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GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W MIEŚCIE 

MILANÓWEK NA 2018 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 ważną sprawą jest nie tylko 

zapobieganie i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkotykowych, ale również 

minimalizowanie skutków oraz edukowanie, uświadamianie i wspieranie. 

 

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. 
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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 2017r. 

poz. 783)  

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 zobowiązany 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. 

Przy konstruowaniu Programu uwzględniono dotychczasowe doświadczenia z realizacji 

działań z obszaru profilaktyki i uzależnień. Cele i działania Programu są zgodne z Krajowym 

programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zawartym w Narodowym 

Programie Zdrowia na lata 2016-2020 oraz Wojewódzkim Programem Profilaktyki                            

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020, które definiują kierunki 

działań z ww. zakresu. Cele i zadania Programu są zgodne ponadto z „Rekomendacjami do 

realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w 2018 roku” wydanymi przez Państwową Agencję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 
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Program jest spójny ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Milanówek na lata 2016-2021, Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020, Programem Wspierania Rodziny 

dla Gminy Milanówek na lata 2016-2018 oraz Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta 

Milanówka na lata 2017-2023. 

 

III. Diagnoza społeczna środowiska. 

 

1. 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 ze statystyk Ośrodka Pomocy Społecznej                             

w Milanówku, Policji, Straży Miejskiej, jak również ze statystyk Mazowieckiego 

Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. 

Diagnozę problemów uzależnień na terenie Milanówka poszerzono dodatkowo 

o materiały uzyskane ze sprawdzań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

w Milanówku oraz z rocznych sprawozdań z działalności samorządu w zakresie profilaktyki                       

i rozwiązywania problemów alkoholowych z roku 2015 i 201 tj.: ankiety PARPA G1. 

 

2. Dostępność alkoholu w gminie Milanówek. 

 

W 2015 roku na ternie gminy czynnych było 52 punkty sprzedaży napojów 

alkoholowych, w tym 37 punktów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

(sklepy) i 15 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne). W 2016 roku było 38 punktów, w tym 28 – to 

sklepy i 10 - lokale gastronomiczne.  
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Tabela nr 1. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Polsce w 2015 roku.  

L.p.  Województwa/ 

Milanówek 

Liczba 

punktów 

sprzedaży 

napojów 

alkoholowych 

- suma 

Liczba punktów 

sprzedaży 

napojów 

alkoholowych 

przeznaczonych 

do spożycia 

poza miejscem 

sprzedaży 

(sklepy) 

Liczba punktów 

sprzedaży 

napojów 

alkoholowych 

przeznaczonych 

do spożycia w 

miejscu 

sprzedaży 

(lokale 

gastronomiczne)  

Liczba 

mieszkańców w 

województwie/ 

mieście  

przypadająca 

na jeden punkt 

sprzedaży 

napojów 

alkoholowych 

ogółem 

1. Dolnośląskie 10 539 6 888 3 651 269 

2. Kujawsko – 

Pomorskie 

 

7 567 5 331 2 236 267 

3. Lubelskie 7 534 5 531 2 003 281 

4. Lubuskie 3 942 2 745 1 197 251 

5. Łódzkie 8 183 6 182 2 001 302 

6. Małopolskie 12 384 7 942 4 442 266 

7. Mazowieckie 17 649 12 384 5 265 292 

8. Milanówek  52 37 15 302 

9. Opolskie 3 475 2 287 1 192 307  

10. Podkarpackie 6 955 4 994 1 961 306 

11. Podlaskie 3 556 2 517 1 039 331 

12. Pomorskie 8 905 5 606 3 299 257 

13. Śląskie 15 719 10 002 5 717 275 

14. Świętokrzyskie 4 602 3 571 1 031 273 

15. Warmińsko - 

Mazurskie 

5 565 3 913 1 652 266 

16. Wielkopolskie 12 742 9 170 3 572 271 

17. Zachodnio 

Pomorskie 

8 185 4 982 3 203 201 

18. Ogółem w 

województwach 

137 502 94 041 43 461 274 

Źródło: na podstawie danych statystycznych z PARPA – G1. 
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Tabela nr 2. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Polsce w 2016 roku.  

L.p. Województwa/ 

Milanówek 

Liczba 

punktów 

sprzedaży 

napojów 

alkoholowych 

- suma 

Liczba 

punktów 

sprzedaży 

napojów 

alkoholowych 

przeznaczonych 

do spożycia 

poza miejscem 

sprzedaży 

(sklepy) 

Liczba punktów 

sprzedaży 

napojów 

alkoholowych 

przeznaczonych 

do spożycia w 

miejscu 

sprzedaży 

(lokale 

gastronomiczne)  

Liczba 

mieszkańców 

w 

województwie/ 

mieście  

przypadająca 

na jeden punkt 

sprzedaży 

napojów 

alkoholowych 

ogółem 
1. Dolnośląskie 10384 6 683 3 701 271 
2. Kujawsko – 

Pomorskie 

 

7 316 5 058 2 258 274 

3. Lubelskie 7 283 5 305 1 978 291 
4. Lubuskie 3 838 2 644 1 194 259 

5. Łódzkie 8 006 5 982 2 024 307 

6. Małopolskie 12 130 7 670 4 460 270 

7. Mazowieckie 17 550 12 114 5 436 296 

8. Milanówek  38 28 10 413 

9. Opolskie 3 370 2 201 1 169 289 

10. Podkarpackie 6 790 4 721 2 069 314 

11. Podlaskie 3 502 2 455 1 047 335 

12. Pomorskie 9 031 5 529 3 502 247 

13. Śląskie 15 722 9 906 5 816 278 

14. Świętokrzyskie 4 504 3 440 1 064 277 

15. Warmińsko - 

Mazurskie 

5 432 3 772 1 660 262 

16. Wielkopolskie 12 595 8 985 3 610 274 

17. Zachodnio 

Pomorskie 

7 854 4 772 3 082 208  

18. Ogółem w 

województwach 

135 307 91237 44 070 277 

Źródło: na podstawie danych statystycznych z PARPA – G1. 

 

Według Światowej Organizacji Zdrowia jeden punkt sprzedaży alkoholu powinien 

przypadać na 1-1,5 tys. mieszkańców. Tymczasem jak wynika z danych Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polsce średnio w 2015r. na jeden punkt 

przypada na 274 osób zaś w 2016 roku to 277 osób. Natomiast w gminie Milanówek na jeden 

punkt sprzedaży wypada średnio 302 osób w 2015 roku i 413 w roku 2016r.  

Powyższe dane wskazują na dużą dostępność do alkoholu w gminie Milanówek 

podobnie jak w całej Polsce. Według ogólnopolskich badań Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych istnieje korelacja pomiędzy liczbą punktów 
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sprzedaży napojów alkoholowych, a rozmiarami szkód i problemów, których źródła można 

dopatrywać się w spożywaniu napojów alkoholowych. W związku z tym polityka kontroli 

liczby punktów sprzedaży alkoholu jest istotnym instrumentem kształtowania kondycji 

społecznej,  psychologicznej i zdrowotnej mieszkańców gminy. 

 

3. Poziom konsumpcji  alkoholu w Mieście Milanówek. 

 

Ważnym czynnikiem, który wpływa na poziom konsumpcji alkoholu jest fizyczna 

możliwość jego nabycia, czyli liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych.                               

Duża dostępność alkoholu ma wpływ na występowanie problemów zdrowotnych                                    

i społecznych związanych z alkoholem. 

Tabela nr 2. Dane dotyczące rynku napojów alkoholowych w Milanówku.  

L.p. Dane dotyczące rynku napojów 

alkoholowych. 

 

2015 r. 2016r. 

1. Łączny limit punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych uchwalonych przez radę 

gminy (limit sklepów + limit lokali 

gastronomicznych) 

52 52 

2. Uchwalony przez gminę limit punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży (sklepy)  

37 37 

3. Uchwalony przez gminę limit punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży (lokale gastronomiczne)  

15 15 

4. Liczba punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży (sklepy)   

37 28 

5. Liczba punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych do sprzedaży 

w miejscu sprzedaży (lokale 

gastronomiczne)  

15 10 

6. Liczba punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych o zawartości alkoholu 

powyżej 18% przeznaczonych do spożycia 

35 24 
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poza miejscem sprzedaży  (sklepy)  

7. Liczba punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych o zawartości alkoholu 

powyżej 18% przeznaczonych do spożycia w 

miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne)  

5 1 

8. Liczba jednorazowych zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych  

7 29 

9. Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży (sklepy)  

103 76 

10. Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży (lokale 

gastronomiczne)  

32 18 

11. Liczba decyzji wydanych o wygaśnięciu 

zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych 

33 22 

 

W dniu 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).  
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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 

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. 
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4. Postawy młodzieży wobec alkoholu. 

 

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

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 

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 2015 

roku pokazują, że kiedykolwiek w życiu piło alkohol 84% uczniów z grupy wiekowej 15-16 

lat oraz 96% uczniów w wieku 17-18 lat. W zakresie wskaźników picia alkoholu przez 

gimnazjalistów z podziałem na płeć zaobserwowano zacierania się różnic między 

dziewczętami i chłopcami. W 2015r. odsetki dziewcząt, które piły w czasie ostatnich 30 dni 

przed badaniem są niemal takie same jak analogiczne odsetki chłopców. 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  

średnio 15 lat. 

 

5. Działania Ośrodka Pomoc Społecznej w Milanówku. 

 

W związku z uzależnieniem lub nadużywaniem alkoholu z pomocy społecznej skorzystało:  

 w roku 2013: 63 rodziny (58 osób z powodu problemów alkoholowych, 5 osób                            

z powodu narkomanii); 

 w roku 2014: 55 rodzin (przy czym problemy alkoholowe wystąpiły w 49 rodzinach, 

a narkomanii w 6 rodzinach).  

 w roku 2015: 55 rodzin (z powodu problemów alkoholowych skorzystało 48 rodzin,                                           

a z powodu problemu narkomanii 7); 

 w roku 2016: problemy z nadużywaniem alkoholu występowały w 54 rodzinach                           

a  problemy związane z uzależnieniem od narkotyków zdefiniowano w 6 rodzinach 

korzystających ze świadczeń. 

Niemniej jednak alkoholizm jest istotnym problemem społecznym, ponieważ 

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 
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mu często zjawisko przemocy fizycznej, psychicznej i ekonomicznej stosowanej zarówno 

wobec dorosłych, jak i dzieci.  

 

Wykres nr 1. Liczba osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej                           

w Milanówku z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej 

jednego z członków rodziny w latach 2013-2016.   

 

 

 Źródło: dane pochodzące z Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku.   

Udzielanie pomocy dla rodzin dotkniętych uzależnieniami wiąże się z koniecznością 

prowadzenia przez pracowników socjalnych stałego monitoringu rodziny. 

Większość osób nadużywających alkoholu to mężczyźni, najliczniejsza grupa z nich 

to osoby, które nie pracują lub pracują dorywczo, są w wieku przedemerytalnym lub 

emerytalnym i nie mają stałych źródeł dochodu. Najtrudniejsze sytuacje występują 

w rodzinach z dziećmi w sytuacjach, gdy alkoholu nadużywają oboje rodzice.  

Podobnie jak w poprzednich latach nadużywanie alkoholu i marnotrawienie środków 

przez klientów Ośrodka Pomoc Społecznej w Milanówku było w 2015 roku jedną 

z podstawowych przyczyn przyznawania pomocy w formie rzeczowej lub ograniczenia jej 

zakresu do niezbędnego minimum np. wydawania talonów do sklepu lub zapewnienia 

gorącego posiłku. 

W szczególnie trudnych przypadkach pracownicy socjalni składają wniosek do 

Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Milanówku z prośbą                               

o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się 

leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. 

6. Działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
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W ocenie zjawiska alkoholizmu na terenie gminy Milanówek wykorzystano również 

dane wynikające z analizy działań realizowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

 

Tabela nr 3. Prowadzone działania w ramach Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

problemów Alkoholowych. 

 

PROWADZONE DZIAŁANIA 2012r. 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 

ilość przeprowadzonych rozmów: 39 160 80 24 78 

informacyjno – kierujących (w tym do 

terapeutów, psychologów, placówek 

lecznictwa odwykowego, prawnika, 

OPS itp.) 

21 76 65 2 22 

ilość osób skierowanych do biegłego 

sądowego 

10 22 9 3 10 

ilość wniosków skierowanych do sądu 10 21 11 14 10 

oskarżyciel wspomagający 18 2 2 3 

ilość skontrolowanych punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych 

30 28 10 2 4 

ilość wydanych opinii dot. zezwoleń 

sprzedaż napojów alkoholowych 

25 36 25 22 31 

Źródło: statystyki spraw prowadzonych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                   

w Milanówku. 

7. Działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie. 

 

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań 

instytucji (służb) 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 powoływane przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, realizujące 
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procedurę „Niebieska Karta”, na skutek zgłoszeń i podejmowanych interwencji przez 

właściwe służby w związku z podejrzeniem występowania przemocy w rodzinie . 

Członkowie Zespołu i Grup Roboczych wykonują swoje zadania w ramach 

obowiązków służbowych i zawodowych. 

Obsługę administracyjną Zespołu powadzi Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Milanówku.  

 

Tabela nr 4. Procedura Niebieskiej Karty na terenie Milanówka w 2015 i 2016 roku.  

 

Ilość interwencji dot. przemocy w rodzinie i założenia 

„Niebieskiej Karty” 

 

2015 r. 2016 r. 

18 5 

 

 

Tabela nr 5. Dane dotyczące podejrzenia występowania zjawiska przemocy w rodzinie 

na terenie Milanówka.         

      

Dane nt. przemocy w rodzinie na terenie Milanówka 

 
2015r.  2016r. 

Liczba ogólna przeprowadzonych interwencji 

domowych w tym:  

dotyczących przemocy w rodzinie 

 

18 5 

Liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej 

w tym:  

- kobiety                                                                            

- mężczyźni 

- małoletni do ukończenia 13 lat 

- dzieci od 13 do 18 lat 

18 

 

17 

1 

0 

0 

6 

 

4 

1 

1 

0 

Liczba sprawców przemocy domowej  

w tym:  

- kobiety 

- mężczyźni 

- nieletni 

19 

 

2 

17 

0 

5   

 

0 

5 

0 

Liczba osób wobec których istnieje podejrzenie, ze 

stosują przemoc w rodzinie będących pod wpływem 

alkoholu 

w tym: - kobiety 

            - mężczyźni 

 

12 

 

 

- 

12 

3 

 

 

- 

3 

Źródło: dane pochodzące z Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku oraz z Komisariatu Policji w Milanówku. 

Jak wynika z powyżej zaprezentowanych danych praca Zespołu Interdyscyplinarnego poprzez 

zintegrowanie działań służb oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy 
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w rodzinie przyczyniła się do zmniejszenia zdiagnozowanych w latach 2015-2016 

przypadków przemocy w rodzinie, którym towarzyszyło spożywanie alkoholu.  

8. Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin                   

oraz Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy. 

 

W celu zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz w celu zapewnienie osobom i rodzinom,                       

w których występują problemy uzależnień od alkoholu i narkotyków pomocy psychologicznej 

i prawnej, a w szczególność ochrony przed przemocą w rodzinie prowadzono poradnictwo 

specjalistyczne w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych i ich 

Rodzin oraz w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy.  

 

W formie spotkań grupowych w 2016r. odbywały się spotkania w ramach:  

 

 Grupy wsparcia dla osób współuzależnionych. Członkowie rodzin osób uzależnionych 

doznają trudności nie mniejszych, niż sami uzależnieni dlatego tak ważne jest udzielnie 

im skutecznego wsparcia. W okresie od lipca do grudnia odbyły się 63 godziny spotkań 

grupowych, w których uczestniczyło około 11 osób. 

 Grupy wsparcia dalszego zdrowienia dla osób uzależnionych. Podstawowa 

dwumiesięczna terapia stacjonarna zaledwie otwiera proces zmian. W celu uzyskania 

trwałego efektu potrzebna jest kontynuacja wsparcia. Jedną z jej form jest grupa wsparcia 

dalszego zdrowienia. W okresie od lipca do grudnia 2016 r. zostały przeprowadzone 32 

godziny spotkań grupowych. 

 Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy domowej. W ścisłym związku                   

z problemami osób uzależnionych i ich rodzin pozostaje problem przemocy. W okresie od 

lipca do grudnia odbyły się 44 godziny spotkań grupowych . 

 

zaś w formie indywidualnej w 2016r. odbywały się: 

 

 Konsultacje udzielane przez terapeutów do spraw uzależnień. W okresie od lipca do 

grudnia zrealizowano 167 godzin dyżurów, podczas których udzielono łącznie 141 porad. 

 Porady prawne i mediacje rodzinne. Mediacje rodzinne to jedna z form pomocy, które 

skuteczniej niż porady, czy konsultacje zmieniały sytuację rodzin. W okresie od lipca do 

grudnia zrealizowano łącznie 99 godzin dyżurów, udzielono łącznie 93 porady. 

 Konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych współuzależnionych, doznających 

przemocy lub będących sprawcami przemocy. W okresie od lipca do grudnia 

zrealizowano łącznie 229 godzin dyżurów, podczas których udzielono łącznie 289 porad. 

 Konsultacje świadczone przez psychologów dziecięcych skierowane dla dzieci, młodzieży                 

i ich rodziców, opiekunów. W okresie od lipca do grudnia zrealizowano łącznie 284 

godziny dyżurów podczas których udzielono łącznie 203 porady. 

W 2016r. średnia liczba godzin, w których był czynny punkt informacyjno – 

konsultacyjny w miesiącu wynosiła 232 godziny. 
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9. Współpraca z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana 

Mazurkiewicza w Pruszkowie. 

 

Zaburzenia związane z nadmiernym spożywaniem alkoholu wywołują szkody 

zdrowotne u osób pijących, jak również członków ich rodzin. W okolicach miasta Milanówka 

funkcjonują podmioty udzielające pomocy osobom nadużywającym alkoholu bądź 

uzależnionym, które dysponują danymi na temat rozmiarów problemów alkoholowych. 

Według danych uzyskanych z Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia 

im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie do Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu                                   

i Współuzależnienia z terenu Milanówka w 2013 roku  zgłosiło się 21 osób, w roku 2014 - 

19 osób, w roku 2015 - 17 osób, a w 2016 r - 10 osób. Na leczenie do Całodobowego 

Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu w 2013r. zgłosiło się 8 osób, ukończyło terapię 6 

osób, 

w 2014r. zgłosiło się 10 osób, ukończyło terapię 7 osób, w 2015 roku zgłosiło się 8 osób, 

ukończyło terapię 6 osób, a w 2016r. zgłosiło się 15 osób, 9 osób ukończyło terapię. 

Do Dziennego Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia zgłosiły się                      

w 2013 r. 2 osoby, ukończyły 2 osoby, w 2014r. roku nikt nie zgłosił się na leczenie, w 2015r. 

zgłosiła się 1 osoba, która nie ukończyła terapii, w 2016r. zgłosiły się 2 osoby, które nie 

ukończy terapii. 

 

 

Wykres nr 2.  Ilość osób, które zgłosiły się do Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu 

i Współuzależnienia. 

 

 
Źródło: dane pochodzące z Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im.  

prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. 
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Wykres nr 3. Ilość osób, które zgłosiły się na leczenie do Całodobowego Oddziału 

Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz liczba osób, które ukończyły terapie. 

 

 
Źródło: dane pochodzące z Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im.  

prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. 

 

 

 

Wykres nr 4. Ilość osób, które zgłosiły się do Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia 

od Alkoholu i Współuzależnienia, oraz liczb osób, która ukończyła leczenie. 

 

 
Źródło: dane pochodzące z Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im.  

prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. 

 

W Wykresie nr 2 wyraźnie widać tendencje spadkową liczby mieszkańców Milanówka, 

którzy zgłosili się do Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia. Pozostałe 

dane wykazują tendencję zmienną w liczbie osób korzystających z dobrowolnego leczenia, 

Istotnym jest fakt, że (jak wynika z Wykresu nr 3) liczba mieszkańców Milanówka, którzy 

zgłosili się na leczenie do Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i ją 

ukończyły nie spada i utrzymuje się na stałym poziomie. 
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10. Współpraca z Komisariatem Policji w Milanówku. 

Używanie alkoholu powoduje wielowymiarowe szkody społeczne i prawne oraz ma wpływ na 

popełnianie przestępstw i wykroczeń.  

 

Tabela nr 6. Dane dotyczące występowania przestępstw i wykroczeń spowodowanych 

pod wpływem alkoholu i narkotyków przez mieszkańców Milanówka. 

L.p. Rodzaje przestępstw i zjawisk patologicznych Lata 

2015r. 2016r. 

1. Kierujący w stanie nietrzeźwym z terenu miasta 

Milanówka. 

13 16 

2. Kierujący znajdujący się w stanie po użyciu 

alkoholu lub podobnie działającego środka 

(wykroczenie) 

2 4 

3. Naruszenie zakazu spożywania alkoholu w 

miejscach publicznych na terenie miasta 

Milanówka. 

104 53 

4. Zatrzymani do wytrzeźwienie z terenu miasta 

Milanówka. 

17 14 

5. Nietrzeźwi doprowadzeni do miejsca 

zamieszkania. 

3 4 

6.  Handel wyrobami narkotycznymi. 3 2 

7. Interwencje przeprowadzone w związku 

z przemocą w rodzinie w tym: 

15 5 

-  sprawca pod wpływem alkoholu, 12 3 

-  sprawca pod wpływem narkotyków. 2 2 

Źródło: dane pochodzące z Komisariatu Policji w Milanówku 
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Tabela nr 7. Zdarzenia drogowe na terenie Milanówka. 

 

 

L.p. 

 

Zdarzenia 

Lata 

2015r. 2016r. 

1. Wypadki 10 9 

2. Zabici 0 0 

3. Ranni 11 9 

4. Kolizje 133 165 

Źródło: dane pochodzące z Komisariatu Policji w Milanówku. 

 

Tabela nr 8. Zdarzenia drogowe na terenie Milanówka z udziałem osób pod wpływem 

alkoholu. 

 

 

L.p. 

 

Zdarzenia 

Lata 

2015r. 2016r. 

1. Wypadki 1 0 

2. Zabici 0 0 

3. Ranni 1 0 

4. Kolizje 7 5 

5. Zatrzymanie nietrzeźwego 

kierowcy  

13 16 

Źródło: dane pochodzące z Komisariatu  Policji w Milanówku. 

 

Zbieżność uzyskanych danych Komisariatu Policji i Zespołu Interdyscyplinarnego wykazują 

wyraźny spadek ilości podejmowanych interwencji w związku z przemocą w rodzinie. Na 

fakt ten bez wątpienia ma wpływ ścisła współpraca, spójna strategia działań  instytucji 

lokalnych  oraz wymiana informacji i doświadczeń specjalistów w zakresie przeciwdziałania 

przemocy 

w rodzinie, biorących udział m.in. w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego. Zauważalny jest 

również spadek liczby osób naruszających zakaz spożywania alkoholu w miejscach 

publicznych. Mogło się do tego przyczynić zmniejszenie punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych oraz wzrost świadomości społecznej w zakresie alkoholizmu. Wszystkie 

instytucje realizujące Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Milanówek na bieżąco 
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prowadzą działalność informacyjną i edukacyjną w temacie skutków i  zagrożeń chorobą 

alkoholową.  

11. Współpraca ze Strażą Miejską w Milanówku. 

 

Tabela nr 9. Dane dotyczące przestępstw i wykroczeń spowodowanych pod wpływem 

alkoholu przez mieszkańców Milanówka. 

 

L.p. Rodzaje przestępstw i zjawisk patologicznych Lata 

2015r. 2016r. 

1. Kierujący w stanie nietrzeźwym z terenu miasta 

Milanówka. 

6 2 

2. Naruszenie zakazu spożywania alkoholu 

w miejscach publicznych na terenie miasta 

Milanówka. 

865 705 

3. Zatrzymani do wytrzeźwienie z terenu miasta 

Milanówka. 

7 11 

4. Nietrzeźwi doprowadzeni do miejsca 

zamieszkania. 

56 68 

5. Ilość sprawców zakłócania spokoju, porządku 

publicznego będących w stanie po spożyciu 

alkoholu.  

10 19 

Źródło: dane pochodzące ze Straży Miejskiej w Milanówku. 

 

Dane Straży Miejskiej w Milanówku, tak jak dane Policji pokazują spadek liczby osób 

naruszających zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Zaś pozostałe dane 

przedstawiają wzrost zatrzymanych osób będących pod wpływem alkoholu, co pokazuje jak 

nadal ważne jest prowadzenie edukacji oraz działalności profilaktycznej oraz realizowanie 

wspólnej strategii działania służb mającej na celu uświadamianie niebezpieczeństw 

związanych z nadużywaniem napojów alkoholowych, co w konsekwencji ma doprowadzić do 

zahamowania wzrostu liczby osób będących po spożyciu alkoholu zakłócających spokój.   

 

IV. Cele i zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w mieście Milanówek w roku 

2018. 

 

Celem głównym Programu jest rozwój i doskonalenie istniejącego systemu 

przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie dostosowanego do zmieniających 
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się potrzeb i zagrożeń, uwzględniającego w szczególności: zapobieganie uzależnieniom 

poprzez systematyczną realizację różnych form oddziaływań skierowanych do społeczności 

lokalnej oraz niwelowanie skutków wynikających z problemów uzależnień poprzez 

zapewnienie bezpłatnej interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej. 

 

Do szczegółowych celów Gminnego Programu Profilaktyk i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok należy: 

 

1. ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających ze spożywania alkoholu, 

2. ograniczenie dostępności i zmiana struktury spożywanego alkoholu,  

3. ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego, w tym szkód zdrowotnych oraz 

rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz skali 

zjawiska przemocy      w rodzinie,  

4. ograniczenie zjawiska picia alkoholu przez dzieci i młodzież poprzez realizację 

działań profilaktycznych,  

5. doskonalenie działań w zakresie promocji zdrowego stylu życia, promowania postaw 

społecznych ważnych dla profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez prowadzenie 

profilaktycznej działalności edukacyjno-informacyjnej, 

6. zwiększenie skuteczności istniejącego systemu pomocy dla osób uzależnionych, 

nadużywających alkoholu, członków ich rodzin oraz ofiar i sprawców przemocy                    

w rodzinie poprzez udzielanie kompleksowej pomocy specjalistycznej. 

 

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w mieście Milanówek w roku 2018. 

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu.  

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

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

Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,                            

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.  

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w 

artykule 13¹ i artykule 15 ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 

występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 
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VI. Diagnoza lokalnych problemów związanych z alkoholem, narkomanią oraz przemocą 

oraz działania na rzecz ograniczenia dostępności oraz zmiany struktury spożycia 

alkoholu na terenie miasta.  

V. 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. 

 

 

ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU 

 

Zadanie I: 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. 

Sposób realizacji:  

1. Organizowanie warunków pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych                                            

i współuzależnionych poprzez prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego 

dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin. 

2. Umożliwienie dostępu do skorzystania z indywidualnych konsultacji świadczonych 

przez takich specjalistów, jak: 

 prawnik, 

 psychoterapeuta do spraw uzależnień, 

 psycholog dla osób dorosłych, 

 psycholog dla dzieci, młodzieży i rodziców, 

 certyfikowany specjalista pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. 

3. Organizowanie grup wsparcia oraz grup samopomocowych dla osób uzależnionych  

i współuzależnionych oraz doświadczających przemocy.  

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

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu lecznictwa 

odwykowego. 

5. Opłacenie kosztów sądowych związanych z kierowaniem wniosków o zobowiązanie 

do leczenia odwykowego. 
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6. Motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia terapii  

w placówkach leczenia odwykowego typu stacjonarnego i ambulatoryjnego. 

7. Współpracę z placówkami lecznictwa odwykowego wspomagającymi proces 

zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu, osób używających alkoholu w sposób 

ryzykowny   i szkodliwy oraz ich rodzin. 

8. Zapewnienie dostępu do informacji o placówkach świadczących pomoc terapeutyczną 

i rehabilitacyjną. 

 

Zadanie II: 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. 

 

Sposoby realizacji:  

1. 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 Informacyjno - Konsultacyjnego dla Osób 

Uzależnionych i ich Rodzin oraz Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla Ofiar 

Przemocy. 

W ramach działalności Punktów prowadzone będą: 

 indywidualne konsultacje z terapeutą ds. uzależnień, 

 grupy wsparcia, 

 porady prawne, 

 indywidualne konsultacje ze specjalistą ds. pomocy osobom dorosłym 

doświadczającym przemocy, 

 indywidualne konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i rodziców. 

2. Dofinansowanie bądź sfinansowanie zajęć i warsztatów prowadzonych w zakresie 

wzmocnienia funkcji wychowawczych rodziców dzieci.  

3. Organizowanie i/ lub dofinansowanie wypoczynku z programem socjoterapeutycznym  

i profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują problemy 

alkoholowe, przemoc w rodzie, rodziny zagrożonych uzależnieniem. 

4. Zakup bądź opracowanie i upowszechnianie materiałów edukacyjnych, ulotek, 

informatorów dotyczących oferty pomocy dla osób i członków rodzin z problemem 

uzależnienia czy doznających przemocy. 

5. Zakup i prenumerata tematycznych książek, publikacji, czasopism. 

6. 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. 
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Zadanie III: 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. 

 

Sposoby realizacji: 

 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, wywiadówek profilaktycznych oraz spotkań, mających na celu wzmacnianie 

wychowawczej funkcji rodziny. 

 Organizowanie i finansowanie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży. 

 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. 

Realizowane działania uwzględniały będą profilaktykę: 

1. uniwersalną - ukierunkowaną na całe populacje bez względu na stopień 

indywidualnego ryzyka występowania problemów,  

2. selektywną - ukierunkowaną na jednostki i grupy zwiększonego ryzyka, które ze 

względu na swoją sytuację społeczną, rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania 

biologiczne są narażone na większe od przeciętnego ryzyko wystąpienia problemów 

związanych z uzależnieniami,  

3. wskazującą - ukierunkowaną na jednostki lub grupy wysokiego ryzyka, które 

ujawniają pierwsze symptomy upijania się lub eksperymentowania z narkotykami. 
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Zadanie IV: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, 

służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

 

Cel: Wspieranie i dofinansowanie projektów z zakresu profilaktyki i uzależnień 

realizowanych przez instytucje oraz organizacje pozarządowe wyłonione w wyniku 

konkursów ofert rozstrzygniętych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczególna uwaga będzie kierowana na 

wsparcie działalności stowarzyszeń abstynenckich, które podejmują działania na rzecz 

rozwiązywania problemów alkoholowych na poziomie lokalnym, w tym wobec osób 

uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin. Działania stowarzyszeń abstynenckich 

mają wpływ na zwiększenie liczby osób utrzymujących abstynencję, wspierają trzeźwienie, 

zapobiegają wykluczeniu społecznemu i zapewniają integrację społeczną osobom z 

problemem alkoholowym, 

są istotnym elementem w procesie zdrowienia. 

 

Sposoby realizacji: 

 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. 

 

Zadanie V: Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów 

określonych w artykule 13¹ i artykule 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości                                          

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze 

oskarżyciela publicznego. 

 

Cel: Ograniczenie i zmiana struktury spożywania napojów alkoholowych. 

 

Sposoby realizacji:  

 Prowadzenie działań kontrolno-interwencyjnych przez członków Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad  

i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 



 
 
 
 

27 

 

 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 VI: Diagnoza lokalnych problemów związanych z alkoholem, narkomanią 

oraz przemocą oraz działania na rzecz ograniczenia dostępności oraz zmiany struktury 

spożycia alkoholu na terenie miasta.  

 

Cel: Uzyskanie skali zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu, zażywaniem 

narkotyków oraz przemocą oraz monitorowanie struktury punktów sprzedaży alkoholu na 

terenie Miasta Milanówka 

 

Sposoby realizacji: 

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. 

Niniejsza diagnoza społeczna środowiska na podstawie dokumentów, sprawozdań, statystyk 

pokazuje, że Milanówek tak jak każde inne miasto nie jest wolne od zagrożeń związanych 

z uzależnieniami. Interdyscyplinarna współpraca między instytucjami działającymi na polu 

profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększa świadomość 

mieszkańców w zakresie zagrożeń uzależnień oraz możliwych form pomocy osobom 

uzależnionym, współuzależnionym, dotkniętym przemocą domową 

Wnioski. 

Przedstawiony powyżej założenia Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Milanówek oraz Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

został przygotowany na podstawie dokumentów, sprawozdań, statystyk dotyczących tego 

zagadnienia i pokazuje, że Miasto Milanówek, nie jest wolne od zagrożeń związanych 

z uzależnieniami. Aktywna interdyscyplinarna współpraca między instytucjami działającymi 

na polu profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększa 

świadomość mieszkańców w zakresie zagrożeń związanych z uzależnieniami oraz wiedzę 

o możliwych i dostępnych formach pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz  

dotkniętych przemocą domową. Tylko interdyscyplinarna współpraca pomiędzy 

przedstawicielami różnych instytucji daje szansę na stworzenie spójnych i wieloaspektowych 

programów profilaktycznych.  

 

VI. Realizatorzy Programu. 

Stosując dyspozycję. 4¹ ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

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

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

Przy realizacji Programu Ośrodek powinien współpracować z następującymi podmiotami: 
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 Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Komisariatem Policji w Milanówku, 

 Strażą Miejską w Milanówku, 

 Sądem Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim, 

 Placówkami oświatowymi znajdującymi się na terenie Gminy Milanówek, 

 Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Grodzisku Mazowieckim, 

 Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Pruszkowie, 

 Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, 

 Ośrodkiem Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku, 

 Środowiskowym  Klubem Wsparcia dla Dzieci i ich Rodzin, 

 Stowarzyszaniem Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis”, 

 Grupą AA „MILA”, 

 Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

 Organizacjami pozarządowymi,  

 Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Krajowym Biurem ds. Zapobiegania Narkomanii. 

 

VII. Oczekiwane rezultaty. 

 zwiększenie wiedzy na temat problemów oraz kosztów społecznych i ekonomicznych 

związanych z piciem alkoholu,  

 poprawa funkcjonowania zdrowotnego i społecznego osób uzależnionych utrzymujących 

abstynencję, 

 zwiększenie odsetka osób korzystających z profesjonalnej pomocy w zakresie leczenia 

uzależnienia i współuzależnienia, 

 zwiększenie świadomości w zakresie profilaktyki uzależnień,  

 zwiększenie udziału w kształtowaniu świadomości i przekonań społecznych w temacie 

uzależnień, przemocy domowej,  

 upowszechnienie i utrwalanie postaw abstynenckich,  

 umocnienie współpracy lokalnych przedstawicieli instytucji  publicznych i środowisk 

abstynenckich działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, 

 popularyzacja wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień. 

 

VIII. Wskaźniki i narzędzia ewaluacji działań. 

 

Wskaźniki niezbędne do przeprowadzenia ewaluacji programu: 

 Liczba osób uzależnionych i pijących szkodliwie oraz eksperymentujących                       

ze środkami psychoaktywnymi, członków rodzin oraz ofiar i sprawców przemocy 

korzystających ze wsparcia w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym dla Osób 

Uzależnionych i ich Rodzin oraz w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym dla Ofiar 

Przemocy. 
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 Liczba uczestników konsultacji indywidualnych i grup wsparcia odbywających                   

się w ramach działania Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla Osób 

Uzależnionych i ich Rodzin oraz Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla Ofiar 

Przemocy. 

 Liczba godzin oferowanego poradnictwa specjalistycznego. 

 Liczba osób wobec których prowadzono postępowanie sądowe o zobowiązaniu się             

do podjęcia leczenia uzależnia. 

 Liczba osób uzależnionych i członków ich rodzin, z którymi przeprowadzono 

rozmowy motywujących przez członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

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

wydania opinii o przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 

 Liczba dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców objętych działaniami zarówno 

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

uzależnień i przeciwdziałania przemocy. 

 Liczba dzieci i młodzieży korzystających z wypoczynku zawierającego program 

socjoterapeutyczny i profilaktyczny. 

 Liczba uczestników zajęć socjoterapeutycznych. 

 Liczba przeszkolonych osób w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy. 

 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. 

 Liczba kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

 Liczba zakupionych i rozdystrybuowanych materiałów związanych z tematyką 

profilaktyki i uzależnienia. 

 

Narzędzia służące ewaluacji: 

 dziennik konsultacji z Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego, 

 opracowania statystyczne/sprawozdania z instytucji działających w obszarze 

przeciwdziałania uzależnieniom: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Zespół  Ośrodka Pomocy Społecznej, Komenda Policji w Milanówku, 

Straż Miejska,  Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana 

Mazurkiewicza Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu                                           

i Współuzależnienia, Urzędu Miasta Milanówka,  

 opracowania statystyczne/sprawozdania pochodzące z instytucji centralnych, takich 

jak: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – m.in. dane                          

z ankiety PARPA G-1, Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. 
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IX. Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście 

Milanówek. 

 

  Źródło 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 2017 (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  budżetu państwa. 

 

X. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zasady jej 

finansowania. 

 

Podmiotem, mającym istotne znaczenie dla realizacji Programu jest Miejska Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisję powołuje, odwołuje oraz zmienia jej 

skład osobowy Burmistrz Miasta Milanówka (zgodnie z art. 4
1
 ust 3 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości   i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). 

 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu                                        

o przepisy  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                                                     

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie. 

Szczegółowy tryb pracy Komisji, jej strukturę wewnętrzną oraz formy pracy określa 

Regulamin Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opracowany przez 

członków Komisji. 

 

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. 

  

http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/ust_o_wychowaniu_w_trzezwosci.pdf
http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/ust_o_wychowaniu_w_trzezwosci.pdf
http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/ust_o_wychowaniu_w_trzezwosci.pdf
http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/ust_o_wychowaniu_w_trzezwosci.pdf
http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/ust_o_przeciwdzialaniu_przemocy.pdf
http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/ust_o_przeciwdzialaniu_przemocy.pdf
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Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma swoją siedzibę 

w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin 

w Milanówku przy ul. Kościuszki 58. 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 ustala wynagrodzenie za pracę w Komisji w wysokości 

miesięcznej brutto dla:  

 członka Komisji  w kwocie 400 zł, 

 przewodniczącego Komisji w kwocie  580 zł,  

Wynagrodzenie wypłacane będzie za każdy miesiąc z dołu na podstawie wniosku składanego 

Burmistrzowi Miasta przez Przewodniczącego Komisji . 

Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Członkom Komisji przysługuje również dofinansowanie kosztów udziału w szkoleniach, 

seminariach i konferencjach. 

Harmonogram działań związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 

Mieście Milanówek na 2018 rok. 

Tabela nr 10. Harmonogram. 

L.p. Zadanie Sposób realizacji -  

działania 

Realizator Instytucje 

wspomagające 

realizację 

Termin 

realizacji 

1. Zwiększenie 

dostępności 

pomocy 

terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej 

dla osób 

uzależnionych od 

alkoholu, 

narkotyków i ich 

rodzin. 

- prowadzenie Punktu 

Informacyjno - 

Konsultacyjnego dla 

Osób Uzależnionych i 

ich Rodzin,  

 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

Mazowieckie 

Specjalistyczne 

Centrum 

Zdrowia im. 

prof. Jana 

Mazurkiewicza 

 

na bieżąco 

- umożliwienie 

dostępu do 

skorzystania z  

konsultacji 

świadczonych przez 

specjalistów,  
 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

 na bieżąco 
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- organizowanie grup 

wsparcia oraz grup 

samopomocowych dla 

osób uzależnionych, 

współuzależnionych 

oraz doświadczających 

przemocy 
 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

Stowarzyszenie 

Rodzin 

Abstynenckich 

„Quo Vadis” 

na bieżąco 

-współpraca z 

biegłymi sądowymi w 

celu wydania opinii w 

przedmiocie 

uzależnienia od 

alkoholu  

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

Miejska 

Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

na bieżąco 

-motywowanie osób 

uzależnionych i 

współuzależnionych 

do podjęcia terapii  

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

Stowarzyszenie 

Rodzin 

Abstynenckich 

„Quo Vadis” 

na bieżąco 

- zapewnienie dostępu 

do informacji o 

placówkach 

świadczących pomoc 

terapeutyczną i 

rehabilitacyjną.  
 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

 na bieżąco 

2.  Udzielanie 

rodzinom, w 

których 

występują 

problemy 

uzależnień od 

alkoholu i 

narkotyków 

pomocy 

psychospołecznej 

i prawnej, a w 

szczególności 

ochrony przed 

przemocą 

domową 

- 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 

 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

 na bieżąco  
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 - dofinansowanie 

zajęć i warsztatów 

prowadzonych w 

zakresie wzmocnienia 

funkcji 

wychowawczych 

rodziców dzieci  
 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

Gminne 

placówki 

oświatowe 

na bieżąco 

- organizowanie i 

finansowanie 

wypoczynku z 

programem 

socjoterapeutycznym i 

profilaktycznym dla 

dzieci 

 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

Gminne 

placówki 

oświatowe 

na bieżąco 

- zakup bądź 

opracowanie i 

upowszechnianie 

materiałów 

edukacyjnych, ulotek, 

informatorów 

dotyczących oferty 

pomocy dla osób i 

członków rodzin z 

problemem 

uzależnienia czy 

doznających 

przemocy. 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

 na bieżąco 

- zakup i prenumerata 

tematycznych książek, 

publikacji, czasopism.  

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

 na bieżąco 

- 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.  

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

 na bieżąco 
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3.  Prowadzanie 

profilaktycznej 

działalności 

informacyjnej i 

edukacyjnej w 

zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych i 

przeciwdziałania 

narkomanii, w 

szczególności dla 

dzieci i 

młodzieży. 

- inicjowanie i 

wspieranie finansowe 

prowadzonych na 

terenie szkół 

programów 

profilaktycznych, 

warsztatów,  

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

gminne 

placówki 

oświatowe  

w trakcie 

trwania 

roku 

szkolnego 

- podejmowanie 

działań o charakterze 

edukacyjnym dla 

rodziców poprzez 

organizowanie 

warsztatów, 

wywiadówek 

profilaktycznych oraz 

spotkań, mających na 

celu wzmacnianie 

wychowawczej funkcji 

rodziny, 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

gminne 

placówki 

oświatowe 

w trakcie 

trwania 

roku 

szkolnego 

- organizowanie i 

finansowanie zajęć 

socjoterapeutycznych 

dla dzieci i młodzieży, 

  

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

Gminne 

placówki 

oświatowe 

na bieżąco 

- organizowanie i 

finansowanie 

wypoczynku z 

programem 

socjoterapeutycznym i 

profilaktycznym dla 

dzieci z rodzin 

dotkniętych 

problemami 

uzależnień, ubóstwa, 

przemocy czy 

niewydolności 

wychowawczej,  

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

 w ciągu 

przerwy 

wakacyjnej 

- prowadzenie działań 

profilaktycznych oraz 

wspierających 

Środowiskowy Klub 

Wsparcia dla Dzieci i 

ich Rodzin 

Milanowski Promyk",  

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

Środowiskowy 

Klub Wsparcia 

dla Dzieci i ich 

Rodzin 

„Milanowski 

Promyk” 

na bieżąco 
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- organizowanie i 

pokrywanie kosztów 

działań promujących 

wśród dzieci i 

młodzieży mody na 

życie wolne od 

uzależnień. 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

Gminne 

placówki 

oświatowe 

na bieżąco 

4.  Wspomaganie 

działalności 

instytucji, 

stowarzyszeń i 

osób fizycznych, 

służącej 

rozwiązywaniu 

problemów 

alkoholowych. 

- udzielanie wsparcia 

merytorycznego, 

rzeczowego oraz 

finansowego dla 

stowarzyszeń i 

organizacji 

pozarządowych 

działających na rzecz 

utrzymania więzi 

wśród społeczności 

abstynenckiej,  

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

organizacje 

pozarządowe  

na bieżąco 

- integracja środowisk 

abstynenckich, osób 

uzależnionych i ich 

rodzin, organizowanie 

działań 

zapobiegawczych, 

motywujących do 

terapii i 

wspomagających 

leczenie choroby 

alkoholowej i 

współuzależnienia, 

propagowanie postaw 

trzeźwości,  

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

Miejska 

Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych, 

Stowarzyszenie 

Rodzin 

Abstynenckich 

„Quo Vadis” 

na bieżąco 

- dofinansowanie 

działań integracyjnych 

dla środowisk 

abstynenckich, 

organizowanie działań 

rehabilitacyjnych do 

dalszego zdrowienia,  

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej, 

organizacje 

pozarządowe  

 na bieżąco 
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- 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,  

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

 w ciągu 

przerwy 

wakacyjnej 

- współpraca z 

Komisariatem Policji i 

Strażą Miejską w 

Milanówku mając na 

celu zapobieganie 

naruszeniu porządku 

publicznego 

powodowanego przez 

osoby pod wpływem 

substancji 

psychoaktywnych.  

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

Policja, Straż 

Miejska 

na bieżąco 

5.  Podejmowanie 

interwencji w 

związku z 

naruszeniem 

przepisów 

określonych w 

artykule 13¹ i 

artykule 15 

ustawy oraz 

występowanie 

przed sądem w 

charakterze 

oskarżyciela 

publicznego. 

- prowadzenie działań 

kontrolno-

interwencyjnych przez 

członków Miejskiej 

Komisji 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych w 

zakresie 

przestrzegania zasad i 

warunków korzystania 

z zezwoleń na 

sprzedaż napojów 

alkoholowych,  

Miejska 

Komisja 

Problemów 

Alkoholowych 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej, 

Policja, Straż 

Miejska, Urząd 

Miasta 

Milanówka 

na bieżąco 

 

Wszystkie działania wymienione w harmonogramie  będą miały charakter ciągły. 
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XI. 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 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 przedstawia Burmistrzowi do końca kwartału 2019 roku.  

 

 


