dotyczy prawie cńery razy częściejmęŻczyzn Zaskakująco wysokim okazał się
odsetek 18.29. letnich męŻczyzn,u których podejrzewaćmoŻnarozwijające się
lub już rozwinięte uza|eintęnie. Jednocześniebadania vtykazały marginalny
problem uza|ęŻnieniawśródkobiet. Zapewne problem uzaleŻnieniawŚród kobiet
istnieje, jednak silne przekonania,Że tego problemu nie mozna ujawniać,nawet
jeśli istnieje całkowita anonimowośćbadania, wpłynęły zapewne na uzyskany
obtaz zjawiska' Co ciekawe otrzymane wyniki

są w większym stopniu

dowisk wiej skich niż miej ski ch.
charakterysty czne dla ko nserwatywnych śro

występowaniem szkód wynikłych z picia są nie tylko grupy osób najstarszych
a|ę takŻeniestety również młodszych. Z tych ostatnich grup ',rekrutowaó moze
się'' w bliskiej przyszł'ościnajwiększy odsetek osób przekraczających granicę
uza|ęŻnienia.

nadużywaniemalkoholu lub uza|eŻnięniemod alkoholu u członków najb|iŻsz€1i
dalszej rodziny, sąsiadów, znajomych z

pracy. Problemy te dostrzega

zdecydowanawiększośćankietowanych,zarówno męiczyzn,jak i kobiet.

Zarowno kobiety, jak męŻczyżnt są skłonni częściej i łatwiej dostrzegaó
problemy alkoholowe u sąsiadów i kolegów w pracy' nii u członków własnej
rodziny.
Największa częśc mieszkańców Raury Mazowieckiej

ocenia problemy

alkoholowe jako powszechnie występującei powaine, wymieniającje w grupie
najwaŻnte1szych lub bardzo waznych problemów społecznych na gruncie
lokalnym, choć zastanawiać musi relatywnie duza grupa mieszkańców nie
dostrzegających tego problemu lub bagatelizuj ących problem'
Mieszkańcy

zdecydowanie wskazują na

pottzebę prowadzenia

zaradczych- rozwtjania działalności placówki/placówek

dział'afl

zajmujących

się

profesjonalną pomocą osobom uza|einionym i członkom ich rodzin otaz na
koni eczno śó pr ow adzenia zajęć,profi 1aktyczny ch z młodzieŻą'
Wnioski

te skłaniają do refleksji nad mozliwymi

działaniarni zapobiegawczymi,

interwencyjnyml oraz terapeutycznymi. Z jednej strony oczywiste staję wspieranie juz
istniejącychmiejsc lokalnej pomocy dla osób z problemem alkoholorym oraz członków ich
rodzin, poszerzanie oferty działań i dostosowywanie do potrzeb mieszkańców, chociazby w
takich zakresachjak: dostępnoŚć czy kompleksowość
pomocy. Sami dorośliwskazali teŻ na
potrzebę prowadzenia działah profilaktycznych, adresowanych do dzieci, mł'odziezy i
młodych dorosłych. Ta profilaktyką na|eŻał'obyobjąó równiez rodziców-a więc samych
badanych.
Bardzo waŻnym elementem działafizapobiegawczych i interwencyjnych powinna być
zakrojona na szeroką skalę edukacja społeczna.Nie chodzi tu wyłącznie o popularyzowanie
wiedzy nt. uzaleŻnień i sposobów pomagania osobom dotkniętym tym problemem. Chodzi
takŻe o przełamywaniewstydu' lęku, niekorzystnych stereotypów i sposobów myślenia,
związanych z chorobą alkoholową i współuzaleznieniem.
Niewątpliwie teżogromne pole do dziil'aniamajątu słuŹbyprewencyjno-interwencyjne,
takiejak: policja, straz miejska ośrodekpomocy społeczneji medyczne (pielęgniarki
Środowiskowe, lekarze). Istnieje Zapewne potrzebalepszej koordynacji dztałaniailw słuzbi
instytucji.

3. Srodki finansowe przezn^czonena profilakĘkę irorwiąrywanie problemów
alkoholowych.

W roku 2OI3 zakładasię łvpłyvrryw wysokości350.000,- złotych.Srodki te stanowią
przewidywane wpływy z opł.atzazezwo|enia na sptzedaŻnapojów alkoholowych.
W budzecie Miasta Rawa Mazowiecka na rca|izację Miejskiego Programu Prof,rlaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przewiduje się kwotę 320.000,- złotychoraz na
rca|tzaiyęMiejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 30.000 zł.otych'

Posiadanezasoby ludzkie oraz instytucjonalne:

ogółem na terenie Miasta Rawa Mazowiecka świadczen z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej udzie|ają następujące za|<łady:
.

Samodzielny Publiczny Zakładopieki Zdrowotnej,ul. Warszawska 14,

'

Samodzielny Publiczny Zakładopieki Zdrowotnej Poradnia ogólna i pediatryczna,u|.
Niepodległości
8,

.

Niepubltczny Za|<ładopieki Zdrowotnej Centrum Medyczne ,,GADENT S.c.,'' ul.
Kościuszki1'

.

Niepubltczny Zakładopieki Zdrowotnej ,,RAW-MEDICA'', ul. Słowackiego68'

.

Niepub|iczny Za|<ł.ad
opieki Zdrowotnej ,,REMEDIUM

s.c.''' Aleja Konsty.tucji 3

Maja 98
.

Niepubltczny Zakład opieki Zdrowotnej ,,VERBENA'' ul. Krakowska 9

Na terenie Miasta funkcjonuje równiez zal<tad,który nie zawiera umów z Narodowym
Funduszem Zdrowia, a lekarze udzie|ają odpłatnieporad z za|<resuspecjalistycznej opieki
zdrowotnej:
.

Niepubliczny

Zaktad

Opieki

Zdrowotnej ,,BAMED"

Przychodnia

Lekarsko-

Pielęgniarskaul. Krakowska 22 b.
Pacjenci wymagający hospitalizacji z terenu naszego miasta najczęściej zgŁaszają się do
najb|iŻszegoszpitala - Św. Ducha, wchodzącego w strukturę organizacyjną Samodzielnego
Publicznego Zakładuopieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Jest to jedyna tego typu
placówka, sprawuj4ca opiekę stacjonarnąna terenie Miasta Rawa Mazowiecka, dysponuje
obecnie 164 łóżkami szpitalnymi. W szpitalu funkcjonuje 5 podstawowych

oddział.ow:

połoŻniczo-ginekologiczno-noworodkowy,chorób wewnętrznych, chorób płuc' chirurgiczny,
dzieciecv.

W celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców Rawy Mazowieckiej wazną rolę
odgrywa również działalnośćaptek:
.

'Nad Rawkę'' ul. Słowackiego 68

.

,,Eskulap" ul. Aleja Konstytucji 3 Maja 18

r

,,Panaceum" ul. K. Wielkiego 36 b

.

,,Verbena"ul. Krakowska 9

.

,,Medica'' ul. Kościuszki 1

.

,,Dla Ciebie" ul. Aleja Konstytucji3 Maja2

.

,,Alandra''ul. Niepodległości8
W zakresie instytucji kulturalnych, w Rawie Mazowieckiej funkcjonują następująceośrodki:

w

o

Muzeum Ziemi Rawskiej,

.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II, z|oka|izowana przy ul. Kard. Stefana
Wyszyński ego 7,posiadającaoddział dla Dzieci - Pl. Piłsudkiego9.

.

Miejski Dom Kultury.

zakresie dostępu do ośrodków edukacyjnych w Rawie Mazowieckiej

funkcjonują

następująceszkoły:
o

3 szkołypodstawowe:
SzkołaPodstawowaNr 1 im. TadeuszaKościuszki,
SzkołaPodstawowaNr 2 im. Marii Konopnickiej,
SzkołaPodstawowaNr 4 im. Kornela Makuszyńskiego.

.

ZespółPlacówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej im. Marii Grzegorzewskiej

.

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

o

3 PrzędszkolaMiejskie:
Przedszkole Miejskie Nr 1,
Przedszkole Miejskie Nr 2,
Przędszkole Miejskie Nr 3.

.

Małe Niepubliczne Przedszkola.

o

3 szkoły średnie,w tym:
Liceum ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie
Zespół' Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja
Kopernika,

Zespół SZkół Ponadgimnazja|nych im. WładysławaSt. Reymonta
o

3 szkołyniepubliczne,w tym:
Studium i Liceum Ekonomiczne "FORUM"
SzkołaPolicealna dla Dorosłych,
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych.

Zaplecze sportowe
W Rawie Mazowieckiej funkcjonują ogólnodostępne obiekty sportowo-rekreacyjne
działĄącew ramach:
o

ośrodka Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej, umożliwiający mieszkańcom
dostęp
i

do

hal

sportowych

z

boiskiem

piłki

siatkowej

koszykowej, sauny' siłowni, stołów do tenisa oraz kortów

tenisowych.

do

W sezonie letnim w ramach ośrodkafunkcjonuje również przystan wodna, oferująca
dostęp do łodzi wiosłowych, kajaków, rowerów wodnych, oraz łodzi żaglowych.
Ponadto oSiR

od roku 2008 zarządza

stadionem miejskim z boiskiem do piłki nożnej, bieŻnią, trybunami i zap|eczem
szatniowo - sanitarnym.
W roku 2008 przybył nowy ogólnodostępny nowy kompleks sportowy w ramach
programu,,Orlik 2012"
Miasto zapewnia pełne zap|ecze sportowe dla szkół ' których organem prowadzącym
jest Miasto Rawa Mazowiecka.
ośrodka
.

AQUARIUM

Centrum Fit Rawa. obiekt sportowo - rekreacyjny mieści się w Rawie

Mazowieckiej, przy ulicy Katowickiej, tuz obok zalewu Tatar i kompleksu
rekreacyjnego oSiR. Na wszystkich spragnionych ruchu i relaksu czekają baseny,
wodny światmalucha, strefa saun Ze słonecznąłąkąi grotą solną oraz sa|ado ćwiczeń
i znakomicie wyposażonasiłownia.Do AQUARIUM

warto wybrać się o każdejporue

roku. Poza stałymi propozycjami relaksu i aktywnego spędzenia czasv, w sezonie
zimowym czynne jest zadaszonesztuczne lodowisko.
W Rawie Mazowieckiej instytucją pomagającą osobom i rodzinom, które utraciły
zdolnośćsamodzielnegoradzenia sobie w trudnych sytuacjachjest Miejski ośrodekPomocy
Społecznej (MOPS). Instytucja ta udzięIa pomocy w formie finansowej, rzeczowej, pracy
socjalnej, poradnictwa prawre go i p sycholog icznego.

Ponadtoinstytucje,któremogąpodejmowaówspółpracęwzakresierea|\zacji
programu:
o

Biuro Rady Miasta Rawa Mazowiecka (Radni Miasta)

o

StrażMiejska

o

Powiatowy Urząd Pracy

o

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

o

(zespół kuratorski)
Sąd Rejonowy Wydział III Rodzinny i Nieletnich

oKomornikSądowyprzySądzieRejonowymwRawieMazowieckiej
o

Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

o

Rawsko-Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa

o

Powiatowa Komenda Policji

.

Alkoholowych
Miejska Komisja do Spraw Rozwiązywania Problęmów

o

Media lokalne

o

Zwtązki i Stowarzyszenia, w tym:

o

Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie "Szansa"

oStowarzyszenie',PogotowieRodzinne''im.JolantyFadeckiej
Stowar zyszenie ,,Przymierze Rodzin'' (Świetlica Środowiskowa)
Mazowieckiej
Polski Czerwony KrzyŻ-ZarządRejonowy w Rawie
- Koło Terenowe
Polski ZwiązekNiewidomych

o
o
r

o

',Dobro Dziec7,,
Stowar zyszenieRodziców i opiekunów dzieci Niepełnosprawnych
Rawskie Stowarzyszenie Hospicjum ,,obudŹmy Nadzieję''

o

Rodzinny

o

Misjonarzy
ośrodek Formacji Chrześcijanskiej Zgromadzenia

Krwi

Chrystusa
o

Parafie

CzęśćIII
Przeciwdzialanie problemom alkoholowym
1. Cele programu.
jest
Głownym celem programu z jednej strony
powstawaniu nowych patoloqii' Waznym celem jest
alkoholow)tch, a z drugiejzapobieganie
sobię z istniejącymi problemami.
takŻezwtększęniezasobów niezbędnych do radzenia

2. Główne kierunki dzia|afi oraz planowane do realizacjizadania.
Przedstawione ponizej kieruŃi

dział,afisą zgodne z działaniamizaleconymi przez

ustawodawcę orazrekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Niewątpliwie podstawowym zadaniem,jakie realizować musi miasto jest nowoczesna
i skuteczna profilaktyka. Powinna ona byó ukierunkowana na:
o popularyzację wiedzy natemat uzalężmienwśród
mieszkańców miasta,
. regularną działa|ność,
profilaktyc7ną w szkołach (realizację sprawdzonych w kraju
programów pro |rl aktyczny ch),
o stał4edukację rodziców, ukięrunkowanq na wzmacnianie tzw. czynników chroniących
młodziei ptzed uza|eŻnieniami ' w tym szczegó|nie więzi rodzic-dziecko oraz zwiększanie
wiedzy i kształtowanie konstruktywnych postaw związanych z nowymi zagrozeniami ,
takimi jak np. dopalacze.
o objęcie opieką dzieci t mŁodzieŻzrodzin z problemem alkoholowym (poprzez działanta
profilaktyczne adresowane do tej grupy odbiorców),
o edukacjg osob związanych bezpośrednioz pomaganiem osobom dotkniętym problemem
alkoholowym (członków komisjt rozwiqzywania problemów alkoholowych' pedagogów,
nauczycieli, pracowników MoPS, policji, strazy miejskiej),
o Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju osobistego, rozwijania zaintqęsowań
(głowni e dzieci t mtodzieŻy, aIetakŻedorosłych).
. promowanie zdrowego stylu Życia (poprzez organizowanie powszechnych |mpręz
kulturalno-sportowych).
Działania profilaktyczne, aby mogły być skuteczne muszą być długofalowe, powtatza|ne,
adekwatnedo danej grupy odbiorców i prowadzone przęz odpowiednio do tego przygotowane
osoby.
Planowane dział'ariaprofilaktyczne zawarte w programie będą odnosiły się nie tylko
do sfery związanej z przeciwdziałaniem ryzykownym zachowaniom spowodowanym
sięganiempo alkohol przez mieszkańców miasta. Ponieważ w nowoczesnych koncepcjach
profilaktycznych podkreślasię, ze na poziomie wczesnego zapobieganiapodział'na alkohol,
narkotyki i tytoń nie ma uzasadnienia, bowiem mechanizmy i motywy sięgania po środki
psychoaktywne są bardzo zb|iŻonę. Ustawodawca co prawda rozdzie|ił przeciwdział.anie
alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii. Dlatego funkcjonowaó będą w dwa odrębne
programy prze ciw działaniawymi enionym zj awi skom.

Zgodnie z
alkoholizmowi

zapisami ustawy o wychowaniu w ttzeźwości i przeciwdziałaniu

zadanięm własnym gminy jest ,'prowadzenie działan rwiązanych z

profilaktyką i rozsłtiqzywaniemproblemów alkoholowych oraz integracja społecma osób
uza|eżnionychod alkoholu'' (art.4, ust 1 ustawy).
W szczególności zadania wskazane w ustawie a realizowane w ramach Miejskiego
Programuobejmują:
1. zwiększeniedostępności
pomocy terapeutyczneji rehabilitacyjnejdla osób
uzaIeżmionychod alko holu'
2. udzielanie rodzinom, w
psychospołecznej i

których

prawnej'

a

występują problemy alkoholowę' pomocy
W szczególności ochrony

ptzed, przemocą

w rodzinie,
3. prowadzenie

profilaktycznej

działalności

informacyjnej

i

edukacyjnej

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdział.anianarkomanii,
w
w

szczególnoŚct
pozalekcyjnych

dla

dzieci

programach

i

opiekuńczo

młodzieiy

uczestniczących

wychowawcrych

i

socjoterapeutycznych,
4, wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rorwiązywaniu problemów alkoholowych,
5. podejmowanie interwencji w związkuznaruszeniem przepisów określonychw art. 13|
i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarzyciela publicZnego,
6. zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji
społecznej.
Zgodnie ze znowe|izowaną ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zadania
w zakresie przeciwdział'aria przemocy w rodzinie Są realizowane przez organy
administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonychw
obowiązujących przepisach prawa.
Do zadanwłasnych gminy na|eŻyw szczegóInoŚci tworzenie gminnego systemu
przeciwdziałaniaprzemocy w rodzinie, w tym:
l) opracowanie i rea|izacjagminnego programu przeciwdziałaniaprzemocy w
rodzinie oraz ochrony ofiar przęmocy w rodzinie;

2) plowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziaŁaniaprzemocy w
rodzinie w szczegó|nościpoprzęz dziaŁaniaedukacyjne sŁuiącewzmocnieniu
opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagro Żonych
ptzemoc4w rodzinie;
3) zapewnienie osobom dotkniętym pIzemocąw rodzinie miejsc w ośrodkach
wsparcia;
4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.
Planowane działania:
W Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywanta Problemów Alkoholowych na
rok 2013 w celu realizacji zadan przewiduje się następujące działanta:
Zadanie pierwsze.
Zwiększanie dostępności pomoql

terapeurycznej i

rehabilitaqłnej

dla

osób

uzaleznioqtch od alkoholu.
Realizacja tego zadania odbywaó się będzie poprzez:
1'

Dofinansowanie działalnościPuŃtu

Informacyjno - Konsultacyjnego dla osób z

problemem uzalęŻnięni ich rodzin'
2.

Dofinansowanie

szkoleń

osób

zajmujących

się

pomocą

terupeutyczną

i rehabilitacyjn4 dla osób uza|eznionychod alkoholu i narkotyków;
3.

Działania

Miejskiej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

w przedmiocie motywowania do leczenia otaz kierowania wniosków do sądu o
wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu
odwykowemu;
4.

Wnoszenie opłat do sądu za opinie w przedmiocie uza|eŻnieniaoraz kierowanie na
badanie w celu ustalenia diagnozy uza|eŻnientaod alkoholu;

5.

Zakup matęriałów orazliterutury fachowej;

6.

Dofinansowanie kontraktu z NFZ celem poszerzaniaoferty zĄęÓ terapeutycznychdla
o sob uza|ęŻniony ch, real izo wany ch przez P oradnię Le czenia U zaIeinień;

7,

Dofinansowanie v',1ljazdowychform terapii dla osób uzależnionych i członków ich
rodztn,

8.

Prowadzenie szkoleń dla osób podejmujących w ramach pełnionych zadań
zawodowych lub społecznych,funkcje interwencyjne, informacyjne oraz pomocowe

wobec osób uzaleznionych, zagrozonychuza|eŻnieniema takŻe
członków ich rodzin
(np. przedstawiciele Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
pracownicy MoPS, KPP Policji, Strłzy Miejskiej' personel
medyczny, członkowie
lokalnych or ganizac1i pozarząd,owych).
9.

Pomoc rehabilitacyjnę dla osób uza|eŻnionych.
Zadanie drugie.

l . Wspieranie działalności
świetlicśrodowiskowychi socjoterapeutycznych'
f . Finansowaniedyżurów psychologów w Urzędzie Miejskim,
3 . Dofi nansow anię działalnościPunktu Konsultacyj nego dla osób
dotkni ętych
przemoc4,

4 . Wspieranie działalności
grupy samopomocowejdla osób doświadczaj

ących

przemocy w rodzinie,
5.

Prowadzenie programów dla rodziców w formie warsŹatów umiejętności
rodzicielskich przygotowującychrodziców do wychowywania dziecibezprzemocy,

6 . Finansowanie szkoleń dla przedstawicieli grup zawodowych
ptzeciwdziałaniem przemocy'

w

tym

z

zajmującyclt się

za|<resu znowelizowanej

procedury

"Niebieskiej Karty",
Inicjowanie działan w zakresie przeciwdziałaniaprzemocy oraz staławspółpraca
w
ramach rea|izacji zadan
Miejskiego
Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
P r zeciw działania Przemo cy,

8 . Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie pomocy w zapewnieniu ofiarom
przemocy schronienia w sytuacjach kryzysowych,
9'

organizowanie letnich obozów socjoterapeutycznychd|a dzieci i młodzieŻyz rodzin
dotkniętych problemem alkoholowym lub przemocąw rodzinie,

10. organizowanie lokalnych dni trzęźwościotaz nabożeństw trzeźwościowych
z
udziałemspecjalistów i członków wspólnot AA' AL.-Anon i AL.-Ateen,
|1.organizowanie czasu wolnego osobom dotkniętym problemem alkoholowym,
lub
pruemocąw rodzinie.

Zadantawynikające wprost z ustawy o przeciwdział'ariuprzęmocy domowej, zostały
określoneszczegołowow Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Zadanie trzecie
Prowadzenie

profilaktycznej

dziatalności

i

informacyjnej

edukacyjnej

w zalcresie roa'uiqzywania problemów alkoholowych i przeciwdziatania narkomanii , w
szczególnościdla dzieci i młodzieŻy,w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a
takze działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczqcych w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo - wychowaw czych i socj oterapeutycznych.
Realizacja tego zadartiaodbywaÓ się będzie poprzez..
i.

Wspieranie działalności świetlic, realizujących

zajęcia profilaktyczno

wychowawcze dla dzieci z grvp ryzyka (rodziny niewydolne wychowawczo, rodziny
rozbite , ptowadzente zajęć profilaktycznych, informacyjnych dla rodziców orcz
konsultacji i poradnictwa rodzinne go, małzeńskiego i wychowaw cze go);
2.

Prowadzenie zajęÓ prof,rlaktycznych,edukacyjnych i rozwojowych dla młodzieŻyw
szkole Ipoza szkołą'
a) spotkania psychoedukacyjne na temat problematyki uzalęŻnięn,
b) programy profilaktyczne dotyczące zapobiegania przęmocy t uzaleinien,
c) proglamy słuŻącerozwijaniu ważnychumiejętnościspołecznych,
d) programy promujące tzw. zdrowy styl Życia,

3.

Prowadzenie

zajęć

z

elementami

socjoterapii

dla

dzieci

z

rodzin

z problemem alkoholowym;
4.

Realizowanie dyżurów psychologa w

Szkołach Podstawowych w

Rawie

Mazowieckiej, którego zadania polegać będą na udzieleniu pomocy uczniom z
zaburzęniarrtizachowania i emocji, w tym głównie uczniom zrodzin dysfunkcyjnych
atakŻękonsultacji i porad rodzicom;
5.

Prowadzenie spotkań edukacyjnych dla rodziców w ramach dział'ań statutowych i
pozastatutovvychplacówek o Światowych i innych instytucji ;

6.

Prowadzenie

konsultacji

rodzinnych,

poradnictwa

wychowawczego

i interwencji w sytuacji picia alkoholu oraz sięgania po substancje nielegalne przez
niepełno1etnich'
7.

Współpracaze szkołamiw zakresiedziil'ń profilaktycznych;

8'

Konsultacje

psychologiczne

dla

nauczycieli'

pedagogów,

wychowawców

w zakresie problematyki lza|eŻnień i przemocy;
9'

Dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach pozalekcyj nych;

10. Szkolenia d|a nauczycieli, pracowników socjalnych, kuratorów, policji

z zak'ręsu

profilaktyki zachowań ryzykownych u dzieci i rrlodzieŻy,
11. organizacja spartakiady młodzieżowejdla dzieci i rrlodzieiy oraz innych
przedsięwzięÓ profi lakty czny ch na terenie miasta,
|2.TJdziaŁw ogólnopolskich kampaniachprofilaktyczno-edukacyjnychadresowanychdo
dzieci, młodziezy (eśli takie będą organizowane),
13. Przygotowanie na terenie Rawy Mazowieckiej lokalnej kampanii edukacyjnej dla
dużej populacji dorosłych mieszkańców miasta oraz mŁodzieży.Kampania polegać
będzie na zespole skoordynowanych działań informacyjnych, edukacyjnych i
motywacyjnych, w którą włączą się lokalne instytucje, kościóły oraz organizacje
pozaruądowe'
l4'Sporządzenie lokalnej diagnozy skali problemów alkoholowych wśródmŁodzieŻy
(ostatniebadaniapochodzą z2O08r', a zgodnie z procedurąprzyjętąw europejskim
programie ESPAD winny byÓ powtarzane co 4lata).
Zadania wynikające wprost z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zostały
określoneszczegoł'owow Miej skim Pro gramie Przeciwd ziaŁaniaNarkomanii.
Zadanie crlarte.
Wspomaganie działalności insĘtucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służqcej
r ozw i qz1nvaniu pr obl emów alko hol owych.
Realizacja tego programu odbywaó się będzie poprzez:
1.

Współpracę

przy

rea|izacji

Miejskiego

Programu

Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z następującymipodmiotami:
.

Miejski ośrodekPomocy Społecznejw Rawie Mazowieckiej;

o

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;

o

Komenda Powiatowa Policii;

o

Straz Miejska;

o

Sąd Rejonowy;

o

Organizacje pozarządowe ZtereilJ Miasta;

.

Rawskie szkoły:

2.

o

Poradnia Leczęnia Uza|einieńw Rawie Mazowieckiej ;

.

oddziały TJzaleŻnieńz terenu województwałódzkiego,

o

Regionalne Centrum Polityki SpołecznejwŁodzi,

o

Państwowa Agencj aRorwiązywania Problemów Alkoholowych;

o

Kościoły.

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na rcdrizację zadafi wynikających
z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zadanie piąte.
Podejmowanie interwencji w zwiqzku z naruszeniemprzepisów olcreślonychw art. ] 3]
i 15 ustawy oraz występowanieprzed sqdem w charaherze oskarzyciela publiczne4o.
Realizacja tego zadania odbywaó się będzie popIzęzi
l.

Kontrole punktów sprzedazy i podawania napojów alkoholowych prowadzone
przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Straż
Miejską i Policję;

2.

Występowanie przed sądemw charakterze oskarĘciela publicznego;

3.

Składaniedo organów policji wniosków o wszczęcie postępowaniadowodowego'

Zadanie szóste.
Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów
Integracj i Społecznej.
1. Wspieranie klubów integracji społecznej, tworzonych na terenię Miasta Rawa
Mazowiecka

i

prowadzących

działalnośÓ o

charakterzę terapeutycznym,

samopomocowym, oferującym mozliwośózatrudnienia osób lza|eŻnionych i karanych
sprawców przemocy'
f . Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych.
Zadanie siódme.
Pomoc społecznaosobom uzależnionymi rodzinom osób uzależnionychdotkniętym
ubóstwem i wyk|uczeniemspotecznym i integrowanie ze środowiskiemlokalnym tych osób z
wykorzystaniempracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
dęk Pomocy Społecmej.
Zadanie realizowane ptzęz Miej ski o śro

3. Działa|ność
Miej skiej Komisj i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
a) Kompetencje i zadaniaKRPA określonesą w ustawie o wychowaniu w trzeźwości.
Nalezą do nich:
o

Inicjowani e działanw zakresie rea|izacji zadań związanych z profilaktyką i
rcmviązywaniem problemów alkoholowych,

B

Podejmowanie czynnościzmierzającychdo orzeczęniawobec osoby
uzaleznionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w za|<ładzię
leczenia odwykowego,

o

opiniowanie w przedmiocie zgodnościpostulowanego punktu sprzedaŻyz
uchwałąRady Miasta w sprawię zasadusytuowania punktów sptzedaŻy
alkoholu,

o

Kontrola w zakresie zasad i warunków korzystania z zerwo|eń na sptzedaŻ|ub
podawanie napojów alkoholowych.

b) Zasady vtynagradzaniaczłonków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych:
o

Ustala się ryczałtowewynagrodzenie_ dietędla członkakomisji wysokości 9,57o
najniŻszegowynagrodzenia ustalanęgo przezMinistra Pracy i Polityki Społecznej(za
udziat w kazdym spotkaniu -wyjazdowym lub stacjonarnym)

tr Wynagrodzenie członka komisji zadany miesiąc wypłacanejest na podstawie list
obecnoścido 5 dnia następnegomiesiąca.
4. Realizatorry Programu
o

Realizacja zadan określonychw programte na|eŻydo Pełnomocnika ds.
Uzależznten'powołanegoptzez Burmistrza Miasta, Miejskiego ośrodkaPomocy
Społecmej oraz do Miejskiej Komisji Rozvviązywania Problemów Alkoholowych,

D określone zadariaProgramu mogą być z|ecane osobom ftzycznym, instytucjom,
organizacjom pozarządowym na podstawie zawieranych umów cywilno -prawnych
bądźz|ecanych w formie dofinansowanie rca|izacji zadań własnych Gminy
(konkursy ofert dla organizacjipozarządowych) lub teŻprzekazywanych w drodze
zawartegoporozumienia między Urzędem Miasta a konkretnymi instytucjami.
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