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I. Wprowadzenie

Zespół uzależnienia od alkoholu, zgodnie z kryteriami zawartymi w 10 edycji Międzynarodowej
Klasyfikacji Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów (ICD 10) należy definiować jako wystąpienie
przynajmniej  trzech  z  następujących  objawów,  w okresie  przynajmniej  jednego miesiąca  lub
w ciągu ostatniego roku w kilkukrotnych okresach krótszych niż miesiąc:

 silne pragnienie lub poczucie przymusu picia ("głód alkoholowy"),
 upośledzenie  zdolności  kontrolowania  zachowań  związanych  z  piciem  (upośledzenie

zdolności  powstrzymywania  się  od  picia,  trudności  w  zakończeniu  picia,  trudności
w ograniczaniu ilości wypijanego alkoholu),

 fizjologiczne objawy zespołu abstynencyjnego w sytuacji ograniczenia lub przerywania
picia (drżenie, nadciśnienie tętnicze, nudności, wymioty, biegunka, bezsenność, niepokój,
w krańcowej postaci majaczenie drżenne) lub używanie alkoholu w celu uwolnienia się
od objawów abstynencyjnych,

 zmieniona  (najczęściej  zwiększona)  tolerancja  alkoholu,  potrzeba  spożywania
zwiększonych dawek dla osiągnięcia oczekiwanego efektu,

 koncentracja życia wokół picia kosztem zainteresowań i obowiązków; uporczywe picie
alkoholu mimo oczywistych dowodów występowania szkodliwych następstw picia.

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą chroniczną, postępującą i potencjalnie śmiertelną. Nie jest
możliwe  całkowite  jej  wyleczenie,  a  jedynie  zahamowanie  narastania  jej  objawów  i  szkód
zdrowotnych z nią związanych.
W  świetle  nowoczesnej  wiedzy  uzależnienie  od  alkoholu  jest  chorobą  wieloczynnikową,  
biopsychospołeczną,  uszkadzającą  funkcjonowanie  człowieka  w  sferze  somatycznej,
psychologicznej, społecznej i duchowej. Model leczenia tego schorzenia musi być dostosowany
do takiego sposobu postrzegania tej choroby.
Nikt nie sięga po alkohol po to, aby mieć problemy.  Przeciwnie,  każdy kto spożywa alkohol
oczekuje korzyści – chce poprawić sobie nastrój, ubarwić szarą codzienność, ułatwić kontakty
towarzyskie, zrelaksować się. Niektórzy nawet wierzą, że alkohol może mieć korzystne działanie
zdrowotne.
Choć alkohol jest trucizną i z punktu widzenia toksykologii, każda ilość wypitego alkoholu jest
ryzykowna, to jednak w większości przypadków spożywanie małych dawek alkoholu nie pociąga
za sobą widocznych szkód zdrowotnych i konsekwencji społecznych. Mimo to nie powinni wcale
pić alkoholu:

 młodzi ludzie (ze względu na ryzyko poważnych zaburzeń rozwojowych),
 kobiety w ciąży i matki karmiące (z powodu ryzyka uszkodzenia płodu i negatywnego

wpływu na zdrowie dziecka),
 osoby chore, przyjmujące leki wchodzące w reakcje z alkoholem,
 wszyscy,  którzy  znajdują  się  w  okolicznościach  wykluczających  picie  (kierując

pojazdami, przebywając w pracy, w szkole, itp.),
 osoby, którym szkodzi każda, nawet najmniejsza ilość alkoholu.

Co  ósmy  dorosły  Polak  nie  pije  w  ogóle  alkoholu.  Kilkanaście  procent  dorosłych  Polaków
spożywa  alkohol  problemowo.  Szacuje  się,  że  w  grupie  tej  znajduje  się  ok.  900  tys.  osób
uzależnionych oraz ponad 2 mln osób pijących alkohol ryzykownie lub szkodliwie.
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Osoby pijące  alkohol  mogą  wielokrotnie  w ciągu  swojego  życia  zmieniać  wzór  spożywania
alkoholu  przemieszczając  się  na  continuum od abstynencji,  poprzez  picie  o  niskim poziomie
ryzyka do spożywania alkoholu w sposób wysoce ryzykowny i szkodliwy. Niektóre z nich się
uzależnią. Jest to wędrówka w dwie strony. Ktoś, kto dzisiaj pije alkohol na poziomie niskiego
ryzyka  może  w  wyniku  różnego  rodzaju  okoliczności  zwiększyć  swoje  picie  do  poziomu
wysokiego ryzyka. Ktoś, kto dziś pije ryzykownie lub szkodliwie może na tyle ograniczyć swoje
picie, aby radykalnie zmniejszyć wynikające z niego szkody. Abstynent może w każdej chwili
zacząć  pić,  a  osoba  uzależniona  może  zostać  abstynentem.  Najmniej  prawdopodobna  jest
sytuacja, że osobie uzależnionej uda się trwale ograniczyć spożywanie alkoholu, a więc wrócić
na stałe do picia kontrolowanego, o niskim ryzyku szkód.
Ryzykowne spożywanie alkoholu to picie nadmiernych ilości alkoholu (jednorazowo i łącznie
w określonym czasie) nie pociągające za sobą aktualnie negatywnych konsekwencji, przy czym
można  oczekiwać,  że  konsekwencje  te  pojawią  się,  o  ile  obecny  model  picia  alkoholu  nie
zostanie zmieniony.
Picie  szkodliwe to taki  wzorzec  picia,  który już powoduje szkody zdrowotne,  fizyczne  bądź
psychiczne; ale również psychologiczne i społeczne, przy czym nie występuje uzależnienie od
alkoholu. (za: J. Fudała: „Czy moje picie jest bezpieczne”, PARPAMEDIA, 2000)
Nadużywanie  alkoholu  generuje  wiele  szkód  społecznych,  m.in.:  zakłócenia  bezpieczeństwa
publicznego,  przestępczość,  wypadki  drogowe,  przemoc  w rodzinie,  rozluźnienie  lub  rozpad
więzi rodzinnych i międzyludzkich, ubóstwo oraz bezrobocie. 
Zgodnie z raportem Światowej Organizacji Zdrowia pt. „Zagrożenia dla zdrowia światowego.
Śmiertelność  i  obciążenie  chorobami  powodowane  wybranymi  najpoważniejszymi
zagrożeniami”  alkohol  znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka  dla zdrowia
populacji, odpowiedzialny jest za ponad 60 rodzajów chorób i urazów.
Analizując sytuację rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, szczególną uwagę należy zwrócić
na dzieci i młodzież, wychowujące się w tych rodzinach. Różne formy zachowań agresywnych
i represyjnych rodziców, zaniedbywanie obowiązków opiekuńczych i potrzeb dziecka, wywierają
destrukcyjny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci oraz na ich proces rozwoju. 
Zgodnie z art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t.: Dz.
U.  z  2016  r.,  poz.  487,  z  późn.  zm.)  prowadzenie  działań  związanych  z  profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od
alkoholu  należy  do  zadań  własnych  gminy.  Zadania  te  są  realizowane  w  ramach  corocznie
uchwalanego gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomsko
na 2017 rok,  zwany dalej  Programem określa  lokalne  działania  w zakresie  profilaktyki  oraz
minimalizacji  szkód  społecznych  wynikających  z  nadużywania  alkoholu.  Przedstawione
w Programie działania opierają się na współpracy instytucji pomocy profesjonalnej i organizacji
pozarządowych  oraz  dobieraniu  specyficznych  metod  do  rozwiązywania  konkretnych
problemów, a także szkoleniu wybranych populacji w zakresie tych metod. Należy podkreślić, że
w  opisach  działań  realizowanych  w ramach  Programu  większość  zadań  profilaktycznych,
korekcyjnych i terapeutycznych związanych z rozwiązywaniem tych problemów odgrywa istotną
rolę także w rozwiązywaniu problemów związanych z zagrożeniem wykluczenia społecznego.
Program odwołuje się do zapisów Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
przyjętej Uchwałą Rady Miejskiej w Radomsku Nr XLVIII/427/14 z dnia 24 stycznia 2014 r.
Jednym z głównych celów MSRPS Radomsku jest ,,Poprawa sytuacji osób i rodzin z problemem
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uzależnień”,  a  przede  wszystkim  realizacja  celu 9.  Strategii:  „Rozszerzenie  działalności
w zakresie profilaktyki osób zagrożonych uzależnieniami oraz osób uzależnionych i ich rodzin”.
Przy  opracowaniu  Programu  uwzględniona  została  ustawa  z  dnia  13  czerwca  2003  r.
o zatrudnieniu  socjalnym  (j.t.:  Dz.  U.  2016.  poz.1828  )  oraz  wskazówki  wynikające
z „Rekomendacji  Państwowej  Agencji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  do
realizowania  i  finansowania  gminnych  programów  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów
alkoholowych w 2017 roku”.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomsko
na  2017  rok  został  opracowany  wraz  z  Miejską  Komisją  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych w Radomsku.

II. Diagnoza problemu alkoholizmu w Radomsku

II. 1. Badania dzieci i młodzieży

W  listopadzie  2015  roku  zostały  w  Radomsku  przeprowadzone  na  zlecenie  Urzędu  Miasta
Radomska badania sondażowe, które miały za zadanie określenie zjawiska nadużywania alkoholu
oraz jego spożywania przez młodzież i dorosłych.
Zastosowaną  metodą  badawczą  była  ankieta  on-line.  Uczniowie  logowali  się  na  stronie
internetowej, a następnie wypełniali kwestionariusz w wersji elektronicznej. 
Przeprowadzona wśród dzieci i młodzieży ankieta składała się z 67 pytań, z przeważającą liczbą
pytań  zamkniętych  oraz  7  pytań  metryczkowych.  Metoda  została  dostosowana  do złożonego
charakteru  badanego  problemu  oraz  do  wieku  osób  badanych.  W  badaniu  wykorzystano
następujące zmienne: płeć, klasa, wiek, rodzaj szkoły miejsce zamieszkania oraz wykształcenie
ojca i matki.
W  badaniu  efektywnie  wypełniło  ankiety  2500  uczniów  z  klasy  VI  szkół  podstawowych,
wszystkich  klas  gimnazjalnych  oraz  szkół  ponadgimnazjalnych  działających  na  terenie
Radomska.
Poniżej przedstawiamy wyniki badań dotyczących spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież
z radomszczańskich szkół.

Czy kiedykolwiek spożywałeś alkohol?
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W jakim wieku zdarzyło Ci się świadomie spożyć alkohol po raz pierwszy?

Prawie  80% respondentów ma  za  sobą  inicjację  alkoholu.  Tylko  co  piąty  badany  nigdy nie
spróbował jakiegokolwiek alkoholu.  Należy zauważyć,  że w badaniu uczestniczyli  uczniowie
w wieku 11 – 19 lat, zatem można przypuszczać, że co druga badana osoba nieletnia ma za sobą
pierwsze czynne kontakty z alkoholem. Najczęściej pierwszy raz po alkohol młodzież sięgała
w wieku od 13 do 15 lat. Przedział ten stanowi aż 43% respondentów. To bardzo niepokojący
wynik, ponieważ spożywanie alkoholu w tym wieku jest nie tylko niedozwolone, ale stanowi
zagrożenie dla zdrowia i życia młodych osób. Dodatkowo należy zauważyć, że 12% uczniów,
czyli prawie co dziesiąty uczeń sięgał po alkohol już w wieku od 10 do 12 lat. 

Czy pamiętasz, gdzie miało miejsce pierwsze spożycie alkoholu?

Uczniowie  wskazują,  że  miejscem,  gdzie  doszło  do  pierwszego  kontaktu  z  alkoholem  to
uroczystość rodzinna (38%), imprezy towarzyskie (23%) oraz spotkania ze znajomymi np. na
podwórku (21%). Niepokojący wydaje się najwyższy wynik, czyli inicjacja podczas uroczystości
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rodzinnych.  Ponad 1/3 dzieci  i  młodych  osób pierwszy kontakt  z  alkoholem miało  w gronie
swojej rodziny. 

Czy pamiętasz, jaki rodzaj alkoholu piłeś/piłaś po raz pierwszy?

Pierwszym  alkoholem,  po  który  sięgali  uczniowie  to  piwo  -  prawie  połowa  ankietowanych
(43%). 

Dlaczego sięgasz po alkohol?

Powód, dla którego uczniowie najczęściej sięgają po alkohol to chęć zabawy i poprawy humoru
(42,34%). Duży odsetek badanych (26,82%), czyli więcej niż co 4 osoba wskazała, że spożywa
alkohol, ponieważ go lubi. 
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Czy popadłeś przez alkohol w konflikty z innymi? 

Ankietowani uczniowie w zdecydowanej  większości (89,42%) wskazali,  że nigdy nie popadli
przez alkohol w konflikty z innymi, jedynie po 5% osób wskazało, że popadło w konflikty np.
z obcymi ludźmi, ze znajomymi bądź rodzicami/rodzeństwem.

Czy zdarza Ci się upić alkoholem?

Z otrzymanych  wyników dotyczących sytuacji  upijania  się alkoholem wynika,  że przeważnie
uczniowie  piją  małe  ilości  nie  powodujące stanu upojenia  alkoholowego,  mimo wszystko  aż
13,87% osób wskazało, że często zdarza im się upić alkoholem, biorąc pod uwagę młody wiek
respondentów jest to zatrważający wynik.
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Czy udaje Ci się zakupić alkohol?

Uczniowie  pytani  o  możliwość  zakupienia  przez  nich  alkoholu,  w  większości  (35,04%)
odpowiedzieli,  że  nigdy  nie  próbowali  zakupić  alkoholu.  Osoby,  które  są  już  pełnoletnie
wskazały,  że nie mają problemu z zakupem, ponieważ są już dorosłe. Niepokojące jest to, że
16,79%  badanych  nie  ma  problemu  z  zakupem  alkoholu,  mimo  że  nie  osiągnęli  jeszcze
pełnoletności, dodatkowo 12,04% badanych wskazuje, że czasami udaje im się kupić alkohol,
innym razem nie.

W jakim miejscu najczęściej kupujesz alkohol? 

Biorący udział  w ankiecie  uczniowie,  pytani  o najczęstsze miejsce zakupu alkoholu wskazali
supermarket  –  33,33%,  sklep  osiedlowy  –  28,29%  oraz  sklep  monopolowy  –  22,69%.
Zastanawiające  jest  jednak  to,  że  w  pytaniu  poprzednim  aż  35,04%  ankietowanych
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odpowiedziało,  że  nigdy  nie  próbowało  zakupić  alkoholu,  a  pytani  o  miejsce  bez  problemu
wskazali, gdzie kupowali alkohol. Jedynie 6,75% badanych uczniów wskazało odpowiedź – inne
(6,72%), pod którą mogą się kryć różne warianty, również ten, że uczeń nie kupował alkoholu
w żadnym miejscu.

Czy Twoi najbliżsi koledzy i koleżanki piją alkohol?

Zdecydowana  większość  (73,07%) najbliższych  kolegów i  koleżanek ankietowanych  również
spożywa  alkohol.  Tylko  9,75%  znajomych  nie  spożywa  alkoholu,  natomiast  17,18%
ankietowanych nie ma takiej wiedzy. Nie jest jednak podany wiek znajomych ankietowanych,
można jednak przypuszczać, że mają oni podobną ilość lat, czyli przeważnie są to też nieletnie
osoby. 

Czy brałeś/brałaś udział w zajęciach profilaktycznych?
(pogadankach, koncertach poświęconych tej tematyce, 

czy oglądałeś/ oglądałaś filmy na temat skutków alkoholizmu? Itp.)

Ankietowani w zdecydowanej większości (83%) brali udał w zajęciach profilaktycznych.
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Jaka forma zajęć profilaktycznych przemawia do Ciebie najbardziej?

Uczniowie  wskazują,  że  najbardziej  przemawiającą  do  nich  formą  zajęć  profilaktycznych  są
spotkania z osobami,  którym udało się przezwyciężyć  nałóg (39,01%) oraz filmy akcentujące
skutki nałogu (26,24%).
Najmniej skuteczne są pogadanki z wychowawcą (4,80%).

Podsumowanie
 Prawie 80% respondentów ma za sobą inicjację alkoholu. 
 Najczęściej pierwszy raz po alkohol młodzież sięgała w wieku od 13 do 15 lat.
 Pierwszy  kontakt  z  alkoholem  miał  miejsce  w  gronie  rodziny  -  inicjacja  podczas

uroczystości rodzinnych (38%) tj. 1/3 dzieci i młodych osób. Zastanawiająca wydaje się
być kwestia powodów przyzwolenia na spożywanie alkoholu przez dzieci i młode osoby.
Przyzwolenie  to  wynika  być  może  z  lekceważącej  postawy  rodziców,  bądź  chęci  ze
strony rodziny, aby ich dziecko inicjację alkoholową miało w bezpiecznym, rodzinnym
gronie.

 Piwo  jest  pierwszym  alkoholem,  po  który  sięgali  uczniowie  -  prawie  połowa
ankietowanych (43%). Wysoki wskaźnik wyboru piwa może wynikać z tego, że jest to
alkohol najbardziej dostępny, nawet dla młodocianych. Mimo dużych kar nakładanych na
sprzedawców za umożliwienie zakupu alkoholu osobom nieletnim, niestety piwo można
kupić najłatwiej. 

 Chęć zabawy i poprawy humoru to powód, dla którego uczniowie najczęściej sięgają po
alkohol  (42,34%).  Duży  odsetek  badanych  (26,82%),  czyli  więcej  niż  co  4  osoba
wskazała, że spożywa alkohol, ponieważ go lubi. 

 Aż 13,87% osób wskazało, że często zdarza im się upić alkoholem, biorąc pod uwagę
młody wiek respondentów jest to zatrważający wynik.

 16,79% badanych nie ma problemu z zakupem alkoholu, mimo że nie osiągnęli jeszcze
pełnoletności,  dodatkowo 12,04% badanych  wskazuje,  że  czasami  udaje im się  kupić
alkohol, innym razem nie.

 Najczęstsze  miejsce  zakupu  alkoholu  to:  supermarket  –  33,33%,  sklep  osiedlowy  –
28,29% oraz sklep monopolowy – 22,69%. 
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 Zdecydowana  większość  (73,07%)  najbliższych  kolegów  i  koleżanek  ankietowanych
również spożywa alkohol.

 83% ankietowanych brało udział w zajęciach profilaktycznych.
 Najbardziej przemawiającą formą zajęć profilaktycznych są spotkania z osobami, którym

udało  się  przezwyciężyć  nałóg  (39,01%),  najmniej  skuteczne  są  pogadanki
z wychowawcą (4,80%).

II.2. Badania dorosłych mieszkańców

Badanie to obejmowało różne aspekty problemu alkoholowego i zostało zrealizowane na losowo
wybranej  reprezentatywnej  grupie  250  dorosłych  mieszkańców  miasta  Radomsko.
Przeprowadzone zostało w listopadzie 2015 roku. Próba do badań została dobrana losowo, na
podstawie losowania z warstwowaniem. Zastosowaną metodą badawczą była metoda ankietowa,
wykonana  metodą  CATI  (wywiady  telefoniczne  wspomagane  komputerowo).  Wykorzystana
technika  badawcza  opierała  się  na  bezpośrednim  komunikowaniu  się  ankieterów
z respondentami,  przy  wykorzystaniu  ustrukturyzowanego  narzędzia  badawczego,  jakim  był
kwestionariusz ankiety.
Narzędzie badawcze składało się z 49 pytań, w przeważającej części były to pytania zamknięte.
Kwestionariusz  zawierał  8  pytań  metryczkowych,  mających  na  celu  późniejsze
scharakteryzowanie  badanej  zbiorowości.  Przewagę  w  tej  grupie  stanowiły  kobiety  –  53%
badanych.

Najwięcej  badanych  deklarowało,  że  spożywa  alkohol  kilka  razy  w  roku  –  42%.  Aż  31%
zadeklarowało, że nigdy nie pije alkoholu.

Zróżnicowanie badanych ze względu na częstotliwość spożywania alkoholu.

Badanych zapytano o okoliczności, w których spożywają alkohol. Zdecydowana większość, bo
23%  respondentów  deklarowała,  że  spożywa  alkohol  podczas  spotkań  towarzyskich.  18%
respondentów spożywa alkohol podczas uroczystości rodzinnych.
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Zróżnicowanie badanych ze względu na okoliczności spożywania alkoholu

Deklaracje  dotyczące  towarzystwa,  w  którym  spożywany  jest  alkohol  przedstawia  wykres
poniżej:

(Odpowiedzi dotyczą badanych, którzy zadeklarowali spożywanie alkoholu).

Ze  względu  na  rodzaj  spożywanego  alkoholu  zróżnicowanie  badanych  przedstawia  się
następująco:

(Odpowiedzi dotyczą badanych, którzy zadeklarowali spożywanie alkoholu).
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Najpopularniejszym  rodzajem  alkoholu  wśród  dorosłych  ankietowanych  jest  piwo.
Odpowiedziało tak 28% badanych.  Nieco mniej popularne są:  wino – 20% i wódka – 11%.
Pozostałe odpowiedzi stanowiły marginalny odsetek. Najczęściej badani sięgają po alkohol dla
towarzystwa, wskazało tak 49% respondentów. Co piąty (20%) dorosły mieszkaniec Radomska
pije  alkohol,  po  to  by  się  zrelaksować.  12% lubi  smak  alkoholu,  dlatego  po  niego sięga:

Zróżnicowanie badanych ze względu na powody dla których sięgają po alkohol.
(Odpowiedzi dotyczą badanych, którzy zadeklarowali spożywanie alkoholu).

Badani  najczęściej  spożywają  alkohol  w  domu.  Co  piąty  badany  (20%)  spożywa  alkohol  
u znajomych.

(Odpowiedzi dotyczą badanych, którzy zadeklarowali spożywanie alkoholu).

Kierowanie autem pod wpływem alkoholu.
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Większość  badanych  nie  prowadziła  auta  pod wpływem alkoholu  – 54%. Do sporadycznych
przypadków prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu przyznało się – 2% badanych.

Bycie świadkiem prowadzenia auta przez osobę pod wpływem alkoholu

Większość  (88%)  badanych  nie  wsiadła  do  auta  prowadzonego  przez  osobę  pod  wpływem
alkoholu. 12% badanych przyznało się, że niestety zdarzyło się wsiąść do auta prowadzonego
przez osobę pod wpływem alkoholu.

Podsumowanie
 Najwięcej badanych deklarowało, że spożywa alkohol kilka razy w roku – 42%. 
 Zdecydowana większość respondentów deklarowała, że spożywa alkohol podczas spotkań

towarzyskich  (23%).  18%  respondentów  spożywa  alkohol  podczas  uroczystości
rodzinnych.

 Najpopularniejszym  rodzajem  alkoholu  wśród  dorosłych  ankietowanych  jest  piwo.
Można założyć, że następuje zmiana kultury spożywania alkoholu, czyli zastępowanie
alkoholi wysokoprocentowych niskoprocentowymi.

 Najczęściej badani sięgają po alkohol dla towarzystwa, wskazało tak 49% respondentów.
Co piąty (20%) dorosły mieszkaniec Radomska pije alkohol, po to by się zrelaksować.
12% lubi smak alkoholu, dlatego po niego sięga.

 Badani najczęściej spożywają alkohol w domu. Co piąty badany (20%) spożywa alkohol 
u znajomych.

 Większość  badanych  nie  prowadziła  auta  pod  wpływem  alkoholu  –  54%.  Do
sporadycznych przypadków prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu przyznało
się – 2% badanych.

 Większość (88%) badanych nie wsiadła do auta prowadzonego przez osobę pod wpływem
alkoholu.  12%  badanych  przyznało  się,  że  niestety  zdarzyło  się  wsiąść  do  auta
prowadzonego przez osobę pod wpływem alkoholu.
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II.3.  Informacje  od  podmiotów  działających  w  zakresie  rozwiązywania  problemów
alkoholowych

II.3.1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku
Miejska  Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  Radomsku,  jest  powołana  na
podstawie  art.  41 ust.  3  ustawy  z  dnia  26  października  1982  o  wychowaniu  w  trzeźwości
i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  (j.t.:  Dz.  U.  z  2016  r.,  poz.  487,  z  późn.  zm.).  Strukturę,
zadania  oraz  organizację  pracy Miejskiej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych
w Radomsku,  zwanej  dalej  Komisją,  określa  Regulamin  wprowadzony  Zarządzeniem
Nr 250/2014 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 26 listopada 2014 roku. Do zadań Komisji
należy:

 inicjowanie  działań  związanych  z  profilaktyką  i  rozwiązywaniem  problemów
alkoholowych  oraz  pomoc  psychospołeczna  przed  przemocą  w  rodzinie,  w  której
występuje problem alkoholowy,

 integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu,
 podejmowanie  czynności  zmierzających  do  orzeczenia  o  zastosowaniu  wobec  osoby

uzależnionej  od  alkoholu  obowiązku  poddania  się  leczeniu  w  zakładzie  lecznictwa
odwykowego,

 opiniowanie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży, podawania i spożywania napojów
alkoholowych z uchwałami Rady Miejskiej w Radomsku, jak również kontrole punktów
w zakresie  przestrzegania  zasad  i  warunków  korzystania  z  zezwolenia  na  sprzedaż
napojów alkoholowych.

W ramach Komisji działają trzy Zespoły Robocze:
 Zespół Orzekający,
 Zespół Profilaktyki,
 Zespół Kontroli

Działalność MKRPA
Zespół Orzekający

2014 2015 2016
(stan na dzień 15.12.2016)

Liczba posiedzeń 33 39 46
Liczba rozpatrzonych przez MKRPA 
wniosków (liczba kobiet i mężczyzn)

211
23/111

300
38/150

256
35/147

Liczba spraw skierowanych do Sądu 
Rejonowego w Radomsku celem 
zastosowania obowiązku poddania się 
leczeniu oraz ustanowienia kuratora aż do 
zakończenia leczenia

56 56 56

Liczba spraw skierowanych do biegłych w 
celu wydania opinii w przedmiocie 
uzależnienia od alkoholu

41 69 56

Liczba osób skierowanych na cykl spotkań 
z instruktorem terapii w Punkcie 
Konsultacyjnym

85 123 82

Liczba spraw zawieszonych 53 64 63
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W  ramach  udzielania  wszechstronnej  pomocy,  Zespół  Orzekający  informował  i  motywował
klientów  i  ich  rodziny  do  udziału  w  spotkaniach  organizowanych  przez  stowarzyszenia
abstynenckie działające na terenie Radomska. Zespół kontynuował ścisłą współpracę z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Radomsku  –  z  pracownikami  socjalnymi  oraz  wprowadził
innowacyjny  program  polegający  na  realizacji  przez  klientów  uzależnionych  od  alkoholu
kontraktu profilaktyczno – edukacyjnego.

Zespół Profilaktyki w roku 2016:
 włączył  się  i  zorganizował  w  Radomsku  ogólnopolską  kampanię  „Zachowaj  trzeźwy

umysł”  –  rozprowadzano  materiały  kampanii  w  świetlicach  środowiskowych  oraz
przekazano  plakaty  i  ulotki  konkursowe  do  radomszczańskich  szkół  podstawowych
i gimnazjalnych,

 21 marca 2016 r. – uczestniczył w „Klubie Otwartych Drzwi” w ramach Ogólnopolskiego
Dnia Trzeźwości organizowanym przez Klub Wzajemnej Pomocy „Szansa”,

 25 kwietnia 2016 roku - zorganizował Konferencję „Szkoła bez uzależnienia młodzieży
od  dopalaczy”  skierowaną  do  pracowników  oświaty,  policji,  wychowawców
w świetlicach środowiskowych,

 maj  – sierpień  2016 r.  -  Zespół  razem z MKRPA we współpracy z  Urzędem Miasta
Radomska,  Komendą  Powiatową  Policji  oraz  radomszczańskimi  stowarzyszeniami
działającymi  na  rzecz  trzeźwości  (KWP  „Szansa”,  „Można  Inaczej”,  „Carpe  Diem”)
zorganizował akcję „Trzeźwo do celu”, skierowaną do kierowców. Działania obejmowały
udział przedstawiciela Zespołu Profilaktyki oraz stowarzyszeń w kontrolach trzeźwości
kierowców,  prowadzonych  przez  funkcjonariuszy  Policji  we  wszystkie  poniedziałki
sierpnia.  Rozklejane  były  plakaty,  a  kierowcom  wręczano  ulotki  z  informacjami
o działaniach MKRPA i stowarzyszeń, a także breloki. Plakaty i ulotki były materiałami
autorskimi, opracowanymi przez MKRPA,

 przeprowadził  zajęcia  o  tematyce  profilaktycznej  w  Centrum  Integracji  Młodzieży
w Radomsku,

 prowadził  stronę internetową  www. profilaktyka.radomsko.pl  oraz fanpage w serwisie
społecznościowym Facebok.

Zespół Kontroli w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 15 grudnia 2016 roku przeprowadził na
terenie Radomska 30 kontroli punktów sprzedaży alkoholu oraz dokonał oględzin lokali, a także
zaopiniował  pozytywnie  48 wniosków  złożonych  przez  podmioty  gospodarcze  o  wydanie
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

II.3.2. Punkt Konsultacyjny
Punkt  Konsultacyjny  działa  w  ramach  Miejskiej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych,  pełniąc  rolę  informacyjno  –  poradniczą.  Placówka  udziela  porad  i  wsparcia
osobom  uzależnionym  oraz  ich  rodzinom  i  bardzo  często  jest  pierwszym  miejscem,  gdzie
zgłaszają  się  po  pomoc  ofiary  przemocy  domowej.  Punkt  jest  zaopatrzony  w  bazę  danych
o dostępnych miejscach pomocy.
Dyżury w Punkcie Konsultacyjnym pełnią :

 specjalista ds. przemocy w rodzinie,
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 instruktor terapii uzależnień,
 pedagog – socjoterapeuta,
 psycholog,
 pracownicy socjalni.

Porady udzielone przez Instruktora terapii uzależnień podczas dyżurów
2014 2015 2016

(stan na dzień
30.11.2016)

Liczba porad 1032 1916 1542
Liczba osób
kobiety/mężczyźni

168
61/107

384
89/253

334
83/251

Liczba porad w kontakcie telefonicznym 384 387 472

II.3.3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku
Szeroko  rozumianą  pomoc  społeczną  oraz  wsparcie  w  zakresie  reintegracji  społeczno  –
zawodowej dla osób dotkniętych i zagrożonych alkoholizmem udziela Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Radomsku. 
W 2016 roku MOPS objął pomocą 1451 rodzin – w tym 244 rodziny ze względu na alkoholizm
jednego z członków rodziny. Z oferty placówek wsparcia dziennego (świetlice środowiskowe)
skorzystało 248 dzieci, w tym z rodzin dysfunkcyjnych.

II.3.4. Poradnie terapii uzależnień w Radomsku
Pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną od alkoholu w Radomsku świadczą:

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej COGITO w Radomsku
 Poradnia Terapii Uzależnień przy Szpitalu Powiatowym w Radomsku

Dane szczegółowe na temat liczby osób objętych wsparciem przez w/w poradnie:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej COGITO:
Ilość pacjentów:

 mężczyźni - 159
 kobiety -   41
 19 – 29 lat -   18
 młodzież 0-18 lat -     0

Poradnia Terapii Uzależnień przy Szpitalu Powiatowym w Radomsku:
Ilość pacjentów:

 mężczyźni - 74
 kobiety - 45
 młodzież do lat 18 nie jest przyjmowana
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Osoby uzależnione od alkoholu na każdym etapie procesu trzeźwienia mogą otrzymać wsparcie
w  funkcjonujących  w  Radomsku  stowarzyszeniach,  które  podejmują  działania  informacyjne
i profilaktyczne (spotkania grup wsparcia, poradnictwo). Do stowarzyszeń tych należą:

 Klub Wzajemnej Pomocy „Szansa”
 Stowarzyszenie ”Można Inaczej”
 Radomszczańskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Carpe Diem”

Wspomniane stowarzyszenia są także miejscem spotkań grup AA, AL ANON i DDA. Grupa AA
działa także przy Poradni Terapii Uzależnień w Szpitalu Powiatowym w Radomsku.

II.3.5. Komenda Powiatowa Policji w Radomsku
Z informacji uzyskanych z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku wynika, że największym
problemem  jest  naruszanie  zakazu  spożywania  alkoholu  w  miejscach  publicznych.  W  celu
ograniczenia tego zjawiska funkcjonariusze Policji stale patrolują okolice placówek handlowych
i lokali gastronomicznych, również tych wskazywanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. 
Funkcjonariusze Policji systematycznie prowadzą też kontrole trzeźwości kierowców.

Poniższa tabela zawiera szczegółowe dane z 2016 roku:

Ilość  interwencji  związanych  z  udziałem  osób
pod  wpływem  alkoholu w  miejscach
niedozwolonych

1445

Ilość interwencji związanych z udziałem 
kierujących pod wpływem alkoholu
(w tym 9 zdarzeń drogowych spowodowanych 
przez  nietrzeźwych kierowców)

115

III. Cele i zadania Programu

III.1.Cel główny 

Cel  główny  Programu  to  ograniczenie  spożywania  napojów  alkoholowych  oraz  redukcja
problemów  społecznych  i  zdrowotnych  związanych  z  nadużywaniem  alkoholu  wśród
mieszkańców Miasta Radomsko.

III.2. Cele szczegółowe:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu.
2. Udzielanie  rodzinom,  w  których  występują  problemy  alkoholowe,  pomocy

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności  ochrony przed przemocą w rodzinie.
3. Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej  w  zakresie

rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym
prowadzenie  pozalekcyjnych  zajęć  sportowych,  a  także  działań  na  rzecz  dożywiania

18



dzieci  uczestniczących  w  pozalekcyjnych  programach  opiekuńczo  -  wychowawczych
i socjoterapeutycznych.

4. Wspomaganie  działalności  instytucji,  stowarzyszeń,  osób  fizycznych  służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i
15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego.
7. Działania interwencyjne.
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III.3. Zadania służące realizacji celów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Miasta Radomska na 2017 rok

III.3.1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu

Zadania Wskaźnik osiągnięcia celu Odbiorcy Jednostki odpowiedzialne

Realizowanie przez placówki terapeutyczne 
programów terapeutycznych obejmujących osoby 
uzależnione i współuzależnione

- ilość osób uczestniczących w 
programach terapeutycznych

- osoby uzależnione,
- osoby współuzależnione

Poradnie terapii
uzależnień

Wspieranie działalności środowisk abstynenckich, 
klubów i stowarzyszeń

- ilość klubów, stowarzyszeń,
- ilość przeznaczonych środków
finansowych 

- kluby i stowarzyszenia 
abstynenckie,
- osoby współuzależnione i 
ich rodziny, osoby 
uzależnione

Wydział Spraw
Obywatelskich 
Koordynator ds.

organizacji
pozarządowych

Dofinansowanie specjalistycznych szkoleń, 
konferencji i sympozjów dla osób zajmujących się 
terapią uzależnień, wspieraniem osób 
współuzależnionych, członków Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
pracowników socjalnych i innych osób pracujących w 
obszarze uzależnień

- ilość szkoleń,
- ilość osób, które wzięły 
udział w konferencjach i 
szkoleniach

- osoby zajmujące się 
terapią uzależnień, 
wspieraniem osób 
współuzależnionych,
- MKRPA,
- pracownicy socjalni

Wydział Spraw
Obywatelskich 

MOPS 
MKRPA

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego:
zatrudnienie specjalistów zajmujących się pomocą 
osobom uzależnionym, np. instruktor terapii 
uzależnień, psycholog, specjalista przeciwdziałania 
przemocy domowej

- ilość klientów Punktu 
Konsultacyjnego,
- ilość porad

- mieszkańcy miasta 
Radomsko

Wydział Spraw
Obywatelskich 

MOPS
MKRPA

Gromadzenie i upowszechnianie informacji na temat 
stacjonarnych i ambulatoryjnych placówek 
terapeutycznych oraz udostępnienie informacji 
mieszkańcom miasta

- ilość publikacji - mieszkańcy miasta 
Radomsko

Wydział Spraw
Obywatelskich 

Punkt Konsultacyjny  
MOPS

MKRPA

Wspieranie poradni terapii uzależnień w postaci 
dofinansowania zakupu: niezbędnego sprzętu,  
superwizji klinicznej dla terapeutów, dofinansowanie 
szkoleń i konferencji specjalistycznych

- ilość środków 
przeznaczonych na wsparcie 
poradni terapii uzależnień 

- osoby zajmujące się 
terapią uzależnień, 
wspieraniem osób 
współuzależnionych

Wydział Spraw
Obywatelskich 

MKRPA
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III.3.2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, 
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

Działania Wskaźnik osiągnięcia celu Odbiorcy Jednostki odpowiedzialne

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego 
realizujących programy profilaktyczne oraz 
socjoterapetyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem alkoholowym lub zagrożonych problemem 
alkoholowym

- ilość placówek,
- ilość dzieci uczestniczących 
w zajęciach,
- ilość programów 
realizowanych w szkołach i 
innych placówkach oświatowo 
– wychowawczych

- rodzice,
- dzieci i młodzież

Wydział Spraw
Obywatelskich

MOPS

Realizacja programów przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie i ochrony ofiar przemocy, poprzez 
poradnictwo, wsparcie socjalne i działania 
interwencyjne

- ilość programów,
- ilość interwencji Policji,
- ilość prowadzonych spraw

- ofiary przemocy,
- rodziny, w których 
występuje przemoc lub są 
zagrożone przemocą

Wydział Spraw
Obywatelskich

 Komenda Powiatowa
Policji
MOPS

Prowadzenie poradnictwa w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie

- ilość specjalistów,
- ilość udzielanych porad

- ofiary przemocy Wydział Spraw
Obywatelskich, 

MOPS
MKRPA

Współpraca MKRPA z Policją, Sądem Rodzinnym, 
Kuratorami, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
placówkami oświatowymi, służbą zdrowia w zakresie 
diagnozy i pomocy rodzinom zagrożonym przemocą 
domową

- ilość Niebieskich Kart,
- ilość osób objętych pomocą 
społeczną w związku z 
przemocą domową

- rodziny zagrożone 
przemocą domową

Wydział Spraw
Obywatelskich,

 MKRPA
Komenda Powiatowa

Policji
Sąd Rejonowy

MOPS
placówki oświatowe 

i służby zdrowia

Upowszechnianie wiedzy na temat FAS – 
Alkoholowego Zespołu Płodowego i innych zagrożeń 
związanych z piciem alkoholu lub paleniem 
papierosów przez kobiety w ciąży

- ilość programów,
- ilość publikacji i programów 
w środkach masowego przekazu

- kobiety w ciąży,
- poradnie „K”,
- mieszkańcy miasta 
Radomsko

Wydział Spraw
Obywatelskich

MKRPA
MOPS

Służba zdrowia
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III.3.3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych

Działania Wskaźnik osiągnięcia celu Odbiorcy Jednostki
odpowiedzialne

Prowadzenie programów profilaktycznych dotyczących
trzeźwości kierowców oraz programów 
uświadamiających dla pasażerów

- ilość programów,
-ilość środków finansowych 
przeznaczonych na realizację 
programów,
- ilość zajęć podczas kursów w 
szkołach nauki jazdy w 
Radomsku,
- ilość przekazanych materiałów

- mieszkańcy miasta 
Radomsko

Wydział Spraw
Obywatelskich

MKRPA
Komenda Powiatowa

Policji
Szkoły nauki jazdy

Profilaktyka zakłóceń porządku publicznego w związku
ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych
- informowanie Policji o takich miejscach,
- współpraca z dzielnicowymi,
- monitoring miejsc szczególnie narażonych

- ilość informacji przekazanych 
do Komendy Powiatowej 
Policji,
- liczba interwencji podjętych 
przez funkcjonariuszy Policji w 
związku z nieprzestrzeganiem 
zakazu spożywania alkoholu w 
miejscach publicznych

- mieszkańcy miasta 
Radomsko

Wydział Spraw
Obywatelskich

MKRPA
Komenda Powiatowa

Policji

Programy profilaktyczne i edukacyjne kierowane do 
rodziców/opiekunów m.in. z zakresu podniesienia 
kompetencji wychowawczych, rozwiązywania 
konfliktów z dziećmi i młodzieżą, profilaktyki 
zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży

- ilość programów,
- ilość środków finansowych na 
realizację programów,
- ilość osób biorących udział

- mieszkańcy miasta 
Radomsko

Wydział Spraw
Obywatelskich,

Wydział Edukacji i
Kultury 
MOPS
KPP

instytucje kultury
placówki oświatowe

MOSiR

Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od 
alkoholu, realizacja programów profilaktycznych 
skierowanych do dzieci i młodzieży uwzględniających 
aktywność sportową, kulturalną

-ilość programów,
- ilość osób uczestniczących w 
programach

- dzieci i młodzież Wydział Spraw
Obywatelskich, 

MOPS
MOSiR

instytucje kultury
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organizacje pozarządowe

Tworzenie nowych i wspieranie istniejących miejsc 
wsparcia środowiskowego dla dzieci z rodzin z 
problemem alkoholowym oraz dzieci zagrożonych 
problemami związanymi z nadużywaniem alkoholu lub 
innych środków psychoaktywnych przez rodziców lub 
opiekunów (świetlice i kluby z programem opiekuńczo 
- wychowawczym i socjoterapeutycznym)

- ilość placówek wsparcia 
dziennego i placówek z 
programem 
socjoterapeutycznym 
działających w mieście,
- liczba uczestników programu

- dzieci i młodzież Wydział Spraw
Obywatelskich 

MOPS

Dofinansowanie wyjazdów, w tym wakacyjnych, dla 
dzieci i młodzieży, którym towarzyszy program 
profilaktyczny, promocji zdrowia 

- środki przeznaczone na 
dofinansowanie wyjazdów,
- ilość wyjazdów,
- liczba dzieci biorących udział 
w wyjazdach 

- dzieci i młodzież Wydział Spraw
Obywatelskich

MOPS
organizacje pozarządowe

Prowadzenie kampanii społecznych, integracyjnych 
promujących zdrowy styl życia i przeciwdziałających 
wykluczeniu społecznemu takich jak: dni trzeźwości, 
wigilia klubów abstynenckich

- ilość kampanii społecznych i 
integracyjnych,
- liczba organizatorów,
- liczba uczestników

- mieszkańcy miasta 
Radomsko

Wydział Spraw
Obywatelskich 

MOPS
MKRPA

organizacje pozarządowe
placówki oświatowe

instytucje kultury

III.3.4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

Działania Wskaźnik osiągnięcia celu Odbiorcy Jednostki odpowiedzialne

Dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez 
podmioty, których cele statutowe przewidują 
podejmowanie działań związanych z 
przeciwdziałaniem alkoholizmowi

- wysokość środków na 
dofinansowanie działań

- instytucje, stowarzyszenia,
osoby fizyczne - 
prowadzące działalność w 
zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych

Wydział Spraw
Obywatelskich 

MOPS
MKRPA

Dofinansowanie działań instytucji oraz organizacji 
pozarządowych, które pomagają osobom 
uzależnionym, ich rodzinom oraz osobom zagrożonym 
uzależnieniem.

- wysokość dofinansowania dla
organizacji pozarządowych

- instytucje i organizacje 
pozarządowe 

Wydział Spraw
Obywatelskich 

MOPS
MKRPA

Współpraca ze środowiskami kościelnymi w sferze ich - wysokość dofinansowania - mieszkańcy miasta Wydział Spraw
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działalności na rzecz profilaktyki i promowania postaw 
trzeźwościowych

działań Radomsko Obywatelskich 
MOPS, MKRPA

Kościoły katolickie 
i inne kościoły

Związki wyznaniowe

III.3.5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy 
oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego; 

Działania Wskaźnik osiągnięcia celu Odbiorcy Jednostki odpowiedzialne

Podejmowanie interwencji w związku z 
naruszeniem przepisów dotyczących reklamy, 
promocji i warunków sprzedaży napojów 
alkoholowych oraz występowanie przed 
sądem w charakterze oskarżyciela 
publicznego.

- liczba kontroli punktów sprzedaży i 
podawania napojów alkoholowych,
- liczba podjętych interwencji w związku
z nieprzestrzeganiem zasad i warunków 
korzystania z wydanych zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych,
- liczba wszczętych postępowań w 
związku z naruszeniem art. 131 i art. 15 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym 
decyzji o cofnięciu zezwolenia na 
sprzedaż alkoholu

- mieszkańcy miasta 
Radomsko

Wydział Spraw
Obywatelskich

MKRPA

III.3.6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego

Działania Wskaźnik osiągnięcia celu Odbiorcy Jednostki odpowiedzialne

Dofinansowanie zatrudnienia socjalnego - ilość programów
- ilość środków finansowych

- mieszkańcy miasta 
Radomsko

Wydział Spraw
Obywatelskich

MOPS
organizacje pozarządowe

Monitoring pod kątem konieczności 
zwiększenia wsparcia dla Centrum Integracji 
Społecznej

- ilość prowadzonych Centrów Integracji 
Społecznej w Radomsku
- liczba uczestników centrów integracji 
społecznej dotkniętych problemem 
uzależnień

- mieszkańcy miasta 
Radomsko

Wydział Spraw
Obywatelskich
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III.3.7. Działania interwencyjne

Działania Wskaźnik osiągnięcia celu Odbiorcy Jednostki odpowiedzialne

Finansowanie badań i sporządzanie opinii w 
przedmiocie uzależnienia od alkoholu na 
potrzeby MKRPA

- ilość sporządzonych opinii - osoby uzależnione od 
alkoholu

Wydział Spraw
Obywatelskich

MKRPA
Komenda Powiatowa Policji

Realizacja wniosków kierowanych od innych 
instytucji ( MOPS, KPP, Zespół 
Interdyscyplinarny Przeciwdziałania 
Przemocy) do MKRPA dot kierowania osób 
na leczenie uzależnienia, 

- ilość wniosków kierowanych do Sądu 
Rejonowego o zaopiniowanie do leczenia
odwykowego
- ilość środków finansowych 
poniesionych na sporządzenie opinii

j.w.

MKRPA
MOPS

Komenda Powiatowa Policji
Zespół Interdyscyplinarny

Przeciwdziałania Przemocy
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Rozdział IV. Realizacja Programu

IV.1. Koordynator Programu
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Radomska.

IV.2. Realizatorzy Programu
Instytucje:

 Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Radomska,
 Wydział Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Radomska,
 Wydział Informacji i Promocji Urzędu Miasta Radomska,
 Wydział Bezpieczeństwa i Porządku Urzędu Miasta Radomska,
 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku,
 Punkt Konsultacyjny,
 Poradnie Terapii Uzależnień,
 Komenda Powiatowa Policji w Radomsku,
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku,
 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Radomsku,
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku,
 Miejski Dom Kultury w Radomsku,
 Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku , 
 Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku,
 Placówki oświatowe,
 Placówki służby zdrowia,
 Stowarzyszenia abstynenckie,
 Organizacje pozarządowe.

Zasoby ludzkie:
W zakresie  realizacji  Programu  Miasto  korzysta  z  wiedzy  i  doświadczenia  osób  zawodowo
zajmujących się problematyką uzależnień, a w szczególności:

 specjalistów psychoterapii uzależnień,
 terapeutów i instruktorów terapii uzależnień,
 członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 funkcjonariuszy Policji,
 sędziów, kuratorów sądowych i pracowników socjalnych,
 prokuratorów,
 członków organizacji pozarządowych,
 pracowników oświaty, 
 pracowników służby zdrowia.

IV.3. Źródła finansowania
Finansowanie  działań  podejmowanych  w  związku  z  realizacją  Gminnego  Programu  Profilaktyki
i Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  dla  Miasta  Radomsko  na  2017  rok  odbywa  się
w oparciu o:
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 środki finansowe budżetu Miasta Radomsko, zgodnie z klasyfikacją budżetową, w tym
środki  finansowe pochodzące  z  opłat  za korzystanie  z zezwoleń  na  sprzedaż  napojów
alkoholowych,

 środki własne organizacji pozarządowych,
 nieodpłatną pracę wolontariuszy,
 środki zewnętrzne, 
 środki przekazywane z Narodowego Funduszu Zdrowia.

IV.4. Monitoring i sprawozdawczość
Realizacja Programu będzie podlegała monitoringowi, który polega na zbieraniu i analizowaniu
informacji w celu ustalenia, czy wyznaczone w ramach Programu zadania są realizowane zgodnie
z założonym planem. Monitoring będzie obejmował następujące elementy:

 czas realizacji zaplanowanych działań oraz ich zakres,
 wysokość  środków  finansowych  przeznaczonych  na  realizację  zadań  oraz  źródła  ich

pochodzenia,
 stan realizacji poszczególnych zadań.

Monitoring  realizacji  Programu  będzie  prowadzony  przy  wykorzystaniu  sprawozdań
przekazywanych  przez  jego  realizatorów  do  Wydziału  Spraw  Obywatelskich  Urzędu  Miasta
Radomsko.
Monitoring realizacji Programu dostarczy również informacji pozwalających na przeprowadzenie
ewaluacji.
Program  ma  charakter  otwarty.  W  przypadku  stwierdzenia  zmian  społecznych  lub  nowych
potrzeb, zadania w nim wyznaczone mogą zostać zmodyfikowane lub poszerzone.

V.  Zasady  wynagradzania  członków  Miejskiej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych w Radomsku 

1. Członkom  MKRPA  w  Radomsku  przysługuje  wynagrodzenie  za  udział  w  pracach
Komisji i Zespołów Roboczych.

2. Wysokość wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Komisji i Zespołu Roboczego wynosi:
a) w przypadku członków Zespołu Profilaktyki oraz Orzekającego - 88 zł brutto (słownie:
osiemdziesiąt  osiem zł)  za posiedzenie;  miesięcznie  nie  więcej  niż  352 złotych brutto
(słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa złote 00/100).
b)  w  przypadku  Przewodniczących  Zespołów:  Profilaktyki  oraz  Orzekającego  –  88
złotych  brutto  (słownie:  osiemdziesiąt  osiem 00/100)  za  posiedzenie;  miesięcznie  nie
więcej niż 528 zł brutto (słownie: pięćset dwadzieścia osiem złotych 00/100).
c)  w  przypadku  Przewodniczącego  oraz  członków  Zespołu  Kontroli-  106  zł  brutto
(słownie:  sto sześć złotych 00/100) za posiedzenie;  miesięcznie  nie  więcej  niż  636 zł
brutto (słownie: sześćset trzydzieści sześć złotych 00/100).
d)  w przypadku  Przewodniczącego oraz  Sekretarza  Miejskiej  Komisji  Rozwiązywania
Problemów  Alkoholowych  -  106  zł  brutto  (słownie:  sto  sześć  złotych  00/100);
miesięcznie  nie  więcej  niż  636  zł  brutto  (słownie:  sześćset  trzydzieści  sześć  złotych
00/100).

3. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 2 następuje na podstawie list obecności
z posiedzenia  Komisji  i  z  posiedzeń  Zespołów  Roboczych  zaparafowanych  przez
Przewodniczącego  danego  Zespołu  (w  przypadku  posiedzeń  Zespołu)  lub
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Przewodniczącego  Miejskiej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych
w Radomsku.

4. Zatwierdzona do wypłaty lista jest podstawą dokonania wypłaty w kasie Urzędu Miasta
Radomska lub przelania kwoty na rachunek bankowy członka MKRPA.

5. Od kwot określonych w pkt. 2 odprowadzona będzie zaliczka na podatek dochodowy.
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