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WPROWADZENIE 

Wszelkie działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych reguluje ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007 Nr 70 

poz. 473 z późn. zm.). 

Zgodnie z art.4¹ ust.3 ustawy Prezydent Miasta powołuje Miejską Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której zadania w szczególności obejmują 

inicjowanie działań w zakresie określonym w art. 4¹ ust. 1 oraz podejmowanie 

czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzaleŜnionej 

od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.  

Dodatkowo członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

dokonują kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia  

w punktach sprzedaŜy napojów alkoholowych. Organ zezwalający (Prezydent 

Miasta) wydaje zezwolenia po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji o zgodności 

lokalizacji punktu sprzedaŜy z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 

i 2 cytowanej powyŜej ustawy. 

Środki finansowe na realizacj ę zadań gmina pozyskuje z pobierania opłat 

za korzystanie z zezwole ń na sprzeda Ŝ napojów alkoholowych. Zgodnie z art. 

18² ustawy o wychowaniu w trze źwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

dochody z opłat za korzystanie z zezwole ń na sprzeda Ŝ napojów alkoholowych 

wykorzystywane b ędą na realizacj ę gminnych programów profilaktyki 

i rozwi ązywania problemów alkoholowych oraz gminnych progra mów 

przeciwdziałania narkomanii i nie mog ą być przeznaczane na inne cele. 

Oznacza to, Ŝe środki pochodz ące z opłat s ą ściśle powi ązane z finansowaniem 

zadań gminnych programów i nie mo Ŝna ich wykorzysta ć na inne zadania, nie 

mające z nimi merytorycznego zwi ązku.  

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzaleŜnionych od alkoholu naleŜy do 

zadań własnych gminy. Zadania te w szczególności obejmują:  

1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 

osób uzaleŜnionych od alkoholu,  
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2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, 

pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed 

przemocą w rodzinie,  

3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieŜy, w tym prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć sportowych, a takŜe działań na rzecz doŜywiania 

dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych,  

4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, 

słuŜącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,  

5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów 

określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem  

w charakterze oskarŜyciela publicznego,  

6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie 

i finansowanie centrów integracji społecznej.  

 

OGRANICZANIE LICZBY PRZYPADKÓW ŁAMANIA PRAWA NA RYN KU 

ALKOHOLOWYM  

1. Prowadzenie kontroli punktów sprzedaŜy detalicznej oraz punktów 

gastronomicznych w zakresie: 

- posiadania zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych oraz wniesienia 

opłaty za korzystanie z zezwolenia, 

- przestrzegania warunków i zasad korzystania z zezwolenia – przestrzegania 

zasad obrotu napojami alkoholowymi określonych w ustawie o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

- zasad reklamy i promocji napojów alkoholowych. 

2. Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktów sprzedaŜy napojów 

alkoholowych z uchwałami Rady Miasta w przedmiocie ustalenia liczby 
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punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie 

miasta miejsc sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych. 

 

3. Przeprowadzenie szkoleń w zakresie przestrzegania przepisów ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dla 

przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych. 

 

4. Prowadzenie konsekwentnej polityki w zakresie kontroli przestrzegania 

porządku publicznego w punktach sprzedaŜy napojów alkoholowych i w ich 

obrębie oraz na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc 

przeznaczonych do ich spoŜycia na miejscu. 

 

 

Podstawę do działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych stanowi Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na lata 2006 – 2010 uchwalony przez Radę Ministrów na wniosek 

ministra właściwego do spraw zdrowia. Niniejszy Miejski Program Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 

2009 r., zwany dalej Programem, spójny jest z Narodowym Programem Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizuje jego cele, przewiduje jego 

włączenie w zapisane w nim projekty o zasięgu ogólnopolskim. 

 

 

Alkoholizm w Polsce to przede wszystkim problem nadmiernego picia napojów 

wysokoprocentowych, dotyczy on zatem znacznie szerszej zbiorowości niŜ grupa 

alkoholików nałogowych i problemowych. Polska jest jednym z krajów europejskich 

o największej liczbie pijących i jednocześnie krajem o najwyŜszym w świecie 

spoŜyciu napojów spirytusowych. Wskaźnik tego spoŜycia stale wzrasta. 

Liczbę osób naduŜywających alkoholu w Polsce szacuje się na około 2,8-3,5 

mln, w tym 0,6-0,9 mln uzaleŜnionych. Przedstawione dane statystyczne nie 

uwzględniają spoŜycia alkoholu pochodzącego z nielegalnego gorzelnictwa. 

Najnowsze dane określają spoŜycie napojów alkoholowych na 10,5 litra 100% 

alkoholu  na  1  mieszkańca.  Według  szacunków  GUS nie zarejestrowane spoŜycie  
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wysokoprocentowych napojów alkoholowych wynosi 20-30% rejestrowanego 

spoŜycia wódki. W Polsce przewaŜa spoŜycie mocnych napojów alkoholowych oraz 

obyczaj picia nieumiarkowanego. W ogólnej strukturze spoŜycia napojów 

alkoholowych napoje mocne (wódki) stanowią około 70% całości1.  

 

W celu ograniczenia spoŜywania alkoholu oraz związanych z tym problemów 

konieczna jest realizacja Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, który nakłada na samorządy gminne i samorządy 

wojewódzkie realizację zadań w trzech obszarach: 

1. profilaktyka; 

2. leczenie, rehabilitacja i ograniczanie szkód zdrowotnych; 

3. badania, monitoring, ewaluacja. 

Realizacja zadań, o których mowa jest prowadzona w postaci Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego uchwalanego przez Radę Miasta.  

Program realizowany jest przez Prezydenta Miasta. Na poziomie operacyjnym 

za realizację Programu odpowiadać będzie Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy 

Społecznej. 

  

ROZDZIAŁ I  - Rozmiary spo Ŝywania alkoholu w Polsce i na świecie  

 

Przeprowadzane na zlecenie PARPA badania populacyjne w latach 2002, 

2003 i 2005 wykazały wzrost spoŜycia wszystkich napojów alkoholowych pomiędzy 

rokiem 2002 a 2005 o prawie 1/3 (30%), natomiast wzrost konsumpcji wyrobów 

spirytusowych o ponad 40%. Odnotowany wzrost spoŜycia alkoholu 

wysokoprocentowego jest związany z obniŜeniem wysokości podatku akcyzowego 

od napojów spirytusowych w drugiej połowie 2002 roku o 1/3, co z kolei 

spowodowało obniŜenie cen wódek i zdecydowany wzrost popytu na te napoje. 

Zmiany w poziomie konsumpcji napojów alkoholowych mają wpływ na 

zwiększenie rozmiaru szkód spowodowanych alkoholem. O ponad 30% zwiększył się 

w ciągu ostatnich czterech lat 2002 – 2005 odsetek osób ryzykownie pijących 

                                                 
1 zob. http://slonek.ovh.org/index.php/spozycie-alkoholu-w-polsce/ 
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(tj. powyŜej 10 litrów 100% alkoholu rocznie wśród męŜczyzn, a w przypadku kobiet 

ponad 7,5 litra czystego 100% alkoholu). 

Badania naukowe prowadzone w ciągu ostatnich 20 lat (w USA i UE) 

wskazują na istnienie ścisłej zaleŜności pomiędzy wysokością podatku akcyzowego 

a rozmiarami problemów alkoholowych. 

W najnowszym raporcie pt. „Alkohol w Europie” przygotowanym dla Komisji 

Europejskiej przez Instytut Badań nad Alkoholem, który przedstawia zbiór badań 

europejskich dotyczących m.in. zaleŜności między ceną alkoholu, jego spoŜyciem, 

a ilością i rodzajami problemów zdrowotnych i społecznych w społeczeństwach, na 

szczególną uwagę zasługują wyniki badań przeprowadzonych w 1997 r. (Clements 

i inni) obejmujących coroczne analizy danych z Australii, Kanady, Finlandii, Nowej 

Zelandii, Norwegii, Szwecji i Wielkiej Brytanii obejmujące okres od połowy lat 50–tych 

do połowy lat 80–tych. 

Ponadto cytowane w wyŜej wymienionym Raporcie analizy ECAS (The 

European Comparative Alcohol Study) pozwalają szacować, Ŝe jeśli w wyniku 

podatków związanych z alkoholem jego cena wzrośnie o 10%, to kaŜdego roku 

pozwoli to zapobiec śmierci ok. 9.000 osób w krajach Unii Europejskiej, a to z kolei 

pozwoli zaoszczędzić ok. 9 mln EURO. 

W badaniach opisanych w Raporcie dla Kongresu USA stwierdzono, iŜ na 

skutek podwyŜszenia podatku akcyzowego od piwa zmniejszyła się liczba 

śmiertelnych wypadków drogowych wśród młodzieŜy. W późniejszych badaniach 

z 1993 r. przeprowadzonych równieŜ w USA uzyskano wyniki pokazujące, iŜ 

wysokość podatku akcyzowego od piwa ma silny ujemny i statystycznie istotny 

związek z liczbą zgonów na drogach we wszystkich badanych 48 stanach USA. 

RównieŜ w Polsce przeprowadzone badania potwierdziły związek między 

dostępnością ekonomiczną alkoholu i jej wpływem na szkody zdrowotne związane 

z alkoholem2. 

 

 

 

 
 

                                                 
2 „Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006 – 2010”, 
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, s. 22 – 24. 
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1. Ocena zjawiska alkoholizmu w mie ście Piotrkowie Trybunalskim 

 

Rozmiary aktualnie wyst ępujących problemów społecznych zwi ązanych  

z nadu Ŝywaniem alkoholu tworz ą szereg zagro Ŝeń dla funkcjonowania 

społecznego i ekonomicznego naszego miasta oraz dla  bezpiecze ństwa 

mieszka ńców.  

 

A. Bezpiecze ństwo 

Z informacji uzyskanych ze StraŜy Miejskiej oraz Komendy Miejskiej Policji 

wynika, Ŝe w roku 2008 podjęto interwencje wobec osób, które popełniły wykroczenia 

będąc pod wpływem alkoholu. Ilość interwencji StraŜy Miejskiej ogółem – 15.090 (od 

01 stycznia do 15 listopada 2008 roku), Policji ogółem – 10.121 (od 01 stycznia do 

końca października 2008 roku). Dane te przedstawia tabela 1: 

 

Tabela 1. Wykaz interwencji oraz wykroczeń ujawnionych przez StraŜ Miejską i KMP w Piotrkowie 

Trybunalskim wobec osób, które popełniły wykroczenie będąc pod wpływem alkoholu  

Wykroczenie/art. Komenda Miejska 
Policji StraŜ Miejska Razem: 

Art. 51 kw - Zakłócanie 
spokoju i porządku 
publicznego 

133 191 324 

Art. 87 § 1 kw - 
Kierowanie pojazdem 
w stanie po uŜyciu 
alkoholu lub podobnie 
działającego środka 

114 3 117 

art.43 ustawy 
o wychowaniu w 
trzeźwości i 
przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi – 
spoŜywanie alkoholu  
w miejscach publicznych 

610 844 1.454 

W Policyjnej Izbie Zatrzymań do końca października 2008r. do wytrzeźwienia 

zatrzymano 670 osób. MKRPA wysłało do Sądu Rejonowego w Piotrkowie 

Trybunalskim 52 wnioski o wszczęcie postępowania w sprawach o zastosowanie 

obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu (w okresie od 1 stycznia do 05 

grudnia 2008 roku). 
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Picie alkoholu przez kierującego pojazdem uniemoŜliwia bezpieczną jazdę 

samochodem. Alkohol pogarsza koordynację ruchów, zmniejsza szybkość reakcji, 

ogranicza pole widzenia, powoduje błędną ocenę odległości i szybkości. Z danych 

uzyskanych z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim, nietrzeźwi 

kierowcy są sprawcami wielu wypadków na naszych drogach (24 wypadki drogowe 

do końca października 2008 roku).  

1.1. Metodologia bada ń 
 

W 2008 roku na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego zostały 

przeprowadzone dwa badania, których celem było zdiagnozowanie poziomu 

alkoholizmu na szczeblu lokalnym. Metodologia oraz wnioski z nich wypływające 

zostały przedstawione w dalszej części materiału. 

Tematyka badań obejmowała problemy alkoholizmu i narkomanii wśród dzieci 

i młodzieŜy. 

  

1.2. Dobór metody i próby badawczej 
 
 Jedno z badań przeprowadzono w ramach programu „Debata”, który 

przeznaczony był dla młodzieŜy z pierwszych klas szkół gimnazjalnych z terenu 

miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

 Celem programu i pracy z młodzieŜą było przede wszystkim: 

- odkłamanie mitów dotyczących uŜywania alkoholu; 

- przełamanie stereotypów dotyczących picia alkoholu; 

- zmiana przekonań normatywnych na temat uŜywek; 

- uświadomienie natychmiastowych konsekwencji picia alkoholu nawet po       

   jednorazowym spoŜyciu; 

- dostarczenie wiedzy na temat działania alkoholu na organizm człowieka; 

- uświadomienie niewidocznych lecz trwałych konsekwencji picia alkoholu przez  

   młodzieŜ; 

-kształtowanie prawidłowych przekonań normatywnych i odpowiedzialnych zachowań  

oraz dokonywania zdrowych wyborów; 

- zwiększenie świadomości zagroŜeń powodowanych nadmiernym piciem; 

- próba zmiany dotychczasowej postawy wobec uŜywek; 



 10

- kształtowanie umiejętności obrony swoich granic i wartości poprzez asertywne   

   zachowania i umiejętność skutecznego odmawiania; 

- ugruntowanie postaw abstynenckich; 

- zachęcanie do poszukiwania alternatyw zdrowego i pogodnego Ŝycia. 

 Podczas realizacji programu zastosowano aktywne metody i formy pracy 

z młodzieŜą w postaci: dyskusji, burzy mózgów, filmu i komentarzu, mini wykładu, 

świadectwa osoby niepijącej i niepalącej, anonimowej ankiety dotyczącej postaw 

i poglądów młodzieŜy na temat uŜywek. 

Kolejne badania przeprowadzono w ramach Programu Profilaktycznego „Noe”. 

Celem realizowanego programu było przekazanie odbiorcom podstawowych 

informacji o chorobie alkoholowej i współuzaleŜnieniu oraz pozbawienie uczestników 

spotkania „komfortu niewiedzy”, a takŜe zmotywowanie obecnych na sali dzieci 

z rodzin z problemem alkoholowym do skorzystania z pomocy terapeutycznej lub 

w grupach wsparcia. 

Program miał formułę spotkania grupy realizatorów z duŜą grupą młodzieŜy.  

Spotkanie z młodzieŜą przybierało postać mityngu z elementami psychodramy. 

Podczas programu odbiorcy wysłuchali dwóch świadectw dorosłych: trzeźwego 

alkoholika i osoby, która wychowywała się w rodzinie z problemem alkoholowym. 
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1.3. Wyniki bada ń 
 

Program „Debata”  

 

 Wśród osób biorących udział w Programie została przeprowadzona 

anonimowa ankieta – prawidłowo wypełniło ją 689 osób. PoniŜej przedstawiono 

rozkład odpowiedzi na poszczególne pytania ankiety: 

 
 

 
Pytania: 

Dziewczyny Chłopcy Ogółem 

TAK              NIE  TAK            NIE TAK NIE 
Czy chciałby ś osobi ście 

spotka ć świadka trze źwości? 
 

84% 
 

16% 
 

72% 
 

28% 
 

78% 
 

22% 

Czy gdyby ś go spotkał 
poszedłby ś za jego 

przykładem? 
66% 33% 51% 49% 58% 42% 

Czy w ci ągu ostatnich  
3 m- cy zdarzyło ci si ę pić 

piwo? 

 
44% 

 
56% 

 
43% 

 
57% 

 
43% 

 
57% 

Czy w ci ągu ostatnich  
3 m-cy zdarzyło ci si ę pić 

wino? 

 
32% 

 
68% 

 
38% 

 
62% 

 
35% 

 
65% 

Czy zdarzyło ci si ę kupi ć 
alkohol (wódk ę, piwo lub 

wino)? 
28% 72% 38% 62% 33% 67% 

Czy według Ciebie piwo jest 
mniej szkodliwe od  

wódki? 53% 47% 56% 44%     54% 46% 
Czy kiedykolwiek zdarzyło ci 

się palić papierosy? 31% 69% 25% 75% 28% 72% 
 

Program „Noe” 

 

 Program Profilaktyczny „Noe” został przeprowadzony w 10 szkołach 

ponadgimnazjalnych. Łącznie w przeprowadzonej w ramach Programu ankiecie 

udział wzięło 1430 uczniów.  

 

 

 



 12

Wykres 1. Deklaracja aktualnej abstynencji 
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Respondenci zapytani o deklarację aktualnej abstynencji, udzielali 

następujących   odpowiedzi:     dziewczęta  –  ok.  30%,    chłopcy  –  niespełna  25%  

(Wykres 1).  

Zainteresowanie tematem i chęć spotkania ze specjalistami wyraziło 45,7% 

dziewcząt i około 24% chłopców. Podobnie, jeśli chodzi o chęć uczestnictwa 

w spotkaniach o takiej tematyce – „za” opowiedziało się ponad 70% uczennic 

i prawie 54% uczniów.  

 W miarę zadowalających wyników dostarczyło pytanie o to, czy respondenci 

preferują zabawę „na trzeźwo”. OtóŜ „tak” odpowiedziało niespełna 80% dziewcząt 

i prawie 67% chłopców (Wykres 2). Biorąc pod uwagę, Ŝe alkohol obecnie jest 

uŜywką łatwo dostępną i często dominującą na róŜnego rodzaju imprezach, dane te 

są satysfakcjonujące.  
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Wykres 2. Stosunek badanych do zabaw bez alkoholu  
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Metodę badawczą w przypadku obu badań stanowiła anonimowa ankieta, 

której głównym celem było monitorowanie uŜywania substancji psychoaktywnych, 

które stanowią zagroŜenie dla zdrowia i Ŝycia. 

 

1.5. Zjawisko alkoholizmu na tle problemów społeczn ych – analiza SWOT 

 

Mocne strony  Słabe strony  
- „Pomarańczowa Linia”, 
- kreatywna kadra pedagogiczna, 
- świetlice środowiskowe  
  i socjoterapeutyczne, 
- dostęp do dóbr kultury i sztuki, 
- powstanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 
- sportowe zajęcia pozalekcyjne, 
- efektywna współpraca między instytucjami 
 

- słaba baza sportowa, 
- słaba współpraca rodziców ze szkołami, 
- ograniczone środki finansowe miasta, 
- brak zespołu interdyscyplinarnego 
 

Szanse  Zagro Ŝenia  
- zainteresowanie problemem ze strony  
  szkół, 
- spostrzeganie przez rodziców i nauczycieli   
  istniejących zagroŜeń, 
- wzbogacenie oferty kulturalnej i sportowo –  
  rekreacyjnej, rozgrywki w piłkę noŜną (turnieje   
  osiedlowe), 
- odpowiednie przygotowanie kadr  
  w szkołach i instytucjach wspierających 
  proces wychowawczy, 
- pręŜnie działający MOPR, 
- współpraca z lokalnymi mediami 
- współpraca z radami osiedli oraz organizacjami  
  pozarządowymi 

- wzrastająca liczba osób  
  eksperymentujących ze środkami  
  psychoaktywnymi, 
- niska wiedza społeczeństwa na temat  
  współczesnych zagroŜeń, 
- bezrobocie, 
- postępująca zmiana systemu wartości, 
- niekontrolowany dostęp młodzieŜy  
  do Internetu, 
- obawa rodzin przed ujawnieniem  
  problemu w środowisku, 
- zuboŜenie społeczeństwa, 
- brak więzi w rodzinach 
- wzrost zachowań agresywnych dzieci  
  i młodzieŜy 
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ROZDZIAŁ II – Plan działa ń strategicznych 

 

1. Cel główny i cele szczegółowe Miejskiego Program u Profilaktyki 

i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa  

Trybunalskiego na 2009 rok  
 

 

PROJEKT PLANU DZIAŁA Ń STRATEGICZNYCH 

MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI ĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH  
 

 

Cel główny programu:  

Wychowanie w trze źwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz jego skutk om 
 

 

Cel główny programu zostanie osiągnięty dzięki celom szczegółowym i zadaniom, 

które zostały zamieszczone w zestawieniu tabelarycznym. 
 

Lp.  Zadania  Realizatorzy i partnerzy  Termin  

1. Zwiększenie dost ępno ści pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osó b uzale Ŝnionych 

od alkoholu i osób zagro Ŝonych uzale Ŝnieniem  

1.1. Współpraca z poradnią wspomagającą proces 

wychodzenia z uzaleŜnienia 

MKRPA, Poradnia dla 
Osób z Problemami 
Alkoholowymi 

 
cały rok 

1.2. Wspieranie działalności stowarzyszeń 

samopomocowych  dla osób uzaleŜnionych i ich 

rodzin 

 
MKRPA, stowarzyszenia 

 
cały rok 

1.3. Wspieranie rozwoju Poradni dla Osób z Problemami 

Alkoholowymi  

 

MKRPA 

 
cały rok 

1.4. Organizacja dodatkowych zajęć terapeutycznych dla 

osób uzaleŜnionych od alkoholu i ich rodzin 

MKRPA, Poradnia dla 

Osób z Problemami 

Alkoholowymi 

 
cały rok 

1.5. Dofinansowanie kursów, szkoleń i warsztatów 

w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

pracowników leczenia odwykowego 

 

MKRPA 

 
cały rok 

1.6. Prowadzenie przez lekarzy placówek POZ wczesnej 

interwencji 

 

POZ 

 
cały rok 
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1.7. Realizacja programów w zakresie przeciwdziałania 

marginalizacji społecznej osób uzaleŜnionych od 

środków psychoaktywnych, w tym osób bezdomnych 

 

 

PCK 

 
 
 

cały rok 

2. Udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej i pra wnej rodzinom, w których wyst ępują 

problemy alkoholowe, a w szczególno ści ochrony przed przemoc ą w rodzinie  

2.1. Wspieranie działalności świetlic środowiskowych 

i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieŜy 

 

Kościoły, Stowarzyszenia 

 
cały rok 

2.2. Wspieranie działalności Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej 

 

MOPR, MKRPA 

 
cały rok 

2.3. Realizacja zadań w zakresie pomocy 

psychospołecznej i prawnej, pomocy w kryzysach, 

zapobiegania wykluczeniu społecznemu  

Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej, 

„Pomarańczowa Linia”, 

MOPR, Powiatowy Urząd 

Pracy, MKRPA 

 
cały rok 

2.4. Wspieranie i finansowanie stowarzyszeń i klubów 

abstynenckich 

 

Stowarzyszenia 

 
cały rok 

2.5. Tworzenie, wspieranie i finansowanie grup, zajęć 

i programów socjoterapeutycznych 

Szkoły, placówki 

oświatowe, placówki 

opiekuńcze, świetlice 

środowiskowe 

 
 

cały rok 

2.6. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i 

młodzieŜy – kolonii oraz obozów profilaktycznych dla 

dzieci i młodzieŜy z rodzin alkoholowych i 

dotkniętych przemocą domową 

 

MOPR, szkoły, placówki 

opiekuńcze, Kościoły, 

Stowarzyszenia  

ferie 

zimowe  

i letnie 

2.6a Organizacja zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci 

i młodzieŜy podczas ferii zimowych 

 

OSiR, szkoły, MKRPA 

ferie 

zimowe 

2.7. Dofinansowywanie szkoleń, kursów i warsztatów dla 

pedagogów, nauczycieli i wychowawców w zakresie 

pracy z dziećmi i młodzieŜą z rodzin dysfunkcyjnych 

 

MKRPA 

 
cały rok 

2.8. Wspieranie działalności zespołów wychowawczych                         

funkcjonujących w szkołach oraz placówkach 

oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych 

Dyrektorzy szkół 

i placówek, MOPR, KMP, 

Zespół Kuratorskiej SłuŜby 

Sądowej 

 
 
 

cały rok 

2.9. Refundacja kosztów obdukcji dla ofiar przemocy 

domowej 

 

MKRPA 

 
cały rok 

3.0. Kierowanie na badania w celu ustalenia diagnozy 

uzaleŜnienia od alkoholu 

 

MKRPA 

 
cały rok 

3.1. Kierowanie do Sądu wniosków o wszczęcie 

postępowania w sprawie o zastosowanie obowiązku 

poddania się leczeniu odwykowemu 

 

MKRPA 

 
 
cały rok 
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3.1a DoposaŜenie placów gier, zabaw i boisk, na których 

będą realizowane programy profilaktyczne 

 

MKRPA, Rady Osiedli 

cały 
rok 

3. Prowadzenie profilaktycznej działal ności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej 

w zakresie rozwi ązywania problemów alkoholowych, w szczególno ści dla dzieci i młodzie Ŝy, 

w tym prowadzenie zaj ęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a tak Ŝe działań na rzecz 

doŜywiania dzieci i młodzie Ŝy uczestnicz ących  

w pozalekcyjnych programach opieku ńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych, udział  

w ogólnopolskich kampaniach i organizacja inicjatyw  lokalnych dotycz ących profilaktyki 

i rozwi ązywania problemów alkoholowych.  

3.1. Realizacja programów profilaktycznych 

skierowanych  

do dzieci, młodzieŜy oraz rodziców, promujących 

zdrowy styl Ŝycia, informowanie o uzaleŜnieniach i 

ich skutkach, edukację psychologiczną i społeczną, 

edukację prawną oraz działania interwencyjne 

Szkoły oraz placówki 

oświatowe i opiekuńcze, 

Poradnia Psychologiczno 

– Pedagogiczna, 

„Pomarańczowa Linia”, 

MOPR, OIK, świetlice 

środowiskowe 

 

 

 

cały rok 

3.2. Organizacja róŜnych form zajęć kulturalnych, 

sportowo – rekreacyjnych, turystycznych i oświatowo 

– edukacyjnych, rozwijających inne zainteresowania i 

uzdolnienia dzieci i młodzieŜy  

Szkoły oraz placówki 

oświatowe i opiekuńcze, 

OSiR, MOK, Rady Osiedli, 

PTTK 

 

 

cały rok 

3.3. Koordynowanie Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj 

Trzeźwy Umysł” 

Szkoły, OSiR, Rady 

Osiedli, MKRPA 

 

cały rok 

3.3a. Organizacja Piotrkowskiego Dnia Profilaktyki  

z udziałem dzieci ze szkół podstawowych 

Szkoły, MKRPA, OSiR         

 

kwiecień, 

maj 

3.3b. Udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno – 

edukacyjnej „Sprawdź, czy Twoje picie jest 

bezpieczne?” 

 

MKRPA 

 

cały rok 

3.4. Prowadzenie badań diagnostycznych oraz 

monitorowanie problemu uzaleŜnień od alkoholu, 

narkotyków, Internetu, telewizji oraz telefonów 

komórkowych, pozwalających ocenić aktualny stan  

Szkoły oraz placówki 

oświatowe i opiekuńcze, 

świetlice środowiskowe 

i socjoterapeutyczne, 

MKRPA, Zespół 

Kuratorskiej SłuŜby 

Sądowej, MOPR, KMP, 

Poradnia Psychologiczno 

– Pedagogiczna, 

„Pomarańczowa Linia”, 

OIK 

 

 

 

 

 

cały rok 

3.5. Organizowanie i dofinansowywanie szkoleń 

z zakresu problemów uzaleŜnień, działań 

 

 

cały rok 
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profilaktycznych, metod wczesnej diagnozy 

i interwencji dla grup zawodowych: policjantów, 

straŜników miejskich, kuratorów sądowych, 

pracowników socjalnych, pielęgniarek 

środowiskowych, lekarzy, pedagogów, nauczycieli 

i wychowawców 

MKRPA 

 

 

 

 

3.6. Prowadzenie działalności informacyjno – 

edukacyjnej, związanej z profilaktyką uzaleŜnień, 

w tym informowanie o działaniach podejmowanych 

w tym zakresie 

 

Radio, telewizja, prasa, 

internet 

 

 

cały rok 

3.7. Prowadzenie działań na rzecz doŜywiania dzieci 

i młodzieŜy uczestniczących w pozalekcyjnych 

formach spędzania wolnego czasu i zajęciach 

socjoterapeutycznych, plastycznych i innych 

MOPR, 

 

MKRPA, szkoły, Kościoły 

 

 

cały rok 

3.8. Zakup fachowej literatury oraz środków 

audiowizualnych dla instytucji prowadzących 

działalność profilaktyczną 

 

MKRPA 

 

cały rok 

3.9. Organizowanie i finansowanie szkoleń dla 

sprzedawców alkoholu i przedsiębiorców 

 
MKRPA 

 
cały rok 

3.10. Organizowanie i finansowanie szkoleń dla kierowców 

zawodowych dotyczących promowania trzeźwości 

MKRPA  
cały rok 

4. Wspomaganie działalno ści instytucji, stowarzysze ń i osób fizycznych, słu Ŝącej profilaktyce  

i rozwi ązywaniu problemów alkoholowych 

4.1. Dofinansowywanie róŜnych form zajęć kulturalnych, 

sportowo – rekreacyjnych i turystycznych oraz 

konkursów o tematyce profilaktyki uzaleŜnień 

 

OSiR, MKRPA, szkoły 

 
cały rok 

4.2. Współpraca i wspieranie stowarzyszeń 

abstynenckich, grup wsparcia w zakresie 

propagowania zdrowego stylu Ŝycia 

 

Stowarzyszenia, MKRPA 

 
cały rok 

4.3. Dofinansowywanie realizacji programów 

profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieŜy 

oraz rodziców, promujących zdrowy styl Ŝycia 

 

MKRPA, szkoły, OSiR 

 
cały rok 

4.3a Kampania na rzecz rodziny MKRPA, OSiR, MOPR cały rok 

4.4. Działania na rzecz integracji ze społeczeństwem 

osób wychodzących z uzaleŜnień oraz ich rodzin 

poprzez organizowanie festynów i innych spotkań 

MOPR, OIK, 

stowarzyszenia 

samopomocowe, PUP 

 
cały rok 

4.5. Organizowanie superwizji dla osób zajmujących się 

profilaktyką, rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych, przeciwdziałaniem przemocy 

 

MKRPA, szkoły 

 
cały rok 
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w rodzinie, dziećmi i młodzieŜą  

z rodzin dysfunkcyjnych 

4.6. Wspieranie finansowe i organizacyjne dla instytucji  

i stowarzyszeń prowadzących działalność dotyczącą 

profilaktyki uzaleŜnień, udzielania pomocy osobom 

uzaleŜnionym od alkoholu, ich rodzinom oraz ofiarom 

przemocy domowej 

 

Stowarzyszenia, MKRPA,                                                  

OSiR 

 

 

 
 

cały rok 

 

 

2.    Plan wydatków w odniesieniu do przyj ętych zada ń 

 

 Cel 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 

osób uzaleŜnionych od alkoholu i osób zagroŜonych uzaleŜnieniem  

65.000,00 zł; 

 

Cel 2. Udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, 

w których występują problemy alkoholowe, a w szczególności ochrony przed 

przemocą w rodzinie  

458.000,00 zł;  

 

Cel 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 

oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, 

w szczególności dla dzieci i młodzieŜy, w tym prowadzenie zajęć sportowo – 

rekreacyjnych, a takŜe działań na rzecz doŜywiania dzieci i młodzieŜy 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych 

i socjoterapeutycznych, udział w ogólnopolskich kampaniach i organizacja inicjatyw 

lokalnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

226.000,00 zł;  

 

Cel 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, 

słuŜącej profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych  

90.000,00 zł 

 

Cel 5. Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  
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81.000,00 zł 

 

Razem: 920.000,00 zł  

 

3. Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwi ązywania 

Problemów Alkoholowych  

Wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Komisji i Zespołów: 

a) członkom MKRPA przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Komisji 

i Zespołów w wysokości 144,00 zł/brutto za kaŜde posiedzenie,  

b) podstawę do wypłaty wynagrodzenia stanowi obecność na posiedzeniu 

Komisji oraz aktywny udział w pracach Zespołów merytorycznych 

potwierdzona podpisem na liście obecności, 

c) członkowie Komisji mogą otrzymać wynagrodzenie za jedno posiedzenie 

Komisji/Zespołu w danym dniu, 

d) członek Komisji moŜe otrzymać wynagrodzenie maksymalne za cztery 

posiedzenia Komisji / Zespołu w ciągu miesiąca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20

ROZDZIAŁ III – Monitoring i ewaluacja 

 

1. Ankieta Ewaluacyjna Miejskiego Programu Profilak tyki i Rozwi ązywania 

Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybuna lskiego na 2009 rok 

adresowana do jednostek realizuj ących Program 

 

Szanowni Państwo! 

 Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Ankieta 

jest elementem Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2009 rok, którego realizacja 

została właśnie zakończona. Ocena, o którą prosimy dotyczy całego okresu 

wdraŜania programu. 

 Państwa opinie, jako bezpośrednich realizatorów programu są bardzo 

istotnym źródłem informacji i pomogą nam w wyciągnięciu wniosków z realizacji 

niniejszego Programu oraz w dostosowaniu kolejnego na rok 2010 do Państwa 

potrzeb i oczekiwań.  

 

1. Czy Państwa zdaniem realizacja projektów opisanych w Miejskim Programie 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych bezpośrednio przełoŜyła się 

na osiągnięcie celu głównego: „Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie 

alkoholizmowi oraz jego skutkom”? 

 

Prosimy o zaznaczenie znakiem X jednej z odpowiedzi na skali 1 – 5: 
 

zdecydowanie NIE 1 2 3 4 5 zdecydowanie TAK  
 

2. Na ile Państwa zdaniem, poprzez realizację zadań Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, został podniesiony poziom 

wiedzy na temat problemów związanych z uŜywaniem środków psychoaktywnych 

i moŜliwości zapobiegania zjawisku? 

   

Prosimy o zaznaczenie znakiem X jednej z odpowiedzi na skali 1 – 5: 
 

zdecydowanie NIE 1 2 3 4 5 zdecydowanie TAK  
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3. Czy poprzez realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych zwiększono liczbę kompetentnych realizatorów programów 

profilaktycznych na terenie Państwa placówek? 

 

Prosimy o zaznaczenie znakiem X jednej z odpowiedzi na skali 1 – 5: 
 

zdecydowanie NIE 1 2 3 4 5 zdecydowanie TAK  
 

4. Czy Państwa zdaniem, na terenie naszego miasta zwiększyła się dostępność 

świadczeń w zakresie ograniczenia szkód zdrowotnych wśród osób uzaleŜnionych                 

od alkoholu? 

 

Prosimy o zaznaczenie znakiem X jednej z odpowiedzi na skali 1 – 5: 
 

zdecydowanie NIE 1 2 3 4 5 zdecydowanie TAK  
 

5. Które z poniŜej wymienionych celów okazały się najtrudniejsze w realizacji? 

Prosimy o kategoryzację celów: od 1 do 5, przy czym 1 oznacza cel najtrudniejszy, a 

5 cel, który najłatwiej było zrealizować. 

 

Cel 1. Zwiększanie dostępności i pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 

dla osób uzaleŜnionych i osób zagroŜonych uzaleŜnieniem 

 

Cel 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholizmu 

pomocy psychospołecznej i prawnej 

 

Cel 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej                             

oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieŜy, w tym 

prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych, a takŜe działań na 

rzecz doŜywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 

programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych 

 

Cel 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób 

fizycznych, słuŜącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 

 

Cel 5. Pomoc społeczna osobom uzaleŜnionym i rodzinom osób 

uzaleŜnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i 

integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem 
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pracy socjalnej i kontraktu socjalnego 

 

 

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety. 

 

 

2. Kontrola realizacji Programu 

 

• Podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych 

projektów składają sprawozdanie Pełnomocnikowi Prezydenta 

Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, opracowane na podstawie informacji 

przedłoŜonych przez jednostki realizujące Program do końca 

stycznia za rok poprzedni. 

 

• Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składa 

sprawozdanie Prezydentowi Miasta z realizacji Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego                                                                     

do końca lutego za rok poprzedni. 

 

• Prezydent Miasta składa sprawozdanie z realizacji Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego Radzie 

Miasta do 31 marca za rok poprzedni. 

 

 

 

 


