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wsTĘP

Pľogram Profilaktyki i Rozwiązywania Pľoblemów Alkoholowych na 2018 rok opracowano

w oparciu o Naľodowy Program Pľofilaktyki i Rozwiązywaria Pľoblemów Alkoholowych,
Naľodowy Pľogram Zdtowia na lata 2016-2020 (Dz.U.2016, Poz. 1492), Kľajowy Progľam

Profilaktyki, Kľajowy Pľogram Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Wojewódzki
Pľogľam Profilaktyki i Rozwiązywania Pľoblemów Alkoholowych w Województwie

Mazowieckim.
Program wpisuje się również w cele i zadaniazavĺarte w Strategii Rozwiązywania Pľoblęmów

Społecznych Miasta Żyratdowa. Realizuje główne cele Strategii takie jak: pomoc społeczna

i przeciwdziałanie pľzemocy w ľodzinie, rczwiązywanie problemów alkoholowych

i narkomanii, w tym ce|e szczegółowe: pľofesjonalna pomoc terapeutyczno _ pľofilaktyczna,

racjonalna i efektywna profilaktyka problemowa' skuteczne przeciwđziałanie uzależnieniom,

promocja zdrowego stylu życia
Miejski Progľam Pľofilaktyki i Rozwiązywania Pľoblemów Alkoholowych na 2018 rok

opracowano na podstawie :

L. Ustawy z dnia 26 paźdzíeľnika 1982 ľ. o wychowaniu w trzeżwości i pľzeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U .2016 poz. 487, z późn' zm.)

2. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu pľzemocy w ľodzinie
(Dz. U. z 201 5 r., poz. I 390).

3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. t769
zpőżn. zm.).

Zgodnie z art. 4l ustawy z dnia 26 pażdziernika 1982 r. o wychowaniu w ttzeźwości

i pľzeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie dziaŁań związanych z profilaktyką

i rozvłiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych

od alkoholu na|eŻy do zadai własnych gmin. Zadania te w szczególności obejmują m.in.:

zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i ľehabilitacyjnej dla osób uza|eżmionych od

alkoholu; udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe' pomocy

psychospołecznej i pľawnej, a w szczególności ochľony ptzed przemocą w ľodzinie;

pľowadzenie proťrlaktycznej działalności infoľmacyjnej i edukacyjnej w zakresie

rozvłiązywania pľoblemów alkoholowych i naľkomanii, W szczególnoŚci dla dzieci

i rrú.odzięŻy; wspomaganie działalności instytĘi, stowaľzyszeń i osób ťlzycznych' służącej

rozwiązywaniu pľoblemów alkoholowych oÍaz podejmowanie inteľwencji w związku

znarvszeniem przepisów okľeślonych w art.13l i l5 ustawy' ota, występowanie przed sądem

w charakte rze oskatŻyciela public znego.

OPIS PROBLEMU

Alkohol jest bezpośľednią ptzyczyną wielu schoľzeń, w tym choľób wątľoby, wysokiego

ciśnienia, choľób serca' zawałls, nowotwoľów pľzewodu pokaľmowego, zabuľzeÍl

psychicznych, zwłaszcza o charakteľze depresyjnym i lękowym. Naduzywanie alkoholu jest

ptzyczynąuszkodzeń ciałaiśmierci wwyniku:wypadków' przemocy,zatruć, samobójstw.

' Art. 13' ustawy dotyczy zakazu reklamy i promocji napojów alkohololrych', Art. 15 ustawy dotyczy zakazu sptzedaży i podawania

napojÓw alkoholowych nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw'
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ogólnopolskie badania ESPAD (Euľopejskie Badanie w Szkołach na Temat Używania

Alkoholu i Naľkotyków) wskazują, iz większośi uczniőw młodszych jak i staľszych należy do

gľona konsumentów napojów alkoholowych (badaniami objęto uczniów tľzecich klas

gimnĘalnych - l5_latków i drugich klas szkół ponadgimnazja|nych _ 17_18 latków).

Najpopularniejszym spożywanym wśród nich trunkiem wciąż jest piwo.

Posługując się wynikami polskich badan epidemiologicznych w 20lŻ t., Liczbę osób

uzależmionych w Polsce można oszacować na ok. 600 tyś., zaś osób pijących alkohol

szkodliwie na ok. 2,5 mln.
W październiku 2015 ľoku przepľowadzono w Żytardowie na teľenie szkół

podstawowych, gimnazjalnych oraz szkőł ponadgimnazjalnych badanie, którego celem było

postawieni e diagnozy dotyczącej zakresu używania ptzez dzieci i rrůodzieŻ środków

psychoaktywnych: papierosów, alkoholu i narkotyków. W skład pľóby badawczej weszło 653

osób - uczniów VI klas szkół podstawowych, I, il i ilI klas gimnazjőw,I, II i ru klas liceum

o gólnokształcącego oraz Il klas techników i zasadníczych szkół zawodowych.

W szkołach podstawolvych funkcjonujących w gminie Żytardőw badaniami objęto 142

uczniów uczęszczających do klas VI. Z odpowiedzi udzielanychprzez tych uczniów wynika,

że kiedykolwiek papieľosy paliło 13 z nich (g,Iyo), pÍzy czym palenie ma w tym pľzypadku

charakter spoľadyczny.

Wiek inicjacji ,,papieľosowej'' wynosi 11,3 lat. Po alkohol sięgało 28 ucmiów (l9,7Yo), ptzy

czym jego spożywanie w przypadku 19 uczniów miało chaľakteľ sporadyczny, uroczysty

(Sylwester, imieniny, uľodziny) i odbywało się we własnym mieszkaniu i w towaľzystwie

ľodziców _9,Iyo (z rówieśnikami lub samemu piło alkohol 10 uczniów _7,0oÁ).

Pľzeciętny wiek uczniów, gdy dochodziło do inicjacji alkoholowej wynosił It,4|at.

W klasach VI niewielu jest uczniów, którzy pdą alkohol tak często, Że możlla to uznaé za

niebezpieczne: 3 uczniów wskazało, że pili ,,kilkanaście lub kilkadziesiąt ruzy w swym

ŻycilÍ,. Uczniowie najstarszych klas szkół pođstawowych wyprjają zwykle niewielkie ilości

alkoholu (najczęściej piwo i szampan), kilka lub kilkanaście ľazy upoiło się 4 uczniów.

W gimnazjach badaniami objętych zostało 388 uczniów, w tym I20 llcznićlw klas II.

Z uzyskaĺych odpowiedzi gimnazjalistów na pytania zavĺarte w ankiecie wynika, że

kiedykolwiek papieľosy paliło 46 uczniów tych szkół (38,3yo), przy czyÍn 13 z nich pali

często i systematycznie (10,8Yo), natomiast pozostali palą sporadycznie _ ,,od czasu do czasu''

Q5%). Wiek inicjacji ,,papierosowej'' wynosi u uczniów II klas gimnazjów |2,3 lat.

W sposób zagraŻający uza|eżnieniem nikotynowym' palenie ki|ka razy w tygodniu lub

codziennie, pali papieľosy 13 gimnazjalistów (10'8%).

Po alkohol kiedykolwiek sięgało 80 uczniów II klas gimnazjalnych (66'7Yo), ptzy czym

w przypadku 47 z nich (3g,2%) jego spożywanie ma chaľakteľ sporadyczny,,,świąteczny''

i odbywa się w gronie ľodzinnym' we własnym mieszkaniu lub mieszkaniach dalszej rodziny,

często w towaľzystwie rodziców.

Z ľówieśnikami pije alkohol 29 gimnazjalistów tj.24,2yo z nich, a samotne picie alkoholu nie

występuje wśród gimnazjalistów. Pľzeciętny wiek inicjacji alkoholowej u gimnazjalistów

przypada na !2,3 lat, 24,2Yo badanych gimnazjalistów przechodzi inicjację w towaľzystwie

swych ľodziców. 27,syo gimnazjalistów przyznało, że piło w swym życill alkohol kilkanaście

lub nawet kilkadziesiąt razy, a 5 z nich (4,2%o) wskazało, że upiło się kilkanaście lub

kilkadziesi ąt razy '
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W badaniu ankietowym uczniów szkół ponadgimnazja|nych uczestniczyło 80 uczniów II klas
liceum, techników i zasadniczych szkőł zawodowych. Udzielane pÍzez tych uczniów
odpowiedzi pozwalają na sformułowanie następujących stwieľdzefi, iż 25 uczniow pali
papieľosy spoľadycznie (30,0Yo); systematycznie papierosy pali 2t ucmiów (26,25%
ľespondentów). Wiek inicjacji ,,papierosowej'' wynosi u uczniów II klas gimnĘów I4,2lat
(uczniami techników i zasadniczych szkół zawodowych są nierzadko osoby - absolwenci Lo,
a więc osoby w wieku 18 lat, a nawet więcej). W sposób zagtaŻĄący uza|eżnieniu pali
papierosy ponad llo/o uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Po alkohol sięgało 67 uczniów II

klas liceum, techników i ZsZ (83,75yo), przy czym w pľzypadku 30% jego spożywanie ma
chaľakteľ spoľadyczny, ,,świąteczny'' i odbywa się w gronie rodzinnym, we własnym
mieszkaniu lub mieszkaniach dalszej rodziny' często w towaľzystwie ľodziców. Pľzeciętny
wiek inicjacji alkoholowej u gimnazjalistów wynosi l4,5 lat (37 ľespondentów pľzechodziło
inicjacje alkoholową wśľód ľówieśników _ 46,25Yo). Wśľód uczniów Lo, technikőw i ZSZ
uczniowie klas II, ktőrzy piją alkoho| zbyt często, tj. ,,kilka Íazy w miesiącu'' _ ,,kilka razy
w tygodniu" - ,,codziennie'' stanowią 4l,25vo (12 uczniów). Uczniowie II klas żyľardowskich
szkół ponadgimnazjalnych _ co jest oczywiste _ ptją więcej niż ich młodsi koleđzy ze szkőł
podstawow y ch or az gimnazj ów.
o zakľesie uŻywania psychoaktywatorów przez badanych uczniów żyrardowskich szkół
infoľmują dane w tabeli nľ 1.

Tabela 1: Palenie papierosów i picie alkoholu przez uczniów szkół żyraĺdowskich w 201 1

i 20l5 ľoku

Wyniki badań własnych

Z danychzamieszczonych w tej tabeli wynika, że:

- wśľód uczniów vI klas szkół podstawowych zmniejszył się odsetek tych, ktfuzy
kiedykolwiek palili papierosy i pili alkohol, utrzymał się ĺa zb|iŽonym poziomie odsetek

sięgających po dopalacze i zwiększyŁ się odsetek uczniów zaŻywających naľkotyki;
- wśľód uczniów II klas gimnazjalnych konsumpcja wszystkich psychoaktywatorów była
w 20l5 ľoku mniejszaniżw 2011 ľoku;
Wyniki bađania dowodzą, iŻ najczęściej konsumowanym środkiem psychoaktywnym ptzez

badanych uczniów jest alkohol.
Niepokojące jest, iż w piciu alkoholu towarzyszą młodym ludziom, jak wskazali w badaniu,

takŻę rodzice oraz inni dorośli członkowie ľodziny. To dowodzi, iŻ dzialaniami edukacyjnymi
na|eŻy objąó obok młodzieŻy również dorosłych, w tym rodziców i opiekunów.
Młodzi ludzie są bańziej podatni na doznawanie szkód fizycrnych, emocjonalnych

i społecznych, wynikających zatőwno ze spoŻywania alkoholuprzez nich samych, jak i ptzez

SzkoĘ
podstawowe

II klasy
gĺmnazjĺĎw

SzkoĘ
ponadgĺmnazjalne

20t5 2011 2015 2011 2015
Wyszczególnĺenĺe

2011

71,7 72,8
Palenie

papĺerosów
15,4 I9, 49 0) 38,3

92,5 83,75Pĺcie alkoholu 24,6 19,7 72,4 66,7
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innych. Skutki picia alkoholu (przede wszystkim przez członków rodziny) szczególnie

dotykają dzieci. Pľowadzi to często do ľozpadu tychże ľodzin, zuboŻenia materialnego

i emocjonalnego, zaniedbywania, przemocy czy stľaconych szans. Picie alkoholu przez ludzi

młodych jest w duŻej mieľze odzwieľciedleniem postaw i obyczajów powszechnie

występuj ących wśľód ludzi doľosłych.
Skalę problemów zwĺązanych z występowaniem uza|eŻniefi, w tym ze szkodliwym

spożywaniem alkoholu wśľód podopiecznych Miejskiego ośľodka Pomocy Społecznej

w Żyraĺdowie w latach 20t4 _2016 przestawia tabelanr 2

Tabela nr 2 Liczba osób dotkniętych różnymi typami uza|eŻnien - podopiecznych MOPS
w Żyrardowie w latach 2015 _2017

Legenda: A - uzależnienie alkoholowe; N/D - uzależnienię od naľkotykó w/d opalaczy ;

L.p.
Do20 r.Ż. 20 -26 r.ż 26 - 40 r.ż. Powyżej 40 r. ż.

Razem
K M K M K M K M

Osoby uzależnione w 2015 ľ.

A 1 5 1,2 8 28 54

N 1 1 J 1 6

H I I 2

v 2 6 16 I 30 62

Osoby uzależnione w 2016 r.

A 2 9 T7 30 58

N 2 J 1 6

H 1 1 2

s 2 t2 20 32 66

Osoby uzależnione w okresĺe 01.01.2017 r.-30.09.2017 r.

A 2 6 9 25 42

N/D I I 4 J 1 10

H

I 1 1 6 9 9 26 52

H _ uzaleźnienie od hazar du;
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Z danych MOPS wynika, iż problem uza|eŻnienia dotyczy głownie ludzi w śľednim wieku.
IJza|eŻnienia są zazwyczaj jedną z przyczyn zaniedbywania rcdziny, kłopotów ze

zna|ezieniem zatrudnieniem oľaz ubóstwa.
Można zauwaŻyi, że w kolejnych latach okresu 2015 _ 2016 następuje wzľost liczby osób

lza|eŻnionych wśľód podopiecznych MOPS. Wzrost ten może byó powodowany nie tylko
ľosnącym zakľesem sięgania po śľodki psychoaktywne oraz ulegania uzależnieniom
behawioralnym, ale takŻe większą świadomością potľzeby poddawania się przez

uzależnionych terapi i.

Ponizej przedstawiono infoľmacje uzyskane od Stľaży Miejskiej na temat zdarzeń zudziałem
mieszkańców po użyciu alkoholu, zarejestrowanych w poszczególnych latach.

Tab' 3. Zdarzenia, w poszczególnych latach, z vdziałem mieszkańców po użyciu alkoholu
zanotowane ptzez Stľaż Miejską

L.p. Rodzaj wykľoczeń 2015 2016 đo 30.09.2017

1
Spożywanie alkoholu
w miejscu publicznym 189 308 251

2
ZakJőcanie spokoju

poľządku publicznego w
stanie po użyciu alkoholu

39 27 46

J

Nieobyczajne wybryki
w stanie upojenia

alkoholowego
28 40 30

4.

Kieľujący pojazdamí
samochodowymi oľaz
rowerami w stanie po

użyciu alkoholu

1 0 0

obserwacje i badania pokazują, że zachowania ľyzykowne są skorelowane _ jedne pociągają

zasobąinne (np. picie alkoholu z reguły współwystępuje razem z paleniem papieľosów).

Ana|iza rcalizacji zađan Miejskiego Pľogramu Pľoťrlaktyki i Rozwiązywania
Pľoblemów Alkoholowych w roku 2016 wskazuje, iŻ wzrasta liczba rodziców (boľykających

się z problemem uzależnienia ich dziecka), ktotzy zwracają się o pomoc do specjalistów,

atakŻe zmniejszyła się liczba osób zgłaszających swoich bliskich z problemem uzależnienia

do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Pľoblemów Alkoholowych. Jest to efekt prowadzonej

działalności infoľmacyjnej, edukacyjnej profilaktyki lza|eŻnień (szczegőlnie w mediach),

w wyniku, której ľodzice są bardziej czujni i świadomi niebezpieczeństw, jakie niosą

uzaleŻnienia od alkoholu, tytoniu, narkotyków. Na uwagę zasługują działania z zakłesu

Rodzinnego ośrodka Pľofilaktyczno - Rozwojowego, w tym: poľady psychologów, z których

koľzysta ponad 100 rodzin rocznie. Podobna liczba osób zwľaca się o pomoc w spľawach

dotyczących pľzemocy w rodzinie i innych sytuacjach kryzysowych.
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W Żyrardowie funkcjonują 2 poradnie leczenia uzalreŻnięí. Informację o liczbie leczonych

pacjentów w Poradniach|Jza|eżnień pľzedstawiono w tabeli nr 4 i 5.

Tabela nr 4 Liczba leczonych pacjentów w Poradni UzaleŻnieh ,,Neuromedykď'
w

Tabela nľ 5 Liczba leczonych pacjentów w Poľadni ĺJzaleźmieí,,CZMZ"w Żyľaľdowie

Zestawienie wskazuj e, iŻ wzrosła liczba mieszkańców, podejmujących leczenie po ruz

pieľwszy.
o wielkości pľoblemu alkoholowego w środowisku lokalnym świadczą takłŻe

dane z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Pľoblemów Alkoholowych. Wnioski kierowane do

Komisji o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec osób naduŻywających

alkohol najczęściej składają bliscy osób nadużywających alkohol. Wzrasta |iczba wniosków

kieľowanych przez Policję i Miejski ośľodek Pomocy Społecznej. Statystyki pokazują, Że 70

_ 80 % spľawców przemocy wobec najb|iŻszych jest w chwili popełnienia czynu pod

wpływem alkoholu.

2016
01.01 do 30.09

2015
Poľadnia UzaleŻnĺen

,NEUROMEDYKA''
Liczba leczonych pacj entów

L.p

6984I Liczba leczonych pacj entów

32
50Ż.

Pieľwszy raz podej muj ący
leczenie

8795J Sesji gľupowych

13824ĺ4.
Poľad indywidualnych osobom

uzaleznionym

44645
Poľad indywidualnych osobom

wspőŁuza|eżnionym

10166. osób współuzależnionych

L.p. Poľadn ia U za|eŻnień,,CZ|\ĄZ" 2015 2016

I Liczba leczonych pacj entów 338 331

2.
Pierwszy ľaz podejmujący

leczenie
146

27?

J Sesji gľupowych 1340 1428

4.
Porađ indywidualnych osobom

uzależnionym
2084 r594

5
Poľad indywidualnych osobom

współuzależnionym
75t 598

6 osób współuzależnionych 100 290
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Na podstawie Uchwały Nr XLI/34Il}t z đnia 8 listopada 2001 r. w spľawie ustalenia
liczby punktów sprzedaŻy napojów alkoholowych na teľenie Żyraľdowa oraz Uchwały
Nľ XXI/1691I2 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 kwietnia 20IŻ r. zmieniającej uchwałę
w spľawie ustalenia liczby punktów sprzedłŻy napojów alkoholowych na terenie Żytatdowa
na|eŻy stwierdzió, iz limit punktów sprzedaŻy napojów zawierających powyżej 4,5 yo

alkoholu (z wyjątkiem piwa) ptzeznaczonych do spoŻycia poza miejscem sprzedaŻy
olľeślony liczbą _ 100 jest wykorzystany w 65Yo, natomiast ptzeznaczonych do spożycia
w miejscu sptzedaŻy określonych w liczbie 50 jest wykoľzystany w 58%. Są to infoľmacje na
dzień 22 listopada}}I7 r. uzyskane z Refeľatu Działalności Gospodaľczej.

Powyższe infoľmacje dotyczące problemów związanych z piciem alkoholu przęz
mieszkańców otaz wyniki badań i wnioski, jakie uzyskano dokonując ana|izy rcalrizacji
progľamu w 2017 ľoku posłuŻyĘ do ustalenia celów i zadai w ľamach realizacji pľogramu na
ľok 2018. Wynika Z nich, íŻ działania prewencyjne w zakľesie poprawy zachowaŕl
zdľowotnych ukierunkowane powinny być na wszystkich mieszkańcőw, ze szczególnym
zwľóceniem uwagi na dzieci i rrĺł'odzieŻ oraz ich rodziców. Zasadne jest również włączanie
w działania instytucji, osób poprzez budowanie koalicji na rzecz szeľzenia pľofilaktyki
alkoholowej wśľód mieszkańców.

zAsoBY LoKALNE D o PRoWADZENIA DZI 
^Ł 

ALNo Ś cI PRoFILAKTYCZNEJ
I POMOCOWEJ

1) Mĺejska Komisj a Rozwiązywania Problemĺów Alkoholowych
Komisja inicjuje działania w zakľesie okľeślonym w art. 4| ust. 1 ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym
pełni funkcję doľadczą i opiniuj ącą przy konstľuowaniu i rea|izacji Miejskiego Programu

Proťrlaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Podejmuje czynności zmietzające do otzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzaleznionej od

alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie |ecznictwa odwykowego, opiniuje
wnioski o wydanie zezwolenia na spľzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności
z uchwałami okľeślającymi warunki lokalizacji i limit punktów sptzedaŻy napojów

alkoholowych.

2) Poradnie Leczenia Uzależnieŕl
Zakład |ecznictwa odwykowego rea|izuje progľamy psychoterapii l,na|eźmieŕl

i współuzalężmięŕl oraz udzięla indywidualnych świadczeń zapobiegawczo _ |eczniczych
i ľehabilitacyjnych osobom uzaleźníonym od alkoholu i członkom ich ľodzin.

3) Podstawowa opieka zdľowotna
Dokonuje wczesnego rczpoznawaniaryzykownego i szkodliwego picia alkoholu przez osoby

nieuzaleŻnione i wynikających z tego szkód zdľowotnych oraz podejmuje inteľwencje w celu

ograniczania picia alkoholu pÍzez tych pacjentów, może stosowaó proceduľy przesiewowe

służące wczesnemu wykrywaniu uzaleŻnienia od alkoholu i kierowanie osób z podejľzeniem

lzależLnienia do konsultacji w poľadniach lub przychodniach lecznictwa odwykowego.
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4) Placĺiwkĺ oświatowe, ośwĺatowo - wychowawcze
Prowadzą profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną adresowaną do dzieci
i młodzieŻy oraz ľodziców. w placówkach oświatowych pracują osoby posiadające

uprawnieni a do realizacj i ľekomendowanych pro gramów profi laktyc zny ch.

5) Miejski ośrodek Pomocy Społecznej
Realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 ľ. o pomocy społecznej.

ośľodek udziela pomocy społecznej osobom i ľodzinom, m. in. dotkniętym problemami
uza|eżmień od alkoholu lub naľkotyków. Zadaniem pomocy społecznej jest również
zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym poptzez podejmowanie dział,ań zmierzĄących do
życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz integľacji ze środowiskiem. MOPS
współpľacuj e z Wydziałem Zdrowia i Spľaw Społecznych UM w rea|izacji programu

pn. ,,Rodzinny ośľodek Pľofilaktyczno - Rozwojowy''.

6) Komenda Powĺatowa Policji ĺ Stľaż Mĺejska
Służby te ľealizuj ą zadania związane w szczegőlności z zapobieganiem destrukcyjnym
skutkom zachowan osób nietľzeźwych w miejscach publicznych oraz przecivłdziałaniu
pľzemocy w rodzinie. Realizują również progľamy informacyjno _ edukacyjne adresowane do

dzieci i młodzíeży. Komenda Policji realizuje wraz z Miastem pľogram pn. ,,Trzeżwi
kieľowcy'' skierowany do dorosłych mieszkańców.

7) Centľum Kultury i AQUA Żyrardólw
Instytucje te pľomują bezpieczny i ,,wolny'' od śľodków psychoaktywnych styl spędzania

wolnego czasu' w szczegőlności w ľamach rea|ízacji programów adresowanych do dzieci
imłodzieŻy.

8) Sąd Rejonowy
III Wydział Rodzinny i Nieletnich oľzekam. in. o obowiązku leczenia odwykowego

9) organiz acje p ozarządowe ĺ grupy samopomocowe
'V,ĺ Żyrardowie działa kilka gľup samopomocowych, kilkanaście stowaľzyszeń ľealizujących
całoroczne pľogľamy na Ízecz dzieci, młodzieŻy i dorosłych. Funkcjonuje Stowaľzyszenie
Rodzin Abstynenckich, któľe realizuje pľogram pomagający w wychodzeniu z uzaleźnienia
or az z zakľesu pr zeciw działania pľZemo c y.

CELE PROGRAMU

Cel glĺíwny: ogľaniczanie szkodliwego spożywanĺa alkoholu ĺ zrvĺązanych z tym
problemów społecznych ĺ zdľowotnych

Cele szczegółowe
1. Popľawa stanu zdrowia i funkcjonowania społecznego osób uzaleŻnionych od

alkoholu i członków ich ľodzin.
2. ogtaniczanie szkód, jakie niesie uza|eŻnięnie od alkoholu.
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3. Ogtaniczanie liczby młodych ludzi spożywających alkohol.

4. ochľona đzieci i młodzieŻy przed presją skłaniającą do picia alkoholu oraz

zmniejszanie szkód, jakie może bezpośľednio lub pośrednio wyrządzié im alkohol.

5. ograniczenie rozmiaľów naľuszenia prawa lub innych zakłócei życia publicznego

przezosoby będące pod wpływem alkoholu.

6. Rozwij anie współpracy na rzecz pľofi laktykí uza|eżnieŕl'.

P(DZDZI^ŁI ZADANIA PRZYJĘTE Do REALIZACJI PRoGRAMU

ZADANIE I ZwlĘKsZENIE DosTĘPNoŚcl PoMocY TERAPEUTYCZNEJ
I REHABILITACYJNEJ DLA oSÓB aZ^LEŻNIoNYcH oD ALKoHoLU

CEL: Popľawa stanu zdľowĺa i funkcjonowanĺa spolecznego osób uzależnionych od

alkoholu ĺ członków ĺch rodzĺn.

Sposób realizacji:
1. Realizacja ponadpodstawowych progľamów psychoteľapii dla osób uzależnionych od

alkoholu i współuza\eŻnionych vłylłaczających poza zakľes kontľaktów

z Naľodowym Fundus zem Zdrowia.
2. Realizacja progľamów psychoteľapii uza|eŻnienia dla wybľanych grup pacjentówo

w tym dla: młodzieży, osób niesłyszących, oťtar przemocy domowej, mieszkańców

domów pomocy społecznej.

3. Realizacja progľamu korekcyjnego TUKAN dla młodzíeŻy uŻywającej środków

psychoaktywnych.
4. Podnoszenie kwalifikacji pracowników lecznictwa odwykowego poptzez udział

w szkoleniach, konferencjach, sympozjach, superwizjach i innych foľmach spotkan.

5. Współpľaca z biegłymi celem wykonywania przez nich opinii w pľzedmiocie

vzaleŻnienia od alkoho lu.

6. Zakup i upowszechnianie mateľiałów edukacyjnych, infoľmujących o istocie

uzaleŻnieŕĺ.

7. Upowszechnianie infoľmacji o placówkach lecznictwa odwykowego i ich ofertach.

8. Wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy dla osób uzależnionych

i współuzależnionych.
9. organizacja obozów terapeutycznych i innych przedsięwzięó z udziałem osób

uzaleŻnionych i ich rcdzin, mających chaľakteľ integľacyjny promujących spędzanie

wolnego czasv bez alkoholu oraz sprzyjających budowaniu zdrowych więzi

rodzinnych.

Wskaźniki:
_ |iczbaosób leczących się w trybie ambulatoryjnym,

- |iczbamłodzíeŻy uczestniczącej w pľogľamie TUKAN'
_ liczbapacjentów pietwszoruzowych |eczących się w tľybie ambulatoľyjnym,
_ liczba szkoleń i innych foľm podnoszenia kwalifikacji sfinansowanych ze środków

pľogľamu.
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ZADANIE II UDZIELANIE RoDZINOM, w KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ
PRoBLEMY ALKoHoLowE PoMoCY PSYCHOSPoŁECZNEJ I PRAWNEJ'
AszCZEGil,ľoŚcr 6CHRoNY PRZED PRZEMoCĄ w RoDZINIE

CEL: Ogranĺczanie szkód jakie nĺesĺe uzależnienie od alkoholu.

Sposób realizacji:
1. Realizacja poľadnictwa specjalistycznego w ľamach zadafi pľogramu,,Rodzinny

ośľodek Profi laktyczno-Rozwoj owy'''
2. Dofinansowaníe realizacji zajęć: opiekuńczo - wychowawczych dzieci i młodzieŻy

zgÍup ryzyka, w tym zrođziĺ z pľoblemem alkoholowym'

3. organizacja lokalnych natad, seminariów, konfeľencji na temat pomocy dziecku i
ľodzinie z problemem alkoholowym oraz przomocą.

4. Wspieľanie i finansowanie programów pomocowych skieľowanych do osób

doznających pľzemocy w rodzinie.

5. Realizacja pľocedury niebieskiej karty wynikającej z upľawnień Miejskiej Komisji

Rozwiązywarria Problemów Alkoholowych.
6. Aktualizacja informatora o instytucjach, placówkach i innych podmiotach

đziałający ch na rzę cz ofiar przemocy domowej .

7. Pokľycie kosztów dodatkowych szkoleń i mateľiałów edukacyjnych dla

pracowników placówek leczenia lzaleŻnięnia od alkoholu'

Wskazniki:
- |iczba dzieci uczestniczących w pľogľamach opiekuńczo wychowawczych

_ liczba osób koľzystających z pomocy specjalistów w ľamach Rodzinnego ośľodka

Pľofi laktyczno - Rozwoj owego (|iczba porad),

- liczba spľaw kieľowany ch ptzez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do

Inteľdyscyplinarnego Zespołu ds. Przemocy.

ZADANIE III PRowADZENIE PRoFILAKTYcZNEJ DzI^Ł^LNoŚcI
INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ w ZAKRESIE RoZWIĄZYWANIA
PRoBLEMÓW ALKoI{oLowYcH, w sZCZEGoLNoŚcI DLA DZlncI
I MŁoD zlEŻV, w TYM PRoWADZENIE PoZALEKCYJNYCH z^JĄl
sPoRTowYCH' A TAKŻE PoZALEKCYJNYCH PRoGRAľĺow oPIEKUŃCzo -

WYCHOWAWCZYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH

Cel: ograniczanĺe lĺczby mlodych ludzĺ spożywających alkohol.

Sposób rea|izacji:
1. Realizacja prograrrrów pľofilaktyki uza|eŻnień i ľozwoju umiejętności społecznych

oraz programów adľesowanych do rodziców i wychowawców mających na celu

opóźnianie inicjacji alkoholowej, nikotynowej adľesowane do dzieci i młodzieŻy,

realizowanych w placówkach oświatowych.

2. Realizacja na tľerrie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo
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wychowaw czy ch pro gľamów pľo fi l aktyc zny ch dl a dzi eci i mło dzieŻy .

3. Dofinansowanie letniego i zimowego wypoczynku w mieście otaz w formie
wyjazdowej dla dzieci i mŁodzieży.

4. oľganizowanie spotkań, naľad roboczych i konferencji sprzyjających wymianie
doświadczeń w zakľesie pracy pľofilaktycznej zmłodzieŻą.

5. Realizacja pľogramów pľofilaktyczno- interwencyjnych dla młodzieŻy upijającej się.

6. Realizacja śľodowiskowych pľogľamów i innych zajęć, alternatywnych wobec
uzależmieÍl, adľesowanych do mieszkańców, promujących życie bez alkoholu i innych
środków psychoaktywnych.

7. Realizacja środowiskołYych i pozalekcyjnych zajęć, spoľtowych i spoľtowo
ľekľeacyj ny ch przez uczniowskie kluby sportowe.

8. Realizacja dla rodziców oraz innych osób doľosłych zajęć, waľsztatowych
rozwijających ich umiejętności wychowawcze i radzenia sobie w sytuacjach trudnych
z dzíećmi' w tym w sytuacjach eksperymentowania przez nie z substancjami
psychoaktywnymi.

9. organizacja lokalnych imprez pľomujących zdrowy i trzeźwy styl życia oraz
inicjowanie przedsięwzięó mających na celu zmianę obyczajőw w zakľesie sposobów
spożywania napoj ów alkoholowych.

1 0. or g ani zacj a sp otkan z r e alizator ami działań pľo fi l akt yc zny ch.
llPrzękazywanie podziękowań, nagľód dla realizatorőw dział'ań profilaktycznych oraz

laureatów konkuľsów pľoÍilaktyc zny ch.

12. Edukacja publiczna z zal<ĺesu pľofilaktyki i ľozwiązywania pľoblemów lzależmięÍl
poptzez, zamieszczanie aľtykułów pľasowych, zamies zczanie na stľonie inteľnetowej

Miasta infoľmacji o działaniach podejmowanych na teľenie miasta w zakľesie
r o związy w ani a p rob l em ow uza|ężníeń.

I3.Udział w ogólnopolskich, regionalnych oraz organizacja lokalnych, edukacyjnych
kampanii społecznych.

14. Zakup i dystrybucja ulotek, broszur, plakatów, liteľatuľy, czasopism specjalistycznych
infoľmatorów i innych mateľiałów, związanych z realizacją zadan w zakresie
pľo fi l aktyk i i r o zw íązywani a pľo blemó w uzależnieŕl

15. Podnoszenie kompetencji zawodowych przedstawicieli służb kontakĘących się z
osobami niettzeżwymi'

|6. organizacja imprez kulturalnych i innych pľzedsięwzięó w tym ľekľeacyjno _

sportowych dladzieciimłodzieŻy wskazujących prozdľowotne formy wypoczynku.

Wskaźniki:
_ liczbadzieciirrůodzieŻy, rodziców i kadry pedagogicznej uczestniczącychw działaniach

ľealizowanych w ľamach szkolnych programów profilaktyki.

ZADANIE IV ZWIĘKS.ZENIE DosTĘPNoŚcI FoRM AKTYwNoŚcl
ALTERNATYWNYCH w sTosUNKU Do UŻYWANIA ALKoHOLU I TYToNIU

Cel: ochľona dzieci i młodzieĘ przed presją skłanĺającą do pĺcia alkoholu oľaz
zmniejszanie szkĺód' jakĺe może bezpośrednio lub pośľednĺo wyrządzić, im alkohol.
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Sposób realizacjí:
1' Dofinansowanie działaí pľozdľowotnego spędzania wolnego czasu na rzecz dziecí

i młodzieŻy
2. Wskazywanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego popÍzęz organizowanie

festynów, imprez spoľtowych z udziałem znarlych osobistości życia publicznego,
kulturalnego i spoľtowego.

3. Działalnośó profilaktyczna' w tym pozalekcyjne zajęcia kulturalne, spoľtowe jako
element pľogramów opiekuńczo _ wychowaw czy ch.

4. Świadczenie pomocy dla środowisk zagroŻonych _ poprzez umożliwienie spędzania
czasu wo lne g o r o zwij aj ący ch zainter es ow ani a własne.

5. Wspieranie podejmowanych działan mieszkańców w zakľesie wskazywania foľm
prozdľowotnego czasu wolnego, poprzęz np.: dofinansowanie/sfinansowanie biletów
wstępu na lodowisko, na basen, do kina, teatru oraz sfinansowanie kosztów pobýu
i transpoľtu.

Wskaźniki:
_ - liczba zrealizowanych przedsíęwzięć, wskazujących na pľozdrowotne foľmy spędzania

czasu wolnego,

- liczba podmiotów będących oľganizatorami wypoczynku letniego oÍaz liczba
uczestników form wyjazdowych i w miejscu zamieszkania.

ZADANIE v WSPoMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, sTowARzYsZEŃ
I osÓB FIZYCZNYCH SŁUŻĄCEJ RoZWIĄZYWANIU PRoBLEMow
ALKOHOLOWYCH.

Cel: Roaľijanĺe wspĺółpľacy n^ rzecz pľofilaktyki uzależnĺeń

Sposób realizacji:
1. Włączenie instytucji, organizacji pozaruądowych, osób ťĺzycznych, kościoła

w wykonywanie zadań wynikających z realizacji Miejskiego Pľogramu PľoÍilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Współpraca z Policją, SttuŻą Miejską Miejskim ośľodkiem Pomocy Społecznej
w rcalizacji programu na rzęcz pľoťrlaktyki i tozwiązywania pľoblemów
alkoho l owy ch or az zap obie gania pľzemo cy w ro dzini e.

3. Wspieľanie działań podejmowanych przez instytucje, stowatzyszenia i inne podmioty,
służące ĺozwiązywaniu pľoblemów alkoholowych, m. in. poprzez organizację
i finansowanie spotkań realizatorőw działań pľofilaktycznych, zakupy materiałów,
udziaŁ w spotkaniach, wynajem sali oraz obejmowanie patľonatu imprez przez nich
organizowanych.

4. Wspieranie działań podejmowanych ptzez instytucje, stowarzyszenia i inne podmioty,

słuŻące rczwiązywaniu problemów alkoholowych, m.in. poprzez oryanizację
i dofinansowanie szkoleń rozwl1ające umiejętności otaz zakllpy mateľiałów
związaĺychzrealizacjądziałanwzakesiepľoťrlaktyki.

5. Doposażenie w spľzęt niezbędny do realizacji działaĺ profilaktyki uza|eżnień,
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podmiotów i instytucji zajmujących się działaniami na tzecz rozvłiązywania
pľoblemów alkoholowych.

6. Współpľaca merytoryczna, udzielanie ľekomendacji, wymiana informacji otaz

wľęczani e po dziękow afi za dzíał'ania pľo fi l aktyc zÍte na ľ ze cz mieszkańców.

7. Promowanie dobrych praktyk w zakľesie pľofilaktyki i rozwiązywania pľoblemów

alkoholowych.

Wskazniki:

- |iczba podmiotów uczestniczących w r ealizacji pro gramu'
_ liczb a załoŻony ch niebieski ch kart, ptzekazany ch do Mo P S,

- Iíczba zawartychumów i zleceÍĺ.

ZADANIE vI wsPiŁPRAcA Z osoBAMI I INSTYTUCJAMI ZAJMUJĄCYMI sIĘ
PRoFILAKTYKĄ RYZYKoWNYCH ZACHoWAŃ

Sposób rcalizacji.
1. Współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

organizacjarni Pozaruądowymi, kościołami i innymi podmiotami - w ramach

prowadzonychptzeznie đziałanw zakľesie rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Wspieranie dzíałaí profilaktycznych pľowadzonych przez; oryanizacje Pozarządowe,

Samoľządy Mieszkańców, placówki oświatowe, jednostki organizacyjne Miasta,

kościoły i inne instytucje poptzez zakup nagród i podziękowan za podejmowanie

działań na rzecz profilaktyki uzaleŻnień wśľód mieszkańców.

3. Koordynowanie działaí pľoÍilaktyki uzalężnieŕĺ poprzez organizowanie spotkań

rcaIízator őw, a takŻe w zaj emną wymianę infoľmacj i i do świ adczeń.

4. Współpraca z Sądem, Policją, StraŻą Miejską w rcalizacji progľam! na tzęcz

profilaktyki i tozwiązywania pľoblemów alkoholowych' w tym ptzeciwdziałaniu

nietľ zeżvĺ oś ci ki eľowców.

Wskaźniki:
- liczbaprzedsięwzięó na tzęczpľofilaktyki wspieľany ch przez Miasto.

ZADANIE vII DZIAŁANIA NA RiZIłCL OGRANICZANIA DoSTĘPNoŚcl
ALKoHoLU, ĺZCZEGDLNIE DLA NIELETNICH oRAZ BEZPII';CZEŃSTWA
w MIEJSCACH PaBLICZNYCH NA TERENIE MIASTA ŻYRARDoWA

CEL: ogľanĺczenĺe rozmiarów naruszenia pľawa lub ĺnnych zaklóceń Ęcia publicznego

pÍzez osoby będące pod wpľywem alkoholu.
Sposób realizacji:

1. Współpraca z Policją, StľaŻą Miejską w realizacji pľogramu na rzecz pľofilaktyki

i ľ ozvłíązy w ania problemów alkoho lowych.

2. Współpraca zRefentemDziała|ności Gospodarczej i innymi podmiotami w zakľesie

przestzeganie zasad obľotu napojami alkoholowymi, w tym zasad wydawania

i cofania zezvłolen na pľowadzenie spľzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych
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do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaŻy oruz pľzeprowadzanie kontroli

w punktach sptzedtŻy i podawania napojów alkoholowych.

3. Współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, Policją, Stru:zą Miejską, Referatem

Działalności Gospodarczej i innymi podmiotami na rzecz podejmowania inicjatyw

dotyczących ograniczenia dostępności alkoholu i przestrzegania zasad obrotu

napojami alkoholowymi na terenie Miasta Żyrardowa.

4. Zotganizowarlie szkolenia dla sprzedawców alkoholu.

5. Wspieranie organizacji imprezpleneľowychbez sprzeduŻy napojów alkoholowych.

6. Włączanie się do lokalnych, ľegionalnych i ogólnopolskich kampanii edukacyjno -
pľofilaktycznych.

Wskazniki:
|iczba zđarzeí zaĺejestrowarLe przez kamery monitoľingu i podjęte interwencje Stľaży

Miejskiej,
Iíczba spľzedawców nap oj ów alkoholowych bioľących udział w szko leniu.

ľIIZDZIAŁ II ZADANIA I KoMPETENCJE CZŁoNKÓw nĺInĺsKIEJ KOMISJI
RoZWIĄZYWANIA PRoBLEMiw łlroHoLowYCH

Mĺej ska Komĺsj a Rozrviązywanĺa P ľoblemów Alkoh olowych

1. Inicjowanie đziałań lokalnych w zakľesie pľoťrlaktyki i ľozwiązywania problemów

alkoholowych.
2. opiniowanie pľojektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pľoblemów

Alkoholowychoruz sprawozdań z jego rcalizacji.

3. Motywowanie osób uzaleŻnionych i współuzależmionych do podjęcia teľapii.

4. Kieľowanie na badanie przez biegłego, w celu wydania opinii w pľzedmiocie

uzaleŻnienia od alkoholu.

5. Czynności w zakľesie proceduľy przygotowawczej, zgodnie z zapisami ustawowymi,

đotyczącej pľzygotowania wniosku do sądu w sprawie oľzeczenia o zastosowaniu

wobec osoby uza\eŻnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakresie

lecznictwa odwykowego i monitoľowanie rcalrizacji povły Ższej teľapii.

6. Współpľaca z podmiotami pracującymi na rzecz osób uzależnionych,

współuzależnionych i ofi ar przemocy.

7. Kontrolowanie na podstawie upoważnienia Prczydenta Miasta Żyrardowa

ptzesttzegania zasad i warunków korzystania z zezwo\enia na sptzeduŻ napojów

alkoholowych.
8. Wydawanie opinii dotyczącej punktu sptzeđaŻy napojów alkoholowych

w przedmiocie zgodności z uchvłałami ľady gminy, w sprawie liczby oraz

usytuowania tych punktów na teľenie Miasta.
g. Czynności kontrolne, na zlecenie Prezydenta Miasta, w stosunku do podmiotów

pr ow adzących sp rzed azJ p o daw ani e nap oj ów alkoho l owych.

1) Kontroli podlegają wszystkie podmioty gospodarcze pľowadzące sprzedaż

i podawanie napojów alkoholowych.
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2) Zespoły kontrolne składają się co najmniej z dwóch osób, w tym: pľzedstawiciela

Uľzędu Miasta Żyrarďowa lub Stľaży Miejskiej oraz człoĺlka Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Pľoblemów Alkoholowych' upoważnionych ptzez Pľezydenta

Miasta do przeprowadzania kontroli.
3) Za|<res kontroli zespołów đotyczy przestrzegania zasad i waľunków koľzystania

zzęzwolenia
- wiaľygodności oświadczeń o waľtości sprzedaŻy,

- zgodnośó pľowadzonej sprzedaŻy napojów alkoholowych z aktualnie ważnym

zezwoleniem,
- ptzestrzeganie przy sprzedaŻy zasad i waľunków określonych ustawą

o wychowaniu w trzeźwości i pľzeciwdziałaniu alkoholizmowi i w uchwałach

gminnych.
4) osoby upoważnione do dokonywania kontľoli mają pľawo do:

_ wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie jest

pľowadzona sptzedłŻ napojów alkoholowych, w takich dniach i godzinach,

w jakich jest pľowadzona ta działalność,
- Żądaniapisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz okazaniazezwo|en,

- Żądanía okazarlia dokumentów upľawníających do prowadzenia działalności

gospodaľczej.,

- Żądania okazania dokumentów' na podstawie których pľzedsiębiorca wyliczyŁ

waľto śó sprzeduŻy przedstawioną w o świadczeniu.

5) Z przeprowadzoĺej kontľoli sporządza się pľotokół, który wraz z wnioskiem

ptzekazuje się do Refeľatu Działalności Gospodaľczej. Kopię protokołu

pozostawia się Miejskiej Komisji Rozwiązywania Pľoblemów Alkoholowych.

10. Podnoszenie kwalifikacji z zakľesu pľofilaktyki i rozwiązywania pľoblemów

alkohol owy ch poprzez uczestnictwo w szko leniach, kursach i konferencj ach.

ll.Koszty realizacji zadan ľealizowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania

Pľoblemów Alkoholowych pokľywane są ze środków pľogľamu'

12.Prucakomisji odbywa się poza godzinami pľacy zawodowej jej członków co najmniej

2ruzy w miesiącu.
13. Z posiedzeń komisj i sporządzane są pľotokoły podpisane pÍzez członków komisji.

Wskazniki
_ Iiczbaposiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Pľoblemów Alkoholowych,

- Iiczbaudzielonych porad,
_ liczbawydanychpostanowień,

- liczba spoľządzonych opinii pÍzez biegłych sądowych w sprawie uzależmienia od

alkoholu,
_ liczba wniosków skieľowanych do Sądu o podjęcie czynności zmierzających do

orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego.
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R:oZDZIAŁ II| REALIZATORZY PROGRAMU

Realizatorem pľogľamu j est:

1' Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Uľzędu Miasta Żytardowa. Pełni on ľolę
kooľdynatora działań w zakresie zadan gminy, któľe wynikają z przepisów ustawy z đnia26
płździemika 1982 r. o wychowaniu w trzeżwości i pľzeciwđziaŁaníu alkoholizmowi, w tym:

a) kooľdynacja programul orazrcaLizacja niektórych jego zadań,
b) organizacja konkursów na wykonanie poszczególnych zadaŕl' nabóľ wniosków
i ofeľt w ľamach pľogramu'
c) współpraca z instytucjami i oľganizacjarli dzíałającymi w sferze profilaktyki
i r o zw iązy w ani a probl em ów uzal'eŻnieí,
d) udział w naľadach i szkoleniach, organizowanych w szczegőlności ptzęz samorząd
województwa i Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Kľaj owe Biuro ds. Przeciwd ziałania Naľkomanii,
e) kontrola realizacji zadaípľogramu zlecanych innym podmiotom,
g) zbieranie danych na temat pľoblemów alkoholowych na teľenie miasta.

2. Współľe alizatorami pľogramu są]

1) Miejskie jednostki organizacyjne, któľe posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie
i potencjał kadrowy w zakľesie zagadnieí objętych programem'

2) organizacje pozaruądowe i podmioty wymienione w aľt. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne instytucje i osoby ťlzyczne poptzez
z|ecanie zadan pľogramu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3) Placówki służby zdrowia.
4) Refeľat D ziałalno ści Go sp o daľ czej'ÍJ rzędu Mi asta Ży r ar dow a w zakľe s i e :

- Koordynowanie i udział w kontľoli podmiotów gospodarczych prowadzących
sptzedażil podawanie napoj ów alkoholowych.
- Monitoľowanie i nadzot w zakľesie wydawania i cofania zezwoleń na
sptzedaz/ podawanie napoj ów alkoholowych'
_ Przygotowanie infoľmacji z wyników kontľoli w zakľesie przesttzegania zasad
obľotu napoj ami alkoholowymi.

R:oZDZIAŁ Iv F'INANSoWANIE PRoGRAMU

Żtődłem ťlnansowania zadan Miejskiego Pľogľamu Pľofilaktyki i Rozwipywania
Problemów Alkoholowych są dochody Miasta w 2018 roku, pochodzące z opłat za
koľzystanie z zęzwo|enna sptzedaŻ napojów alkoholowych, jak również dochody z20l7 toku
niewykorzystane na rea|izację zadań Miejskiego Pľogramu Pľoťrlaktyki i Rozwiązywania
Pľoblemów Alkoholowych na rok2017 ' Zadania Pľogľamu finansowane są także ze śľodków
będących w posiadaniu instytucji, służb í organizacji pozarządowych, rcalizujących
ptzypisane im ustawowo lub statutowo zadania w zakľesie pľofilaktyki i rozwiązywania
pľoblemów alkoholowych.
Zlecanie zadań ujętych w Programie nastąpi zgodnie z obowiązującymi pľzepisami pľawa.

Podmioty realizujące zadania pľogramu składają spľawozdanie z rcalizacji zadania; są

zobowiązane do każdoľazowego zamieszczania infoľmacji o żrődlę dofinansowania lub
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finansowania zadania.
Zadania realizowane w ramach niniejszego Progľamu mogą być ľównież finansowane

z dotacji celowych, Państwowej Agencji Rozwiązywania Pľoblemów Alkoholowych, atakŻe
z darcwizn, zapisów i innych wpływów od osób pľawnych i ťlzycznych.

Zasady wynagľadzania członków Miejskiej Komĺsji Rozrľiązywanĺa Pľoblemów
Alkoholowych
1) Ustala się wynagrodzenie za czynności wykonywane w ramach obowiązków dla gminnej

komisji:
- dla członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości
8% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników obowiązującego w 2018 r., zgodnie
z Rozpotządzeniem Rady Ministľów sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pľacę w 2018 r'
- przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w wysokości 14% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2018 Í., zgodnie

z Rozporządzeniem Rady Ministľów spľawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę w 2018 r.

2) Wynagľodzenie dla gminnej komisji, naliczaĺęjest w opaľciu o listę obecności podpisanej

ptzez pľzewodnic zące go komisj i.

R]oZDZIAŁ v EWALUACJA PRoGRAMU

Realizację zađańprogľamu zaplanowano do 31 gľudnia 2018 r. Ewaluacja działańnabieŻąco
pÍzez cały ľok przez kooľdynatoľa projektu. Spľawozdanie z realizacji Pľogľamu Pľezydent

Miasta ŻytatdowaptzedL<ładaRadzie Miasta Żyrardowado końca II kwaľtału 2019 ľoku.

PBZEWODi\I(].]
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