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Podstawa prawna i merytoryczna programu. 

 

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

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 

1231 i Nr 167, poz. 1372; z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143; z 2004 r. 

Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 100, Nr 152, poz. 1597 i  Nr 273, poz. 2703; z 2005 

r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz.1110, Nr 155, poz.1298, Nr 179, poz.1485;  

z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1600). 

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005  

Nr 179, poz. 1485; z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826). 

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.  

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

• Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 – 2010 (Dz. U.  

z 2006 r. Nr 143, poz. 1033). 

• Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

lata 2006 – 2010 – opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez Państwową 

Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

• Skala Problemów Alkoholowych i Narkotykowych wśród Młodzieży z Terenu 

Gminy Miasto Brzeziny – raport z badań przeprowadzonych w 2006 r. przez 

Centrum Edukacji, Diagnozy i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej 

„Progres” w Koluszkach. 

• Rozpowszechnienie Zjawiska Przemocy w Rodzinie na Terenie Gminy Miasto 

Brzeziny - raport z badań przeprowadzonych w 2006 r. przez Centrum Edukacji, 

Diagnozy i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej „Progres” w Koluszkach. 
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Wstęp. 

 
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych, 

Przeciwdziałania Narkomanii i  Przemocy w Rodzinie na rok 2007  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 i innych substancji psychoaktywnych oraz 

przemocą w rodzinie. 

 W ostatnich latach konsumpcja w/w substancji sprowadza się najczęściej do 

mieszania środków uzależniających, pozostających w obrocie handlowym, jak  

i środków nabywanych poza legalną dystrybucją.  Skutkiem tego w lecznictwie coraz 

częściej pojawiają się pacjenci, których trudno jednoznacznie zdiagnozować jako 

uzależnionych wyłącznie  od narkotyków, leków psychotropowych czy alkoholu. 

Sytuacji tej często towarzyszy również zjawisko przemocy w rodzinie. 

Do najważniejszych problemów wynikających ze spożywania środków 

psychoaktywnych zaliczamy: 

 

1. Szkody zdrowotne u osób nadużywających alkoholu: 

Zgodnie z raportem Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącym Stanu Zdrowia 

na Świecie alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla 

zdrowia, a ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma związek z alkoholem. Dane 

Światowej Organizacji Zdrowia (2005 r.) wskazują, że konsumpcja alkoholu  

w Regionie Europejskim jest najwyższa w porównaniu z innymi regionami 

świata. Wynosi aktualnie 12,1 litrów czystego spirytusu w przeliczeniu na 

jednego dorosłego mieszkańca. Na całym świecie alkohol jest przyczyną 3,2 % 

zgonów w ciągu roku (1,8 mln) oraz 4 % DALY - 58 mln (DALY jest 

wskaźnikiem stosowanym do określenia stanu zdrowia danego społeczeństwa, 

wyraża łącznie lata życia utracone wskutek przedwczesnej śmierci bądź 

uszczerbku na zdrowiu w wyniku urazu lub choroby - jeden DALY równa się 

utracie jednego roku zdrowego życia).  
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W rodzinach z problemem alkoholowym, tj. w takich, w których co najmniej 

jedna osoba pije w sposób szkodliwy dla niej i dla członków tej rodziny żyje 3 -4 

mln osób, w tym 1,5 – 2 mln dzieci, 2,5 mln osób nadużywających alkoholu oraz 

600 – 700 tys. osób uzależnionych. Szkody wynikające z życia w takich 

rodzinach ponoszą przede wszystkim dzieci. Wśród najważniejszych 

konsekwencji wyróżnia się szkody: 

− fizyczne, 

− psychosomatyczne, 

− psychologiczne, emocjonalne, 

− psycho – społeczne. 

Rozmiary szkód mogą być zmniejszone przez skuteczną politykę wobec alkoholu 

i problemów z nim związanych.  

Nasila się niestety zjawisko picia alkoholu przez młodzież. W 2006 r. na terenie 

Gminy Miasto Brzeziny przeprowadzono badania w celu zdiagnozowania tego 

problemu. Badaniom poddano młodzież w wieku od 13 do 17 lat. Badania 

ujawniły, że brzezińska młodzież najchętniej sięga po piwo, a potem niestety po 

wódkę. Wraz z wiekiem obserwowano bardzo wyraźny wzrost liczby młodych 

osób korzystających z alkoholu oraz coraz większy udział napojów 

wysokoprocentowych (wódka) w strukturze spożycia napojów alkoholowych 

przez młodzież. Stwierdzono, że młodzież nawet z najmłodszej grupy wiekowej 

doświadcza już z powodu swojego picia określonych szkód. Zarówno liczba, jak 

i rodzaj szkód rosną wraz z wiekiem młodych ludzi. 

 

2. Szkody występujące u osób używających narkotyków: 

Od kilkunastu lat Polska jest dużym producentem nielegalnych narkotyków 

syntetycznych, w szczególności amfetaminy. Nasze państwo jest również  krajem 

tranzytowym lub docelowym dla innych narkotyków. Leczenie osób 

uzależnionych od narkotyków jest procesem długotrwałym, wymagającym 

działań zintegrowanych, często wykraczających poza samo leczenie uzależnień. 

Poznanie percepcji społecznej problemu narkomanii stanowi podstawę do 

kształtowania działań, zgodnych z oczekiwaniem społecznym. Na terenie miasta 
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Brzeziny problem dotyczący używania narkotyków występuje w mniejszej skali 

niż palenie papierosów, czy picie alkoholu. Badania przeprowadzone w 2006 r. 

wykazują, że we wszystkich grupach wiekowych poddanej badaniom młodzieży 

odnotowano osoby przyznające się do tego, iż używali narkotyki takie, jak 

marihuana lub haszysz, amfetamina i crack. Zazwyczaj pierwszym zażytym 

narkotykiem była marihuana. Sięgało po nią w różnych grupach wiekowych 

nawet 38% badanych. Badania pozwalają określić dostęp do narkotyków jako 

„dość łatwy” lub „bardzo łatwy” w różnych miejscach miasta w tym: szkoły, 

blokowiska, okolice dyskotek. Sytuacja taka rodzi konieczność prowadzenia 

zajęć profilaktycznych, prezentacji edukacyjnych z zakresu wiedzy na temat 

szkodliwości narkotyków i uzależnień. 

 

3. Przemoc domowa i inne szkody: 

Przez „przemoc w rodzinie” należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się 

umyślnie działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób 

bedących członkami rodziny, w szczególności narażające te osoby na 

niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność 

cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu 

fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne  

u osób dotkniętych przemocą.  

Przemoc domowa może być zarówno skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji  

w rodzinie, bez wątpienia należy zaklasyfikować ją do kategorii zachowań 

negatywnych o dużej szkodliwości społecznej. Mimo, że w relacjach 

międzyludzkich istniała ona zawsze, o przemocy w rodzinie mówiono niewiele, 

jakby nie postrzegając jej jako poważnego zaburzenia w funkcjonowaniu 

rodziny. Należy pamiętać, że przemoc domowa wiąże się z lękiem ofiar  

i świadków przed ujawnieniem takich przypadków. W związku z powyższym 

rzeczywista skala tego zjawiska jest trudna do zmierzenia. Oszacowanie zasięgu 

przemocy w rodzinie jest możliwe m. in. dzięki procedurze interwencji 

uprawnionych służb o nazwie „Niebieskie Karty”. W 2005 r. policja 

przeprowadziła w całym kraju 96.773 interwencje z wykorzystaniem tej 
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procedury. W 2004 r. takich interwencji zanotowano ponad 92.000, a w 2003 r. – 

ponad 85.000. Tendencja wzrostowa w tym przypadku nie oznacza, że przemoc 

w rodzinach nasila się, ale jest raczej wynikiem zmian świadomości społecznej  

i większej gotowości ofiar przemocy do ujawniania takich spraw. W 2005 r. za 

przestępstwo znęcania się (art. 207 k.k.) sądy skazały ponad 17.000 osób, z czego 

15.877 na karę pozbawienia wolności. Gminne komisje rozwiązywania 

problemów alkoholowych przeprowadziły w 2004 r. ponad 38.000 rozmów  

z ofiarami przemocy. 

Przemoc w rodzinie była przedmiotem badań przeprowadzonych na terenie 

naszego miasta w 2006 r. Na podstawie uzyskanych wyników oraz ich 

interpretacji można sformułować następujące wnioski: 

- Przemoc domowa na terenie miasta Brzeziny nie jest zjawiskiem 

marginalnym i dotyczy co najmniej kilkunastu procent rodzin. 

- Jako ofiary wymieniane są kobiety, zaś sprawcami przemocy są głównie 

mężczyźni.  

- Znaczący odsetek dzieci doświadcza jakichś form przemocy ze strony 

dorosłych zarówno psychicznej, jak i fizycznej. Sprawcami przemocy są 

głownie rodzice (fizycznej - najczęściej ojcowie, psychicznej – obydwoje 

rodziców). 

- Rozpowszechnienie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Brzezin jest 

porównywalne do rozmiaru tego zjawiska w innych gminach Polski. Formy 

przemocy, osoby będące sprawcami, jak i osoby krzywdzone, ujawnione  

w badaniach są dość charakterystyczne dla objawu zjawiska w innych 

badaniach. 

 

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 powstawaniu nowych problemów, z drugiej działania na rzecz 

rozwiązywania i zmniejszania rozmiarów aktualnie istniejących problemów.  
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I. Cele Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów  

Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie. 

II. Zadania profilaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania 

Narkomanii i Przemocy w Rodzinie. 

III. Podmioty uczestniczące w realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii  

i Przemocy w Rodzinie. 

IV. Działania i sposoby realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii  

i Przemocy w Rodzinie. 

V. Kontrola realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy  

w Rodzinie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Załącznik - Preliminarz budżetowy do realizacji zadań Miejskiego Programu                 

   Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,   

   Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie.  

   na rok 2007. 
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I.  Cele Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów    

Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie. 

 

 

 

Cele priorytetowe Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie. w roku 2007 

obejmują: 

 

 

1) ułatwienie dostępu do efektywnej terapii i rehabilitacji osobom: 

- uzależnionym i współuzależnionym oraz pijącym alkohol w sposób szkodliwy,  

- uzależnionym bądź szkodliwie używającym substancji psychoaktywnych,  

2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie, 

3) zapewnienie poparcia 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, narkotyki i inne 

substancje psychoaktywne, 

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. degradacji zdrowia fizycznego, 

życia emocjonalnego, społecznego funkcjonowania, przemocy w rodzinie), 

- używających narkotyków lub szkodliwie używających innych substancji 

psychoaktywnych, 

6) współdziałanie z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami 

pozarządowymi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie. 
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II.    Zadania profilaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania 

Narkomanii i Przemocy w Rodzinie. 

1. Kierunki profilaktyki: 

1) popularyzacja wiedzy na temat uzależnień, używania substancji 

psychoaktywnych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie ( np. 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 z grup ryzyka, 

4) upowszechnianie wiedzy na temat używania narkotyków, alkoholu, sygnałów 

przepowiadających zagrożenie uzależnieniem, 

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

6) promowanie stylu życia budowanego na trzeźwości, braku narkotyków  

i przemocy w rodzinie. 

2. Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna: 

1) terapia osób uzależnionych, pijących alkohol w sposób szkodliwy oraz 

używających narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, 

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. 
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III.  Podmioty uczestniczące w realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii  

i Przemocy w Rodzinie. 

 

 

 

W realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie uczestniczą: 

 

1. Poradnia dla osób 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) terapię dla osób uzależnionych (czwartki w godz. 18 – 21 ), 

2) terapię dla 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 ), 

5) punkt konsultacyjny dla ofiar i sprawców przemocy domowej (wtorki i czwartki 

w godz. 17 – 19), 

6) terapia indywidualna dla ofiar i sprawców przemocy domowej (wtorki i czwartki 

w godz. 17 – 19) 
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3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 11 

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

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

używających narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, ofiar przemocy  

w rodzinie 

2) dożywianie dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, używania 

narkotyków i przemocy w rodzinie. 

3) prowadzenie środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej „Świetlik”  

w Brzezinach, ul. Sportowa 1, dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem, 

narkomanią i przemocą w rodzinie. 

      

 

4. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach, w skład 

której wchodzi czterech członków powołanych zarządzeniem Burmistrza Miasta 

Brzeziny. 

Do zadań realizowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych należy: 

1) przyjmowanie wniosków w sprawie leczenia odwykowego osób uzależnionych 

od alkoholu, 

2) przeprowadzanie rozmów profilaktycznych, 

3) przeprowadzanie rozmów diagnostyczno – interwencyjnych, 

4) kierowanie osób na badania przez biegłych, 

5) występowanie z wnioskami do sądu w sprawach o zobowiązanie do leczenia 

odwykowego, 

6) występowanie z wnioskami do Prokuratury o wszczęcie postępowania 

przygotowawczego w sprawach o znęcanie się nad rodziną, 

7) 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, 

 11



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

postępowania, a odwołanie wydaje się zasadne, 

9) przeprowadzanie kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych, 

10) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem art. 131 i 15 ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 

występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego  

w przypadku naruszenia norm prawa. 

11) tworzenie lokalnej koalicji organizacji, instytucji, osób fizycznych na rzecz 

rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii  

i ochrony przed przemocą w rodzinie. 

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, przeciwdziałaniu 

narkomanii i przemocy,  

4) edukacja rodziców i wychowawców w zakresie pomagania młodzieży  

w utrzymaniu abstynencji, przeciwdziałaniu narkomanii i przemocy, zwłaszcza 

przemocy w rodzinie. 

 

 

 

 

 12



IV.      Działania i sposoby realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii  

i Przemocy w Rodzinie. 

 

 

 

W celu sprawnej i efektywnej realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy 

w Rodzinie. 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,  

narkotyków, innych środków psychoaktywnych oraz przemocy  

w rodzinie. 

 

 

 

2. Udzielanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom 

uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu, narkotyków i innych 

substancji psychoaktywnych, ofiarom, a także sprawcom przemocy  

w rodzinie. 

 

 

 

3. Inicjowanie i wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób 

fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

narkotykowych i ochrony przed przemocą w rodzinie. 
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ad.1 Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna, w szczególności 
        dla dzieci i młodzieży w zakresie szkodliwości napojów alkoholowych, 
        narkotyków, innych środków psychoaktywnych oraz przemocy w rodzinie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lp. Formy i sposób 

realizacji  
Termin Realizatorzy Przewidywany 

koszt w zł 
Uwagi o 
realizacji 

 
 
1. 

 
Wdrożenie w Szkole 
Podstawowej Nr 2 
programu 
profilaktycznego pt. 
„Agresja i przemoc” z 
elementami profilaktyki 
przeciwalkoholowej i 
przeciwdziałania 
narkomanii 
 

 
I  
2007    
 

 
Dyrektor szkoły, 
pedagodzy szkolni, 
Komisja 
 
 

 
1.860 
 

 

 
 
2. 

 
Zorganizowanie  
i przeprowadzenie w 
szkołach 
podstawowych 
programu 
edukacyjnego lub 
profilaktyki 
uzależnienia od 
alkoholu, 
przeciwdziałania 
narkomanii 
 
 
 

 
II-XII 
2007    
 

 
Dyrektorzy szkół, 
pedagodzy szkolni, 
Komisja 
 

 
1.000 
 

 

 
 
3. 

 
Wdrożenie programu 
edukacyjnego, 
profilaktycznego  w 
klasach I gimnazjum 
 
 

 
II - VI 
2007 
 

 
Dyrektor szkoły, 
pedagodzy szkolni, 
Komisja 
 

 
1.000 
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4. 

 
Koncert słowno-
muzyczny dla 
młodzieży o tematyce 
związanej z 
uzależnieniami 
(alkohol, narkotyki) 
 

 
II - XII 
2007 
 

 
Dyrektorzy szkół, 
pedagodzy szkolni, 
Komisja 
 

 
1.640 
 

 

 
 
5. 

 
Impreza estradowa  
dla dzieci i młodzieży  
o tematyce 
antyalkoholowej 
 
 

 
I-XII 
2007 
 

 
Dyrektorzy szkól, 
pedagodzy szkolni, 
Komisja 
 

 
2.000 
 

 

 
 
6.  

 
Szkolenia dla 
przedstawicieli grup 
zawodowych 
stykających się w 
środowisku pracy  
z problemami 
alkoholowymi 
 

 
I - XII 
2007 
 
 

 
Komisja, 
Przewodniczący 
Komisji 
 

 
1.000 
 

 

 
 
7. 

 
Zorganizowanie akcji 
„Lato w mieście” 
 
 

 
VII-
VIII 
2007 
 

 
MOPS, świetlica 
„Świetlik” 
 

 
5.000 
 

 

 
 
8. 

 
Zorganizowanie kolonii 
terapeutyczno-
wypoczynkowych 
dla dzieci z rodzin  
z problemem 
alkoholowym 
 
 

 
VII-
VIII 
2007 
 

 
Pedagodzy szkolni, 
Komisja 
 

 
7.500 
 

 

 
 
9. 

 
Happening „Alkohol, 
narkotyki, tytoń czy 
zdrowie – dylemat 
współczesnej 
cywilizacji” 
 

 
V – IX 
2007 

 
Przewodniczący 
Komisji, 
Dyrektorzy szkół, 
Państwowy 
Powiatowy 
Inspektor Sanitarny 
 

 
1.000 
 

 

 15



 
 
10. 

 
Punkt informacyjny o 
uzależnieniach 
i sposobach terapii 
 

 
II - XII 
2007 

 
Przewodniczący 
Komisji, 
Lekarz koordynator 
Poradni dla osób z 
problemami 
alkoholowymi, 
pracownik socjalny 
w/w poradni  
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ad.2 Udzielanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym  
         i współuzależnionym od alkoholu, narkotyków i innych substancji  
         psychoaktywnych, ofiarom, a także sprawcom przemocy w rodzinie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lp. Formy i sposób 

realizacji 
Termin 
realizacji 

Realizatorzy Przewidywany 
koszt w zł 

Uwagi o 
realizacji

 
1. 

 
Finansowanie kosztów 
utrzymania  
pomieszczeń 
terapeutycznych, 
wyposażenia, 
materiałów 

 
rok 2007 

 
Burmistrz 
Miasta 
Brzeziny, 
Pełnomocnik 

 
17.000 

 

 
2.  

 
Dofinansowanie 
działań z zakresu 
przeciwdziałania 
alkoholizmowi i 
pomocy ofiarom 
przemocy w rodzinie w 
proponowanych 
formach : 
 
 
- grupy terapeutyczne 
dla osób uzależnionych  
od alkoholu, 
 
 
- grupy wsparcia dla 
kobiet 
współuzależnionych 
(współmałżonków 
osób uzależnionych od 
alkoholu oraz ofiar 
przemocy w rodzinie), 
 
 
- punkt informacyjny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rok 2007 
 
 
 
 
rok 2007 
 
 
 
 
 
 
 
rok 2007,  
od 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekarz 
koordynator 
Poradni dla 
osób z 
problemami 
alkoholowymi 
lub 
 
psycholog, 
specjalista 
terapii 
uzależnień 
 
 
 

 
8.000 
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dla osób uzależnionych  
i członków rodzin oraz 
ofiar przemocy w 
rodzinie 
  

poniedziałku 
do piątku  
w godz. 17-
20 

 
 
 
 
 
 

 
3. 

 
 Punkt konsultacyjny 
dla osób używających 
narkotyków albo 
innych środków 
psychoaktywnych w 
sposób szkodliwy 
 

 
rok 2007 

 
Lekarz 
koordynator 
Poradni dla 
osób z 
problemami 
alkoholowymi, 
terapeuta 

 
 
 
 
 

 

 
4. 

 
Objęcie osób 
opuszczających zakład 
leczenia 
odwykowego(po 
zakończeniu leczenia) 
dodatkowymi 
zajęciami 
psychoterapeutycznymi 
 

 
rok 2007 

 
zakład leczenia 
odwykowego, 
terapeuta 

 
4.000 

 

 
5. 

 
Organizowanie 
wyjazdów 
rehabilitacyjno-
terapeutycznych  
w postaci obozu 
terapeutycznego dla 
uzależnionych, 
współuzależnionych  i 
ich dzieci (forma 
podsumowania rocznej 
terapii grupowej) 
 

 
rok 2007 

 
Przewodniczący 
Komisji, Lekarz 
koordynator 
Poradni dla 
osób z 
problemami 
alkoholowymi 

 
7.500 

 

 
6. 

 
Opieka terapeutyczna 
specjalisty terapii 
uzależnień w trakcie 
wyjazdów 
rehabilitacyjno-
terapeutycznych  
dla dorosłych 
 

 
rok 2007 

 
Lekarz 
koordynator 
Poradni dla 
osób z 
problemami 
alkoholowymi, 
terapeuta 

 
800 

 

 18



 
7. 

 
Zakup i dystrybucja 
materiałów: 
informacyjno-
edukacyjnych, biletów  
i nagród dla szkół i 
innych placówek 
realizujących zadania z 
zakresu problematyki 
uzależnień, znaków 
opłaty sądowej i inne 
 

 
rok 2007 

 
Przewodniczący 
Komisji 

 
1.500 

 

 
8. 

 
Kontynuowanie 
działalności świetlicy 
środowiskowej dla 
dzieci z rodzin z 
problemem 
alkoholowym 
(finansowanie kosztów 
utrzymania lokalu, 
zakup usług i 
materiałów, 
wynagrodzenia 
pracowników) 
  

 
rok 2007 

 
Kierownik 
MOPS 

 
72.400 

 

 
9. 

 
Dożywianie dzieci  
z rodzin z problemem 
alkoholowym 

 
rok 2007 

 
Kierownik 
MOPS 

 
25.000 
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ad.3 Inicjowanie i wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych 
        służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych  
        i ochrony przed przemocą w rodzinie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lp. Forma i sposób 

realizacji 
Termin 
realizacji 

Realizatorzy Przewidywany 
koszt w zł 

Uwagi o 
realizacji

 
1. 

 
Organizowanie badań  
i sondaży 
pozwalających 
ocenić aktualny stan 
lokalnych problemów 
alkoholowych, 
przeciwdziałania 
narkomanii oraz 
przemocy w rodzinie 
 

 
2007 -  
 - w razie 
potrzeby 
 

 
Komisja 

  

 
2. 

 
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 

  

 
3, 

 
Przeprowadzanie  
kontroli punktów 
sprzedaży napojów 
alkoholowych  
w zakresie 
przestrzegania 
przepisów ustawy  

 
1 raz w 
miesiącu 

 
Komisja 
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o wychowaniu  
w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi 
  

 
4. 

 
Przeprowadzanie 
wywiadów 
środowiskowych  
i rozmów 
interwencyjno-
motywacyjnych  
z osobami 
nadużywającymi 
alkoholu 
 

 
w 
zależności 
od potrzeb, 
po 
otrzymaniu 
zgłoszenia 

 
Komisja 

  

 
5. 

 
Występowanie z 
wnioskami do 
Prokuratury o 
wszczęcie 
postępowania 
przygotowawczego w 
sprawach o znęcanie 
się nad rodziną 
 

 
 

 
Komisja, 
Pełnomocnik, 
MOPS 

 
 

 

 
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 
 

 
w 
zależności 
od potrzeb, 
po 
otrzymaniu 
zgłoszenia 

 
Komisja, 
Pełnomocnik, 
MOPS 

  

 
7. 

 
Odwoływanie się od 
decyzji prokuratora, 

 
w 
zależności 

 
 Komisja, 
Pełnomocnik, 
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jeżeli  zapadła 
decyzja o umorzeniu 
postępowania, a 
odwołanie wydaje się 
zasadne 
 

od potrzeb, 
po 
otrzymaniu 
zgłoszenia 

MOPS 

 
8. 

 
Kierowanie osób 
nadmiernie pijących 
na badania w 
przedmiocie 
uzależnienia  
od alkoholu i 
wskazania rodzaju 
zakładu leczniczego 
 
Szkolenia  
i wynagrodzenia 
członków Miejskiej 
Komisji 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 
 
 

 
w 
zależności 
od potrzeb 
 
 
 
 
 
 
rok  
2007 

 
Komisja 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burmistrz 
Miasta 
Brzeziny, 
Pełnomocnik, 
Przewodniczący 
Komisji 
 

 
14.200 

 

 
9. 

 
Kierowanie do sądu 
wniosków  
o wszczęcie 
postępowania w 
sprawie nałożenia 
obowiązku poddania 
się leczeniu 
odwykowemu 
 

 
po 
otrzymaniu 
opinii 
biegłych 

 
Komisja 

  

 
10. 

 
Udzielanie pomocy 
kuratorom sądowym, 
wykonującym nadzór 
nad osobami 
poddanymi 
obowiązkowi 
leczenia 
odwykowego 
 
 

 
w 
zależności 
od potrzeb 

 
Komisja, 
Pełnomocnik 
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11. 

 
Organizowanie 
wspólnie  
z Kościołem akcji 
dotyczących 
wychowania w 
trzeźwości i 
przeciwdziałania 
alkoholizmowi oraz 
innym uzależnieniom 
 

 
bieżąca 
współpraca 

 
Komisja, 
Pełnomocnik 

  

 
12. 

 
Współpraca z 
lokalnymi mediami 
 

 
bieżąca 
współpraca 

 
Przewodniczący 
Komisji, 
Pełnomocnik 
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V. Kontrola realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie. 
 
 
 
 
 
1. Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

składa sprawozdanie z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii  

i Przemocy w Rodzinie Burmistrzowi Miasta Brzeziny do końca  

I kwartału za rok poprzedni. 

 

 

2. Burmistrz Miasta Brzeziny składa sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z wykonania Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania 

Narkomanii i Przemocy w Rodzinie Radzie Miasta Brzeziny w terminie do 30 

kwietnia za rok poprzedni. 

 

 

3. 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, Przeciwdziałania 

Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w formie i terminie określonym przez Centrum.  

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY  
 
 

Zbigniew Bączyński 
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Załącznik do Miejskiego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy  
w Rodzinie  na rok 2007. 

 
 
 
 

PRELIMINARZ BUDŻETOWY 
 
do realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2007. 
 
 
 
 
Przewidywane wpływy do budżetu z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 145.000,00 zł. 
 
Planowane wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007       – 172.400,00 zł. 
 
 
DZIAŁ 851          OCHRONA ZDROWIA 
 
Rozdział  85154    Przeciwdziałanie alkoholizmowi.    70.000,00 zł. 
                                                                                                                 
§ 2820 Dotacja  na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi              8.000,00 zł. 
§ 4170    Wynagrodzenia bezosobowe                18.000,00 zł.:     

- wynagrodzenia biegłych (lekarz psychiatra, psycholog) oraz  
wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania                     
Problemów Alkoholowych      13.200,00 zł. 

- zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych                                                          
po opuszczeniu zakładu leczenia odwykowego      4.000,00 zł. 

- opieka terapeutyczna specjalisty terapii uzależnień  w trakcie  
- wyjazdów rehabilitacyjno-terapeutycznych dla dorosłych       800,00 zł. 

       
§ 4210    Zakup materiałów i wyposażenia        4.000,00 zł.: 

- zakupy materiałów (edukacyjnych, biletów i nagród dla szkół  
i placówek zajmujących się problematyką uzależnień,znaków  
opłaty sądowej i inne)                                                   1.500,00 zł. 

- zakup materiałów dot. happeningu (nagrody,  
materiały edukacyjne, itp.)         1.000,00 zł. 

- zakup materiałów przeznaczonych na drobne nakłady połączone  
ze zwykłym użytkowaniem lokalu                                               1.500,00 zł. 
 
 
 
 

 25



§ 4300    Zakupy usług pozostałych       24.500,00 zł.: 
- zajęcia edukacyjne i profilaktyczne w szkołach podstawowych,  

gimnazjum i innych placówkach oświatowych na terenie miasta  
oraz imprezy kulturalne o charakterze profilaktycznym dla  
dzieci i młodzieży w wykonaniu artystów teatru i estrady   7.500,00 zł. 

- kolonie terapeutyczno - wypoczynkowe dla dzieci                                                  
z rodzin z problemem alkoholowym       7.500,00 zł. 

- szkolenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania                             
Problemów Alkoholowych                  1.000,00 zł. 

- szkolenie osób stykających się w środowisku pracy                                                   
z problemem alkoholowym       1.000,00 zł. 

- organizowanie wyjazdów rehabilitacyjno-terapeutycznych 
dla dorosłych osób uzależnionych, współuzależnionych  
i ich dzieci                       7.500,00 zł. 
 

§  4400    Czynsz za pomieszczenia terapeutyczne     15.500,00 zł.  
 
 

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach  

 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.             102.400,00 zł. 
 
§ 3110  Świadczenia społeczne                  25.000,00 zł.:     

- dożywianie dzieci z rodzin dotkniętych problemem  
      alkoholowym                                                                              25.000,00 zł. 

 
§ 4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników (Świetlik)    37.080,00 zł. 
§ 4040  zfn                                                                         2.164,00 zł. 
§ 4110  Składki na ubezpieczenie społeczne              6.834,00 zł. 
§ 4120  Składki na Fundusz Pracy            962,00 zł. 
§ 4210  Zakup materiałów i wyposażenia         1.500,00 zł.:  

- zakupy materiałów dla świetlicy środowiskowej Świetlik           1.500,00 zł. 
 
§ 4270    Usługi remontowe                                              1.000,00 zł. 
§ 4300  Zakupy usług pozostałych         9.080,00 zł.: 

- organizacja akcji „Lato w mieście”        5.000,00 zł. 
- pozostałe usługi                                                                             4.080,00 zł. 

 
§ 4400  Opłaty czynszowe za pomieszczenia (Świetlik)               17.220,00 zł. 
§ 4440  Odpis na ZFŚS          1.560,00 zł. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

 
Zbigniew Bączyński 
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