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ll. Diagnoza problemów alkoholowych.
|

s

Uzywanie alkoholu przez rloroslyel. mieszkańców Będzina.

;

z. Alkohol i inne zagrozenia wśród dzieci imlodzlczy na iereine miisla
.....
3. Rynekalkaiiolowy wEędzin

7

.

.

lll. Zasoby instymcjunnlnc świadczące pnmoc miesdmńcum rniasnr w
rozwiązywaniu
problemów alkoholowych

.

l. Znajdujące się na wreuie missra

z.Znajduiaeesieoozaiereneinmiasla
lv. Zadania

Cele i Melody
PrehlemlllwAlkohuh-lwych.
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Miejskiego
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Zadanie Nr 1: Zwiększenie duslępnnści pumocy lzrnpenryezae,

walezaionyclioaalkaliolu„

anwiązywallia

(

i

rehabilitacyjne] rlln osób
ZI

.

udzielanie rodzinom, w których występują problemy ulkuhnlowc
pomucy
i

psychospoieeznei

wrodzinic .....

prawnej. a w szczególności oelirnny przed przemocą

ZadanieNr3- Prowadzenie profilaktycznej dzialalno
wzakresie mzwiązywa a problemów

dladzieeiimlodziezy.

i

unfonnacyjnęi i edukaeyjnei
alkoholowych, w szczególnosci

Zadania Nr4- Prowadzenie edukacji publicznej i kszmhnwanic
w sprawach związanych zuaduzywnniem zlknhnlu

24
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publicznej

ZadanieNrs. Munimrcwanie problemów alkoholowych w gminie oraz ewaluaeia
pmwudzonych działań profilaklyemyeli ..

v Zadania, kompetencje
Problemów Alkuholowych
V]
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spnsćb wynagradzania Miejskiej Kom

.
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I. Wprowadzenie
alkohol jest najczeslsro
wmlug najnowuego raponu świainwci Organizacji Zdrowia
WHO wynika. ze w zale roku z powodu spozycia
przyczyna zgonów na calym śwlccle. 7 danych
miliony osob. Taka liczba oznacza, ze i na ze zgnllńw |:st
procemowyclr zmarlo

tny

napojow

się na irzecim
spowodowany alkoholem, z czcgu 3/4 umierających ro męzczyzni, Alkohol znajduje
chorób i umów
miejscu wśród czynnikow ryzyka dla zdrowia Europejczyków. Punzd 60 mdmjów
miliarda ludzi na całym
ma zwiazek ze spozywaniem alkoholu 7. mponu wynika lakze, ze 2,3
Tyle nwlcrają dwa kieliszki wina po ISU
świecie spozywa 33 gramy czyarcao alkoholu dzienn
uaóh
ml. duze piwo 750 ml luh dwa kielivkl alkoholi nywkopmcemowych po 40 ml 233 miliony
skali
nzalcznionych od alkoholu, z czcgo 185% w huropie. a la, 6% w obu Amcrykach w

jest

45 proc.
c alkohole wysokoprocemowc są spożywane najczęściej, co odpowiada

swinia. w wi

calej konsumpgi. na drugim miej. co znajduje się piwo 34 proc. , a naslępnic wino lz proc.
i
zarowno
Konsumpcja alkoholu w islorny spmńb wpływa na zdrowie psychiczne nzyczne
rodzin, a jej ncgarywne kcnwkwencje doiyczzy nie iylko oaoh pijacych szkodliwie
lub uzalezmonych, ale wplywaja na cala populacje Ncgarywne akudri zwiazane z uzywaniem
i
zaohscrwowac'
a przede wszystkim nadużywaniem alkoholu są powszechnie znane mużna je
w Wiclu obszarach zycia spoleczncgo Występują w tr7cch głównych wymiarach;
|cdnostek jak

!

i

indywidualnym

z. spolccznym

przemoc

w

, oddzialywanie ncgalywnc na zdrowie psychiczne

* negaiywnc oddzialywonic na zdrowie psychiczne
rodzinie.

hczpiecz, uwa

zakłócenie

I

i

puhliczncgo,

fizyczne osoh pijących,
fizyczne czlonkow rodziny.

przestępczość. wypadkl

samochodowe, heziohncic. ubóstwo

, koazly:

leczenia, wypadkow drogcwyhh zaangażmvanie syslcmu pomocy
umieralności.
spolcczncj, wymiaru aprowiedliwoa'ci, leczniciwa odwykowego, przedwczesnej
Uslawa o wychowaniu w irzozwos'ci i przcciwdzralaniu alkoholizmowi z dnia 26 pazdziernika
3.

ekonomicznym

[982 roku wraz zpozniciszymi zmianami

jeo

podstawą prawna kumpleksnwu regulujauq

iz
zagadnienia dotyczace profilakiyki . rozwiazywania pmhlcmow alkoholowych wskazujac.
zadania z tcgn obszaru sranowia zadania wlasne gminy—, określając równiez podmioty

adpoWicdzialne za ich real' acjc.
Micjskl Program Profilakiyki

i

Rozwiązywania Prohlemow Alkoholowych jesi podsiawowym

dokumenrcm określajacym zakres

i

formę realizacji dzialari zwiazanych z przeciwdzialnniem

alkoholizmowi na ierenic gminy Bodzia Określa lokalna aooregię w zakresie profilakiyki oraz
alkoholu pokazuje
minimalizacji szkód spolecznych i indywidualnych wynikających z uzywania

iu

„mniam-namawiam

MŁBEEKUDUK Uchuuhmj

sirnnna

głńwne kiemnki dzialnii profilaklyczrlych oraz dzial-an
majacych na celu rozwiazywanie problemów
alkoholowych w mieście. Prugram jest kontynuacji, zadań
realizowanych w lunch uhioglych,
opariy o mclndy od lat spmwdzcne i realizowane przez gmine. zadania
zawane w Programie będą
realizowane z uwzględnieniem akiualnych poirzch lokalnych
oraz wykorzystaniem iamiejacych
zaaohriw instytucjonalnych służących rozwiązywaniu
problemów wynikających z negatywnych
zjawiak zwiazanych ze spożywaniem alkoholu
prlzz apclecznośc lokalną. w ramach zadań

, informacyjne,

Frugramu będą prowadzone systematyczne dzialania edukacyjno
profilaktycznym skierowane do dzieci i mlodziezy. rudziców.
podnoszenie

świadomości

psychnnktywnych

na

lenial

propagujących

i

zagrozeii

zilrowy

chaiakreize

nauczyc li, mające na celu

wynikajacych

siyl

o

z

uzywania

subslancji

zyciu.

popa/:z realizacje programow
pionlnkiycznych. odpowiadajacych na środowiskowe zapouzchowauie. Glownym celem
Programu
jest zapobieganie rozwojowi uzaleznienia od alkoholu na rcrenie gminy Będzin. Ograniczanie szkod
zahiuzen zycia rnilz rego wynikających z uzywania alkoholu. Propagowanie
!ncźwcgn stylu życia wśród mlcszkzńców m asia. Organizowanie aliemarywnych ronu
spędzania
zdruwomych

i

czasu wolnego Wypracowanie wsrod dzicci, mlodziezy i osób doroslych
racjonalnych poslaw
wobec alkoholu poprzez wdrażanie i realizację przedsięwzwć,
programów i zaijec' profilaktycznych
Ccl glowny realizowany będzie w formie:

-

proiilakiyki

uniwersalnej

kierowanej

do wazywkich

mieszkancow

miana sedzina

bezwzględu na swoimi indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych
z naduzywaniem alkoholu

_ pmrllaktyki selektywnej

-

i

innych suhsiancji payehoakiywnych,

, adresowanej

do grup o pudwyzszunym ryzyku wysmpienia
problemów związanych z uzywaniem alkoholu i innych suhsmncji psychoakiywnych.
pml'llaktyki wskazująccj

w zwiazku z uzależnieniem.

ngmm

,

ohcjinujacej

cele operacyjne

uwzglednia

osuhy wymagajacc

dotyczące

profilaktyki

i

spccjaliaiycznei pomocy

rozwiazywania

prohleinow

alkoholowych zawarle w Naiodowyin Programie zdrowia na lnx zale-2020. a lakze
opiera ale na
rekomendacjach Pańslwcwcj Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do malizowanin
i ruiansowania gminnych programow profilaklyki i
rozwiązywania pmblembw alkoholowych.
program jesi ocwariy

ma charakicr ramowy w unkcie realizacji moze ulegac modyfikacji
wzbogacany o nowe ucści w zalezności od zaisinialych poli-leb.
i
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ll. ningnnzn prnhleiniiw alkoholowych
1.

uzywnnie alknholu przez doroslych mieszkniieow Będzina,
Wedlug szacunkow

Państwuvi ci Agellcii

Większośc uoób pijących alkohol spo7ywa go w

melązywama

1›roh1enio'w Alkbholuviycłi

:posób, klćry nie powodnic negoiywnych

dla noób z ich oinczcnin lednok kilknnaście procent noroslycli Polaków
ok 700-900 iysięcy oxób
spozywa nlkoiiol problemow szaonie SIę, ze w rej grupie» znajduje się
nzaieznionycli oraz punad miliony osn'h piyncych alkohol ryzykownic liil, szkodliwie. Wyliczenie
kunsekwcncji dla nich

i

;

od alkoholu
przeprowadzone w oparciu o ic wskaźniki pozwnln ocenic' liczbe nznleznionycii
miosmricriw Bcdzinn "a okolo xml-12011 oxób, zaś pijących szkodliwie około 2530 3680 mób.

,

iż
Miejskiey Komisii Ro7wiazywallia I'mblcmów Alkuholowych w Będzinie wynika,
dzialan
w ukmsle od siycznio do wneśniz 3019 iokn wpłynęło 90 wnioskow dni)/czących podjęciu
wobec nsrih nilduzywujacych alkolioin Spuśród wszysikieh wnioskow najwiecej. dozonych zusmo

z infonnncii

Spolecznej
przcz Komendę Fuwlalową Policji - 36, następml: przez Miejski ośmdek Pomocy
wBedzinie 34, rodzinn , erowaka * 11 wniosków, plneowki oświmowe, kurniorzy sąduwl

,

i_v1ieyskie Komisje

Rom .ywania Prcblemów Alkoholowych

mieszkzrioow naszego mlasm. ziozyly po 3wnio,ki.

z innych gmin,

i sprawy

doryczyiy

Wtrakcie 23 posiedze-i Podkomisii,

mlmuwy moiywnjnco - interwencyjne 7mubiim_ wohee klorycli nmlbjc
91
podejrzenie uzaIanluma od nlknhnln, zapraszano łącznie 1711 mól). Po rnz pierwszy zaproszone
ooób
oson, w iym 65 mę7czym i 25 kobiet No badania do biegłych sodowych skierowano so

plzepmwadzającej

Do sndn chcllbwcgn w Będzinie skiemwano 36 wnioskow, w iyin 14 wniosków o Zastoouviamc
obowiązku leczenia odwykowego zz wnioski doiyczyly podjęcia działań wobec osób kinie nie

7ghuul'y sie na horlonin do bieglyeh,

n

zebrana dokumeniacio świndczyln o występowaniu

problemo alkoholowego. Do końca wrzcśnin biegll sadowi wyilnli zs npinil w przedmiocie
uzaleznienie. 7 czcgu n 11) osób nie olwlcrdzonn problemu nndnzywanin alkoholu,
z danych uzyskanych od Prezesa Sądu Rejonowego w Będzinie wynika, iz nn koniec wrz.-śnie
2019 roku prowadzono ze Spraw iloiyczncycli obowiązku

leczenie odwykowego,

w iyin

3
wprLypadku 23 usób orzeczono leczenie w sysiemio nmhninroryinym, n w stosunku do osób

orzeczono leczenie w trybie _iacjonarnyin.
dnnycn Miejśkicgo Ośrodka Pomocy Spoleczney w Będzinie wynikn że w tym niku
n pomocy wokalnej z tyluhl nlkoiiolizimi okoizysinly 154 osoby w 115 rodzinnch.
ze Św
Sinnowin oni sA % ogolu osób ohyeiych pomocą qluleczną, Osnhy ie otrzymały świadcmllla
504 757,21; zloiych Ni przesiizem 9 miesiecy iego roku Dzial Poradniciwo
w liczne. wysuk

z
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Umm-km)

sonnns

Specjalisiycznego

Miqskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Będzinie, z iyailu
problemu

alkoholowego udzieiil pomocy 185 osobom. w iym 69 kohicrom,
Przeprowadzona 136 sesji
Łempcnlycznyuh m osnhom udzielono pomocy wirakcie wizyi w środuwisku,
Rozeznano ilo
syiuacji rodzin. wzwiqzkn z wnioskiem Miejskiej Komisji
Rozwiazywania i>rohlemow
Alkohoinwych.
Naduzywanie alkoholu powadzl do wioiu groźnych zmian w organizmie. Szkodliwe
jest
zarowno mgulamc picie. yaki krorkouwale upijanie
się. w nasiepsiwie picia rozwinac się może
xzcmg charób, w tym wanoby, przewodu pukmrmuwcgn oraz ukladu krazenia. Część z nich
rozwija
się iairnni, w poczaikowym erapie nie dając ohjawow. Alkohol szkodliwie
wplywa iakze
na psychikę. icsi przyczyna uzaleznienia depresji. jak rowniez psychoz z
informacji oazymanych

zPowimuwcgo Zespołu Zakladów Opieki Zdrowomej wBędzinie wynika, iz na
pizosrneni
dziewięciu miesięcy lego roku, w zwiazku znaduzyuaniem alkoholu
huspitalimwanych byłu
w Szpirnlu w Czeladzi i w Będzinie lacznie I3$ osob, w tym 24 kobiety. w zwiazku
z zazywaniem

innych suhsiancji psychuaktywnych leczono hyly 32 osohy, w lym x kobiei.

zjawisko picia alkoholu nia ismly wplyw na poczucie
Przestępsm'a

z

bezpiecmn'slwa

spoiecznego.

wykroczenia osób niemcźwych powoduja zakłócenia indu i porządku publicznegu
informacji uzyskanych z Komendy iniawwcj Fulicji w Będzinie wynika. iż
w okrorie
i

od stycznia do wrzcsriia tego roku ujawniona 1977 wykroczcri
zwiazanych z łamnnicm uslawy
owychowanin w trzeźwości i przeciwdziaianiu alkoholizmowi, z
cmgu 770 osób ukarano
mundialem karnym. sporządzana 4 wnmski do Sądu :) uknnmic i
zaswscwanu 1203 pouczenia.
Podjęto 366 inlerwenoji dotyczacych wyswpomriiii przemocy domowej, z
czego 49 zakończono
wdrozeniem

procedury Niebieskie

Kady Komenda

Powiaxnwa Policji

odwiazla do Izby

Wyirzezwieii w Sosnowcu 800 osób, 35 zosialo zau-zymanyeh do wytrzeźwienia
w
36 udwieńcno du mitjsca zamieszkaniu B 18 osób du placówek
medycznych
Wedlug danych suazy Mieixkjcj w Będzinie

wyni

,

iz w tym

moz,

samym okresie

sprawozdawczym przeprowadzono 751 inierwencji zwiazanych z lnmaniein
nsiawy o wychowaniu
wtizc'nms'ci iprzeciwdziaianiu alkoholizmowi rj, sonzywaniem alkoholu
wmiejsoach
publicznych. Najwięcej nterwencji ndnowwano w ceulrum miastu 330,
nasicpnie w dzielnicy
Syherka

,

99,

,

,

70, Zamkowe

. 59, skiornwano 3 wnioski do Sądu Rejonowego
w Będzinie w zwiazku zc spozywaniem alkoholu w miejscu publicznym. Do [zby
Wytrzeźwień
w Sosnowcu odwieziono 521 osób, do mi sca zamieszkania 37 usób.
Wai—pio

Tylko w okresie od siycznia do września 2019 roku sad Rejunuwy w Będzinie
wydal 59 wyrokow
doiyozacych przesuępsiw popelnionyeh przez osohy nieirzezwe
Alkohol powoduje wielowymiarowe szkody piawne

i

spoleczne. lluśc' osob zyjqcych w Polsce

o

id FABD77AI-lrmi7I-ĄIIZSVQDZC-KIEBEBODCFB

vchnaiany

srom

w rodzinach 7 problemem

olkohoiowym, będących dziecmi, malzonkanii

luh naiblilszymi

milionów Badania zon
krewnymi ludzi nznlezhirmych mmm osucnvidc' na okolo 3 do 4
alkoholików wskazują, ze bliska XD”/n cych kobier oraz ich dzieci dośw deza przemocy ze sirohy
swegn

meza

luh

partnera

Alkohol

prawdopodohiensrwo rengowanis zloscia
zaburza ocene syiuncp

i

oslnbla
i

konrroie

gnicwcm na iruchiosei

moze powodowac

„chowani,

wlasnych
i

zwieksza

niepowodzenia zyciowe.

biedna inmrpmtację zaclwwań

innych osa'h

Uzaieznienie od alkoholu nie zwalnia 7. odpowiedzinlnosci 73 popelnicnc czyny minie ze sprawcy
zachowania
czesio wykorzyyiuia fakt hyeia nieirzoz'wym Jako usprawiedliwienie swoyepo
Przemoc pnckuyviana inkze bywa z pokolenia na pokolenie Dzieci wychowuj e sie
w rodzinach, w kioiych wyrządzn sie krzywde bliskim

przyjmują zaobserwowany model reakcji

malzenskich za iedyny wlasciwy Takie zachowanie _icsl dla nich norma. Wymusmuh: swych racji
tak ›lec jak
7a pomoca sily jesi sknieczne Euruzo C7ęsln dorosle dzieci alkoholików pocicpuia
Dlatego lok ważna jest edukacya w Tskrcslc agresji, przemocy. zarowno doroslych
ludzi, jak i mlodych dziecn kiere ksziahujn nowe pokolenie w procesie wychodzenia z przemocy
bardzo wazne icsi odlauclpwnnie poczucia ›iły. mocy i wanosci u osoby ln-zywdzonei Ale ona sama

ich rodzice

nie jesl w sianie lego uczynic. Ponzehnic wsparcia i pomocy z zewnaerz. Miejski Ośrodek Pninucy
Spolecznej swiadczy pomoc („0me dniknicryrn przemucą wmimnia rylko na przesuzeni
i 31 dyiecic
pierwszych dziewięciu mie oey Łęgu roku pomoc oirzyinalo xn osob, w tym 33 kohiel
Girzymnh oni wsparcie linansowe w wysokości 55 153,40 zlotych quiazku zuysrępupyeo

Przeciwdziainuia Przemocy w Rodzinie
przemocą w rodzinie Mieyski Zespol inierdyscyp mrny di
Ponadto
prowadzil l|5 spraw. w ryni so nuwych wszczeiych procedur „Niebieskie Karty”

w sumie
ppwoiano 56 gmp roboczych. oprncowuyaeyeh plan pomocy dla konkremey rodziny.
posiedzenia gmp roboc7ych w pelnym skladzie Miejski Zespol lnierdyceypiinnrny
odhyly- się

m

Przeniocyw Rodzinie spoiloil się 4 razy.
w okresie od alycznia do września iego roku Pmkumtum chnnnwn w Będzinie Wozczęlu
domową w rodzinach 7 rercnn Będzina. Skiernwanv lx spmw
7
43
do spraw przeciwdzialarnn

przemocą

sprawy zizi/innne

do Sądu z akrem oakarzenia.
z

pnemoca domoun

i

sad Reionowy w liedzinie wydal 15 wyroków zwiazanych

skierowai 2 osoby do udzialu ii Programie Edukacyjno

, Korekcyinym dla

Sprawców Przemocy Dcmnwej.
z.

Alknhnl i inne zagrozenia wśród dzieci i mlodziezy na rerenic miasia.
w anonimowym. internetowym badaniu ankierpwyin przeprowadzonym w będzińskich

szkolach udzial wzielo 891 uczniow. w iym 454 dziewczynki

i

437 chlopcow

Wśród

sono uczniowie klns
ankielowahyeh 44 % smuuwili uczniowie pndsmwówek (glownie 6 klasy),
7

ld

Muammaraleon-umow„Lignum

i—cmiaiariy

snop-1

mniszych w iym gimnazjaliści. Celem bsdania byla analiza problemow
spolecznych. z jakimi
borykają się mlodzi ludzie, lakioh jak spozywanie alkoholu.
palenie papierosow, slycznośc'
znarkotykami oraz dopalaczami. w ankiecie pojawily sie iakze
pylania dotyczace agresji

ipizomooy w szkolc oraz cyberprzemooy. nadanie diagnozującc pokazala. że
wraz z Wiekiem
wzrasia odsetek badanych uczniow, kidmy majo komaki z
subsianojami psyohoakiywnymi
Najbardzicj rozpowszechnioną suhaianoja ws'rdd mlodziezy szkolnej
jest auoahol
Najmniej popularnymi uzywkami sa dopalaoze oraz narkoiyki.

;

papierosy.

Alkohol

ll% ankieiowanyeh uczniow sńmły podsiawowej przyznalo sie, ze mialo komnkt
z napojami
alkoholowymi. wsrod siarazyoh ucznic'iw prawie 1/3 ankielowanyoh przyznała.
ze spozyvmła
alkohol. Na pylnmc doiyczace „w jakiej sytuacji
po raz pierwszy miałeś/aś konialo z alkoholem?:
Zdecydowanie najwięcej osob zaznaczyli, odpowiedż, ze mialo lo mi=jsc= w domu 52 %
uczniow
podsrawowek oraz 35 % uczniów gimnazjum). Drugim imjczgs'oiej wskazywanym
miejscem przez
uczniow byly wakaojc. in odpowiedz: zaznaczylo 2l% uczniów klas
mlodszych oraz 44% uczniów
klas siarszyoh. Czy zdarzylo Ci sie kiedyś upie? oz %
mlodszych uczniów omz 54% siniszej
mlodziozy. klora miala koniaki z napojami alkoholowymi pizyzaaln, ze
nigdy nie zdarzylo sie
wprawadzić w stan upojenia alkoholowego

1% uczniów podsiawowek przyznało, ze mialo lo
charaklei jednorazowy, wsrod mlodziezy odseiek uoznion byl większy i wynioal 10 %. Na
pytanie

*jak najcześciej

reaguje

moje oloozeuie,

kiedy ktoś odmawia wyp oia alkullolu7, zs % aramzyoh
i23% mlodszych uczniów odpowiedzialo, iz josi lo brak jakiejkolwiek reakoii, 3%
slaiazychi l3%

mlodszych uwaza, ze iakie zachuwaulc wywoluje zdziwienie. Zarownu w szkolach
podsrawowyeh
i
jak w gimnazjach najbardziej popularnym .ilknholcm jeal piwa (so % mlodszych uczniow. 71 %
gimn ' slow) Mni popularnym alkoholem josi wino 4 % uczniow podaiawowek wskazalo
na
zaden gimnazjallslas Az os % uczniow podsmwowek i 55 %
girnnazjdw uwaza. zc
alkoholu
picie
_.esl bardzo powaznym hadz' powaznym pmhleniem spolecznym.

is odpowiedz

N otym:
Mimo ooiaz więksuj swiadomosci oraz wiedzy na iem—ai szkodliwos'oi
tytoniu na zdrowie i rozwoj
dzieoi oraz mlodziezy. nie zawszcjesteśmy w sianie nchmnlć
mlodych ludzi przod sieganrem po tę
u7ywkę. Phleniu papierosow w młodym wicku spi-zyja wiele okoliczności.
np. spntknnia
wwnrzyskie. wagary, czy presja rowiesnikow. Po papierosy siegalo 7 % uczniów podsiawowek
oraz
25% gimnazjalislow. Dzieci i mlodziez swój pierwszy koni.-aki
z papierosami mieli w dużej części
na wakacjaeh oraz w demu. Duzy ndxctck sprdhowaio papierosow w szkole. Większość uczniów
3

Ill
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snami

namówicnl zosuili
glmuazjalialów deklaruje, ze do spróbowania papierosow
wskazalo na raka odpnwiudż).
kolege/kolezanke 00% sraiszyeh i 20% mlodszych uuzn w

szkol podsmwowych
przez

i

52 % uczniow pudsrowowek oraz 50% gimnazjallsiow deklaruje,

roku, odpowiednio 7%

i

lc pali papierosy krócej niz pol

21% pali więcej niz rok. uluzszy slaż palenia dekianiią w wiekszosci

uczniowie podsiaw owck.

Narkmy ki idopalncze
i
uczniow
Problem vwlquny 7 nurkorylromi obcjmuie 5 % aukieiowanych gimnazjalislow 2%
konralo z uarkoiykami
podsluwciwck. w szkolach podsmwowyclr uezmuwre niieli SWÓJ pierwszy

głównie: w szkole lub na wagaiaeh,

palomino w gimnazjum w szkolc

i

na wakacjach. Osobami

uczniów wkól
numawiajeeymi do sprobowama narkoiykow- byli wedlug 22 % i 27 % badanych
seiej jednak uczniowie siegnli po
podsmwowych i gimnazjów * kulcdzy i kolezanki. Na
chorakrer
narkoiyki z wlasnej ciekawości. Koiiiakly uczniów z narkorykami najczesciej mialy
eplzodyezny. nniominsr niepckoić musi faki. zo 44% uczniów podsiawowek, kiclrzy uzywają
nrukoryki, mbi io ulidzlcnnlc. Wśród uczniów szkoly obserwujemy najwieksza popularnosc iakieli
rodzajów nnrknlyków jak marihuana. czy klej

Znoczna wiekszość uczniów nie zna u

,

kroie

i 91
% uczniów podstawówek. 75 %
sięgają po narkotyki iesr in bllsko 76% gimnazjalisrow
mlodszych l ss % srurszych uczniow uwaza. ze nazywanie naikurykriw jesr bardzo powaznym

problemem spolecznym. Uczninwic poiwrerdznja. zc dopalaozc nie sa produkiem w lum/i
zlikwidowanym z pulskiegn rynku, poniewaz ismicje znikomy procenr, kidry mial z nimi kcnmkl.

co gorszc dzieci mają do nich dnslęp

5

% mlodziezy przyznalo sie do spróbowania dopalaczy.

Najczesciej do koniakiu z lymi suhsnmejami dochodzilo na wagarach.

Dmglm miejscem

wskazanym przez ankierowanycli byly wnknoie oraz szkola. w mniejszym slnpniu badani siykuli
kulre sprobowuly dopalaczy
sie z iyoii suhsiancjami na dyskotekach i w pubach. Najczęsciej osohy,
minki in clinrukrer eplmdyczny |<) % uezuio'w szkol podsiawowych
zosralo namuwmnych przez nowo poznan. li znajnmych. Niepokoju/sy jesi fakt ze 29%
gimn.-az siow zdeklamwala. ze zazywa dopolacze codziennie. Za najwazniejsza przyczyne

zrobily to z ciekawosci

.

siegaoin po uzywki mludzlcz wskazula presje wywreruna przez mwrcs'uikow chęć zaimpuiiowoma
innym. a takze olmwa przed odrzuceniem przez rowiesnikow Uczniowie szkół podslawowycli

11qu

ci
podobnie.
uwazam, ze ich wiedza na iemin używek jest średni—u oraz dohra, gimnazjal
rizeba mune/yć, że dość spora iluść uczniow szkol podsrawowycli nie ma Wiedzy o dopalaczach

Yd

normanos",loaza-«uuzc-xlngnsoncra

l.:hwalunj
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ziawialro przemocy
Proces przemocy domowej i proces
przcinocy rowi niczei Łcjestw samo zjawiskom sam
proces
z idenrycznymi mechanizmami wcwnętrLl-lymi i o podobnym
przebiegu, chociaz nieco inne
zachowania uczocmiko'wicgo procesu bedziemy obserwować
w szkole. a inne w domu. zh glowny
przejaw przemocy uczniowie uwazają: grozby. bicic
czy kopanie. Mnie] osób Wskazalo na
i
plorkarsrwo plucrc. Uczniowie czują się w szkole raczej bezpiecznie. Jcsr
jednak w szkole grupa
ucznidw lc % szkola podsrawowa i 17 % gimnazjum,
klórzy czują się zdecydowanie
niebezpiecznie. 52 % młudszych i 54 % siarszych uczniow zadeklarowaia, ze
agesja ro zjnwisko

sporadyunc, lecz są uczniowie, kiorzy co najmniej raz w rygodaiu
sa świadkami agresji
rdwieśniczcj. 46 % uczniów szkół podsiawowych i 32 % gimnazjalisniw
zna osoby, krore

doświadczają przemocy. Pozytywnym zjawiskiem jest Zaufam: dzicci do csób doroslych,
poniewaz
70 % mlodszych i 43 % slarszych uczniow zwrdcrlooy się właśnie do
kogoś dcmslegn.
np. nauczyciela, rodzicow. policji

, w symacji zwrazanej

z przemocą. Wiekszosc ankierowanych

wsymaeji, kiedy uczen sam bylby oflaq przemocy zwrócilby sie do swoich rodzico
.
Nicpolrojacy jcsl naromml taki, ze co ozeci uczen podslawdwki oraz blisko polowa gimnazjalisiow
uwaza, że istnieją okoliczności, które nsprawiedlrwiaja stosowanie przemocy.

Konyananic : knlnputcrl izagrożc ie cyberprumoca
Największy odserck ankicmwanych przcoywa przcd kompurzrem średnic od 1-3 godzin dziennie.
icsi iakze spora grupa uczn , kTÓrzy spędzają przed monitorem ponad 5
gudz . w przypadku
uczniow Starszych jesl Łe 10%, mlodsze
3%. Najczęściej odwiedzana stroną jest najbardziej
popularny portal spolecznosciowy

wsrod uczniow

szkol

, czyli Facebook.

gimnazjalnych

mozemy

na drugim mlcjsuu znalazl sie YouTub:.
zaobserwować

ulnmmsowanim

slronami

pomograficznymi, z kolcr w moloch podsrawowych przeklada sie to na ponale z
grami
Odnoszac sie do danych sracyslyeznych nalezy pamierac' o podjęciu dzinlari
proiilaklycznych
kszlaimjacyeh kompercncje oxobuwo owc mlodych ludzi oraz ich zdollmści inrcrpersonalne
niczhedne dla satysfakcjonująccgo iiinkojonowania wsrod rowiesnikow bez
pomocy alkoholu.

pnpicrmów i narkotyków. Wdrozcnie pmtiluklyki

icrwazo

drugorzcdowcj w zakresie przemocy
rowies czej, a iakze nowych form przcmocy za posredniciwem mzadzeri
elelmonicznycla. anezy
i

zwrocic uwagę na kwesiie zwiazane z ochrona przed cyberprzemoca Przy planowaniu
programow
promakrycznych nalezy pamiętać. aby nie koneenuowaly się one wylacznie na oslabienin
czynników ryzyka, lecz przcdc wszyslkun na wspicranin glownych czynnikow
chmniących.

lo

ma„mmm-msdnzcalelcmuncm urhnrlony

sam.. lo

zwlaszcza kszialiowaniu silnej wicz. rndzlnnej, wzmacnianiu golowos'ci do rcspekiowaaia norm
wartości.

i

rnrnaacic. gmina Będzin po raz kolejny zglosi swój akces do

Mając na uwadze puwyzszi:

ogolnopolskich kampanii promakiyczriych, lakich iak: zachowaj Tncźwy Umysl”, „Posraw na
Mamy dla siehic czas!" , iak brzmi haslo przyszlorocznci kampanii „Fomw na
rodnnę
krora proniiijc wartości rudzlnnc, pokazuyc noskę o jakość wychowania rnlodcgo
niania
pokolenia konceinruic się na pozyrywnej pmflluklycą odwolujac sie do idei wzm—
rodzinę

czynnikow uhmnlących. Maierialy do kampanii pokazluą, 7: wzmacnianie Wiczi miedzy rodzicami
'
i
uzywkami
a ich dziecmi sa skutecmą nieioda chronienia mlodych !ud7i przod alkoholem inny
Najnowsze materiały pion-imo, aby 7apmcuwani rod/lcs. kazdego dma wygospodarowali noche
czasu na poświęcenie uwagi swoim dzicciom. xx edycja kampanii Zachowaj Trzczuy Umysł
pvzeblegilć będzie pod h lem „DorasiriMy asunwaH-f! San-iopoznanie
budowanie adckwauicgo obmzu la

, umiejętności

dosrrzcgania wlasnych

i

aainoakcepiacia czy

nlel.

mocnych slmn

ngraniczcri. okrcs dorasiania wiazc się z wieloma zagrozeniami, dlaiego pnyulomczne maierinly
main na celu Nlęksulmc świadomnści uczniow doryczacych zmian jakie w nich zuuhodzą
i

w

ok» na wzmacnianiu umlcjęmości

związku z kry7ysem rozwojowym Skupiają się

, spolecmych. przcdc

wszystkim innicjcmos'oi radzenia sobie w syruaciach nudnych, krore

powoduja ryzyko pojawienia się zachowań agresywnych
znajd—n

lswmą

emocjonalne

sic maurmły, kirire beda wspierać rodzicow

rnlę w dzialalności

i

aumdeslmkcyjnych ronadio w kampanii

wzakresie umiejętności wychovka czych,
odgrywa

prnnlakiycznej

profilakiyka

uzalezni

prowadzone

wśrnduwisku szkolnym, m_incn na celu 7mniclszcn|e rozmiarow ryzykownogo picia wśród
mlodziezy oraz promowaaic zdmwegn i uzczwcgo siyhi życia. Każda placo'wku ogwiaiowa
zobligowana

jen do posiadania

Własuegn programu wychowawczo .promakiycznego skierowancgc

do swoich uczmi'iw.

Rynck alkoholowy w Będzinie
Zasady wydawania

z dnia zo paźd7icmlkd wsz r. o wychowaniu w uleźwnści

(leku jednuhly. Dz. u.

7

alkoholowych

zczwolcri na sprzedaz napojów

zma r. poz

m.

i

reguluje

usrawa

pi-zeciwdzialaiiiu alkoholizmowi

7 piizniciazymi zmianami) oraz przepisy prawa

miejscuwcgo, o::

|. Zarządzenie Nr onsnrmrzolz Prezydenio

Mi.-nm Będzlna z dnia W października

zm roku

w sprawie procedury wydawania zczwoleri na iprzcdaz napojów alkoholowych na iercriic miasia
Będzina,

id—

FABD77ABr0E'HUZSrQDZGRll'thillDLłK

Uchwalony

sima ii

2. Uchwała

Nr XXI"/25102012 Rady Mieixkicj Będzina z dnia 25 czerwca 2011

usraleniu dni

i

gastronomicznych
3. Uchwala

Nr

godzin utwiemnin
i

r. W

sprawie:

zamykania plaoo'wek handlu delalicznego, zakładów
ushrgowych na lerenio miasra Bcdz'
i

Lil/45mm

Rady Mielskiei w Będzinie z dnia 13 cmrwcu zalx r. w sprawic
określenia zasad usyruowania na rerenie miana sedzina miejsc
sprzedazy i podawania napojów
alkoholowych;

4. Uchwała

Nr LlI/459/2018 Rady Miejskiej Będzina

7.

dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawili ustalenia

maksymalnei liczby uzwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na imeni: miasla Bedzma.
w dniu lo slyeznia mix roku zoslala uchwalona usrawu o zmianie uslawy o wychowaniu
w uzez'wosci i pmeciwclzialaniu alkoholizmowr oraz uslawy o bezpiccz/eństwic imprez
masowych
(Dz. U„ z zol x r. poz. 310) Znowelizowana uslawa

ust l usmwy z dnia 25 pażdziernika 1932

L

alkoholizmowi (roksi jednolily. Dz u. z

r.,

zuls

(:

wychowaniu w ineżwos'r~

o wychowaniu

w uzez'wos

i

przeciwdziulanru

poz. 4x7, z późniejszymi zmianami) rada gminy

usrala. w drodze uchwaly, maksymalna liczhe zezwoleri na sprzedaz
nnpo 'w alkuholowyuh
na xerenie gminy (miaslal. odrębnie dla: [) poszczególnych rodzajów napoi-iw auroholowyclr,
o klórych mowa w an. !K usi. 3 , a więc dla: a) do 45% zawanos'ci alkoholu
oraz na piwo,
b) powyzej 45% do l8"/o zawanoici alkoholu (z wyjąlki=m piwa). c)
powyzej 13% zawanoscl
alkoholu, zi zczwoleri na sprzedaz napojów alkoholowych przeznaczonych do spozyciu
w miejscu
sprzedaży, 3) zezwoleń na sprzedaz napujów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
poza
miejscem xpmduy, Zgodnie z art, 12 ni?. 3 rada gminy
15th w drodze uchwaly. zasady
usytuowania na !:rcmc gminy miejsc sprzedazy i podawania napojów alkoholowych
Zgodnie z an. 4 usluwy o zmianie uslawy o wychuwuniu w uzcźwości oraz
usrawy
o bezpieczensrwie imprez masowych z dniem woisem w zycie
nlnicimj uchwaly u-aci moe
uchwala Nr [mw/2003 Rady Miejskiej Będzina z dma zx kwiemia 2003 r.
w sprawie: określenia
zasad usyluowania na !erenic miasia miejsc sprzedazy i podawania napujów
alkuholowych oraz
uchwala Nr xiii/l 26/2011 Rady Miejskiej Będzin.-l z dnia 24 sierpnia 2011 r
w sprawie usraloniu
liczby punklow sprzedazy napojów alkoholowych zawreraiaeyeh powyzej 45% (z wyjaunom
piwa)
alkoholu, przeznaczonych do spozycia poza miejscem apncdazy maz w miejscu
sprzedaży
Nowo uchwaly zuslniy ogloszone w Dzienniku Urzedowym Wojewodzlum Śląskiego
dnia
22 czerwca 20 | l; l., naiurniust weszły w zycie pu uplywie 14 dni nd dnia
ogloszenia.
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Limi! punktów sprzelhży napojów nlkohohvach ustalony
mku
nhnwiqzywul do 6 lipca

zm

pne: Radę Miejską Będzina, klóry
Rak

1

!

2018(dn

»

#ma

Wyuuególnlnnie

2017

w

06.07.1018)
w

punktów sprzedazy nilpcji'w.
puxwzej
alknhulowyh
alkohniu
(: wyjąikiem
„wami:.
piwa)_ w tym

220

„%

dc

spozyua
spi-„adw.

-

2016

1015

pom

~

A

»

„

W

miejscem»

mu

140

140

i

w

140

!

Lichmią Nr

»

!

sn

do spozyua w mlcjscll spr/Adaq

7ng

220

120

w

zzo

Lil/45mm

30

xo

!

i

im

_”

„

Rudy Miejskiej Będzin 1 dnia 13 czerwca zmx

„

ri

„mda: napujów alkohnlowych mi terenie
w sprawie us'alenm muk>ymulnq liczby zl.-zwolen
sprudaży napbjów
miasta Balm-ia od dnia 7 lipca 2018 r nie ubcwlqmjc juz imm
sikohuiuwych, nawmim ubuwiqzuje iimii „maim na

„.ka

imam nnpnjńw alkoholowych.

Limil zezwoleń ... sprzedaż napnjńw alkuholowych uslnlony prze!
który nbnwiqzuje od dnia 7 lipcu 1013 roku
Wyszczególnienie

Rok 2019

zuwnleń im sprzeciw napojów
alkohuluwych pneznauonych do spo7ycin
pm miewam :pucdazy, w tym'
alkoholu dn 45% mz na p. o

axe

lell

na

ru uwaności alkoholu puwyŻAj w»

127

Limit „mnei. na sprzedw napojów
alknhnluwych przcznacmuych du spozyua
wmicjscu sp.-„dm. w iym:

me

@

zawannści Alkohoiu do 45% nm na piwo

alkoholu „owym 45% do IK”/..
(z wyjątkiem piwa)

. „ zawartości
-

@

zawancści nikami. powyzej

[25%

rAann-Omivwz5790203irxizmnbux Uchwalnny

Miejską Będzina.

134

ości alkoholu puwyzcj 4.5n „ do 18%
(z wyjątkiem piwa)

-

Id

lhdę

61
41

44

sum. „

Liczbn punktów sprzedaży nnpujów alkoholowych
funkcjonujących
Będzin::
1

Wyszczególnienie

i

ma

2015

,

Ogólna liczba punktów sprzedazy
napojów alkclmlowydl. w tym:
› da apozycia poza miejaeeml

„mm,
: do ›W73'cla w miejscu sprzedaży

174

w

173

*
w

*

n. mnnie mima

R03
zn" 201l(llan

n

'

30.09.1018)

2019 (nan na
30.00.1019)

161

154

150

119

112

111

42

42

39

1

127

1211

,

1

1

45

1

ma

Lie ba zezqulel'l nu sprzedaż nupajow ulknhnlowych
funkcjonujących na terenie

nen

Wyuuególnienie

Rak 2019 (g...; na 30.09.2018)

Liczba zezwoleń na spmedaz napojów
alkoholowych przeznaczonych do spużycla
poza miejseem sprzedazy, w tym:
, o zawanośei alkoholu dn 45% oraz na piwo
- o Laweności alkoholu powyzej 45% do 13%
iz wyja-kiem piwa)

313

. 0 ”Wadium

alkoholu powyzej

109
1112

111%

102

Liczba zezwoleń na spizedaz napojow
alkuhulcwych pizeznaemnyeh do apazyeia
w miejscu spneaazy, w lym:
alkoholu dn 45% ma] na piwo
Alkoholu
(z wyjątkicm piwa)

79

39

puwymj 4,5% do 13%

- o zawartości alkuhnlu powyżej

mima

19

111%

2I

Zestawienie Huby iniaazknnaiw miast: Będńnx pnypidnjąc: na jeden
punki :przednży
napujńw alkuhulowych w 2019 roku
Liczba mieszkańców mlasm Będzim- sum na dzien 30091019 r - 53 343

1

Liezha mieszk.-lisów p rmlanajneu na jeden
sklep

3

„

Liczb: mieszkańców przy w nalajqen
punki gaelmnainiezny

n. jeden

14

Id

rumu-nm„msamelmxmaum

nawalony

snem le

485 (5,1

1381(53 3:13:39)

kmml]

'

Wplywy do budżetu miana z tytulu opłat za kurlyslanie z zuwnIeI'l n. sprzedaż nxpojów

nlkoholowyoh

Ruk

[
2015
rodków

1038

[

lxuz 7|

dom.flump
[07740105

:

7!

l

«30.09.1017
|

08642854er

dn30.09.zmx dnaomaow
l

013 345.712! 1031

509.521!!

Ilość punktów sprzxdazy napnjów nlkoholowych (placówki handlowe, zoklncly gnslronomlezne)
ksmhuje sro na porównywalnym pozlomle w pllnuzcgólnych lmneh objętych programem, jednak
zaobserwowano (:nderlqę malejącą. Dzrolalnos'e' guspcdarczą

n

zakresie sprzedazy napqńw

powndm zarówno osoby nzyome. lok równiez spolki handlowe Romom
pnedslębimców ublcgajqcych sle n zezwoleme na alknhul. |ak i tych, klórzy składają : mego
alkuhulowych

rezygnucię, kszmnujc sle nn zhlizonym poziomie.

Kontra]: punktów .rprzedaży napojów alkahalawyrh
eeln sprawdzenia prawrdlownsol korzystania 7 zezwoleń na sprzedaz napojów alkuhulowych
przepmwadzane sr, kontrole na podsmwic anądreniu Nr 00502831015 Prezydenla Mlaslo

w

Bęazlnn z dnia 9 lipen

205

roku w sprawie zasad kontroli punktów Sprzedaży napcjów

alkuhułuwych usytuowanych na terenie Miasta Będzina zgodnie

:

harmonngramcm

kolltmll

punktów spl'ledazy napulów alkoholowych wprowadzanym en pol roku urządmnicm Pre7ydcntz
Miasla Będzin

w szczegnlucści knnlrulowanc

są pnnkly sprzedazy napojów alkoholowych, gdzie

zachudzl podcjrzenlc nieprzeslrzegama warunków i Lmad określonyeh pncpisaml prawn, na ktore
Wpływają skargi lub .nlcrwcncje, wohee klilrych prowadzona posrepownmo o enrmeoie ze7wnlcń
no

spnedai alkuhulu bądź kłów

pnesmegama warunków

i

„sad

nre byly w

osmmm mku konrmloyynno pod wzgledem

spr/niny

pruwudzcnia

napojów ulkuhuluwych

w

mkrum

nd slyeznm do wrzesmz 2019 roku ekonrrolowano 16 punklow. Konuole przeprowadzane są przez
czlonkow Miejskie) Kornas-jr Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Harmonogram konlroli
obejmował w
w

mm,

zm,

2016

mreslącn navomlasr w 2013

I

i

2017 roku pn

LFLy

punkly sprzedazy napojów alknhnluwych

2019 roku po 2 punkty

w

lrakeie tegnrncznych kanlmli rne

slwlerdzono nreprmviolowns'ei

15

Id FABD77ABVOE7Huzwnznkxu

shnsnuurx l.":hwzlum

snonn

ls

d prmdxlębiomo'w można mnwrzyo'

wzmsl świadomości w mkmsie warunków prowadzenia

dzinislnosoi związanej ze sprzedam i podawaniem nzpoyo'w
sikoirolowyeir, Znajomość przepisow
usmwy zdniazopoz'dziemikz 1982 r, o wyoirowoniu w trzcżwus'cl i przeciwdziałaniu
oikoiroiizmowr (lckst iedoo

Dz. U z 2016

r,

poz. 487, z późniejszymi zmianami) pozwala
przedsiebioroom na sprawne funkojonownnie w lamach prowadzone)
przez sicbic dziolsinośoi
,

gospodarczej,
Na przesrrzeni

dzizwięuiu

miesięcy

Wojewodzki

lnspekroror

inspekcji

Handlowej

wknrowioson nre przeprowndzrl nz ierenie minsm zednoj konrroii w zukresie
przesuzognmo
przepisow osiowy o wyolrowrmin wozez'wosor i przeorwdzislonm nikolroiizrnowi
przez podmiory
gospodomze pmwadzące spmdzź wyrooow alkoholowych.

m. Zasoby inslymcjnnxlne. swiudsznee pomuc miesmrioorn mimo w rozwinzywaniu
problemow nlkoholnwych:

1.

Znajdujące się na terenie mimo:

-

placówki lecznictwa ndwykawejea prawoazaoe zlu'ulaln ald amhalalaryjna
Nlepubli'cznv erklaa Gpw/Kl

dewalze, „rm

Salnle"

,

Poradnia Terapii Uzalezmenla

odAIknhalu r Mprllozolezzriemo przy ulicy Sącuwskicgo, uu przosuzeni dzrewieciu
miesiecy
rego roku objęła leczeniem

odwykowym

51

Il

mreszkerico'w minsio, wryrn

19

ku"

,

mieszkańców podjęlo leczenie na skutek zobowiązania sądnwcgo, w
rym 3 kobiery. 18 ossilr
ur.-zesmiozyio w rerspii grupowej, w tym 4 kabiny. Liozirs mieszkur'roow, kiorzy
po roz pierwszy
zglos

,

sie na leczenie

, 23 osoby, w tym

14

kobiet.

punka: kanyuhuqunazinjarmacyine lila arrib i rodzin majacych prablemy alkoholowe, w
W
rlla njiar prznmrcy domowej pełnią duzą role w ; ndozerriu
pornooy osobom uzaleznmnym
oraz ioir rodzinom w zzkresie prawnym, proliizkryki umlcżnicri i przeoiwdziolsnre
przemocy.

i

'
;

Do zadań pnnkrdw konsnirzoyjnyoir nalezy
-

r

morywownnie zarównu osób uzależnionych. jak

i

osób wspoluzaleznionycn

do podjecia

!

psychoterapii w zokloduoir leczniczym odwykowego, kierowunie do leczenia speojulrsiyoznego
i informowanie o mozliwości pudjęcia leczenia,
-

morywowonre osob pnącyolr ryzykownie

i

szkodliwie, nk: nieuzalezniouych

«'

(

do zmiany

ukodllwcgo wzoru picia,

[

-

udzielanie wsparcia osc-bum po ukończonym loozeniu odwykowym,

-

mzpnznanic

»

'uwiska przemocy domowej,

udzielenie srosowuego wsparcia

*

iinfolmacji

o mozliwosciach uzyskunio pornooy r powsrrzymywonro przemocy,

id

FABD77/lu-nf7l4015anzcrliEKEŁNDCH,Uchwala")

Sunn] ia

i

›

inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowcy,

-

gromadzenie aklualnyclv

pasz/;chólnych słuzb

i

i kompcicncyi
inturmaqi na rcmni dnslępuych micisc pomocy
instytucji z icrcnu gminy, klón: powinny byc' wlączon: w s 'lzmcwą

pomoc dia rodziny
Na icrcnic miusu dziaiu.
Grodźcu
i. Punto Konauliocy,no-/n/ormocyjny dla ofiar przkmow domowy, dzin/ujqcy w Bcdzrmk

przy ulicy Kimapnicklej (Szkała Podriuwowo n) o).
2. Funk? Kumulmryymrln/Wmacyjm dla „jim orzcmooy dnmuwcj, dzmlojqcy
prry ulicy 1; Lnioporio 1 (Mia/ori (›a'rodak Pomocy Spolucznq)

W

Będzxme

3, Punkt Konrul/uoy/„o-nifm-muc-yyny dzo onar pi-zamucy domowej, dziutojocy w Będzmw
Swim/ico środnwukowo)
przy ulicy i-im Witolda Pim-kiego /7 Miejska
7airiidnicai w tych piinkracin prmwmk i payciioiog udziciiii w bchącym roku wsparcia 439 osobom
*adczonycii & godzin w iygodmu okurzys'ało 336 mieszkańców miasia. kioryrn
12 god7in
pornd prawnych, azusmg świadczonych prz/cl. psychologa. w uakcic

z using pruwnycii ś
udzielono

m

tygodniem) z 303 scsii terapeutycznych skorzysiaiy 53 Osoby. Kłiemami pnrdriow są przede
wszystkim nsuby wapoiuzaiczniono od alkoholu, wobec których stcsowxna ycai przemoc fizyczna
i

psychiczna, nh: są w rowniez osoby z syndmmem DDA

i. Punkt Kunxulinaynnrln/urmacyjnydla „do r mdzm „iu/„cych prublemy ulknholuwc, dziotomzy
ulicy
przy .S'Iwcmlulycznvm ivicpubznznym Zakładzir Umcia zdmwomoy „Mah/Ir" przy
Małachowskiego 16
W ramach prowad/nnych konsultacji indywidualnych

dla osób z problemem naduzywanm

alknhulu, umlezmcnych od ulkullclu, ryzykownie spniywachych nlkuhol. pijących szkodlrwic.
okrcsio od aiycznia do września tego roku, w yyyrmnrzc zo god7iu iygodniowo, udzielona 255

n

kunsulmcji dia 124 osób uznicznionycii, w tym 2x kobicr Ze ma konsunacji skorzy—siano 70 osob
19
wspoinzaicznionycii, u rym 69 kublclv ma knnsuhacji udziciciio 49 osob z syoidromcm DDA,
usóh piją ycii ryzykownic oraz 12 konsuirocji dia 5 osób piyacycii szkodinyic.
w sumio z pomocy skorzysiaio 273 osób, kioryni udziciono łącznie 556 konsuiiacji
Na lcrcni: rriiasio dzinin ponadto l'owmwwc (”mmm Pomocy Rodzinie, micszczuco się przy uiicy
knnsullacjl din

u

będące jedupstką organizacyjną poWiaru będzinsiricgo, obejmujące w swoich
koinpcicncjacii ;Wiudczcnic pomocy rodzinom dnśwmdczającym przemocy dnmuwcj. z informacji
Puwialowcgo Ccnirum Pomocy Rodzinie wynika, iz w roku bieżącym, w okroiic
oLrLymanych

Klasickicgo 17

,

,

odstyczmn do września

ngram

,

Korckcyjno

wrodzinia chi rcuiizowany w Zokiodzic Karnym
męzczyz'ni ndby

Edukacyjny dla osob musujących przcnioc
yi

cy karę po7hawicma wolności z

Wojkowicnoii. Uczestnikami Progmmu sa

m.

107 kk chuak zaden z uczestników mc

„
id rAuDWMł-GEVIAIVŻS—anC-KIESEESUDCFX

ivonuaiany

sironan

posindal zameldowaniu na ierenie Będzina przed umieozczeniem
w układzie karnym.
Na [cienie miasia funkcjnnujc:

Mie/ska świetlica środawc'rkawa

—

w roku bieżącym

7

[:er nm

Wimldu Pileckilga

PRLI7

ujęć

prowadzonych w świetlicy oraz dożywionia korzysoa 30 dzieci,
piwhcdzących ze środowiska dolknieicgo problemami alkoholnwymie
Podopieczni świeiliey
uczcslniczą w zajęciach dydakiyoznyoh i Son.-_]mcmpcnlycznych
Biorą udział w imprezach
spor-rowych

-

i

kulturalno-mzrywkuwychjak kino, learn

grupy mciaterqreuryculz stanowią podslawę pracy pmlilaktycz'ncj z dziećmi pochodzącymi
zrodzm mających problemy z alkoholizmem il. unkcie

dwugodzlnuych spi-nkm dwa razy
wlygodniu dzieci nie tylko są dozywmne. lec-z przede wszystkim mają okazję
uczescuiezye
wząlęciach edukacyjnych iwychowawczyeh. Akwah-ie 14
xocjnłcmpcnlycznych

gmp

funkcjnnuje w 9ploco'wkaeh szkolnych, jakich jak: Szkola Podstawowa
nr 2. L 4, 6, x, 9, ln,
11,11 Dwio grupy dzialnją w Szkole Podsiawowoj m 2, o, 9. lu, lL z
prowadzonych zajec
korzysna ogolem ma dzieci. po dziesięcioro w kazdej grupie.

›

Mejxki mrozie/r I'amaq' Społecznej

»:

Będu' e mieszczący się przy ulicy il Lisropada

i

szerokie spektrum pomocy, w tym: poradniciwo,
proce socjalną oiaz pomuc nnansowa
i
osobom iodzinom z tytułu alkoholizmu zgndnie z ustawą o
pomocy społecznej

s'wmdc—

l

_ Schmrtixka dla Bezdanmych, prowadzone w Będzinie przy ulflfy Wnkaiej 45
przez Alle/ski
odmian Pauliny Spolecznej w Będzinie w mmueh swojej dzialalnosci,
polegającej
na zapewnieniu schmnienia wraz z wyzywieniem, świadczy ukze
pomoc ierapeuryezno osobom
zproblernem auroholuwym w okresie od siycznia do września 20m roku w kazdy molek
odbywaly sie spoiksnia Grupy AA „Wiara-'

_ Grupy wspnrcin

AA na rerenie

iwona wspolnoie mezczyzn

i

m' o. znajdujasie 4 grupy Anonimowych Alkoholików. kroi-zy
kohiel dzieląc się nawujcm swoim doświadezeniem.

i

sila

.

nadzieja. aby rozwiązać swoj problem i pomagać innym w wyzdrowieniu. Jedynym wanrnkiem
uczesmiciwu we wspólnocie jest ohec' znprzesranl piero.
r

! Grupa „Zurez "Rida" „i Malachowlki'ega zz (siedziba Polskiego
Zwiazku Głuchych). Milmgl
odbywają sie w czwanki o godzinie 18.00
2.Gm]7a ,Znicz'BĘdzin ul Im Adama Śmigielxkiega z (pny kosciele Nowiedzenia
Nąys'więlszcj
Murii Panny) Mitlngi odbywają sie w pianki o godzinie
lmn

:.Gmpo „ Grodziec" Będzin ul siowackizgo (przy Miejskim Domu Kultury) MiŁingl
odbywają
sie w środy o godzinie 13.007

L

lx

id

mmwmwmmama-mamom”. Uchwalony

,

sooo.

u

:. Znajdujące

sir,-

puzu terenem

, placńwkf lecznic/wu
w
17

uziwykawzgn prowadzące dzialalnui'ć nmbulm'aryjnq iwspółpracująze

tym znkmia z mianem:

[memu

Terapii Uzuiuzmeri [›amuiuwegu Zupa/u Zakładów Upiekw

Szpuulm'j

w

w tym

z.

su:

urwanie,

w Czeladzi, udzieiiiu 51 osobom s'wradczeri medycznych z tytulu

iz kublcwm.

14

przy „my

alkoholianu.

mi: memu mbowiązanych do leczenia udwykcwcgu przez

Sąd. w tym

7

knbict,12 osoby mienione od Alkoholu uezesuuczyiy w impii giupuwej, w rym

3

osób wspóhizalcznionych uczcsmiczyh w [ampli mdjWiduriuej

&

kobiet.

Sosnowcu Na przesuzcui tego raku w p1aerswec
(›
ieezyiu ek zx osób 7 iereuu Będzina, w lym 17 kcbiel. 111 osób uzaleznionych, w rym kubict

(”mmm Puyzhuzempn Leczenia
1

mienie,;

w

uereruuczyio w ierupii gmpcuej w ierapii indywidualnej rnz osób wspóhlzaiczniunych
uczcslmwyln 10 osób
3.

('mnmm Psychiatra

Kmuwimeh 0.1.1sz Kwapi: Uzali'lmfnia „u Allwhnlu

w

pm

Kurczuk/x ?, nhjęłu ieezcruem ambuluiuryjnym 19 pueieuusw z miusre Będzina. w tym

11

ulicy

knbm

kublcm,
mlcznmne od alkuholu uczcstniuyly u terapii grupowej, w tym
a7wspóhimlczniunych puejeuiów hmn udzrzi w rerupii gmpowcj . mdywidusincj Liczba
1

4 osob)

mlcsńańców kiórzy po raz pmrwszy zgiosiii sie na
4.

prubllcznv

leczeniu:

,

:;

nsób, w rym 4 kobiety.

Zuklad Opieki lemwumcj Pora/lmn Terapii Uzuirz 'w?

„a Alkoholu

.'

Śmdków Piychmrkrywnych Menu Suna w „Myxlnwwuch , na przesrrzerri dziewięciu mie
ruku objal ieczeuiem
5, Samullzivlnv

1

Innych
"y

lego

mob:; z terenu Będzina.

Publiczny Zuklud lampi: Uzalezmcl'r

I

Wipdluzalczmenm w Swmmrmwwuch

śląikmh objął laucnicm ambulawryjnym 17 miewkuńców Będ7iua. w tym 3 kobiety.
uzalemmnych od alkohoiu ucznimczyło w terapii grupowej, w tym z kublcty.
uspriiuzuiu-zmoue braiy ud7inł u iurapii mdywuiuuiue. i grupowej

:

5

csóh

osnby

w sumie we wszystkich piueówkzeh ambuinmryjnych znajdujących się na iereuic miasta maz poza
Beuzrucm leczem: pmijem 157 miewkuńcńw naszego misslz.

-

,.luuu'wki lecznictwa mlwykuweya prowadzące auuzalnuść vlazjanamq i wrpńłpracuiqre w tym

zukmie : miastem:
1.

Cenrrum l'xychmmi » Kammmrh Oddzial Tvvapn Uzulezmcnia mi Alkoholu w okresie
odslycmin do września regu mku wplncóvkcc smcjunamą upieką uirjęm 12 osób z wrcnu
mimu: Będzina. w rym

; kcbieiy

rp mz pierwszy plzyjęln

5

osób, w tym

1

kubica.

; męzczym

przyjm na dcmksykację
Psychiatrii w Kamwrrum Oddzial 78711le Uzuluzmema w! Alkohnlu. Film
mężczyzna. Sąduwmc mbcwiąmnn dwie
w Skaczawta Na iec'lemu udwykuwym przebjwui

z. Cemmm

1

w

-4015-9D2C~X|EHEE3DDCFB.Uchxxnhm)

suwu w

osoby, Jednak nie podjęly one leczenia odwykowego.
3. Wojewódzki

w okresie

:.

Ośdek krupii
spmwuzdawczym

Uzuleznieniu ad AI/«zhalu i
leczeniu

na

odwykowyrn

prółuzalnnienia
prrcbywalo

w Gorzycach.

osób, będących
mieszkańcami Będzina, w tym z kobiely, 7 osob przebywało na
detoksykacji, w rym 2 kobiety
.chodrrclwy Publiczny zhucd Opieki dewamej ParLYMowy Szpiiol dla Nerwowa
&

psychiczną chorych w Rybniku Na oddziale odwykuwym zadna mieszkanka z nerchu
Będzina
nie pndjęla leczenia

i

s S:;mnl I'Sychmbj/czny w Tnxzku
7
&.

w pncclągn

dziewięciu miesięcy tego roku zaden pacjent

terenu Będzina nie byl hospilalimwany,

Wojewódzki .lzpiial

Newprycniorryczny w Lublińcu, ubjął leczeniem

mieszkańców miasla
z
Będzina w tym na oddziale psychiatrycznym 7 pododdzialem detoksykacyjnym i 3
osoby
oddziale
na
terapii uzhieznienia od alkoholu

7 Pawlrlmwy

chpół Zakładów

Opieki

Mommy

5

w Będzinie z powodu naduzywahio alkoholu

hcspilallzował w trakcie dziewięciu miesięcy tego roku I38 osób ziemna miaaia,
24 kobieiy

:

tego

Mieszkańcy Eęd7inx od lat korzyslują 7 lecznictwa odwykowego śwladcmnego ukze
w ammo
Uzalc'zmemu
Temp”
ndAl/whalu w szyml'echuc-h z uwagi na zakres obowiązków wynikających
z funkcjonowania i dziolhlności olcrxiwlri. w roku [uczącym niemozliwym
bylo uzyskanie danych
statystycznych odnośnie liczby hosoilalizowonych osob

w placówkach

odwyirowycli w aysicnue smcjonumym leezenie aodjęlo ogolem 164 mieamncow

Będzino

w sumie ze świadcuń medycznych w zwiazku z naduzywaniem ulkoholu
odwykowycl. o charakwlze slaciooomym

-

!

ambulhroryynyin skoi-zyalzlo 331 csdb,

Izba Wytrzeźwień w Sasnowcu odgrywa wazna rolę w odizolowaniu nienzcźwych osób. krore
slanowiq zagrozcnic dla siebie. swoich rodzin
hr.

,

w placówkach

i

spoleczenstwa oo srycznia do wrześnlz

doprowadzuuych meble z kremu Będzina 1303 osoby, w tym

lxl kobiet i 1 osoby nieletnie

Ośrodzk lntzrwmcii Krywmwej z Siedzibą w Damn Dziecko w Samowi: słuzy
pumocą
osobom. będącym w sytuacji kryzysowej, z uwagi na występującą
przemoc domowa.

chsparcia

Ośrodka koi-zyslaja rodziny mmleszkujące na rerenic pnwiam
będzińskiego.
Wokreaic dziewięciu miesięcy ze whromcuia skorzyslalo „mieszkańcow Będzmn.
w
7 kobiet

tym

i

10 dzieci

ld FABDWABVDHIAIIZSVDDZC-MEBTTJODCFK llehwnlnny

mma

w. Zadania, Cele i Melody Miejskiego I'rogmmu meilakty

Rozwiązywaniu rmbiomow

Alkohuhmych

gm]. ; nr !

zwiększanie dustępnnści pnmncy Kerapeutycznej inhabililucyjnej dla osob uzalalnionych
od alkoholu,
Ccic:

ouanie uwaioj nosiynoncii,
~

aooiau—azdiouiops)c .cznogo,

-

minimalizowanic szkod zdrowotnych,

-

nabycie umiejętnosci poirzcbnych do mzwiązywmia problemów emncjunalnych

i

rwwi'ij

osobisty
Wemdy

maam-mc osobom uulemiouym ud uikoiioiu I'y7ykuwmc spnzywającym alkohol

I

szkodiiwie oraz Ich rodzinom pomocy z Zakrceu nozioianin koosnhacji indywidualnych.

pijącym

„oraz

zakup using. prawadzoncj przez htruklum wmp” umiem
za

Wsparcie

i

pomoc

oscqu

uzulemiunym od alkoholu w dostępie do świadczeń medycmych

w zakresie iompii uzalemiu'ia
3. Zabezpicczcmc

pomocy lcrapeulyuzne]

ionucocjo do szkooiiwago

i

psychologiczno, osobom nieicmim wykazuthym

I

ryzykuwncgo uzywmiia alkoholu oraz ich rodzinum.

4

Współpraca;placówkamisiuzbyzdmwiawzakrcsioioczcniamimbimoiiosoia uzaiozniooycii

5

Wsp cianic uziaininosci Punktów Knnsulmcyino-lnformxcyjnych, poprzez pokrywanie kosa/ów
wynagrodzeń dla nsób s'uuaoczocycii pomoc i wsparcie mnhnm uzaiomionym nd aikohoiu.

6.Wspicmn|e

działalności

realizujących

podmiulów,

udania zakresu

omoiwdziaiama

awnduwcj

i

spoiacmoj osob

n yiuojacii

i

siowarzyszooincii

uzaleznimicm i knewienia lncżwości
dziuino

7 Podejmuwunic

zmierzających

dn

aklywizaqi

uzoiczniunyco od ulkahnlu
8. Rozpuwszcchnianie

wśród

mieqkańców

swiadczacycii pomoc (empculymną

I

informcji

(›

moaaiiiucyina no iorcuic miusua, popncz aktualizuj;

miejskiego informawla i jcgn oczoiaina dystrybucję
9 Kontynuowanie

Rejonowym,

uspoimacy

Sodom

:

Miejskim Ośrodkiem Pomncy sooiocznoj w Będzinie. Sądem

Rodzinnym

w Będzinie,

Knmendą Fowmową Puliqi wiaęozinio

zi

[d

muumeawoozsauzoxiexmnnciri

Pawiaku")

snonazi

Pmkuramq Rejonowa w Będzinie

w zakresie indywidualnego piloiownnia sytuacji mdzinno .
hyiowej osoby uzaleznionej, pomierdzania isiniejaeogn piohlemu
alkoholowego uosnby
_

zglaszanej do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problcmów Alkoholowych,
nio

udzielanie rodzinom. w ktńrych występują problemy alkoholowe
pnmocy psychospołecznej
i prawnej, a w szszegolnoioi oehmny przed
pniemoea w Mzinie,
Cele:
~

-

pomoe osobom wspoiuzaieznionym

zapobieganie

dalszemu

powsiawaniu
zwiazanyeh z naduzywaniern alkoholu przoz ezlonka/ozinnkow rodziny,

problemów

mbowiqzarlie do podjoeia leczenia odwykowego,
ponioe dzieciom pochodzącym ze środowiska doaknipuego alkoholizmem,
zmniejszenie skali

nalezenia szkiid związanych z alkoholem, iakioh jak: przomoe domowa,
mniedbania i konflikly rodzinne.
i

Melody
I, podejmowanie

czynnoooi zmierzających

do oi-zieezenia o zastosowaniu

wooeo osooy

uzaleznionej od alkoholu obowiazku poddania się leozeniu odwykowemu pop-zez:
przyjecie zgloszenia o przypadku wysiapio—nia naduzywania alkoholu,
~

~

zaproszenie na rozmowe moiywnjaoo-inierweneyjna osoby, wohee koorej wpiyneio zgloszenie,
skierowanie osoby na badanie do oiegiyeh sądowych ilekarza psychiairy i
psychulogu

luhiekaiza psyehiauy

i

speejaiisiy

psychmelapil

uzaleznien),

oeiein

wydania

opinii

w przedmiocie uzaiaznienia od alkoholu ] wskaza a rodzaju zakladu louzniozego,
-

pokrywanie kosziow wykonania ondari

~

przygoiowanie dokumemaoji związanej z posiopowaniem sadowym wraz z opinia wydana
przez
hieglyeh,

~

~

i

sporządzenia opinii w pizzedniiooie uzaleznienie

zlozenie wniosku o wszezeeic pmiępowania du sodu Rodzluucgo,
pokrywanio koszidw sadowyeh, w związku z przekazaniem wniosku do Sądu Rodzinnego
o zaslosowanie obowiazku leczenia odwykowego.

2. Wspieranie

dzialalności

insiymoji

i

siowarzyszed

loinpeuryezna . prawna osobom wspoiuzaleznionyin,

niosących

pomoc

psychologiem,

w iym odamm przemoey domowej

poprzez:
~

wspieranie isiniejaeyeh Punktów Kansnlmcyjno-Inl'umiucyjnych dla osola współuzależninuych
iofiar przemocy - pokrywanie koszuiw wynagioozen dla osob swiadczacyeli
puma: prawna
zz

io I'AEn77AE-lłb7lMzsrśbzc-KlExEmDMH. Uennainn,

Suma 22

psychulugiczną oraz wypareic osohom wspohizaleznionyan

i

-

orgarlvnwann:

.

ofiarom przemocy,
pomocy osobom

pokrywanie kosziow s7koleń z zakresu świadczenia

i

wepoluznloznionyrn oraz ofiarom przemocy domowej,
~

pozyskiwanie i przekazywanie maienalow edukacyjnych.

-

organizowanie

pneciwd

finansowanie

i

wanlmlów

apoikan,

happeningów

i

poświęconych

amuaikohnhzmnwi,

~

nieodplacne udoyiopnianie loka .hedacych aiedziha sluwarzyszeń

3

pricmmc

dziaiainnśei

instytucji

i

yiownrzyazerl

nioaących

pomoc

psycholnglczną

ipoyehorerapeuiycznn muhom z syndromem dorosiych dzieci aikoholikraw, poprzez pokrywanie
siiizacych celom
kosztów wynagrodzeń dla iernpeiiiow dopnśazamc pomieszczeń
iempeuiyeznym
M'

4. Vi'spbłpmcaz
i
5„

'

Ośrodkiem Pomocy Spoiccznej w Bedzinie, celem rozeznania poirzeb

usmlenia zakresu i ronn pomocy rnd7ime usuby uzaleznion

_'

Współpraca z Miejskim Zespoiem Inlcnlyxcyplillumym do spraw przecindziaiania przemoc)
wrodzinie oraz grupami roboczymi, pod kaiern podejmowanych dzialan inrerwencyjno

,

edukacyjnych zmienajajeyeh do ochrony mdzin doświadczających przemocy
@.

Wspómnanonvxamc dziaialnos'ci Mlepklcj s'wmlicy Śmduwlskowej w Będzinie w zakrooie
dozywianiu dzieci, dapusażania, zakupu materiałów cdiikacyjnych piśmienniczych

i

innych

niezbędnych do pmwudzrmid zajec o charakterze kompcnsaeyjnymi profilaktycznym
7.

Wspomnansowa

iidziuhi dzieci 7 rodzin dysfunkcyjnych w feriach

organizowanych przez Mlciskx Ośrodek
&

anucy

i

leinich poikoloinach

Społecznej w godzi

organizowanie szkoleń z zakresu przeciwdzialania alkoholizmowi dia czlonkow
Miejskiej Komisji Razwiązywanlil Problemow Alkuhuluwych i innych ogób, zawodowo

Finansnwauic

i

zajmujących się |07wlązywumcm problemów alkoholowych

i

przeciwdziaian n przemocy

domowe, na iernnio iniacra. rokrywanie koazlow podrozy słuzbuwych zwraznnych z udzialem
w czkoleniaeh.
oo

Finansowanie kursow speejal' iycznych w zakresie pracy z dziećmi z rodzin z problemem
alkoholowym omz w zakresie prowadzenia zajęć socjolęrapenlycznych

W.Knmynuuwimiu pomocy aocjoierapeuiycznej dzieciom z rodzin alkoholowych poprzez:
~

prowadzenie grup i iwieilic auciuwmpeutycznychz w rym Miejskiej świellicy środowiskowe,.

~

pokrywanie koezrow wynagrodzeń dla osób prawad7ących zajecia wraz z pochodnymi

-

pokrywanie koszlow mkupu wypomzenia

i

sprzeiu, nnykulow

piśmienniczych.

pomocy

dydnkiycznych. udziaiii dzieci w wycieczkach,

zi

id

rAsuiiiiBene-iiemfimzrexih

„smuci-'w Uehnnloiw

maniu

-

dczywianie dzicci uezeseniczacych w zaięcixch socjorcrapeulycznych,

~

nnanaownnre kolonii mjnlerapcutycmych. nanowiacych inxegalny elemenr
caloroeznej pracy

zdziecmi,
~

organizowanie

i

donnansowanie azkoleri dla osob pracrrjacyclr z dziećmi z grup

i

awlerlic

sociorempeuryeznyclr,
«

organizowanie lokalnych sporkan,

nar—..cl

i

konferencji w zakresie wdrażania w mieaeie ayarenru

pomocy dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym,
~

organizowanie

i

nnansowanie przedsiewzicc' profilaktycznych adresowanych do dzieci z rodzin

z prohlemem alkoholowym.

ll
~

Realizacia zadan doryczacyclr przeciwdzialania przemocy w rodzinie, w rym w szcngo'lnuś
doskonalenie i upowszechnianie srandarddw inrordyecyplinamcj
pracy na rzecz przeciwdzialania
przemocy w rodzinie,

~

doskonalenie

merod inmrwcncji w syluoeji przemocy w rodzinie w ramach procedury
iebrerkre Karty",

-

opracowanie realrzacjn i finansowania pmgramów profrlakryki przemocy w rodzinie,

~

podnoszenie zawodowych kompemncji sluzb ujmujących sie przeciwdzialarriem
przemocy
w rodzinie, poprzez fmanaowanie i organizowanie szkaleri, warszlzrow,

~

fmanacwanie

spolecznych

kampanii

edukacyjnych.

konferencji,

wykladow,

w

lym

wspolerganizowanie

wspa'lnie zlvliejckim Ośmdkiem Pomocy Spolecznej w Będzinie akcji
przeoiwdzialajacych alkalrolizmowr uraz przemocy w rodzinie udzial w ogóhwpnlxkich
knmpaniach promakrycznyclr.

Zad nlg

u; ;-

pmwadzenle

prul'rl-klyeznej

dzialalnoie

informacyjnej

i

wzakrerie

edukacyjnej

mzwiqzywnnln prnblemów alkoholowych, w rzczegolnnlci dla dzieci i mlodzieży.
Cele
-

ograniczenie rozmiarów

-

zmniejszenie

i

skurkriw alkoholizmu

namezeri prawa

w zakresie

alkoholochh osobom nrcpelnolernirn
~

l

bezwzględnego

zakazu

sprzedazy

napojow

nlerrzezżwyrn,

milicjszcnie udziału nrcrrzieżwoaci wśród przyczyn naruszania pmwa r porzadku publicznegrn

Meroaly

i. prowadzenie dzialari o charaklerze pmmaktyki uniwersalnej. selektywnej

i

wskazującej

minimalizujących ryzyko naduzywania subsrancji psychoakrywnych. w rym ograniczających
ze

Id

mam/imeiwnzsanzollwxralziunm ilehnalony

swierzo

szkody wynikające z ryzykowncgn picia alkoholu poprzez realizację programów adresowanych
ilo uczniow ich rodzicow, nauczycieli oraz udzielanie specjaliclycziiei pomocy rodzinom
zagrozonym

i

programow promakiyczriych

2. Wspieranie
i

3,

ilorkmerym problemem alkohnlowym

przeglaoow [Wórcz

=ci

dla dzieci

i

koncerlow, konkursow

młudzlczy,

u placówkach oświamwcvachnviawczych

Organizouanic illnansoniiinie przedsiawmii

icaimlnych,

iym

w

imprezy

świaiecznei

mikolaikowoj dla d-ńeci ze środowisk dnikmoiyeh alkoholizmem wraz z zakupem pAchk.
Fukrywunic koszulek przewozu dzieci na imprezy
Dulinnnsowanic szkolen, kursów specialisiycziiyeh w zakresie pracy pml'llnktyczncj z dziecmi,

A

mlodziezu

i

dolosł)mi oraz rozwiianie umieioirios'ci prowadzenia zajec proalakiycznyoli

organizowanych

ill—„i

nauczycieli, neclagogriw. psychoingów.

lokalnych imprez

5. Urgarlvnwanlc

lcstynou prolilakrycznycli illa mlooz

i

y i doroslych.

promujących zaliouy sryl zycia, w iyni ionanyszacycli realizacji kampanii spolecznych
o
o

chamklcnc ogóllmpnlskim.

Finansuwanic pozalekcyjnych zaioc' sponowycli. surnou—iacyeii imegrnlny element szknluych

pmmakiycznycli, dopmażnnil: placówek uświzlowo . wychowawczych

programów
miejskiej

infraslrukliiry

sponouei

w

sprzęi

Sportowy

przeznaczony do

,

oraz

realizacji

profilaktycznych zuięc sponowo rekroaeyinych
7

Pokrywamc kosztów zakupu pomocy naukouycli. dydaklycznycli

i

ksiązek oraz prenumeiaiy

lpocialistycznej pmsy dla osob ndpnwiedziulnych za realizmie plogramńw prol'ilaloycznyeli
8. Udzial w ogólnopolskich spnleunych kampaniach edukacyjnych oraz kampaniach lokalnych
dni)/czących prorilakryki pmblcmów alkoholonycli, w tym przeciwdzialuiiia

wrodzimc.

Pokrywanie

wkonl'creiiciacli

i

kos-ziow

dla

Wynagrndlel'l

prelegentów

seminariach. pokrywanie wydalków rowaiz

przemocy

biorących

udzial

cych realizach kampanii

(np zakup poczeslunkri, speklakli plofllnktycznych. druk ulotek, plakatów, billmrilou, gadzctńw
z logo kampanii,

9. Prowadzenie

unykulow piśmienniczych

ilzialaii edukacyjnych

i

edukacyjnych, nagród).

z wykorzystaniem

maierialow edukacyjnych

(uloiki,

lirorzury, plukary, czasnplsma) u Ód określnnych grup admsałów młodzlezy, sprzedawcow.
pracounikow sluzby zdmwlz, pracowników ponioey spolecznei. nauczycieli, rodzicow.
poli antńw, snmnrqduwców, kierowców

IOmeudzcnlc dzialari informacyjno
narady, szkolenia. prelekcje)

H.Podcjmmw
iiinerueiicyyiiycli,

wobec

, edukacyjnych

sprzedawcow

ina_iacycli

na celu

na iemar FASD (kampanie, konferencje.

napojów
ograniczanie

alkoholowych

dzialari

ilosrepnos'ci napujów

konnolnych
alkoholouycli

zs

hl rAunWAn-UUI-Al›ZS-9U1U-KIESEE30DCFXUehwxllony

sinmazs

i

przesmgzmic zakazu sprzedazy- alkoholu osubcm ponłuj [8 roku zycia.

lz.l›odejmowanie

wobec przedsiebiorcow

pnsiadających

zezwolenia na sprzedaz napoi w

alkoholowych czynnuści kona-olnych w lym koniroh oświadczeń prudklndnnych do 31
stycznia
o waności sprzedazy napojów alkoholowych za rok poprzcdni
I3.Kurltynuowanic współpracy z komendy Powiaiowa Policji w Będzinie oraz sra-au
Miejsko
wzalaeare rozszerzania inierwencjr wobec nielegalnego handlu i lamania
przepisow usrawy
o wychowaniu w mżwnści i przeciwdziaianiu alkoholizmowi.
M.Konqmuowanie wspolpracy z Punslwowa Inspekcja Handlowa w zakresie naruszania przepisow
usinwy o wychowaniu w rrzczwos'ci przez pudmioty gospodarcze.

lsyodcjrnowunie dzialan inierwencyjnych wobec nnn prowadzacych pmmccję i reklnmę napojow
alkuholcwyuh, skierowana do mlodziezy.
lo.lnicjowanic dzialan zmierzających do podejmowania inierwenoji przez funkcjonariuszy Policji
oraz srrazy Miejskiej w symacjach spozywania alkoholu w miejscach publicznych.

zm

chr

praw-dm

edukacji publicznej

i

kszumwnuie opinii publicznej wspnwach zwiąnnych

z nadużywaniem alkoholu.
Cele
-

podnoszenie swiadomosci oprdecznej na lemat smoliwos'ci picia alkoholu.

.

zmniejszenie rozmiarow zjawiska naduzywania alkoholu przez mlodziez i osoby dorosle.

Mandy
l. meadzcni: slałegu sysiemu informacji o dzialamach podejmowanych na ierenie
gminy
wzakresie rozwrazywania problemów alkoholowych
umieszczanie informa

pupruz

w lokalnych mediach.
2 Prowadzenie

i

wxpxernnic

lokalnych kampanii edukacyjnych,

happmingćw zwiazanych

zproiilakryka problemów alkoholowych, w rym nkup nagród dla uczesinikow akcji
„Bezpieczne przedszkole"
Pokrywanie kosziow udzialu gminy w ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych kampaniach
spolecznych z zakresu przeciwdzialania u7aleznicniom i
domowej

pmmocy

4. Tworzenie sieci punlnow inronnacyjnych z danymi o dnsrepncj ofercie
pomocy na rerenic gminy
w zakresie problemow alkoholowych.
5

pozyskiwanie

marcrialnw

edukacyjnych

dotyczacych

problematyki

alkoholowej

iprzeciwdzialanla pmmocy domowej oraz ich clysiryhucja wśród mieszkancow miasia

zo

Id

FABD'V'VAnenF'HJms-ch-RITĘEEJDDCH

EdW—Many

Śhvmlb

Fukrywani: kusm'wl dnręczeń ] przesylek pocziowyoh.
o Aktywizacja

i

lokalnych decydenrriw

edukacj

.

radnych co do wagi

i

skali prublcmatyki

alkcholnwej puprzcz zapraszanie ich du lokalnych dehai. kampanii edukacyynyoh. udzialu
w konferenciuch
7.

Fudqmowanic działali edukacyjnych skierowanych do oprzcdawców nupu|ÓW alkoholowych.
mających no w7g|ęduc poprawe bezpieczeństwu

37

;

porządku publicznego.

wśród uczestników ruohn drogcwegn z wykorzystaniem malerialo'w

Prowadzenie edukac

infnrmacyinych redukacypiych w rym pokrywanie knulńw wykładów

i

prelekcji z Zakresu

hozpicczerismana drodze.
moza miqaką odpowiedzialnych za human/malwa
publicznych popr-zez zwiekszenie hczhy patmli i konlrolr kicmwców pod wzgledem

9. Kontynuowanie wopólpmcy z policja
~h

i

mnnlturvwanie problemów alkoholowych w gminie orlz cwnluucja prowndzonyeh dzialari

pmfllaktyanych.
Cale—

-

okroślomo zachodzących

zmian

i

lmndćw w zakresie pmhlcmow

i

pnslaw zwrązanych

z olkoholizmcm,
-

analizownme rzoczywisryoh skutków podejmowunych dzialari pmfllaktycznych

Melody
| Współpraca z molyumjaml

i

crganlncjnmi reuhzuiącymi udania z zakresu przeciwdziulariia

ulkohollzmoul, celem pozyskiwaniu dunyoh myszy cznych
z zlcoonie

i

opracowanie lokalnej diagnozy problemow unlemleń i innych zagrozeri opolccznych

erioz'nrkl
nazwa zadania
Zwięksnuie dnstępvm

Wlkllblfkl'

pomocy
lempourycznci › rehohiliiocyjne, dla "sób
uzaleznionycli od elknholu.
.

Udzielanie rodzinom. w kroryoh występują
pmblcmv olkoholowe pomuc

, mwarcle umowy z placówką ;wrodczącu

osobom uzaleznionym od alkoholu pomuc
w past.-uci indywidualnych konsuliaqi,
, woplcramc dziamlności podmlotów,
reolrzuiacych zudunio adresowano do osób
uznloznionych od alkoholu,
- opracowanie mlciskicgc infcrmnlnm
relendmowogo o ploco'wkooh świadczących
pomoc (crapeutyczua uoubom uzoleznion in
, [upewnienie pomocy prawnej
lps cholcgicznei nsubom współuzulezuinnvmi
17

Id
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simm 27

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

- przeszkolenie. co najnmiej jednej osoby

w zakresie s iadczcnia pomocy osobom

wspdluzaleznionym, w lym cflarom prremocy
domowej,
. mrgauizowanle lemiego wyjazdu
socjorcrapearycznego dla dzieci pochodzących
ze środowisk dotkniętych prohlemem
zlknholowym,
- zapewnienie dziuciom z rodzin alkoholowych
udzialu w zajęciach socialernpeutycmych,
- udzielanie pomocy socjalnej osobom
i rodzinom z lytulu alkoholizmu
w posiaci
pcmucy rzeczowej i finansowej.
› wspieraniu dzialalnosci podmioiow,
reallzuiacy—ch zadania adresowane do osoh
wsndluzaleznion ch od alkoholu,
Prowadzenie prolilakryuznej dzialalnosci
, konuola punktow sprzedających napoje
w zakresie rozwiązywania problemow
alkoholowe, pod kąlem pneslrzegania
nlkohnluwych, W szczególności dla dzieci
przepisow usiawy o wychowania w uzezwos'ci
i mlodziezy.
i przeciwdzialaniu alkoholizmowi,
. liczba pudjętych inierwencji, zmierzajacych
do cofniecia zezwolenia na sprzedaz napojów
alkoholowych w zwrazku z naniszeniem
przepiso usuwy o wychowaniu w trzeźwości
przeciwdzialanin alkoholizmowi
. pi-zysrąpienie do ogólnopolskich kampanii
edukacyjnych adresowanych do dzieci
i mlodziezy,
. pizeprowadzenre imprezy prchlakiycznej
adresowanej do mieszkań
miasua wtym
dzieci i mlodziezy
Prowadzenie cdnkacji publicznej
_ nawiązanie wspolpracy z lokalnymi mediami
ikszrahowanie opinii publicznej w sprawach celem promocji zdrowego srylu zycia. wolnego
zwiąnnych z nadużywaniem alkoholu
od używek
› zwiekszcnie swiadomosci spolecznej
na iemal szkodliwosci pic alkoholu poprzez
kolporraz alorek edukacyjnych.
-

I

v. Zadania. knmpnzncje aposoh wynagradzania Miejalriuj Komisji Rozwiązywania
Problem-iw Alkoholowych
Knmisja jesl organem powolywanym przez Prezydenta Miasia Będzina na mocy ari. 4- usl. :
usrawy z dnia 26 pażdziernika 1982 roku o wychowania w nowości i przeciwdzialaniu
alkuhulizmowi.

zx

ld

VABD77ABeuF7Hals-euzc-xlmrezobcm Ucnuulnny

slrnna zli

Do zadan komis nalezy, w szczególncśc"
inicjowanie pncdsięwwęć w zakresie pmmnklykl i rozwiazywania problemow alkoholowych

i

2, Tworzenie lokalnej koalicji orgamzaoji. inaiyiucji, osob fizycznych na rzecz rozwiązywania
problemów alkoholowych.
3. Udzielenie pomocy merywrycznei insiynicjoni, nrgamzacjom

osobom fizycznym realizujacyni

i

zadania obje-e iyni programem
A

Opiniowanie

projokiii

ngramu

Miejskiego

Rrol'ilakryki

i

Rozwiązywania

Problemów

Programu

Profilaklyki

Alknłmluwych oraz projekiow uchwal zmienrajocyeh ion program.
5

Dpimuwamc

projekiu

sprawozdania

M

realizacji

7

skiego

Rumiązywania Problemow/llkoholowych.

i

«Opiniowanie uchwal dorywących liczhy punkiow yprzedazy napojow alkoholowych

oraz

usyinowanra na iereuie miasra miejsc sprzedazy napojow alkoholowyoh
7. Opiniowanie (w zlroilzc posianowiema) wnioskow o wydanie

alkoholowych pod kolem spelnienia wanmkow uchwal,
&

kiorych mowa w ari. [8 ust Sa usoiwy.

Kontmlnwame punkiow sprzedazy napojow alkoholowych pod kątem przcsrrzegania

z—

od

warunkow korzysrania z zezwolenia na sprzedaz napo w alkoholowych.

i

9.

(:

zezwolenia na sprzedaz napojow

udzielenie rodzinom. w klorych wynepoja problemy alkoholowe pomocy psychospoiecznej

prawnej. w szczególności ochrony przed pncmocą w rodzinie.
lo. Prowildmmc czynności związanych z orzekanieni o Lastcsowauiu wobec osoby uzaleznionej
i

e leczeniu w zakladach iecznierwa odwykowego. w tym

od alkoholu poddania
.

ll.

Spnrądlumc

przekazywanie do Sądu Rejonowego lll Wydzialu Rudzlnncgo w Eędziulc wnioskow w rej.
Podejmowanie dzialan w ramach procedury „Niebieskiej Karty" zgodnie z 5 12 rozporządzenia

Rady Minisrro'w z dnia

n

zull

wrzesnia

roku w ›prawlc procedury Niebieskiej Kany oraz

wmrńw formularzy „Niebieska Rana"
12 Uczextnictwn czlonkow Komisji w pracach Zespohi lnizrdyscyplinarncgoi grup roboczych
13. Wspolpraca z oeniralnymi

i

wojewodzkimi organami adminishacji państwowej

i

organami

samanądu ieryiorralncgo w zakresie pmmaklykl . nawiązywania problemów alkoholowych
Czlonkom Miejskiej Komisji Rozw zywania Rrohlemriw Alkoholowych za udzial w pracach ,
posiedzeniach Komisji pnyslugujc wynagrodzenie

l. zh udzial w plenarnych

posiedzeniach

15% minimalnego

wynagrodzenia za prace.

ohoniozujacogow miesiacu, w którym odbylo się posiedzenie„
1. Za udzial w posiedzeniach Podkum

(za zaopiniowanie

co najmniej

ji Moiywująeo
5

placowck

, Interwencyjnej

sprzedajaoyeh

i

Rodkomi

alkohol)

Opininjacej

10% minimalnego

wynagodzcnla za prace, obnwiuujqccgo w miesiącu, w kioryin odbylo się pnsiedlcmc.
za

iii |AnIYWA[MU]—WZSzśbzclnExEEJUDCFS ivonwzinn,

snonaze

1

Za przeprowadzenie

koniroli

l

punktu sprzedajacego

napoje alkoholowe wynagrodzenie

w wymkości 70 zintych bruno.
Członkowie

Miejskiej

Komisji

Rozwinzywnnin

Problemów

Alkoholowych

nuzymują

wynagrodzonie wyplaenne eo mięsiąc do 15 następnego miesiaca. na podmwle list oheenos'ci.
VL z'ratun izasady Gnansnwxni: zad-n
|

na mo'

Wydatki przeznnezane

o wychowaniu w uzcźwus'ci

zoomją W

cje

zodari wiosnyeh

pmgnmu

gminy

wynikajacych

przeciwdziałaniu alkoholizmowi ornz niniejszego programu ujete
planach budulowych na 2020 mk, w dziale 851 - uchroni zdrowia, mnizial 85154
i

,

przeeiwdzialnmc ulknholizmowl's
ze

Dysponentem
i

z ustawy

w/w

srodkow

jest Zastepea Naozelnika

Wydzialu Polityki
llzialainnsci Gospodarczej, kierownicy jednuslek organizaeyjnyelr gminy

Spolecznej

vu. neolizatorzy pmgumu i sposoby jego realizacji
I„

Roalizatorzy Programu;
Zadnnia ujęte

w Miejskim

Programie

Profilaktyki

'

Alkoholowych realizowane są przoz Wydzial Polityki Spolecznej

ikoordynowane przez
przewodniczącej

vinceprezydent

Miejskiej

Koml

Miasia

sedzina,

Rozwiązywanto

szwiązywnnin Problemów
Działalności Goapodztezej

pełniącą

Problemów

jednocznśnie

Alkoholowych.

funkcje
Realizaeja

Programu odbywa sie przy nspdiudztnle;
-

Czluuków komisji stalych Rady Miejskiej Będzina,

Członków Miejskiej Knmile Rozwi „ywanta Problemow Alkoholowyeh w
Będzinie
- Czlonkow Miejskiego Zespołu
lmerdyuypliunmcgo do spraw przemocy w rodzinie.

-

-

Dyrektor-n Miejrkiogo Ośrodka Pumncy Spolecznej w

sę

- Kierownika Miejskiej świetlicy środowiskowej,
-

Komendanm Powiatowej Policji w Będzinie,

~

Komendanta

Simy Miejskiej

w Bedzinic,

. I'rledsvawlciei' Qądu I Pmkllramry w Będzinie,
-

Dynektoro'w szkół i placowek nśwlatowmwychowawczych

'

Dyreklom Ośmdka Sponn i Rekreacji.

-

Dyrekrota Tcalru Dzieci Zaglehia,

-

Przedsuwteieli śnodowtsk uzez'wos'ciowych,
w

[ds rAHDTV/ĄRVUDIMS-ODZCB[EKEESIIDCI'B

Uchwllml)

suonam

Frudslawicieli smwanys' ń l urganizacji pourząduwych.
Pmdstawmlcll Koś olńw l zwiądśów wyznaniuwych,
Pncdslawlciell Państwowej Agcnql Ruzwiązywauia PmblcmówAlkoholowolr.
„ ›Spnsoby realizacjl:
[) Roalrucja zadań w ramach c7yvlncści Wdelalu Politykl Społecznej

&

D7iah|llnści

Gospudarczej
2)

inlerzenic

zadań _ieduos'kcm guinmm-l rrauępujo w drudz: zmiany dyspnncnm środków

budzelnwycIL
3l Palmer/emc zadań

podmlumm

zewnętrznym

następuje

zgodnie

z obowiązującymi

prchisnml prawy
Program zosmuie podal-ly do wlndnmości pllbllczncj

l

będzie podsmuu du sklndxma nfcn

na realimcję zadań w nim zamksuzonych.

Suga Programu będą realiznwnnc do dnia przyjęcia przez Radę MlejSką Będzlna
Mlqskicgn Programu Fromakryki

„351
mPal
”yna.

.un-hln
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l

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ua

um

„,.,

„

: duma

ml mk.

.
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