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i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych 

na rok 2011               

 

 

 

 

 

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI  

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  NA  

ROK  2011 

 

 

 

 

Podstawa prawna i merytoryczna programu. 

 

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 

115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238).   

 Projekt Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na lata 2011 – 2015. 

 Skala Problemów Alkoholowych i Narkotykowych oraz związanych z 

przemocą domową wśród dorosłych mieszkańców  Gminy Miasto Brzeziny – 

raport z badań przeprowadzonych w 2009 r. przez Centrum Edukacji, Diagnozy 

i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej  

 Uchwała Nr XVIII/10/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 lutego 2008 r. w 

sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na 

terenie miasta Brzeziny na lata 2008 – 2014. 

  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie           

  (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493) 
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Wstęp 

 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 

rok 2011 jest w dużej części kontynuacją działań i zadań realizowanych w latach 

ubiegłych w postaci Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.  

Podstawowym celem programu jest zminimalizowanie rozmiarów szkód 

związanych z nadużywaniem alkoholu. 

Na przełomie lat 2007 – 2009 struktura społeczno – demograficzna 

mieszkańców Brzezin uległa zmianie. W 2007 r. liczba ludności wynosiła 12 383, 

2008 r. – 12 381, 2009 r. – 12 396 , 2010r. -12 410 . 

Informacje przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach pozwalają 

stwierdzić, że niekorzystne kierunki dot. tzw. „wskaźników rejestrowanego 

bezrobocia” uległy zwiększeniu.  Liczba zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Brzezinach na dzień 31 grudnia 2010 r. osób bezrobotnych wynosiła 896, w 

tym 376 kobiet (z terenu miasta Brzeziny). W 2009 r. była to liczba 847, w tym 346 

kobiet. Na koniec 2008 roku zarejestrowanych było 685, w tym 276 kobiet. Na terenie 

m. Brzeziny wskaźnik bezrobocia utrzymuje się na wysokim poziomie. Powiatowy 

Urząd Pracy w Brzezinach odnotowuje niski udział bezrobotnych z prawem do zasiłku 

w ogólnej liczbie bezrobotnych. 

 Z danych uzyskanych z Poradni dla Osób z Problemami Alkoholowymi 

wynika, iż w  2010 roku liczba osób z terenu Miasta Brzeziny leczących się w tutejszej 

placówce, wynosiła 179 pacjentów.  Z czego140 to osoby u których stwierdzono 

zespół uzależnienia od alkoholu (w tym 22 kobiet),  pijących szkodliwie 9 osób (w 

tym 1 kobiety),  współuzależnionych – 30 osób. 

 

Z informacji Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Brzezinach wynika że wnioski złożone  w latach 2008- 2010  o zastosowanie 

obowiązku leczenia odwykowego, składane były do w/w Komisji przez ( tabelka 

poniżej). 
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Wnioski złożone  przez           2008 2009             2010 

Rodzina 19 11 16 

Sąd Rejonowy(kuratorzy) 4 2 3 

KP Policji 34 40 27 

MOPS 19 14 10 

Prokuratura 10 11 7 

DPS 12 - - 

Ogółem 98 78 63 

 

Z danych statystycznych dotyczących przestępczości na terenie miasta Brzeziny 

uzyskanych z Powiatowej Komendy Policji wynika, że na terenie miasta najwięcej 

przestępstw i wykroczeń popełnianych jest w rejonie osiedli znajdujących się przy ul. 

Przedwiośnie, Kulczyńskiego oraz ul. Staszica, Placu Jana Pawła II 

 i Św. Anny.  

Według analiz najczęściej występującymi przestępstwami są kradzieże i 

prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwym. Do wykroczeń można zaliczyć: 

zakłócanie ciszy nocnej oraz ładu i porządku publicznego, niszczenie mienia, 

spożywanie alkoholu w miejscu do tego niedozwolonym oraz nieobyczajne wybryki.  

  

Szkody zdrowotne związane z nadużywaniem alkoholu 

 

Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim miejscu 

wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji, a ponad 60 rodzajów chorób i urazów 

wiąże się z jego spożywaniem. Picie napojów alkoholowych zawsze obarczone jest 

ryzykiem. Rośnie ono wraz ze wzrostem ilości spożycia. Blisko 14% Polaków i 4% 

Polek pije alkohol   w sposób zwiększający prawdopodobieństwo wystąpienia szkód 

zdrowotnych, psychologicznych i społecznych. Grupa osób najwięcej pijących 

(powyżej 12 l stuprocentowego alkoholu rocznie), stanowiąca 7,3% wszystkich 

konsumentów napojów alkoholowych, spożywa aż 46,1% całego wypijanego 

alkoholu. Grupa osób mało pijących (do 1,2 l stuprocentowego alkoholu rocznie), 

stanowiąca 46,9% konsumentów alkoholu, wypija tylko 4,9% całości spożywanego 
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alkoholu. Tak duża koncentracja spożycia rodzi poważne zagrożenia zdrowotne i 

problemy społeczne. Mężczyźni piją średnio 3 razy więcej alkoholu niż kobiety. 

 Bardzo ważne z punktu widzenia planowanych działań edukacyjnych są 

badania, które  potwierdziły funkcjonowanie błędnych przekonań dotyczących 

oddziaływania różnych rodzajów napojów alkoholowych na zdrowie  i 

bezpieczeństwo. W opinii badanych Polaków nadal piwo jest najmniej szkodliwym 

napojem alkoholowym, wino jest nieco bardziej niebezpieczne niż piwo, a wódka 

stanowi największe zagrożenie. 

 Alkohol etylowy zawarty w winie, piwie, jak i wódce spożywany przez kobietę          

w ciąży wpływa negatywnie na rozwój płodu. Najpoważniejszym uszkodzeniem płodu 

związanym    ze spożywaniem alkoholu przez ciężarną jest płodowy zespół 

alkoholowy (ang. Fetal Alcohol Syndrome, FAS). Wyniki ogólnopolskich badań 

ankietowych, przeprowadzone w 2008 r.  wskazują, że zwiększa się świadomość 

zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży dla zdrowia ich 

dzieci. Niemniej jednak nadal ważne jest prowadzenie w tym zakresie stałej edukacji.   

   

Przyjmując, że w Europie od 2-3% dorosłych uzależnia się od alkoholu (w tym ok. 5% 

mężczyzn i 1% kobiet), liczbę osób uzależnionych w Polsce można oszacować na ok. 

700-900 tys. Dla Brzezin jest to populacja  ok. 282 -372 osób.  

  Uzależnienie jest zaburzeniem bio-psycho-społecznym. Przyczynia się do 

rozwoju szeregu poważnych chorób. Są to m.in. stłuszczenie, zapalenie wątroby, 

marskość wątroby, alkoholowe zespoły psychoorganiczne, zapalenie trzustki, 

przewlekłe psychozy alkoholowe, zespół Wernickego-Korsakowa, napady drgawkowe 

abstynencyjne czy polineuropatia obwodowa. Uzależnienie powoduje dezorganizację 

życia społecznego osób nim dotkniętych    i ich rodzin. Istnieje wysoka zależność 

między uzależnieniem od alkoholu a bezrobociem, niższym statusem 

socjoekonomicznym, wypadkami i przemocą interpersonalną. 

 

 

 

 



 5 

Młodzież a alkohol 

 

 Spożywanie alkoholu przez osoby niepełnoletnie upośledza czynności 

poznawcze – koncentrację uwagi, zapamiętywanie, uczenie się, rozwój kontroli 

emocjonalnej, powoduje podejmowanie zachowań ryzykownych, groźnych dla życia i 

zdrowia, zakłóca proces rozwojowy, może powodować spowolnienie wzrostu i 

zaburzenia hormonalne. W całym Regionie Europejskim co czwarty zgon w grupie 

wiekowej 15-29 lat spowodowany jest nadużywaniem alkoholu. Z używaniem 

alkoholu przez młodocianych wiąże się między innymi obniżenie wieku inicjacji 

seksualnej, niechciane ciąże i ryzyko zarażenia wirusem HIV. 

 

 Spożywanie alkoholu jest najbardziej rozpowszechnionym zachowaniem 

ryzykownym wśród nastolatków (badania ESPAD, HBSC, Badania Mokotowskie). 

Choć jak wskazują badania, zdecydowana większość uczniów w wieku lat 15 i 17 

należy do grona konsumentów alkoholu, to po gwałtownym wzroście spożywania 

alkoholu przez młodzież w latach 1989–2000 zaobserwowano spadek spożycia wśród 

uczniów młodszych oraz stabilizację w grupie młodzieży starszej. Należy jednak 

zwrócić uwagę na wzrastającą liczbę pijących alkohol dziewcząt i młodych kobiet. 

Wskaźniki spożywania alkoholu przez dziewczęta dążą do zrównania się ze 

wskaźnikami spożywania przez chłopców. Konsumpcja alkoholu przez polską 

młodzież kształtuje się na średnim poziomie w porównaniu z resztą Europy. Około 

57% nastolatków przyznaje się do regularnego spożywania alkoholu, 21,7% 15–

latków upiło się w ciągu 30 dni poprzedzających badanie, a tylko 7% to abstynenci. 

 

 Na uwagę zasługuje  wzrost przyzwolenia dorosłych na spożywanie 

alkoholu przez osoby niepełnoletnie, przy czym chłopcy są w tym względzie 

traktowani bardziej liberalnie niż dziewczęta. 

Nasila się niestety zjawisko picia alkoholu przez młodzież. W 2009 r. na terenie 

Gminy Miasto Brzeziny przeprowadzono badania pod nazwą „SKALA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH WŚRÓD 

MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY MIASTO BRZEZINY” 
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 Jak wynika z badań pierwszy kontakt z alkoholem ma miejsce w bardzo 

młodym wieku. Można stwierdzić, iż jest to zjawisko dość powszechne. Znaczący 

odsetek osób, które nigdy nie piły alkoholu odnotowano tylko wśród uczniów z I klasy 

gimnazjum. Wśród starszych kolegów i koleżanek odsetek ten kształtował się na 

poziomie błędu statystycznego. 

Jednocześnie wraz z wiekiem wzrasta ilość osób, które piły alkohol 

wielokrotnie. 

Zostało to zilustrowane to na wykresie nr 1. 

 

Wykres nr 1. Odsetek respondentów, którzy pili alkohol wielokrotnie, na tle 

tych, którzy nigdy go nie próbowali 

 

Dziewczęta

Gimn. kl. 1 Chłopcy Gimn.

kl. 1 Dziewczęta

Gimn. kl. 3 Chłopcy Gimn.

kl. 3 Dziewczęta

ponadgimn. kl.

2

Chłopcy

ponadgimn. kl 2

nigdy

więcej niż 20 razy

17,95%

23,33%

44,44%

40,70%

57,50%
42,86%

28,21%

3,33%
6,35%

5,81%

2,50%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

 

 Konkretyzacją i uszczegółowieniem tego problemu było pytanie o używanie 

alkoholu w ciągu 30 dni poprzedzających badanie. W tym krótkim okresie czasu, we 

wszystkich grupach wiekowych odnotowano osoby, które piły piwo, wino i wódkę. 

Najczęściej respondenci przyznawali się do picia piwa, najrzadziej do wina. Znaczący 

odsetek chłopców ze szkoły ponadgimnazjalnej, aż 65 procent, piło w ciągu 30 dni 

poprzedzających badanie wódkę, co musi już budzić niepokój. 
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Wykres nr 2. Odsetek osób, które w ciągu ostatniego miesiąca piły napój 

alkoholowy z określeniem rodzaju tego 

napoju.

20,00%

51,28%

56,67%

63,49% 63,95%

75,00%

20,00%

35,90%

43,33% 42,86%
37,21% 65,00%

14,29%

25,64%
33,33%

25,40%
30,23%

12,50%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Dziewczęta Gimn.

kl. 1

Chłopcy Gimn. kl.

1

Dziewczęta Gimn.

kl. 3

Chłopcy Gimn. kl.

3

Dziewczęta

ponadgimn. kl. 2

Chłopcy

ponadgimn. kl 2

wino 

wódka

piwo 

 We wszystkich grupach wiekowych istnieją osoby, które mają za sobą 

przypadki upicia się napojem alkoholowym. We wszystkich grupach były osoby, 

którym przytrafiło się to więcej niż raz. Skala problemu wzrasta z wiekiem. Warto 

zwrócić uwagę na fakt, że największy odsetek osób, które upiły się więcej niż 10 razy 

odnotowano wśród dziewcząt z III klasy gimnazjum. Nie można też nie odnotować 

faktu, że wśród chłopców z II klasy szkoły ponadgimnazjalnej przypadki upicia się 

mają za sobą niemal wszyscy respondenci. 
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Wykres nr 3. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Ile razy w życiu zdarzyło ci 

się upić napojem alkoholowym 

 

14,29%

2,86%

2,86% 38,46%

5,13%

10,26%

23,33%

13,33%

23,33%
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Dziewczęta Gimn.

kl. 1

Chłopcy Gimn. kl. 1 Dziewczęta Gimn.

kl. 3

Chłopcy Gimn. kl. 3 Dziewczęta
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Chłopcy

ponadgimn. kl 2

więcej niż 10

3-10

1-2

 

 

 Katalog miejsc, w których młodzież pije alkohol jest bardzo szeroki. Ma to 

miejsce zarówno we własnym domu, w domu innym niż własny, „pod chmurką”, ale 

też w miejscach publicznych jak bar, czy pub lub dyskoteka. Z jednej strony więc 

nieletni piją alkohol za wiedzą i zgodą rodziców, z drugiej w miejscach publicznych, 

gdzie zgodnie z prawem, alkohol nie powinien być im podawany pod żadną postacią. 

Problem ten ilustruje wykres nr 8. Potwierdza on twierdzenie, że młodzież z wiekiem 

pije coraz częściej. Warto zauważyć, że młodzież ze szkoły ponadgimnazjalnej 

rzadziej pije alkohol w domu, natomiast znacznie częściej w rozmaitych lokalach.  
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Wykres nr 4. Odpowiedzi na pytania o to, gdzie respondenci pili alkohol w 

ciągu 30 dni poprzedzających badanie. 

 

Dziewczęta

Gimn. kl. 1
Chłopcy

Gimn. kl. 1
Dziewczęta

Gimn. kl. 3
Chłopcy

Gimn. kl. 3
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ponadgimn.

kl. 2

Chłopcy

ponadgimn.

kl 2
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0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%
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 W każdej grupie badanych znalazły się osoby, które przyznały się do 

wypicia co najmniej 5 „drinków” z rzędu, w ciągu 30 dni poprzedzających 

badanie. (Pojęcie „drink” zdefiniowane zostało jako: kieliszek wódki, duży 

kieliszek wina lub szklanka piwa.)  Generalnie takie zdarzenia miały charakter 

sporadyczny, nie więcej niż 3 razy. W niektórych grupach zdarzały się jednak 

pojedyncze przypadki częstszego picia dużych ilości alkoholu, nawet powyżej 

10 razy w ciągu 30 dni! Przypadki budzące niepokój zanotowano wśród 

chłopców ze wszystkich klas. 
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Wykres nr 5. Ile razy w ciągu 30 dni wypiłeś 5 lub więcej drinków z rzędu? 
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1
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kl. 3

Chłopcy Gimn. kl.

3

Dziewczęta

ponadgimn. kl. 2

Chłopcy
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więcej niż 10

4-9

1-3

 

 Młodzież, w znacznej części nie jest świadoma skutków picia alkoholu. 

Znaczny odsetek badanych twierdzi, że systematyczne picie alkoholu w 

ograniczonej ilości nie niesie ryzyka dla zdrowia lub, że jest to ryzyko 

niewielkie. Chłopcy mają w tym temacie bardziej radykalne i beztroskie 

poglądy. 

 

 

Wykres nr 6.  

Odsetek, respondentów, którzy twierdzą, że osoby, które wypijają jeden lub 

dwa „drinki” prawie codziennie nie ryzykują lub ponoszą małe ryzyko 

zaszkodzenia sobie (zdrowotnie lub w inny sposób) 
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Dziewczęta

Gimn. kl. 1 Chłopcy Gimn.

kl. 1 Dziewczęta

Gimn. kl. 3 Chłopcy Gimn.

kl. 3 Dziewczęta

ponadgimn. kl.

2

Chłopcy

ponadgimn. kl 2

nie ma ryzyka

małe ryzyko

48,57%

28,21%

33,33%

34,92% 34,88%
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11,43%

23,08%

10,00%

17,46%

3,49%
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45,00%

50,00%

 

 

 Respondenci doświadczyli skutków picia alkoholu. W każdej grupie wiekowej 

odnotowano osoby, które na skutek spożywania alkoholu doświadczyły: „kłótni lub 

sprzeczki”, „przepychanki lub bójki”, „wypadku lub uszkodzenia ciała”, utraty 

pieniędzy lub wartościowych przedmiotów”, „zniszczenia rzeczy lub ubrania”, 

„problemów z nauczycielami”, czy też „gorszych wyników w nauce”.  Pojawiały się 

również dość liczne twierdzące odpowiedzi na przypadki doświadczania 

poważniejszych problemów, takich jak „niechciane doświadczenia seksualne”, 

„kłopoty z policją”, czy też „prowadzenie motocykla lub samochodu pod wpływem 

alkoholu”.  

 

 W każdej grupie wiekowej znajdują się respondenci, którzy mają wśród 

znajomych osoby upijające się alkoholem systematycznie, czyli, jak określono w 

formularzu ankietowym – „przynajmniej raz w tygodniu”. Czynnik płci i wieku nie ma 

tu znaczenia, a skala zjawiska jest dość znaczna.  
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Wykres nr 7. Ilu wśród Twoich znajomych upija się przynajmniej raz w 

tygodniu. 

 

Dziewczęta

Gimn. kl. 1
Chłopcy

Gimn. kl. 1
Dziewczęta

Gimn. kl. 3
Chłopcy
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kl. 2
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kl 2
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5,71% 12,82%
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7,94%

13,95%

27,50%
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7,69%
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2,33% 7,50%
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20,00%

30,00%
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60,00%

 

 

 Dostępność do alkoholu jest – zdaniem badanych – bardzo duża. We 

wszystkich niemal grupach wiekowych najczęściej odpowiadano, iż alkohol młodzież 

może kupić w sklepie. Takich odpowiedzi udzieliło 92 procent ankietowanych 

chłopców z II klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Odsetek osób twierdzących, że alkohol 

mogą kupić w oficjalnej sieci dystrybucji wzrasta wraz z wiekiem badanych. Widać to 

zarówno jeśli chodzi o sklepy, jak i puby, czy bary. 

 Fakt powszechnej dostępności alkoholu w oficjalnej sieci dystrybucyjnej 

świadczy o tym, że badani nie spotkali się z odmową sprzedaży alkoholu ze względu 

na niepełnoletność. Można wnioskować, że częste niestety są przypadki łamania 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości przez osoby sprzedające alkohol w legalnych 

punktach sprzedaży.  
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Wykres nr 8. Dostępność alkoholu dla nieletnich – wg odpowiedzi 

respondentów. 

 

Dziewczęta

Gimn. kl. 1 Chłopcy Gimn.

kl. 1 Dziewczęta

Gimn. kl. 3 Chłopcy Gimn.

kl. 3 Dziewczęta

ponadgimn. kl.

2

Chłopcy

ponadgimn. kl

2

pub, bar, restauracja

melina

sklep

48,57%

74,36%
80,00%

84,13% 87,21%
92,50%

60,00%

28,21%

36,67%

46,03%

37,21% 45,00%

14,29% 17,95%
23,33%

30,16%

53,49%
52,50%
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Analiza SWOT problemów alkoholowych m. Brzeziny 

MOCNE STRONY  SŁABE STRONY 
 zdiagnozowana skala problemu, 

 prężnie działająca świetlica środowiskowo-

terapeutyczna „Świetlik”, 

 przychylność władz samorządowych, 

 pedagodzy szkolni we wszystkich szkołach 

samorządu gminnego,  

 Poradnia dla Osób z Problemem Alkoholowym w 

Brzezinach, 

 dobre funkcjonowanie pracowników socjalnych 

w środowisku, 

 prężnie działające Towarzystwo im. Św. Brata 

Alberta, 

 aktywna współpraca z kościołem katolickim, 

 amfiteatr- integrujący społeczność lokalną, 

 aktywnie działająca Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna, 

 dobre przygotowanie merytoryczne oraz 

doświadczenie zawodowe instytucji 

edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, 

 dobrze funkcjonujący klub abstynencki„Viola”, 

 dobrze działająca Miejska Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 dobra współpraca pomiędzy MOPS a MKRPA, 

 brak pedagogów  w szkołach ponadgimnazjalnych 

 słaby przepływ informacji między instytucjami w 

sprawach problemu nadużywania alkoholu, 

 mała aktywność  rodziców w sprawach 

problematyki uzależnienia od alkoholu, 

 skąpa oferta spędzania wolnego czasu przez 

młodzież, 

 brak współpracy między jednostkami  

samorządowymi,  

 nieformalne grupy młodzieżowe na osiedlach, 

 zubożenie środowiska, 

 zagrożenie wykluczeniem społecznym osób 

długotrwale bezrobotnych lub młodzieży 

kończącej szkoły, 

 problemy związane z funkcjonowaniem rodziny, 
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SZANSE  ZAGROŻENIA  
 bliskość dużego ośrodka miejskiego z zapleczem 

leczniczo-terapeutycznym, 

 rewitalizacja obszarów społecznych zagrożonych 

patologią, 

 usprawnienie przepływu informacji między 

instytucjami, 

 aktywizacja środowiska rodziców, 

 wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego,  

 zajęcia pozaszkolne w szkołach, 

 prowadzenie kampanii medialnych dot. 

uzależnień, 

 możliwość pozyskiwania dodatkowych środków 

finansowych, 

 rozwój gospodarczy miasta, 

 możliwości integracji społeczności lokalnej 

poprzez imprezy lokalne, 

 szeroka profilaktyka dot.   uzależnienia od 

alkoholu w szkołach, 

 rozprowadzanie wiedzy o zagrożeniach 

wynikających z uzależnienia od alkoholu różnych 

grup zawodowych  mających kontakt z tym 

problemem- prac. socjalni,  rodzice, pedagodzy 

instytucje pozarządowe itd., 

 nowe rozwiązania legislacyjne , 

 współpraca z sąsiednimi samorządami, 

 

 rozluźnienie więzi rodzinnych poprzez emigrację 

zarobkową,  

 rywalizacja grup rówieśniczych między sobą,  

 popularyzacja szkodliwych wzorców zachowań 

przez media, 

 dominujące stereotypy, 

 utrwalenie się patologii społecznej, 

 niechęć do wdrażania nowych form 

profilaktycznych, 

 postępujące zubożenie społeczeństwa,  
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Cele programu, podmioty uczestniczące w jego realizacji, kontrola 

 

 

 

I. Cele Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

 

II. Zadania profilaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

 

III. Podmioty uczestniczące w realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

IV. Działania i sposoby realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

 

V. Monitoring i ewaluacja  Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

      

Załącznik Nr 1 – Preliminarz budżetowy do realizacji zadań Miejskiego Programu                 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

 na rok 2011. 

 

 

 

 

 

 Zawarte w programie działania mają na celu ograniczenie rozmiarów występowania 

wyżej wymienionych zjawisk i zminimalizowania powodowanych przez nie szkód. Z 

jednej strony są to działania profilaktyczne, których głównym celem jest zapobieganie 
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powstawaniu nowych problemów, z drugiej działania na rzecz rozwiązywania i 

zmniejszania rozmiarów aktualnie istniejących problemów. Oczekujemy zmiany 

postaw społecznych wobec opisanych problemów. Spadku liczby przypadków 

przemocy w rodzinie, usprawnienia systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą.  

 

I.  Cele Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

 

Cele priorytetowe Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych   w roku 2011 obejmują: 

1)  współdziałanie z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami 

pozarządowymi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

2) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych,  

3) zapewnienie wsparcia dla działań podejmowanych na rzecz lokalnej 

społeczności, integrowanie działań różnych podmiotów, a szczególnie na rzecz 

dzieci i młodzieży, w celu zapobiegania szkodom powodowanym przez alkohol, 

4) ograniczenie spożycia napojów alkoholowych, zmiana struktury ich spożywania 

oraz obyczajów związanych z używaniem alkoholu, w szczególności zmniejszenie 

rozmiarów i zapobieganie spożywaniu alkoholu przez młodzież, 

5)      zmniejszenie szkód występujących u osób:  

- nadmiernie pijących i członków ich rodzin (np. degradacja zdrowia fizycznego, 

psychicznego oraz życia emocjonalnego, funkcjonowania społecznego, 

przemoc w rodzinie), 

       

 

 

 

 

II.    Zadania profilaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
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1. Kierunki profilaktyki: 

1) popularyzacja wiedzy na temat promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień  

(publikacje w prasie, dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych, 

organizacja lub udział w konkursach, happeningach), 

2) realizowanie programów edukacyjnych i profilaktycznych w szkołach, 

3) organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży zwłaszcza z grup ryzyka, 

4) upowszechnianie wiedzy na temat alkoholu, sygnałów przepowiadających 

zagrożenie uzależnieniem, 

5) podejmowanie działań na rzecz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

6) promowanie zdrowego stylu życia budowanego na trzeźwości. 

 

2. Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna: 

1) terapia osób uzależnionych, pijących alkohol w sposób szkodliwy  

2) terapia ofiar i sprawców przemocy w rodzinie, 

3) terapia osób współuzależnionych, 

4) wspieranie działalności grup wsparcia, grup wzajemnej pomocy, 

5) tworzenie punktów informacyjnych i konsultacyjnych, 

6) interwencje prawno-administracyjne, psychologiczne, socjalne w rodzinach 

dysfunkcjonalnych. 

 

 

 

III.  Podmioty uczestniczące w realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
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W realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów   

Alkoholowych   uczestniczą: 

1. Poradnia dla 0sób z Problemami Alkoholowymi w Brzezinach, ul. M. C. 

Skłodowskiej 6  (tel. 0 46 874 20 02, wew. 255). Poradnia świadczy usługi  

w zakresie obejmującym: 

1) terapię osób uzależnionych i współuzależnionych, 

2) konsultacje dla osób używających narkotyków lub w sposób szkodliwy 

używających innych substancji psychoaktywnych, 

3) ambulatoryjne leczenie medyczne, 

4) pomoc ofiarom przemocy w rodzinie, 

5) pomoc sprawcom przemocy w rodzinie. 

2. Stowarzyszenie Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „VIOLA”  

w Brzezinach, ul. Św. Anny 57 (tel. 0 46 874 25 80) z ofertą programową 

obejmującą: 

1) rehabilitację osób uzależnionych (czwartki w godz. 18 – 21), 

2) rehabilitację osób współuzależnionych (wtorki w godz. 18- 21), 

3) mityngi AA dla mężczyzn ( piątki od godz. 18, a w okresie letnim od godz. 19), 

4) mityngi AL – ANON dla kobiet ( piątki od godz. 18, a w okresie letnim od  

godz. 19), 

 

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach przy ul. Św. Anny 57 

 (tel. 0 46 874-12-95) w zakresie: 

1) pomocy rzeczowej i materialnej dla osób uzależnionych, współuzależnionych,  

2) dożywianie dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, 

3) prowadzenie środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej „Świetlik”  

w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 11, dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, 

zagrożonych alkoholizmem, narkomanią.      

4. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach, w 

skład której wchodzi czterech członków powołanych zarządzeniem Burmistrza 

Miasta Brzeziny. 
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Do zadań realizowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych należy: 

1) inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z 

profilaktyka i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 

2) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec 

osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu 

ambulatoryjnym lub stacjonarnym- zakładzie lecznictwa odwykowego, 

3) opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów 

alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z 

uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi ( limit i 

lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje 

alkoholowe), 

4) kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż 

lub podawanie napojów alkoholowych ( na podstawie upoważnienia 

wystawionego przez burmistrza, art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi),  

5) występowanie z wnioskami do Prokuratury o wszczęcie postępowania 

przygotowawczego w sprawach o znęcanie się nad rodziną, 

6) występowanie do Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach z wnioskami  

o podjęcie działań interwencyjnych przez dzielnicowego lub o podjęcie innych 

działań prewencyjnych, w sprawach, gdzie ujawniono zagrożenie przemocą  

w rodzinie, 

7) odwoływanie się od decyzji prokuratora, jeżeli zapadła decyzja o umorzeniu 

postępowania, a odwołanie wydaje się zasadne, 

8) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem art. 13
1
 i 15 ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 

występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego  

w przypadku naruszenia norm prawa. 
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9)  współtworzenie lokalnej koalicji organizacji, instytucji, osób fizycznych na 

rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii  

i ochrony przed przemocą w rodzinie. 

10)  Przeprowadzenie rozmów motywujących do leczenia. 

 

Członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział 

w pracach Komisji przysługuje wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia wynosi: 

1) dla przewodniczącego Komisji - 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

2) dla innych członków Komisji - 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Wynagrodzenie będzie wypłacone za każdy miesiąc na podstawie listy 

obecności, protokołów posiedzeń Komisji oraz protokołów kontroli punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych. 

 

5. Szkoły podstawowe, gimnazjum, zespoły szkół, zespoły szkół 

ponadgimnazjalnych, liceum ogólnokształcące -  realizują następujące zadania: 

1) działania profilaktyczne i socjoterapeutyczne, 

2) profesjonalne programy edukacyjne, 

3) uczenie umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu,  

4) edukacja rodziców i wychowawców w zakresie motywowania młodzieży  

do utrzymania abstynencji. 

6. Poradnia Zdrowia Psychicznego w Brzezinach, ul. Boh. Warszawy 1, 

7. Lekarze rodzinni. 
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IV. Działania i sposoby realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki 

      i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

W celu sprawnej i efektywnej realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyodrębniono trzy grupy działań 

przyporządkowując im odpowiednie formy i sposoby realizacji: 

 

1. Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna, w szczególności 

dla dzieci i młodzieży w zakresie szkodliwości napojów alkoholowych. 

 

2.Rehabilitacja osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. 

 

3.Inicjowanie i wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób 

fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych 

narkotykowych i przeciwdziałania przemocy. 
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ad.1 Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna, w szczególności 

        dla dzieci i młodzieży w zakresie szkodliwości napojów alkoholowych. 

 

 

Lp. Formy i sposób realizacji  Termin Realizatorzy          Uwagi o 

realizacji 

 

 

1. 

 

Zorganizowanie  

i przeprowadzenie w 

szkołach podstawowych 

programu edukacyjnego 

lub profilaktyki 

uzależnienia od alkoholu,   

 

II-XII 

2011     

 

Pełnomocnik, 

Dyrektorzy szkół, 

MKRPA 

 

 

 

 

2. 

 

Wdrożenie programu 

edukacyjnego, 

profilaktycznego  w 

gimnazjum w zakresie 

profilaktyki uzależnienia 

od alkoholu, dla klas I 

gimnazjum 

 

 

II - VI 

2011 

 

 

Dyrektor 

szkoły,MKRPA 

 

 

 

 

3  

 

Szkolenia dla 

przedstawicieli grup 

zawodowych stykających 

się w środowisku pracy  

z problemami 

alkoholowymi,  

 

I - XII 

2011 

 

 

Pełnomocnik 

MKRPA 

 

 

 

 

4. 

 

Zorganizowanie akcji 

„Lato w mieście” 

 

VII-VIII 

2011 

 

 

MOPS, świetlica 

„Świetlik” 

 

 

 

 

5. 

Obóz terapeutyczny 

dla  dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych  

 

 

VII-VIII 

2011 

 

Pełnomocnik, 

 MKRPA 

 

 

 

 

6. 

 

Happening „Alkohol, 

narkotyki, tytoń czy 

zdrowie – dylemat 

współczesnej cywilizacji” 

 

 

V – IX 

2011 

Przewodniczący 

MKRPA, Dyrektorzy 

szkół, Państwowy 

Powiatowy Inspektor 

Sanitarny 
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7. 

 

Punkt informacyjny o 

uzależnieniach 

i sposobach terapii  

 

 

II - XII 

2011 

 

Przewodniczący 

MKRPA, 

Terapeuta  Poradni 

dla Osób z 

Problemami 

Alkoholowymi 

 

 

8. 

 

Zakup i dystrybucja 

materiałów: informacyjno-

edukacyjnych, biletów  i 

nagród dla szkół i innych 

placówek realizujących 

zadania z zakresu 

problematyki uzależnień i 

inne materiały,  

 

rok 

2011 

Pełnomocnik 

MKRPA 
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ad.2 Udzielanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym  

         i współuzależnionym od alkoholu. 

 

 

Lp. Formy i sposób realizacji Termin 

realizacji 

Realizatorzy Uwagi o 

realizacji 

 

1.  

 

Dofinansowanie działań z 

zakresu przeciwdziałania 

alkoholizmowi  w 

proponowanych formach: 

 

- rehabilitacja osób 

uzależnionych  

od alkoholu, 

 

 

- rehabilitacja osób 

współuzależnionych 

(współmałżonków osób 

uzależnionych od alkoholu), 

 

- punkt informacyjny dla osób 

uzależnionych  

i członków rodzin oraz ofiar 

przemocy w rodzinie 

 

 

 

 

 

 

rok 2011 

 

 

 

 

rok 2011 

 

 

 

 

 

rok 2011,  

od 

poniedzia

łku do 

piątku  

w godz. 

17-20 

 

 

 

 

 

 

 Terapeuta Poradni 

dla Osób z 

Problemami 

Alkoholowymi 

lub 

psycholog, 

specjalista terapii 

uzależnień 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Objęcie osób opuszczających 

zakład leczenia odwykowego (po 

zakończeniu leczenia) 

dodatkowymi zajęciami 

psychoterapeutycznymi 

 

 

rok 2011 

 

zakład leczenia 

odwykowego, 

terapeuta 

 

     



 25 

3. Opieka terapeutyczna specjalisty 

terapii uzależnień dla osób 

korzystających z pomieszczeń 

terapeutycznych 

rok 2011 Lekarz , Poradni dla 

osób z problemami 

alkoholowymi, 

terapeuta uzależnień 

 

4. 

Kontynuowanie działalności 

świetlicy środowiskowej dla 

dzieci z rodzin z problemem 

alkoholowym (finansowanie 

kosztów utrzymania lokalu, 

zakup usług i materiałów, 

wynagrodzenia pracowników) 

 

rok 2011 

 

Kierownik MOPS 

 

 

5. 

Dożywianie dzieci  

z rodzin z problemem 

alkoholowym 

rok 2011 Kierownik MOPS  

 

6. 

Umieszczanie w miejscu 

właściwym osób nietrzeźwych w 

stanie zagrażającym ich życiu  

bądź zdrowiu lub zagrażającym 

bezpieczeństwu innych  

osób 

rok 2011 Burmistrz Miasta 

Brzeziny, Komenda 

Powiatowa Policji, 
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ad.3 Inicjowanie i wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych 

        służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych i 

przeciwdziałaniu przemocy. 

 

 

 

Lp. Forma i sposób realizacji Termin 

realizacji 

Realizatorzy Uwagi o 

realizacji 

 

1. 

Przestrzeganie zasad wydawania  

i cofania zezwoleń na 

prowadzenie sprzedaży napojów 

alkoholowych oraz zasad 

usytuowania i ilości punktów 

sprzedaży napojów 

alkoholowych określonych 

odrębną uchwałą Rady Miasta  

 

cały rok 

 

Burmistrz Miasta 

Brzeziny 

 

 

2. 

Przeprowadzanie  kontroli 

punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych w zakresie 

przestrzegania przepisów ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 

 

cały rok 

 

MKRPA 

 

 

3. 

 

Przeprowadzanie wywiadów 

środowiskowych i rozmów 

interwencyjno-motywacyjnych  

z osobami nadużywającymi 

alkoholu 

 

w zależności 

od potrzeb, 

po 

otrzymaniu 

zgłoszenia 

 

MKRPA 

 

 

4. 

 

Występowanie z wnioskami do 

Prokuratury o wszczęcie 

postępowania 

przygotowawczego w sprawach 

o znęcanie się nad rodziną 

W zależności 

od potrzeb, 

po 

otrzymaniu 

zgłoszenia 

 

 

MKRPA, 

Pełnomocnik, 

MOPS 

 

 

5. 

Odwoływanie się od decyzji 

prokuratora, jeżeli  zapadła 

decyzja o umorzeniu 

postępowania, a odwołanie 

wydaje się zasadne 

w zależności 

od potrzeb, 

po 

otrzymaniu 

zgłoszenia 

MKRPA, 

Pełnomocnik, 

MOPS 
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6. 

 

 

 

Kierowanie osób nadmiernie 

pijących na badania w 

przedmiocie uzależnienia  

od alkoholu i wskazania rodzaju 

zakładu lecznicze 

w zależności 

od potrzeb 

 

 

 

MKRPA  

7. Szkolenia i wynagrodzenia 

członków Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz podróże 

służbowe krajowe 

I – XII 2011 Burmistrz Miasta 

Brzeziny, 

Pełnomocnik, 

Przewodniczący 

MKPRA 

 

 

 

8. 

Kierowanie do sądu wniosków  

o wszczęcie postępowania w 

sprawie nałożenia obowiązku 

poddania się leczeniu 

odwykowemu 

 

po 

otrzymaniu 

opinii 

biegłych 

 

MKPRA 

 

 

9. 

Udzielanie pomocy kuratorom 

sądowym, wykonującym nadzór 

nad osobami poddanymi 

obowiązkowi leczenia 

odwykowego 

 

w zależności 

od potrzeb 

 

MKRPA, 

Pełnomocnik, 

Poradnia dla Osób 

z Problemami 

Alkoholowymi 

 

 

10. 

Organizowanie wspólnie z 

organizacjami pozarządowymi, 

Kościołami  i innymi związkami 

wyznaniowymi akcji 

dotyczących wychowania w 

trzeźwości i przeciwdziałania 

alkoholizmowi oraz innym 

uzależnieniom 

 

bieżąca 

współpraca 

 

MKRPA, 

Pełnomocnik 

 

 

11. 

Współpraca z lokalnymi 

mediami 

 

bieżąca 

współpraca 

 Burmistrz Miasta 

Brzeziny,MKRPA, 

Pełnomocnik 

 

12. Szkolenia członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. 

przemocy w rodzinie oraz Punku 

Konsulatacyjno-

Terapeutycznego 

w zależności 

od potrzeb 

Burmistrz  

V. Kontr 
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V. Monitoring i ewaluacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 
 

 

1. Burmistrz Miasta Brzeziny sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez 

pełnomocnika burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, który 

koordynuje i monitoruje realizację programu również w zakresie przeciwdziałania 

narkomani i przemocy w rodzinie.  

 

2. Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

składa sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Burmistrzowi Miasta Brzeziny do końca I kwartału za rok 

poprzedni. 

 

3. Burmistrz Miasta Brzeziny składa sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z wykonania Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  Radzie Miasta 

Brzeziny w terminie do 30 kwietnia za rok poprzedni. 

 

4. Burmistrz Miasta Brzeziny informuje Regionalne Centrum Polityki Społecznej  

w Łodzi o realizacji zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, składa także sprawozdanie z wykonania Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w formie i terminie 

określonym przez Centrum.  

 

PRZEWODNICZĄCY RADY  
 

 

        Zbigniew Bączyński 
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