Załącznik do Uchwały Nr XV/131/15
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 29 grudnia 2015r

Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
na 2016r

I

Diagnoza Środowiska

1. Badania ankietowe w ramach diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych
Badaniem ankietowym objęto dorosłych mieszkańców , dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz szkół średnich w 2012r oraz
w 2014r.
Wyniki badań wskazują na to , że 72% badanych potwierdza fakt, iż alkohol zawarty w piwie jest tak samo szkodliwy jak ten zawarty w wódce
i innych wyżej procentowych alkoholach. 22% respondentów uważa alkohol w piwie za mniej szkodliwy niż w alkoholach
wysokoprocentowych. Jest to niepokojący wynik jeśli weźmiemy pod uwagę popularność piwa wśród mieszkańców gminy : największy udział
w strukturze spożycia ma piwo (39%) , wino (30%) , drinki (17%) , wódka (11%). Mieszkańcy gminy są dosyć radykalni w opiniach na temat
dostępności alkoholu : 53% badanych przesuwa dolną granicę wiekową do dostępności alkoholu do 21 roku życia , 8% badanych obniżyłoby tą
granicę do 16 roku życia a zdaniem 6% alkohol powinien być dostępny dla każdego bez względu na wiek.
Większość badanych (79%) uważa że alkohol jest towarem szczególnym , stąd dostęp do niego powinien być ograniczony i kontrolowany,
natomiast 20% mieszkańców uważa że alkohol jest takim samym towarem jak każdy inny i powinien podlegać tylko regułom wolnego rynku,
w związku z tym od dorosłych mieszkańców gminy należałoby oczekiwać bardziej radykalnych postaw w tym zakresie.
Badani uczniowie szkół podstawowych najczęściej wykazują się brakiem wiedzy na temat składu poszczególnych alkoholi. Spośród
badanych35% chłopców i 29% dziewcząt wskazało że alkohol który znajduje się w piwie , winie i wódce to ten sam związek chemiczny.
Uczniowie wykazują się także brakiem wiedzy na temat szkodliwości alkoholu spożywanego okazjonalnie jak i nałogowo. Stosunkowo mało
uczniów szkół podstawowych podziela opinię że łatwo jest uzależnić się od alkoholu ( chłopcy 63% , dziewczęta 70 %.Prawie 72% chłopców
i 15% dziewcząt uznają małą szkodliwość związaną ze sporadycznym spożywaniem alkoholu. Na duże ryzyko wskazuje co ósmy badany
uczeń ( chłopcy 15% , dziewczęta 13%). Inaczej przedstawiają się opinie badanych dotyczące nałogowego spożywania alkoholu ( 90%
dziewcząt i 82% chłopców wskazuje na duże ryzyko związane z nałogowym spożywaniem alkoholu. Uczniowie szkół podstawowych częściej
sięgali po alkohol niż papierosa. Spośród tych uczniów szkoły podstawowej którzy prób owali kiedykolwiek alkoholu 17% chłopcy 18%
dziewczęta zostało poczęstowanych przez rodziców. Podobne wyniki odnotowano w grupie uczniów gimnazjalnych ( 21% chłopcy , 24%
dziewczęta zostali poczęstowani przez kolegów i koleżanki. Najczęściej spożywanym alkoholem przez uczniów jest piwo, gdyż jest to alkohol ,
co do którego badani są przekonani że nie będą mieli większego problemu z jego zakupem. Wśród uczniów szkół podstawowych problem
spożywania alkoholu wydaje się być znikomy , bowiem 7% chłopców i 5% dziewcząt przyznało się do spożycia alkoholu w okresie co najmniej
30 dni przed badaniem natomiast do częstego spożywania przyznaje się co czwarty gimnazjalista ( 25% chłopcy , 24% dziewczęta). Zarówno
wśród uczniów szkół podstawowych jak i gimnazjalnych jest większe przekonanie o spożywaniu alkoholu w grupie rówieśniczej niż realne
2

spożycie alkoholu. Uczniowie szkół podstawowych mają świadomość ,że okazjonalne spożywanie alkoholu jest szkodliwe dla ich zdrowia oraz
może doprowadzić do uzależnienia także osób w młodym wieku. Nie można jeszcze mówić o występowaniu zjawiska spożywania alkoholu w
wymiarze masowym , jednak to niepokojący jest fakt częstego upijania się młodych ludzi zwłaszcza że niemalże połowa badanych jest
przekonana o łatwej dostępności jakiegokolwiek trunku. Co piąty !9% chłopcy , 15% dziewczęta kupiła dla siebie kiedykolwiek alkohol , a co
ósmy chłopiec i co dziesiąta dziewczyna zrobiła to w ciągu ostatnich 30 dni.

2. Realizatorzy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1. Burmistrz Miasta Myszkowa za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowie.
2. Straż Miejska w Myszkowie
3. Miejski Dom Kultury
4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
5. Organizacje pozarządowe

II. Zadania własne Miasta Myszkowa zgodne z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 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 dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. Wspomaganie działalności i instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych ,służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze
oskarżyciela publicznego.
6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej7.Pomoc społeczna osobom
uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym
tych osób.
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KIERUNKI
DZIAŁANIA
2

ZWIĘKSZANIE
DOSTĘPNOŚCI
POMOCY
TERAPEUTYCZNEJ
I REHABILITACYJNEJ
DLA OSÓB
UZALEŻNIONYCH
OD ALKOHOLU
ORAZ OSÓB
ZAGROŻONYCH TYM
UZALEŻNIENIEM

FORMY I RODZAJE
REALIZACJI
3



1. Prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar
przemocy i osób współuzależnionych

2. Dyżury w punkcie konsultacyjnym
(terapeuta, prawnik, psycholog, pedagog)
- Udzielanie porad osobom uzależnionym od
alkoholu.

ODPOWIEDZIALNY
4

PLAN
5

17 200,00
MOPS

MOPS

3. motywowanie osób pijących ryzykownie lub
szkodliwie do zmiany szkodliwego wzoru
picia
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UWAGI
6

II.

62 150,00
UDZIELANIE RODZINOM W KTÓRYCH
WYSTĘPUJĄ
PROBLEMY
ALKOHOLOWE I
POMOCY
PSYCHOSPOŁECZNEJ
I PRAWNEJ, A W
SZCZEGÓLNOŚCI
OCHRONY PRZED
PRZEMOCĄ W
RODZINIE

1. Systematyczna terapia osób uzależnionych
powracających z leczenia

▪ Poradnia Leczenia
Uzależnień

2. Rozeznanie potrzeb w zakresie pomocy
rodzinom z problemem alkoholowym

▪MOPS , MKRPA




▪MOPS

3. Udzielanie pomocy materialnej rodzinom z
problemami uzależnień , w tym dożywianie
(PEAD)
4.Czynności MKRPA zmierzające do objęcia
leczeniem osób uzależnionych:
- Odbywanie posiedzeń MKRPA,
wynagrodzenie za udział w posiedzeniu
komisji wynosi 100 ,00zł brutto.
- Kierowanie na badania do lekarzy biegłych
w celu ustalenia stopnia uzależnienia od
alkoholu.

5. Wydawanie opinii przez zespół 2 biegłych
pozwalającą ustalić stopień uzależnienia od
alkoholu.
Wynagrodzenie za każdą przeprowadzoną
opinię wynosi 320zł brutto ,po 160,00zł dla
każdego z biegłych.

6.Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego przy składaniu wniosków o
leczenie przeciwalkoholowe.

▪MKRPA










▪ Zespoły biegłych

MOPS
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7. Udział w pracach Zespołu
Interdyscyplinarnego
- prowadzenie działalności edukacyjnej w
zakresie przemocy w rodzinie, gromadzenie i
udzielanie informacji o dostępnych zasobach
instytucjonalnych i osobowych w tym
zakresie, podnoszenie kwalifikacji instytucji
i osób działających w obszarze przemocy w
rodzinie poprzez szkolenia.

▪MKRPA
▪MOPS
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III

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
OPIEKUŃCZOWYCHOWAWCZYCH
I
SOCJOTERAPEUTYCZNYCH



1. Realizacja programów profilaktycznych
dla dzieci i młodzieży ,a także prelekcje
i programy profilaktyczne dla rodziców.
Realizacja spektakli teatralnych, zajęć
warsztatowych, konkursów, pomocy
psychologicznej dla dzieci i młodzieży,
organizacja zajęć promujących zdrowy
styl życia ,prowadzenie akcji informacyjnej
na temat zagrożeń /alkohol,
nikotynizm/ ,interwencje profilaktyczne
wobec grup podwyższonego ryzyka
/dzieci z rodzin z problemem alkoholowym/. Zajęcia psychoedukacyjne
z elementami profilaktyki.

▪MKRPA
▪MOPS

2. Organizacja warsztatów profilaktycznych w ▪ MOPS
szkołach podstawowych i gimnazjalnych o
tematyce szkodliwości picia alkoholu
3. Kontynuacja udziału w ogólnopolskiej
kampanii ,,Zachowaj trzeźwy umysł”

▪ MOPS

4.Dofinansowanie do działalności świetlicy
środowiskowej realizowanej przy współpracy
z MOPS

▪MOPS

5.Prowadzenie działań na rzecz dożywiania
dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

▪MOPS
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321 350,00

IV

WSPOMAGANIE
DZIAŁALNOŚCI
INSTYTUCJI
STOWARZYSZEŃ
OSÓB FIZYCZNYCH
SŁUŻĄCEJ
ROZWIĄZYWANIU
PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

6.Organizowanie wyjazdów dzieci i
młodzieży z rodzin, w których występują
problemy uzależnień od alkoholu oraz z
grupy ryzyka(obozy, kolonie, wycieczki)

▪MOPS

7.Organizowanie i wspieranie imprezy o
charakterze profilaktycznym , promującej
zdrowy styl życia ,,Myszków na straży
trzeźwości”

Straż Miejska

8.Edukacja publiczna w zakresie
problematyki alkoholowej , i
przeciwdziałania przemocy domowej
i rówieśniczej ( zakup specjalistycznej
literatury) oraz
prowadzenie lokalnych badań, sondaży i
diagnoz w tym obszarze

▪MKRPA
▪ MOPS

226 300,00
1.Wspieranie działalności instytucji
URZĄD MIASTA
i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu
problemów alkoholowych .
2. Propagowanie i wspieranie trzeźwych
obyczajów w ramach tworzenia
alternatywnych form spędzenia czasu wolnego MDK
dla dzieci i młodzieży poprzez dofinansowanie
organizowanych zajęć oraz zakup niezbędnego
wyposażenia do prowadzenia tych zajęć przez
Miejski Dom Kultury w Myszkowie
3. Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych
zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w
celu przeciwdziałania zjawiskom
patologicznym oraz zakup niezbędnego
wyposażenia do prowadzenia tych zajęć.

MOSiR
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4.Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji
osób współdziałających przy realizacji
„Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

▪MOPS

5Sfinansowanie niezbędnych wydawnictw
z zakresu profilaktyki, zakup wyposażenia,
sprzętu, druk własnych materiałów
▪MOPS
profilaktycznych, obsługa prawna

6. Opłata czynszowa, telefon, CO, opłaty
bankowe za punkt konsultacyjny działający
przy MOPS (czynsz , telefon, opłaty bankowe, ▪MOPS
Internet, opłaty pocztowe, energia)
7. delegacje
▪MOPS

V
PODEJMOWANIE
INTERWENCJI
W ZWIĄZKU
Z NARUSZENIEM
PRZEPISÓW
OKREŚLONYCH
W ART.13[1] i 15
USTAWY ORAZ
WYSTĘPOWANIE
PRZED SĄDEM W
CHARAKTERZE
OSKARŻYCIELA
PUBLICZNEGO

1.Kontrole punktów sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych prowadzone przez
MKRPA , Straż Miejską , Policję




▪ MKRPA
▪Straż Miejska

▪ MKRPA
2. Interwencja w przypadku stwierdzenia
złamania zakazu reklamy i promocji napojów
alkoholowych oraz w przypadku stwierdzenia
sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych :osobom, których zachowanie
wskazuje, że znajdują się w stanie
nietrzeźwości , osobom do lat 18, na kredyt lub
pod zastaw.
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2 000,00

VI

VII

WSPIERANIE
ZATRUDNIENIA
SOCJALNEGO
POPRZEZ
ORGANIZOWANIE I
FINANSOWANIE
CENTRÓW
INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ
POMOC SPOŁECZNA
OSOBOM
UZALEŻNIONYM I
RODZINOM OSÓB
UZALEŻNIONYCH
DOTKNIĘTYCH
UBÓSTWEM I
WYKLUCZENIEM
SPOŁECZNYM ORAZ
INTEGROWANIE ZE
ŚRODOWISKIEM
LOKALNYM TYCH
OSÓB

▪MOPS

-

-

1. Rozpoznawanie sytuacji osób
▪MOPS
uzależnionych, które ze względu na
swoją sytuację nie są w stanie
zaspokoić swoich podstawowych
potrzeb życiowych.
2. Objęcie osób uzależnionych i ich
rodzin wsparciem oraz działaniami w
celu zapobiegania ich wykluczeniu
społecznemu oraz pomoc w wyjściu z
trudnej sytuacji.

-

629 000,00 zł

ŁĄCZNIE :
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