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GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W MIEŚCIE 

MILANÓWEK NA 2017 r. 

 

I. Wstęp 

Spośród problemów społecznych występujących w całym kraju zjawiska związane                     

z nadużywaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych mają szczególne znaczenie. Wynika 

to przede wszystkim z ich rozmiaru. 

Zgodnie z raportem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pt. ”Zagrożenia dla zdrowia 

światowego. Śmiertelność i obciążenie chorobami powodowane wybranymi 

najpoważniejszymi zagrożeniami” (wydanie z 2009 r.), alkohol znajduje się na trzecim 

miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji, odpowiedzialny jest za ponad 60 

rodzajów chorób i urazów. 

Szkody powodowane przez alkoholizm, jak i ryzykowne oraz szkodliwe spożywanie 

alkoholu, występują w wielu wymiarach:  

 jednostkowym (oddziałują negatywnie na zdrowie fizyczne i psychiczne osób 

pijących);  

 społecznym (negatywne oddziaływanie na zdrowie fizyczne i psychiczne członków 

rodzin, przemoc w rodzinie, zakłócenia bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, 

ubóstwo, bezrobocie etc.);  

 ekonomicznym (koszty: leczenia osób uzależnionych jak i współuzależnionych, 

systemu pomocy społecznej, zaangażowania wymiaru sprawiedliwości, przedwczesnej 

umieralności, spadek wydajności pracy etc.).  

Rozwiązywanie problemów alkoholowych w świetle nowoczesnego podejścia                            

do problematyki alkoholowej, oznacza zarówno podejmowanie tych działań, które                            

są ukierunkowane na pojedyncze jednostki, jak również na grupy osób uzależnionych od 

alkoholu i ich rodzin, jak również i tych, które zmierzają do zmniejszenia dotkliwości 

problemów, jakie niesie za sobą nadużywanie alkoholu. Dlatego ważna sprawą jest nie tylko 

zapobieganie i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkotykowych, ale również 

minimalizowanie skutków oraz edukowanie, uświadamianie i wspieranie. 
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II. Podstawa prawna i merytoryczna Programu 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                             

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Milanówek, zwany dalej „Programem”, określa 

lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizowania szkód społecznych                              

i zdrowotnych, wynikających z używania alkoholu i narkotyków. 

Samorządy lokalne otrzymały stosowne kompetencje oraz środki finansowe, niezbędne                     

do realizacji działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemu uzależnień. Gmina               

ma za zadanie podjąć środki zaradcze oraz naprawcze, skierowane do lokalnej społeczności, 

mające na celu minimalizowani i zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii. 

Podstawa prawna działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych i narkotykowych, a co za tym idzie uchwalenia Przez Radę Miasta Milanówka 

niniejszego Programu wynika z : 

 

1. ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości                               

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm. )  

2. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016r., 

poz. 224 ze zm.)  

3. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.   

z 2015r. poz. 1390),  

 

Zgodnie z treścią art. 4¹ ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi samorząd gminy jest zobowiązania do : 

 

1. Prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu. 

W szczególności zadania te obejmują: 

 zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu, 

 udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,                                  

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 , 

 wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

 podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ 

i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 
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 wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej. 

Program kontynuuje działania z ubiegłych lat oraz w swojej konstrukcji merytorycznej                  

jest tożsamy z założeniami Narodowego Programem Zdrowia na lata 2016-2020.  

Gminny Program uwzględnia cel operacyjny 2 dotyczący profilaktyki i rozwiązywania 

problemów związanych z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych, uzależnieniami 

behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi. 

Stanowi również część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Milanówek na lata 2016-2021. 

 

  Przy opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Milanówek na 2017 r. 

uwzględnione zostały wytyczne i wskazówki wynikające z rekomendacji Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) do realizowania i finansowania 

gminnych programów profilaktyku i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 

 

III. Problem uzależnień i przemocy w rodzinie na terenie Milanówka 

Nie ma takiej grupy społecznej i zawodowej, której zjawisko alkoholizmu czy narkomanii 

nie dotyczyłoby. Łatwy dostęp do wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych, obyczaje, 

kryzys, postępujące ubóstwo i bezrobocie, stałe zagrożenie utraty pracy, upadek wartości 

rodzinnych czy norm społecznych, jak też coraz powszechniejszy brak umiejętności radzenia 

sobie z problemami dnia codziennego przyczyniają się do narastania problemów związanych 

z alkoholem bądź narkotykami. Są to problemy społeczne, które korelują z przemocą              

w rodzinie. 

Poniższe informacje zostały zaczerpnięte z dokumentu „Strategia rozwiązywania 

problemów społecznych dla gminy Milanówek na lata 2016-2021, który został przygotowany 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku przy wsparciu firmy Lokalne Badania 

Społeczne. 

 

Postawy młodzieży wobec alkoholu 

 

Na podstawie badań przeprowadzonych na terenie gminy Milanówek w maju 2012 r. 

wśród uczniów gimnazjalnych szkół gminnych (badanie ankietowe dotyczyło 290 uczniów) 

ustalono, że należy położyć nacisk na działania profilaktyczne z obszaru uzależnień, 

uświadomienia zagrożeń płynących z uzależnień, asertywności, poprawy komunikacji, 

umiejętności rozwiązywania konfliktów bez przemocy. Uczniowie gminnych szkół 

gimnazjalnych, jako najczęstszą przyczynę spożywania alkoholu podawali chęć 

zaimponowania innym oraz okazje towarzyskie, takie jak urodziny, wizyty w pubie bądź 

dyskotece. Badane dziewczęta częściej niż badani chłopcy wskazywały na presję rówieśniczą, 

obawę przed odrzuceniem, chęć zaimponowania, czy też chęć zapicia problemów. Badani 

uczniowie szkół gimnazjalnych wymieniali ponadto inne przyczyny sięgania po napoje 

alkoholowe, takie jak dobry smak alkoholu, czy też picie dla towarzystwa, by poczuć się 
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dorosłym. Średni wiek pierwszego kontaktu z alkoholem wyniósł dla uczniów szkół 

gimnazjalnych 12,39 lat. W Milanówku alkohol piło przynajmniej raz w życiu 60,1% 

badanych chłopców oraz 62,9% badanych dziewcząt. Dla porównania badania ESPAD                

z 2011r. pokazują, że kiedykolwiek w życiu piło alkohol 89% gimnazjalistów oraz 85,6% 

gimnazjalistek. Ponadto, co dziesiąty uczeń szkoły gimnazjalnej przynajmniej raz                     

w życiu użył narkotyków. Blisko dwukrotnie więcej badanych chłopców niż badanych 

dziewcząt deklarowało, że posiada takie doświadczenia. W przypadku badanych uczniów 

średni wiek inicjacji narkotykowej wyniósł 14,93 lat. 

 

Pomoc Społeczna 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku w roku 2012 przyznał z powodu 

uzależnienia od alkoholu lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z członków 

rodziny pomoc finansową 52 rodzinom, w roku 2013 r. - 58 rodzinom, w 2014 r. - 49 

rodzinom. Analizując dane z lat 2012-2014 można zauważyć wyraźny spadek liczby rodzin, 

którym z powodu alkoholizmu było udzielone wsparcie. Niemniej jednak alkoholizm jest 

istotnym problemem społecznym, gdyż nadużywanie alkoholu przez jednego z członków 

rodziny destabilizuje życie całej rodziny, powoduje zaburzenia komunikacji między 

członkami rodziny, biedę, bezrobocie, problemy wychowawcze i zdrowotne, inne 

uzależnienia, wchodzenie w konflikt z prawem. Towarzyszy mu często zjawisko przemocy 

fizycznej psychicznej stosowanej zarówno wobec dorosłych jak i dzieci.  

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

Ocenę zjawiska alkoholizmu na terenie gminy można dokonać na podstawie 

prowadzonych działań w ramach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

 

 

PROWADZONE DZIAŁANIA 2012r. 2013r. 2014r. 

Ilość przeprowadzonych rozmów: 39 160 80 

informacyjno – kierujących (w tym do 

terapeutów, psychologów, placówek 

lecznictwa odwykowego, prawnika, 

OPS itp.) 

21 76 65 

ilość osób skierowanych do biegłego 

sądowego 

10 22 9 

ilość osób skierowanych do sądu 10 21 11 

oskarżyciel wspomagający 18 2 



7 

 

ilość skontrolowanych sklepów 30 28 10 

ilość wydanych opinii do zezwoleń 25 36 25 

 

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań 

instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Do zadań zespołu należy m.in.: 

 diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 

 podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na 

celu   przeciwdziałanie temu zjawisku,  

 inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 

 rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia 

pomocy w środowisku lokalnym, 

 inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Indywidualnymi przypadkami występowania przemocy w rodzinie zajmują się grupy 

robocze zwoływane na skutek zgłoszeń i podejmowanych interwencji w celu wszczęcia 

procedury „Niebieskie Karty”. 

 Członkowie Zespołu i grup roboczych wykonują swoje zadania w ramach obowiązków 

służbowych i zawodowych. 

 

Przemoc w rodzinie na terenie Milanówka w 2015 roku (stan na 07.12.2015 r.) 

 

Rok Ilość interwencji dot. przemocy w rodzinie i założenia 

„Niebieskiej Karty” 

2015 16 

 

Szczegółowe dane dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Milanówka             

(stan na 07.12.2015 r.) 

Dane nt. przemocy w rodzinie na terenie Milanówka 

 
Liczba 

Liczba ogólna przeprowadzonych interwencji 

domowych w tym  

dotyczących przemocy w rodzinie 

 

16 
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Liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej 

w tym: -kobiety                                                                            

            -mężczyźni 

            -małoletni do ukończenia 13 lat 

            -dzieci od 13 do 18 lat 

 

21 

17 

1 

2 

1 

Liczba sprawców przemocy domowej  

w tym: -kobiety 

            -mężczyźni 

             -nieletni 

 

16 

1 

15 

- 

Liczba zgłoszonych sprawców będących pod wpływem 

alkoholu 

w tym: -kobiety 

            -mężczyźni 

 

3 

- 

3 

 

 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Ofiar Przemocy w rodzinie 

 

W ramach działań Punktu Konsultacyjno –Informacyjnego zrealizowano następujące  

działania (w latach 2012-2014): 

 spotkania grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy - z pomocy w ramach 

działań grupy skorzystało łącznie 47 kobiet, przy czym frekwencja na pojedynczym 

spotkaniu wahała się od 4 do 8 osób. Znacząca liczba uczestniczek grupy zaprzestała 

korzystania z oferty grupy z powodu zaniknięcia objawów doznawanej przemocy, 

 konsultacje prawne dla osób doznających przemocy - udzielono 967 konsultacji dla 

181 osób. Wartym podkreślenia jest fakt, iż jedną z form pomocy były mediacje 

rodzinne, które skuteczniej niż porady i konsultacje zmieniały sytuację rodziny, 

 konsultacje psychologiczne dla osób doznających przemocy i par w których pojawia 

się problem przemocy – udzielono 1653 porady a pomocą objęto 237 osób. 

W przypadku wsparcia i konsultacji osób doznających przemocy niezbędne było 

wielokrotne spotykanie się z pojedynczą osobą, stąd tak duża liczba konsultacji                   

w stosunku do liczby osób, którym udzielono pomocy. 

 

 

Dostępność alkoholu w Mieście Milanówek 

Dysponując danymi z dnia 30 września 2016 roku na terenie Milanówka czynnych 

było 36 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 28 punktów przeznaczonych  

do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) oraz 8 punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne). 
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15 listopada 2016 r. w Milanówku odbył się  program interwencyjno - kontrolny  

pt. „Badanie Dostępności Sprzedaży Alkoholu Nieletnim” wraz z kampanią informacyjną  

i audytem punktów sprzedaży alkoholu. Badanie zostało przeprowadzone przez Centrum 

Rozwiązywania Problemów Społecznych z Warszawy. 

Badanie miało na celu ukazanie skali zjawiska w środowisku lokalnym oraz promocji 

dobrych praktyk w przypadku odpowiedzialnych sprzedawców. Zrealizowanie profesjonalnej 

akcji kontrolnej oraz informacyjnej pozwoliło na zdefiniowanie problemu oraz dokonanie  

w dalszej perspektywie stosownych działań naprawczych. Przeprowadzono próbę zakupu 

napoju alkoholowego w losowo dobranych punktach sprzedaży napojów alkoholowych przez 

osobę wyglądającą na niepełnoletnią. Faktycznie była to osoba która ukończyła 18-sty rok 

życia, dlatego w świetle prawa, jako pełnoletnia nie łamała przepisów prawa, jednak jej 

wygląd i zachowanie budziło uzasadnione wątpliwości, jeżeli chodzi o wiek.  

Na podstawie przeprowadzonego badania otrzymaliśmy zestawienie placówek, które 

przestrzegają przepisów prawa oraz tych, które lekceważąco podchodzą do sprawy wieku 

klienta kupującego alkohol. 

W 26 badanych punktach sprzedano alkohol osobie sprawiającej wrażenie 

„małoletniej”. Co za tym idzie, sprzedaży alkoholu nie odmówiono i w punktach tych nie 

spytano „małoletniej” osoby o okazanie dowodu tożsamości (we wszystkich punktach 

wydano paragon fiskalny, który został dołączony do potwierdzenia wykonania usługi).  

Spośród badanych punktów, tylko 9 sprzedawców, zapytało „małoletniego” o dowód 

osobisty, po czym gdy osoba dokonująca zakupu go nie okazała, alkohol nie został sprzedany. 

Alkoholem kupowanym przez „małoletniego” było w każdym przypadku piwo. 

W punktach, w których przeprowadzano badanie sprzedawcami były zarówno kobiety, 

jak i mężczyźni w przedziale wiekowym 25-65 lat. Większość jednak stanowiły kobiety         

- było ich 24 (przedział wiekowy 25-65 lat). 

Audyt punktów sprzedaży alkoholu nieletnim jest niezależną oceną przestrzegania 

zasad sprzedaży alkoholu przez sprzedawców. Podczas audytu specjalista sprawdził 

przestrzeganie warunków określanych przepisami prawa zgodnie z ustawą o wychowaniu  

w trzeźwości. Ocenie podlegały następujące obszary: 

 Informacja o szkodliwości spożywania alkoholu w miejscach sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych. 

 Informacja dotycząca zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. 

 Spożycie alkoholu w pobliżu sklepu. 

 Usytuowanie „ogródków piwnych”, „kawiarenek letnich”. 

 Rozlokowanie sklepów z alkoholem (odległość od szkół, miejsc kultu religijnego). 

 Zatrudnianie osób niepełnoletnich do podawania i sprzedaży napojów alkoholowych 

(oszacowanie wieku pracowników). 

 

          Audyt przeprowadzono w 35 punktach sprzedaży napojów alkoholowych.  

W 31 audytowanych punktach widoczne były odpowiednie informacje dotyczące 

szkodliwości spożywania alkoholu, natomiast w 29 punktach były również widoczne 
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informacje dotyczące zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim Wszystkie punkty mają 

zachowaną prawidłową odległość względem szkół i kościołów. 

W audytowanych punktach trener nie dostrzegł osób niepełnoletnich sprzedających lub 

podających alkohol. W jednym punkcie trener zauważył osoby spożywającą alkohol  

w okolicach sklepu, gdzie było przygotowane miejsce do spożycia alkoholu. Łącznie  

w siedmiu punktach były przygotowane odpowiednie miejsca do spożycia alkoholu. 

W ramach przeprowadzonego audytu sprzedawcy zostali poinformowani o tym, że 

prowadzenie sprzedaży alkoholu wbrew zasadom określonym w art. 13,14 i 15 ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości jest przestępstwem grożącym karą grzywny.  

Kolejnym etapem badania było przeprowadzenie kampanii informacyjnej  

dla sprzedawców napojów alkoholu. Spotkania odbyły się w 35 punktach. W ramach 

spotkania poinformowano o  karach wynikających z obowiązujących przepisów oraz 

udzielono porad dotyczących asertywnej sprzedaży alkoholu. Dodatkowo sprzedawcy 

otrzymali ulotki informacyjne z dostępem do platformy internetowej, na której umieszczane 

są na bieżąco ważne informacje, służące do uzupełniania swojej wiedzy i pomagające  

w pozbyciu się wątpliwości, jak stosować obecne prawo. 

Celem realizowanego badania było zwrócenie uwagi sprzedawców i świadków 

sprzedaży w sklepach, że dorosły wygląd nie oznacza pełnoletniości upoważniającej  

do zakupu napojów alkoholowych. 

  

IV. Adresaci Programu 

 

Adresatami Programu są wszyscy mieszkańcy Miasta Milanówka w szczególności 

następujące grupy osób: 

 

1. osoby uzależnione, współuzależnione, doznające przemocy; 

2. rodziny osób uzależnionych, współuzależnionych doświadczających przemocy; 

3. osoby i rodziny ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

4. dzieci i młodzież; 

5. rodzice, opiekunowie i wychowawcy  

6. pracownicy podmiotów działających na terenie Miasta Milanówka, zajmujący            

się zawodowo lub służbowo profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, 

 

V. Realizatorzy Programu 

Realizując dyspozycję. 4¹ ust. 2 ustawy. o wychowani  w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi i art. 10 ust. 4-5 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, realizacje Programu 

powierza się Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Milanówku zwanemu dalej „Ośrodkiem”. 

Przy realizacji Programu Ośrodek powinien współpracować z następującymi podmiotami: 

 Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Komisariatem Policji w Milanówku, 
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 Strażą Miejską w Milanówku, 

 Sądem Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim, 

 Placówkami oświatowymi znajdującymi się na terenie Gminy Milanówek, 

 Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Grodzisku Mazowieckim, 

 Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Pruszkowie, 

 Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, 

 Środowiskowym  Klubem Wsparcia dla Dzieci i ich Rodzin, 

 Klubem Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis”, 

 Grupą AA „MILA”, 

 Organizacjami pozarządowymi  

 Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Krajowym Biurem ds. Zapobiegania Narkomanii. 

 

VI. Cele i zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w mieście 

Milanówek w roku 2017. 

 

 

ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU 

 

Zadanie 1 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i narkotyków i ich rodzin. 

Cel 

Zapewnienie osobom uzależnionym od alkoholu oraz osobom uzależnionym  

od substancji psychoaktywnych w sposób szkodliwy i ryzykowny odpowiedniej oferty 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej. 

Działania : 

- Organizowanie warunków pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych                                           

i współuzależnionych poprzez prowadzenie Punktu Konsultacyjno -Informacyjnego dla Osób 

Uzależnionych i ich Rodzin. 

 

- Umożliwienie dostępu do skorzystania z indywidualnych konsultacji świadczonych przez 

takich specjalistów, jak : 

 prawnik i mediator sądowy, 

 psychoterapeuta do spraw uzależnień, 

 psycholog dla osób dorosłych, 
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 psycholog dla dzieci, młodzieży i rodziców, 

 certyfikowany specjalista pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. 

 

 Organizowanie grup wsparcia oraz grup samopomocowych dla osób uzależnionych  

i współuzależnionych oraz doświadczających przemocy  

 

 Współpraca z biegłymi sądowymi (psycholog i psychiatra) w celu wydania opinii  

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu lecznictwa 

odwykowego. 

 Motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia terapii  

w placówkach leczenia odwykowego typu stacjonarnego i ambulatoryjnego. 

 Zapewnienie dostępu do informacji o placówkach świadczących pomoc terapeutyczną 

i rehabilitacyjną. 

 

 

Zadanie 2 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień od alkoholu                               

i narkotyków pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed 

przemocą domową. 

Cel 

Ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego, będących skutkiem nadużywania 

alkoholu bądź innych środków psychoaktywnych oraz stosowania przemocy w rodzinie. 

Działania :  

 Organizowanie i finansowanie świadczeń specjalistycznej pomocy psychospołecznej  

i prawnej dla członków rodzin, w których występuje problem uzależnienia  

do alkoholu i narkotyków, współuzależnienia, DDA oraz problem przemocy  

w rodzinie poprzez prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego  dla Osób 

Uzależnionych i ich Rodzin oraz Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla Ofiar 

Przemocy i ich Rodzin. 

 

Wyżej wymienionych Punktach prowadzone będą: 

 indywidualne konsultacje z terapeuta ds. uzależnień od alkoholu, 

 grupy wsparcia dla osób współuzależnionych,  

 grupy wsparcia dalszego zdrowienia dla osób uzależnionych, 

 porad prawne, 

 indywidualne konsultacje ze specjalistą ds. pomocy osobom dorosłym 

doświadczającym przemocy, 

 grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy, 
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 indywidualne konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i rodziców, 

 Dofinansowanie bądź sfinansowanie zajęć i warsztatów prowadzonych w zakresie 

wzmocnienia funkcji wychowawczych rodziców dzieci  

 Organizowanie i finansowanie wypoczynku z programem socjoterapeutycznym  

i profilaktycznym dla dzieci z rodzin dotkniętych problemami uzależnień, przemocy 

czy niewydolności wychowawczej.  

 Zakup bądź opracowanie i upowszechnianie materiałów edukacyjnych, ulotek, 

informatorów dotyczących oferty pomocy dla osób i członków rodzin z problemem 

uzależnienia czy doznających przemocy. 

 Zakup i prenumerata tematycznych książek, publikacji, czasopism. 

 Organizowanie i finansowanie szkoleń dla członków Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych grup zawodowych z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, przemocy w rodzinie oraz pracy 

z rodzinami. 

 

Zadanie 3 

Prowadzanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,                                  

w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

Cel 

 Zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat szkód wynikających z picia 

alkoholu i zażywania substancji psychoaktywnych.  

 Zwiększenie kompetencji rodziców oraz osób pracujących z dziećmi, aby mogli oni  

w efektywny sposób przekazywać wiedzę na temat uzależnień, wskazać alternatywne 

wzorce spędzania wolnego czasu, radzenia sobie ze stresem i rozwiązywaniem 

problemów. 

Działania: 

 Inicjowanie i wspieranie finansowe prowadzonych na terenie szkół programów 

profilaktycznych (rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych), warsztatów i innych form edukacyjnych 

uwzględniających zagadnienia dotyczące rozwoju umiejętności społecznych, 

przeciwdziałania uzależnieniom oraz z zakresu edukacji na temat zjawiska przemocy 

w rodzinie. 

 Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym dla rodziców poprzez 

organizowanie warsztatów (np. „Pozytywna Dyscyplina”), wywiadówek 

profilaktycznych oraz spotkań, mających na celu wzmacnianie wychowawczej funkcji 

rodziny. 

 Organizowanie i finansowanie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży. 
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 Organizowanie i finansowanie wypoczynku z programem socjoterapeutycznym  

i profilaktycznym dla dzieci z rodzin dotkniętych problemami uzależnień, ubóstwa, 

przemocy czy niewydolności wychowawczej. 

 Prowadzenie działań profilaktycznych oraz wspierających Środowiskowy Klub 

Wsparcia dla Dzieci i ich Rodzin „Milanowski Promyk". 

 Organizowanie i pokrywanie kosztów działań promujących wśród dzieci i młodzieży 

mody na życie wolne od uzależnień. 

 

Zadanie 4 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

Cel 

Nadanie formy prawnej  Klubowi Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis”. 

Działania: 

 Przekształcenie Klubu Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis” w stowarzyszenie. 

 Udzielanie wsparcia merytorycznego, rzeczowego oraz finansowego dla stowarzyszeń 

i organizacji pozarządowych działających na rzecz utrzymania więzi wśród 

społeczności abstynenckiej. 

 Integracja środowisk abstynenckich, osób uzależnionych i ich rodzin, organizowanie 

działań zapobiegawczych, motywujących do terapii i wspomagających leczenie 

choroby alkoholowej i współuzależnienia, propagowanie postaw trzeźwości. 

 Dofinansowanie działań integracyjnych dla środowisk abstynenckich, osób 

uzależnionych i ich rodzin, organizowanie działań rehabilitacyjnych do dalszego 

zdrowienia, propagowanie postaw trzeźwości. 

 Zlecanie w trybie konkursu lub pozakonkursowym organizacjom pozarządowym 

organizacji wypoczynku dla dzieci z terenu miasta Milanówka, w szczególności  

z rodzin gdzie występuje problem uzależnienia i przemocy. 

 Współpraca z Komisariatem Policji i Strażą Miejską w Milanówku mając na celu 

zapobieganie naruszeniu porządku publicznego powodowanego przez osoby pod 

wpływem substancji psychoaktywnych. 
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Zadanie 5 

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w artykule 

13¹ i artykule 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 

publicznego. 

Cel 

Ograniczenie i zmiana struktury spożywania napojów alkoholowych. 

Działania:  

 Prowadzenie działań kontrolno-interwencyjnych przez członków Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad  

i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 Kształtowanie właściwych postaw reagowania w sytuacji sprzedaży alkoholu osobom 

nietrzeźwym, nieletnim bądź pod zastaw lub na kredyt poprzez m. in. organizację 

szkoleń dla sprzedawców i przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe na 

ternie miasta. 

 

Zadanie 6 

Diagnoza lokalnych problemów związanych z alkoholem , narkomanią oraz przemocą. 

Cel 

Uzyskanie skali zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu, zażywaniem narkotyków 

oraz przemocą. 

Działania: 

Finansowanie badań, sondaży opinii publicznej, ekspertyz diagnozujących lokalną sytuację   

w zakresie spożywania napojów alkoholowych, używania narkotyków, zjawiska przemocy 

oraz problemów jakie się z tym wiążą. 

 

Wszystkie wyżej wymienione działania będą miały charakter ciągły. 
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VII. Wskaźniki ewaluacji działań 

 

 

1. Liczba osób uzależnionych i pijących szkodliwie oraz eksperymentujących                       

ze środkami psychoaktywnymi, członków rodzin oraz ofiar i sprawców przemocy 

korzystających ze wsparcia w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym dla Osób 

Uzależnionych i Ich Rodzin oraz w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym dla Ofiar 

Przemocy i ich Rodzin. 

2. Liczba uczestników konsultacji indywidualnych i grup wsparcia odbywających                   

się w ramach działania Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla Osób 

Uzależnionych i Ich Rodzin oraz Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla Ofiar 

Przemocy i Ich Rodzin. 

3. Liczba godzin oferowanego poradnictwa specjalistycznego. 

4. Liczba osób wobec których prowadzono postępowanie sądowe o zobowiązaniu się             

do podjęcia leczenia uzależnia. 

5. Liczba osób uzależnionych i członków ich rodzin, z którymi przeprowadzono 

rozmowy motywujących przez członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

6. Liczba osób skierowanych na badanie do biegłego psychologa i psychiatry w celu 

wydania opinii o przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 

7. Liczba dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców objętych działaniami zarówno 

szkolnymi, jak i pozaszkolnymi związanymi z edukacją i profilaktyką z zakresu 

uzależnień i przeciwdziałania przemocy. 

8. Liczba dzieci i młodzieży korzystających z wypoczynku zawierającego program 

socjoterapeutyczny i profilaktyczny. 

9. Liczba uczestników zajęć socjoterapeutycznych. 

10. Liczba przeszkolonych osób w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy. 

11. Liczba interwencji Policji i Straży Miejskiej w związku z naruszeniem przepisów 

ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości                                     

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

12. Liczba kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

13. Liczba zakupionych i rozdystrybuowanych materiałów związanych z tematyką 

profilaktyki i uzależnienia. 
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VIII. Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki                           

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w mieście Milanówek 

 

 

  Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Milanówek 

stanowią dochody gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych, wniesione przez podmioty gospodarcze w roku 2016, zgodnie                

z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości                             

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dodatkowo środki pozyskane z innych źródeł       

m. in. z dotacji celowych z budżetu państwa. 

 

 

 

IX. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zasady                

jej finansowania 

 

Podmiotem, mającym istotne znaczenie dla realizacji Programu jest Miejska Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powoływana Zarządzeniem Burmistrza Miasta 

Milanówka. 

Do zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy: 

 

 Inicjowanie zadań własnych gminy w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz nadzór nad merytorycznymi zadaniami. 

 Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego. 

 Prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych. 

 Wydawanie opinii w formie postanowień dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałą 

Rady Miasta. 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma swoją siedzibę w Punkcie 

Konsultacyjno - Informacyjnym dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin w Milanówku                  

przy ul. Kościuszki 57. Komisja pełni dyżury po 4 godziny zegarowe w każdym miesiącu. 

Każda osoba powołana w skład Komisji jest zobowiązana uczestniczyć w dyżurach                         

i posiedzeniach Komisji. 

Zgodnie z art. 4¹ ust.5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje 

wynagrodzenie określone przez Radę Miasta. 

Rada Miasta Milanówka ustaliła wynagrodzenie za pracę w Komisji w wysokości 

miesięcznej brutto dla jednej osoby: Przewodniczący – 580 zł, Członkowie - 400 zł.  
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Wynagrodzenie wypłacane będzie za każdy miesiąc z dołu na podstawie wniosku składanego 

Burmistrzowi Miasta przez Przewodniczącego. 

 

X. Postanowienia końcowe 

 

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii nie rozwiąże wszystkich problemów dotyczących uzależnień. 

Jednakże założeniem Programu jest w jak największym stopniu ograniczenie zjawiska 

uzależnień skutków wynikających z uzależnień.  

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przygotuje Kierownik Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Milanówku i przedstawi Burmistrzowi w I kwartale 2018 roku.  
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