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I.

Spośród
do

spolecznych

problemow

alkoholizm

niejednokrotnie

Naukowcy

lozwlązanla.

Wprowadzenie
jest

zaslanawiali

sie

lrudniejszych

z

jednym
nie

nad

tylko

co lo jesl alkoholizm, ale lakze. jakie sa przyczyny jego powstawania

tym,

zwlaszcza

za choroba alkoholowa ma wazne znaczenie rowniez w spolecznym aspekcie. Alkohol
wywiera dzialanie na kazdego pijącego, zwlaszcza zaś na czlowiekaw okresie rozwoju
wzrostu

I

Powoduje wiele cierpien psychicznych

się do wzrostu śmiertelności
uzaleznionych

innych

ludząsiędzleclz

padatzką

i

niedorozwojem

moralnego co odbija się na rodzinie alkoholika

i

Choroba
inlormacji

niz w

Degradacja psychiczna na tle alkoholizmu prowadzi do zaniku poczucia

umyslowym

elycznego

czesciej

i

iizycznych a tym samym przyczynia
obniżenia zdrowotnuścl społecznej. W rodzinach osób
i

alkoholowa jest chorobą, na ktorej temat krazy wiele

nieprawdziwych

Kazdy czloWiek ma w glowie stereotypowy obraz osoby naduzywajacej alkohol

. oczywrscie jesl to ktoś wykluczony ze spoleczenstwa. ubrany

w poszarpana, śmierdzącą

odziez mieszka lsypia pod chmurką alkohol spozywa tylko wątpliwega pochodzenia
(z melin, oktorych wiedza tylko wtajemniczeni), pasniin sie nad zonaj iplodzi dzieci,
ktore wzbudzaja niechec porzadnego eporeczeristwa Alkoholizm to problem, który dotyka

kazdego

zwyjatkiern

nas samych

sa powodem
bezposrednim otoczeniu.

wyobrazenia
w

Przyczyny

powstania

naszych

dla klorego

choroby

uzaleznienia

Kazdegc

bliskich

nie dostrzegamy

alkoholowej

nie ma mozliwosci jednoznacznego

rodzin,

sa

w

problemu,

kazdym

określenia uwarunkowari

i

Te

przyjaciol
jaki

przypadku

biedne
istnieje

odmienne

kryleriow wyslępowanla

chorego nalezy traklowac' indywidualnie, jako aulonomiczna

jednostke z cala gama cech właściwości doswiadczen ktore wplynety na pojawienie
sie alkoholizmu NIe ma zatem jednoznacznie określanej terapii ktora bylaby skuleczna
w każdym przypadku. Dlatego konieczne jest wdrozenie terapii indywidualnej której celem
i

jest przepracowanie z chorym emocji, uczuć przezyć, ktore wprynęry na rozwoj kolejnych
i

laz ozaleznienia

i

pogrążenle sie w nałogu Mimo ze alkoholizm jest choroba psychiczna,

klara prowadzi do wyniszczenia organizmu

i

nierzadko ma powazne konsekwencje nalury

zdrowotnej mozliwe jest wyjscie z nalogu. Jednak aby byto to mozliwe konieczna
jest pomoc najblizszego otoczenia w walce z uzaleznieniem. Pomoc pojmowana
jesl jako zrozumienie istoty schorzenia dostrzezenie. ze alkoholizm jest problemem nalury

id
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lirkorinin

shona:

stanom chorobę, a takze wsparcie w walce z nałogiem. Nalezyrówniez
podkreslic. ze choroba alkoholowa jest nieuleczalna. Oznacza to ze alkoholikiem
psychicznej

i

jest się przez cale życie
moze

skutkowac

spożycie nawet niewtelklej ilości napojow wysokoprooentowych

i

do

powrotem

alkoholizmujestterapla

nalogu.

Wsplerająca,

Dlatego

nawet

po

Przeprowadzana jest w formie indywidualnej
przepraoowania
l

problemow

I

emocji,

i

tez

istoinym

oowyku

eiemeniemieczenia

zakonczonym

sukcesem

grupowej a jej celem jest mozliwość

ktore sa

zrootem wewnętrznego

dysonansu

mogłyby być przyczyną powrolu du nalogu.
Alkoholizm wśród dzieci

i

mlodziezy stanowi coraz częstsze zjawisko. Niepokojącym

faktem jest obniżanie wieku inicjaCji alkoholowej Warto jednak podkreślić, ze częściej
po napoje wyskokowe sięgają mlodzi ludzie w wieku dorastania niz dzieci. Okres
dojrzewania u nasiolatkow jest bardzo

aesto

burzliwy To

czas

poszukują

w ktorym

okreslaja wlasna tozsamosc. Niekieoy wyrazem buntu trudności
okresu dojrzewania oraz prooa okreslenie siebie jest eksperymentowanie z ozywkamr

oni swojego miejsca

i

i

najczesciej papierosami
wlasnej autonomii

i

i

alkoholem Aikoholizowanie się jest niejako próbą poszerzania

swooooy dzialania, manifestacja swoich praw. istotnym czynnikiem

ktory wplywa na alkoholizm wśród dzieci

i

mlodziezy jest rowniez wptyw spoteczny

wywrerany na mlodych ludzi. W tym znaczeniu mozna moWio o chęci przynaleznosci
do określonej grupy spolecznej, najcześciej subkuiiur czy klik ale nie tylko. silna potrzeba
aprobaty i bycia waznym, rowniez integracji i mozliwosci zaimponowania rowiesnikom
stanowi istotna przyczyne aikohoiizowania sie nieletnich

Nadmienić należy że alkohol

jest srookiem roziużniajacym ktory umozliwia wyzbycie się niesmialosci co sprzyja
naWiazywaniu nowych kontaktowa
Przyczyn alkoholizmu mozna doszukiwać się w dlledzlczeriiu pewnych skionriośei
mowi sie nawet o genie

alkoholizmu. Jeohak baeania wykazują, ze geny, jedynie

potowrcznie odpowiedzialne sa za pojawienie się problemu. istotną rolę w uzaleznienio
od alkoholu oogrywaja czynniki srodowiskowe

Można mówlć o skłonności, cechach

tendencjach organizmu do wystąpienia choroby jednak uzaleznienie aktywowane
jest przez otoczenie stworzenie okazji do alkoholizowania sie. Steo niektóizy ludzie
i

i

sa niejako predestynnwani do ujawnienia sie

u nich choroby alkoholowej,

poniewaz

genetyczne uwarunkowania (wrodzone skłonności) wraz z czynnikami srodowiskowymi
zwiększają potencjal

io

i

mozliwość pojawienia się uzaleznienra ori alkoholu
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i

Snem

Ustawa o wychowaniu w trzezwosci
obowrazek

realizacji

zadan

przeciwdziaianiu alkoholizmowi naklada na gminę

zakresie

w

prolilaktyki

Realizacja

Prohlaktyki

Rozwiązywania

Problemow

Alkoholowych.

program uwzglednia cele operacyjne dotyczące pronlaktyki

okreslone

alkoholowych,

w

Narodowym

Programie

problemow

rozwiązywania

i

zadan prowadzona jest w postaci

alkoholowych.
i

I

i

Miejskiego

Programu

pizyjmowanego

corocznie.

rozwiązywania problemów

ZdroWia.

takze

a

opiera

sie na rekomendacjach Paristwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
do realizowania i finansowania gminnych programow promaktyki
roniazywania
i

problemow alkoholowych Ma na celu Marzenie spójnego systemu dzialari naprawczych
prohlaktyki zmierzającej do zapobiegania powstawaniu nowych problemów alkoholowych

I

uzaleznieri

innych

I

realizowane

oraz

zmniejszaniu

tych.

ktore

dostosowane

wystepują Zadania
skierowane
lokalnych

aktualnie

sa do potrzeb
są do wszystkich mieszkańców Będzina. W ramach zadań Programu systematycznie będą
prowadzone ozialania edukacyjno
Informacyjne. o charakterze promaktycznym,
w

Programie

i

,

skierowane do dzieci, mlodziezy. rodzicow. nauczycieli mające na celu podnoszenie
śWiaoomosci na temat zagrozen wynikających z uzywania substancji psychoaktywnych
i

propagujących

zdrowy styl życia

poprzez realizacje programow promaktycznych,
odpowiadajacych na środowiskowe zapotrzebowanie
Program jest kontynuacją zadan realizowanych w latach upiegiych, oparty o melody

od lat sprawdzone

i

realizowane przez gminę. z wykorzystaniem

istniejących zasobow

instytucjonalnych sluzacych rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

II.

1.

Diagnoza problemow alkoholowych —wybrane zagadnienia

charakterystyka spożycia alkoholu

w

Polsce.

Polacy podczas spożywania alkoholu szukają jakuścl, nie ilosci Zdaniem ekspertów
zmiany

ustrojowe

i

gospodarcze

sie do zmian w wielkości

i

ostatnich

trzydziestu

lat transformacji

strukturze spożycia alkoholu w Polsce

przyczynity

Wysokoprocenluwy

alkohol przestal być nieodzownym elementem polskiej codziennosci jak w czasach PRL.

Jak wynika z raportu „Alkohol w Polsce _ kontekst spoleczny. rynkowy

i

legislacyjny"

jeszcze pod koniec lat 70 Polacy należeli do najWieoej pijących narooow świata. a okolo 5
milionow osob upijalo się regularnie kilka razy w tygodniu. co tamtej pory zasziy pod tym
względem ogromne zmiany. Dzis 50% Polakow spozywa alkohol w sposob umiarkowany.

ld
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Udzial mocnych trunkow powyżej 18% w strukturze spozycia spadl z 70 do 36 %.
Rozwinelo to zgodną z trendami europejskimi kulture picia napojow niskoprocentowych

—

piwa (SS-56% udzialu w konsumpcji) iwina (zl-9% udzialu w konsumpcji). Podoone wnioski

wynikają z analiz Światowej Organizacjl Zdrowia (WHO) - Polacy przejęli wzór konsumpcji
alkoholu z Europy Zachodniej

i

Poludniowej. Dziś

spożycia alkoholu Polska znajduje sie na

w

pod względem catkownej Wielkości

miejscu w Europie. Szybko mśrlle równiez

kategoria piw bezalkoholowych. Wedlug szacunkow w ciągu 10 lat już co dziesiąte piwo

sprzedawane w Polsce będzie piwem bezalkoholowym. Eksperci oceniają, ze istotną rolę
w tych zmianach odegrata ustawa o wychowaniu w trzeźwości
przeciwdzialaniu
i

alkoholizmowi, miedzy innymi sciagnela uwagę na problem

i

wywotata dyskusje. a takze

jej elekty Widac po zmianie struktury spozycia alkoholu ze wskazaniem na alkohole

slabsze. Wedlug ekspertow _ to wciąż nie jest prozdrowotne. ale wydaje się mieć
zdecydowanie mniejsze negatywne skutki niz spożywanie duzej ilos'ci alkoholi mocnych.
Pomimo pozytywnych

zmian ograniczenia spożywania alkoholi

nlskoalkcholowych

na rzecz

wedlug szacunku

Problemów Alkoholowych wciaz okolo 185%
ryzykowny

i

Państwowej
Polakow

wysokoprocentowych

Agencji

Rozwtązywanla

spozywa alkohol w sposob

szkodliwy. Łącznle wypjają oni 70% dostępnego na rynku alkoholu

Wptyw alkoholu na zdrowie dobrze pokazuje tzw, wskaznik utraconych lat zycia Okazuje

się, ze kraje, w których jest tendencja do spożywania alkoholi mocnych mają ten wskaznik
o wiele

wyzszy od par'istw. gdzie kultura picia jest oparta na piwie czy wmie. Zatem wciąz

bardzo waznym kierunkiem dla polityki alkoholowej państwa jest kwestia swiadomosci
i

edukacja spoleczenstwa.
Badania pokazaty, że Polacy siegaja najczesciej po prwo. Podczas jednej okazji picia
przecietny piwosz wypija od A do o standardowych jednostek alkoholu. cc przeklada

sie na okolo trzy butelki piwa o pojemnos
wypija jednorazowo cztery lampki po

loo

0.5 litra. Pijąc wmo przecietny konsument
mi, co oznacza spozycie ok, 40 g czystego

alkoholu. W przypadku wodki iej każdorazowe spozycie wiąże się z duzo wrekszą iloscia
etanolu. Przeciętnie jest to 11 kieliszków po 30 9. które dostarczają od 9,4 do 11

standardowych jednostek alkoholu. Alkohol jest zawsze taki sam. Jednak zdecydowaną
rożnice robi to, w jakiej postaci go spozywarny, ile i jak często Zdecydowanie mniejsze
skutki zdrowotne powodują trunki o nizszej zawartosci alkoholu. dlatego sumarycznie
spożywamy go mniej. Wypijanie kolejnych porcji alkoholu w szybkim tempie, najhardziej

charakterystyczne dla konsumpcji wodki sprawia, ze wraz z tym napojem przyjmujemy
najwięcej czystego alkoholu. Wedlug stanowiska WHO przyjmowanie przy jednej okazji
5

ld

*'tEAFatiheMUArozłaeAóEAĄCAóćS/zlwls

Uchualmly

stroma

›

więcej niz 4-6 standardowych jednostek alkoholu w przypadku mężczyzn więcej niz

l.

z

SJAW przypadku kobiet uzriaje sie za ryzykowne
szkodliwemu piciu sprzyja popularnosc malych i lanich formalow wódkh
lzw. malpek. oferowanych w pojemnosoiach od 40 do 200 ml wodka w malych formatach
Ryzykownemu

i

stala sie odrębną kalegorią, dala możliwość picia cichegow
pijacego

i

poza kontrola

ukryciu,

otoczenia

Jak

wynika

byc

ukierunkowana

wspomnianego

ze

eliminowanie

na

alkoholowa

polityka

raportu

zjawiska

picia

które jest bezpośrednią przyczyną szkod zdrowolnych

i

panstwa

ryzykownego

i

powmna

szkodliwego,

spolecznych.

Panstwo rna istotny wplyw na spozycie alkoholu, bo z jednej slrony ma w swoim reku
regulacje ekonomiczna. zarowno podatek akcyzowy, jak rownreż inne elementy polilyki

cenowej

Jest tez

regulowania

alkoholu

dostepnosci

odpowiedzialne

za

edukację

bardziej

na tym

i

czy

powmriy

sie

mniej

skupiac

stezonego.
dzialania

przeciwalkoholowe

:.

Używanie alkoholu

innych substancji przez mlodzież _ dane ogólnopolskie
lnlormacji na temat rozpowszechnienia picia alkoholu przez mlodziez dostarczają
ankietowe prowadzone zgodnie z metodologią miedzynarodowego
ni in. badania
Europejskiego

i

Programu

Badań Ankietowych w Szkolacli ESPAD. Oslanie badania

przeprowadzone zoslaly w zale roku wśród dwoch populacji mlodziezy 2514 uczniów
trzecich klas gimnazjów oraz 3089 uczniow drugich klas szkol ponadgimnazjalnych
chociaz w sumie zebrano 12434 ankiet

lnlormaoje pochodza z materialu prasowego
przygolowariego na konlerencje 25 czerwca 2020 roku zorganizowaną pizez Krajowe

Bluro

ds

Przeciwdzialania

psychoaktywnych

przez

Narkomanii

polską

oraz

,

mlodziez

PARPA

dane z 2019

„uzywanie
roku

na tle

substancji
wynikow

wczesniejszych badan Napoje alkoholowe okazaly sie najbardziej rozpowszechniona
substancja psychoaktywna wsrod mlodziezy Chociaz raz w ciagu calego swojego zycia
pilo 54 % uczniów z mlodszej grupy

i

95% z grupy starszej. Picie napojow alkoholowych

jest na tyle rozpowszechnione ze w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem pilo 47%
piętnasta-szesnastolalkow
badan z 2019 roku do

i

-

76% siedemnaslo

osiemnaslolalkow. Porównując wyniki

wyników wczesniejszych badan obserwujemy trend spadkowy

rozpowszechniana picia wsrod gimnazjalistow zapoczątkowany w 2007 roku. W zakresie
wskaznikow picia alkoholu przez glmnazjallslów w latach 199572007 obserwowano proces
zacierania

sie roznlc miedzy

dziewczętami

i

chlopcamh

który w 2011

roku

ulegl

7

[d

murowaniem

ei'MR/lrfllNifaŚ-ÓWHWS

Uchwalnny

51mm7

zahamowaniu

w czasie

ostatnich ośmiu lat odnotować trzeba wznowienie tego procesu.

W 2019 roku odsetki dziewcząt. ktore piły w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem

sa nieznacznie wyższe, niż jak analogiczne odsetki chlopcow. Stalo się tak za sprawą
Większego spadku rozpowszechnienia picia wśic'id chlopcow niż wśród dziewcząt.
Najbardziej popularnym napojem alkoholowym wśrod calej mtodziezy jest piwo, a najmniej
wino

Wysoki odsetek badanych przyznaje się do przekraczania progu nietrzeźwości

aasie

ostatnich 30 dni przed badaniem 11% uczniow z mlodszej grupy i 19%
ze starszej chociaz raz upilo się w takim stopniu, ze doświadczylo zaburzen rownowagi,

W

mowy lub nie pamiętalo co się z nimi dzialo,

w zakresie ocen dostepnosci

napojow

trzeba powolna, ale konsekwentnie pozytywna tendencje
zmniejszania się odsetkow uczniów określających swoj dostęp jako bardzo latwy. Ponadto
odnotowac

alkoholowych
zmniejszają

się tez odsetki

uczniow dokonujących

zakupow

napojów alkoholowych

zwlaszcza piwa.
Większośc mlodziezy jest dobrze zorientowana w zakresie ryzyka szkod zdrowotnych
i

społeanych zWiazanych

z

piciem

alkoholu,

o

stopniu

ryzyka.

wedlug

ocen

respondentów. w znacznym stopniu decyduje wzor picia. W 2015 roku odnotowano

zahamowanie tendencji spadkowej traktowania picia alkoholu jako zachowania bardzo
ryzykownego, a w przypadku
obserwujemy

wzrost

intensywnego picia nawet jej odwrócenie

odsetkow

uczniow

pizypisujacych

w

2019 roku

kazdemu ze wzorcow picia

alkoholu duze ryzyko. W 2019 roku w stosunku do 2015 roku odnotować trzeba bardziej
liberalne podejście rodzicow do picia alkoholu przez ich pociechy.
Doświadczenia z pateniem papierosow rna polowa gimnazjalistów oraz dWie trzecie
uczniow ze starszej kohorty, a w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem wyroby tytoniowe
palilo 23% gimnazjallslów
prawie 36% uczniów szkol ponadgimnazjatnych Wyniki
i

te są znacznie lepsze od wyników z 2003 roku. Spadta takze znacznie dostępność.

Jednak pojawily się nowe formy wprowadzenia nikotyny do organizmu. np. eapaplerosy.
W starszej grupie ich popularnosc dorównuje juz popularnosci tradycyjnych wyrobow
tytoniowych. a w mlodszej nawet ja przewyzsza.
Zgodnie z oczekiwaniami wyniki badania wskazują na znacznie nizszy poziom

rozpowszechnienia uzywania substancji nielegalnych, niz legalnych. zwlaszcza alkoholu.
większosc badanych nigdy po substancje nielegalne nie siegala. Wśrod tych, ktorzy mają
za soba takie doświadczenia Większośc stanowią osoby, które co najwyzej
eksperymentowaly z marihuana lub haszyszem. Chociaz raz w ciagu calego zycia uzywalo
tych substancji 21% mlodszych uczniow 37% starszych uczniow. Na drugim miejscu
i

8
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wśród uczniów gimnazjbw pod względem rozpowszechniania substancji nielegalnych

jest amfetamina

, 4%. a wsrod uczniow szkol wyższego poziomu , ecstasy 5%. Aktualne,

okazjonalne uzywanie substancji nielegalnych, czego wskaźnikiem jest uzywanie w czasie
ostatnich 12 miesiecy. takze stawia marihuanę lub haszysz na pierwszym miejscu
pod wzgledem rozpowszechnienia W klasach trzecich gimnazjow używa tego srodka 17%
uczniów, w klasach drugich szkol ponadgimnazjalnyoh
przed badaniem 9% uczniow klas trzecich glmnazjów
ponadgimnazjalnych

uzywalo

, 30%, W czasie ostatnich 30
i

15% uczniów klas drugich szkol
Zarowno

substancji.

tych

dni

eksperymentowanie

z substancjami nielegalnymi. jak ich okazjonalne uzywanie jest pardzlej rozpowszechnione

wsrod chlopcow niż wśród dziewcząt W obszarze oceny ryzyka zWiazanego z uzywaniem
substancji obserwujemy trend spadkowy odsetkow badanych przypisujacych uzywaniu
marihuany

lub

duze

haszyszu

o eksperymentowanie

z

tymi

ryzyku,

niezależnie

od

tego

czy

pytamy

substancjami. ich okazjonalne, czy nawet regularne

zażywanie
Odsetki uczniów. którzy uzywali nowych substancji psychoaktywnych (.,dopalacze")
są znacznie nizsze niż odsetki używających przetworow konopi. Nie odnotowana wzrostu
tych odsetkow między 2011 izo15 rokiem. wsrod grupy starszych uczniów odnotowano
nawet spadek rozpowszechnienia używania tych substancji na przestrzeni calego zycia
oraz w czasie ostatnich 12 miesięcy W 2019 roku w obu kohonaoh zmniejszyty sie odsetki
uczniow. ktorzy uzywali „,dopalaczy” kiedykoIWiek w zyciu.

zaś

w mlodszej kohorcie także

tych, ktorzy siegati po nie w czasie ostatnich 12 miesięcy przed badaniem.
Wyniki badan ESPAD sugerują pewne sukcesy w ograniczaniu dostepnosci
alkoholu dla nieletnich Ten dlugotemiinowy proces jest wart dalszego wsparcia.
Ograniczanie

dostepnosci

alkoholu,

to jedna

z

najbardziej

obiecujących

strategii

ograniczania problemow alkoholowych, Wzrost liberalnego podejscia rodzicow do picia
alkoholu przez ich dzieci moze rodzic obawy o trwalosc pozytywnego trendu
w rozpowszechnianiu picia przez mlodziez

Niepokoic moze znaczna popularnosc eepapierosow. Wprawdzie wydają się one mniej
szkodliwe niż tradycyjne wyroby tytoniowe. to jednak nie sa one obojetne dla zdroWia.
Warto dodać.

iz

jednak zdecydowana Wiekszosc mlodziezy jest zdania,

iż

probowanie

ea papierosow nie niesie żadnego ryzyka lub co najwyzej wiąże się z matym ryzykiem

Nowe wyroby tytoniowe zdają się stanowic wyzwanie dla promaktyki.
Szczególnym wyzwaniem pozostaje znaczne rozpowszechnienie palenia tytoniu

i

picia

alkoholu przez dziewczęta. Wyniki uzyskane w 2019 roku potwierdziły skale potrzeb
a
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q

w zakresie promaktyki alkoholowej oraz iyioniowej adresowanej do dziewcząt. Tradycyjnie

zarowno picie, jak palenle nalezato do męskich atrybutów Zmiany obyczajowe jakich

doświadczamy w ostatnich dziesięcioleclach zdają się kweslionowac ie zasade w efekcie
iodzi lo nowe zagrożenia, na klore odpowledzią powinno oyc szeisze uwzględnienie
specyflkl dziewczal jako adresatow piofilaklyki.
z. uzywanie alkoholu przez doroslych mieszkancow Będzina.
Wedlug szacunkow Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemow Alkoholowych
większość osoh pijących alkohol spożywa go w sposob, ktory nie powoduje negatywnych
konsekwencji dla nich

i

dla osób z ich otoczenia

Jednak kilkanaście procent doroslych

Polakow spcżywa alkohol problemowo. Szacuje się, że w lej grupie znajduje się ok 700900 tySlęcy osób uzaleznionych oraz ponad 2 miliony osób pijących alkohol iyzykownie
lub szkodliwie Wyliczenie przeprowadzone w oparciu o te wskaźniki pozwala ocenic

uzależnionych

liczbę

od alkoholu mieszkancow Będzina na okoto BDO-1200 osób,

zaś pijących szkodliwie okolo 2530 _ soso osoh.

z

przeprowadzonej

w

2019

roku

diagnozy

lokalnych zagrożen

spolecznych

dla rniasla Będzina wynika iz 35 % badanych mieszkańców zadeklarowalo ze pije alkohol
tylko okazjonalnie a 21% przyznalo że spożywa go raz w tygodniu.

46% mieszkańców

uznalo problem alkoholizmu za bardzo powszechny 63% badanych bylo zdania że osoby

;

spozywajace alkohol na terenie gminy stanowia zagrożenie dla bezpieczeństwa
spolecznosol lokalnej VWększośt: ankielowanych mieszkańców uznala, ze spożycie
alkoholu zarowno

przez

osoby dorosle jak

i

nieletnie jest podobne jak w latach

popizednich, Zdecydowana większość ankietowanych sprzedawcow uznala sprzedaz
alkoholu dorostej osobie nietrzeźwej za niestosowne. 75% badanych sprzedawcow
przyznam, ze zna przypadki sprzedazy alkoholu osooom ponizej 15 roku zycia wiekszosc
ankietowanych sprzedawcow zadeklarowalo że sa swiadomi jaka kara grozi za spizeoaz
alkoholu osobie niepelnoletniej, dialego też w przypadku wątpliwości, co do wieku
kupujacego alkohol zawsze prosza o pokazanie dokumentu tozsamoścli Wyniki badania

wskazują, ze

w opinii

badanych mieszkancow gminy Będzin najbardzie] zauwazalnym

f

*

problemem w ich środowlsku lokalnym jest alkoholizm, ktory zoslal oceniony najwyzej
w

hierarchii problemów, uzyskując wage 3,35 z 5 mozliwych punklow.

Wobec

powyzszego

zasadne jest

podejmowanie

dzialari

w

celu

eliminowania

potencjalnych zagrożeń zwiazanych z nadużywaniem alkoholu na terenie gminy.

l
l
i
l
l
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z
wynika,

lnfoimacil Miejskiej Komisii Rozwrązywania Problemów Alkoholowych w Będzlnle
iz

okresie od stycznia do wrzesnia 2020 roku wpiyneto 95 wnioskow

w

dotyczących

podiecia

wobec osób nadużywających alkoholu,

dziatan

5

o

wlecei

Sposrod wszystkich wnioskow najwięcej, zlozonych
zostalo przez Komendę Powiatową Policyi . 51, następnie przez Miejski Ośrodek Pomocy
niż analogicznie w roku upieghym

Spoleczney w Będzinie _ 29, kuratorzy sądowr _ 7 wnioskow, rodzina skierowata _
wnioskow Straż Mieiska

I

Wtiakcie i7 posiedzeń

Prokuratura Reionowa po i wniosku.

Podkomisji, pneprowadzalącei rozmowy motywuiąco

_

@

interwencyjne z osobami, wobec

których istnieie pocieirzenie uzaleznienia od alkoholu, zaproszono lącznie 130 osób,
Po raz pierwszy zaproszono 90 osób, w tym 75 mezczyzn i 14 kobiet, Na badania
do oregtych sądowych skierowano 47 osób, Do Sądu Rejonowego w Będzinie skierowano
zo

tącznie

wnioskow,

w

13

tym

„zastosowanie

wnioskow

leczenia

obowiązku

odwykowego z opinią biegtych, 7 wnioskow dolyczyto podjecia dzialari wobec osob ktore
nie

zglaszaty

sie

na

badania do biegtych,

a zebrana

dokumentacya

s'Wiadczyta

o występowaniu problemu alkoholowego. Do konca wrzesnia biegli sądowr wydali

is

opinii

wprzedrniocie uzaleznienia, z czego u3 osób nie stwierdzono problemu nadużywania
alkoholu

z

danych uzyskanych od Prezesa Sądu Rejonowego w Będzinie wynika, iż na koniec

wrzesnia 2029 roku prowadzono zi spraw dolyczącyoh obowiązku leczenia odwykowego
to o 5 spraw mniel niz w roku upiegtym

wsystemie

ambulatoryinym,

w

wstosunku do

a

ia

przypadku
3

osob orzeczono leczenie

osób orzeczono leczenie w trybie

stacjonarnym.

z

danych

Ośrodka

Mleisklego

Pomocy

Spolecznej

w

Będzinie

wynika,

ze w tym roku ze swiadczen pomocy spotecznej z tytulu alkoholizmu skorzystalo i4i osoo
w 96 rodzinach StanoWią oni 5 % ogolu osob ooietych pomocą spoleczna Osoby
te otrzymaty świadczenia wlącznei
9

wysokości

363 91359 zlotych

Na przestrzeni

miesiecy lego roku konsultanta ds uzaleznien Mieyskiego osrodka Pomocy Spolecznei

Będzinie z tytułu problemu alkoholowego udzielit pomocy 157 osobom, w tym 63
kobietom. Przeprowadzono 77 sesii - zaięć grupowych dla osób uzależnionych

w

od alkoholu

Rozeznano 60 syluacii rodzin, wzwiązku z wnioskiem Miejskiei Komisji

Rozwrązywania
w

Problemów Alkoholowych

Konsultant ds.

przeciwdzialania

przemocy

rodzinie w związku z problemem alkoholowym udzielit 35 konsultaqi dla 33 osób
Naduzywanie alkoholu powadzi do wielu groźnych zmian w organizmie. Szkodliwe

jest zarowno regularne picie, iak

i

krotkotniirate upiianie sie.

w następstwie

picia rozwrnac

I]
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ii

się moze szereg chorob, w tym watroby, przewodu pokarmowego oraz uktadu krążenia.

i

Czesc z nich rozwija się tatami, w początkowym etapie nie dając objawow Alkohol
szkodliwie wptywa takze na psychikę. Jest przyczyną uzaleznienia, depresji, jak również
psychoz. z intorniacji otrzymanych z Powiatowego Zespotu Zaktadow Opieki Zdrowotnej

wBędzinle wynika.

iz

na przestrzeni dziewreciu

miesiecy tego roku, w zwiazku

znaduzywaniem alkoholu hospitalizowanycn bylo wSzpitalu wCzeIadzi
tącznie 119 Osób. wtym 21 kobiet

i

substancji psychoaktywnych leczonych bytc
Odnotowano takze

1

sziązku

7 nieletnich.

osob.

&

w

i

w Będzinie

zzazywaniem innych

tym 4 kobiety

i

i

2 osoby nieletnie

i
i

zgon z powodu nadużywania alkoholu.

i

zjawisko picia alkoholu ma tstoty wphyw na poczucie bezpieczeństwa spolecznego
wykroczenia osoo nietrzeźwych powodują zaklooenia ladu iporzadku
Przestępstwa

l

i

i
i

publicznego

z
iż

intormacji

i

uzyskanych

z komendy Powiatowej

wokresie od stycznia do wrzesnia tego roku

z tamaniem ustawy o wychowaniu w trzezwosci

policji w

Będzinie wynika,

ujawniono 1356 wykroczeń zwiazanych

przeciwdzialaniu alkoholizmowi, z czego
555 osob ukarano mandatem karnym to prawie o tno osob mniej niz w roku ubieghyin,
i

a takze zastosowano 675 pouczen Poojeto 274

inteniiencje dotyczace występowania
przemocy domowej, z czego 21 zakończono wdrozeniem procedury „Niebieskie karty".

~

Komenda Powiatowa Policji ndwtozla do Izby Wylrzeźwler'l w Sosnowcu 588 Osób. 85

zostalo

zatrzymanych

do

wytizeżwienta

w

PDOZ,

124 odwieziono

do

miejsca

zamieszkania a 33 osoby do placówek medyqnych.
Wedtug danych Straży Miejskiej w Będzinie wynika,

iz w

tym samym okresie

przeprowadzono 586 intemehcji związanych z lamahiem ustawy
owychowaniu wtrzeżwosci iprzeciwdzrataniu alkoholizmowi tj. spożywaniem alkoholu
sprawozdawczym

wmiejscaoh publicznych. Najwiecej interwencji odnotowano w centrum miasta

—

271.

następnie w dzielnicy Syberka _ 97, Ksawera _ 58, Warpie — 51. straz Miejska w Będzinie
natozyta t49 mandatow karnych, zatrzymano 2 kierowcow kierujących pejazdami
pod wplywem alkoholu w obu przypadkach sprawy do dalszego rozpoznania przekazano
Pollcji. Do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu odwieziono 330 osób.
Tylko w okresie od sfycznla do Września 2020 roku Sąd Rejonowy w Eędztnle wydał 45

wyrokow dotyczacych przestepstw popelnionych przez osoby nletrzeźwe, w tym 4 kobiety.
Alkohol

powaduje wietowyniiarowe szkody prawne

w Polsce wrodzinach

z

problemem

alkoholowym

i

spoteczne. ilosc osob zyjacych
będących dziecmi.

malzonkami

12

m
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Il

lub naiolizszymi krewnymi ludzi

uzaleznronych

mozna oszacować na okoto 3 do 4

milionów. Badania żon alkoholikow wskazują ze bllsko 80% tych kobiet oraz ich dzieci

dosiiriadcza

przemocy ze strony swego meza lub partnera

wlasnych zachowan zwiększa
na trudnosci

i

interpretację

prawdopodobier'istwo

oslabia kontrolę

Alkohol

reagowania zloscia

gniewem

i

niepowodzenia zyciowe zaburza ocenę sytuacli moze powodowac bledna
zachowari
osób, Uzależnlerlle od alkoholu nie zwalnia
lnrlych
i

z odpowiedzialnosci za popelnione czyny, mimo ze sprawcy czesto wykorzysiuia fakt
oycia nietrzezwym lake uspraWiedliwienie swulego zachowania.

takze
w

bywa

z

pokolenia

ktorych wyrządza

na

pokolenie

sie krzywdę

bliskim

DZlecI

Przemoc przekazywana

wychowujące

sie

w rodzinach,

przyimuia zaobserwowany model

reakcii

malzenskich za iedyny wlasciwy. Takie zachowanie iest dla nich normą Wymuszanie
swych racii za pomoca sily jest skuteczne Bardzo często dorosle dzieci alkohollków

postepuia iak samo iak ich rodzice. Dlatego tak ważna lesl edukacla
przemocy. zarowno dorosłych ludzi, jak

I

zakresie agrsslk

w

mlodych dzieci„ które ksztaltuje nowe pokolenie

W procesie

wchodzenia z przemocy bardzo wazne iest odpudowanie poczucla

iwariosci

osoby krzywdzonei Ale ona sama nie iest w stanie tego uczynic, Potrzeouie

wsparcia

u

sily. mocy

pomocy zzewnatrz. Mreiski Ośrodek Pomocy Spolecznej sWiadt-zy pomoc
osobom dotkniętym przemocą wrodzinie. Tylko na przestrzeni pienirszycti dziewreciu
i

miesięcy tego roku pomoc otrzymaty 54osoby w tym 15 kobiet i24 dzieci. Otrzymali
oni wsparcie

przemocą

w

nnansowe wwysokosci 16 98710 zlotych.

sziazku

zwystępuiaca

rodzinie Mieiski Zespol lnterdyscyplinarny ds. Przeciwdzialania

Przemocy

Rodzinie prowadzil 115 spraw, w tym 64 nowe wszczęte procedury „Niebieskle Karty".
Ponadto powolano 64 grupy robocze, opracowuiace plan pomocy dla konkretnej rodziny.
Wsumle odbylo się 135 posiedzeń grup roboczych w pelnym skladzie Mlelski Zespol

w

lnlerdyscyplinarny do spraw Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie spotkal sie 3 razy,
w okresie od stycznia do września tego roku Prokuratura Relcnowa w Będzinie wszczela
52 sprawy zwrazane z przemocą domowa w rodzinach z terenu Będzina to o 9 wrecei
niz w roku upieglyrn Skierowano 14 spraw do Sądu z aktem oskarzenia. sad Reioriowy

waedzinie

wydal

15wyrokdw

zwrązanycli

zprzerrioca

domowa

to o

to

mniei

niz analogicznie w roku ubiegtym.

la
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4. Postawy uczniow wnbec substancji psychoaktywnych, przemocy rówieśniczej

oraz cyberprlemacy w miescie
Do zadań oboWiazkowych gminy należy w oparciu o ustawę o wychowaniu
w

trzezwosci

przeciwdzialaniu alkoholizmem oraz ustawę o przeciwdzialaniu narkomanii

i

realizacja zadan zmlerzaiących do prowadzenia profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej
i
edukacyjnej, w szcxególności skierowanej do dzieci i młodzieży. W 2019 roku na terenie

,

gminy

Będzin

ktora

dotyczyta

zostala

lokalna

przeprowadzona

między

innymi

diagnoza

problemów

zjawiska

zagrozer'i

spolecznych,

z

substancjami

zWiazanych

psychoaktywnymi wsrod dzieci imlodziezy, przemocy rowiesniczej oraz cyberplzemncy
Dane zostaty zebrane na podstawie badan ankietowych przeprowadzonych wśród
uczniów szkol podstawowych. Próba badawcza objęla 1467 uczniów, w tym 920 uczniów
klas lv,

v

i

VI

oraz 5A7 uczniów klas vll iVIII

Procent zazywania substancji psychoaktywnych wzmsta dość dynamicznie
wraz zwiekiem badanych uczniów 13,59% badanych uczniow klas czwanych, piątych

,

siodmo
iszostych odoyio już inicjację alkoholowa. Nalorniasl wsrod starszej grupy
osmoklasislc'iw bylo ich 43%. Sposrod osób mających za sobą inicjację alkoholowa, 16%

i

uczniow

klas

siódmych

osmych

i

pilo

alkohol

za

namową

osób

trzecich.

wsrod okolicznosci sprzyjajacych sięganiu po alkohol, uczniowie najczęsciej wskazywali
Osoby, które przyznaty się do picia alkoholu najczesciej deklarowaty,
ze spozywaty alkohol tylko raz 51,92% lub przyznawaly, ze pija alkohol okazjonalnie,
okres wakacyjny

kilka razy w roku 30%

Pomimo tego, iz dostęp do alkoholu badani ooenili jako trudny,

wręcz niemożliwy. ponad 37% grupy mlodszej przyznalo. że zna osooy niepelnoletnie
spozywajace napoje alkoholowe, wsrod uczniów klas VII i VIII blisko 69% ankielowanych
potvvlerdzllo, ze zna w swoim srodowisku niepelnoletnie osoby pijace. Co więcej dostęp

do alkoholu w srodoWisku badanych zostal określony jako dosc trudny, ale jednak mozliwy.

1

Ponad 90% badanych posiada wiedzę w zakresie konsekwencji zdrowotnych spozywanie
alkoholu, co jest pozytywnym trendem
Mozna

leerdzić,

zwyrooami

iz

większość padanych uczniów nie miala dolychrzas kontaktu

nikotynowyrni

ankietowanych

grupie

w

przyznalo

sie

do

uczniow
palenia

mlodszych
papierosow,

Niemniej jednak
a

61%

9,13%

zadeklarowato,

ze zna niepelnoletnie osoby palace. Poziom wiedzy na temat konsekwencji zdrowotnych
palenia papierosow można uznać za zadowalający gdyz jak się okazalo 0,53% z nich
potran powiedziec jaki wptyw ma palenie na poszczególne funkcję organizmu, a 45%
m
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simm N

i

?

i

i

i

zadeklarowalo ze zna ogólne skutki palenia Jeśli chodzi o dostępność papierosow, opinie
badanych byty dość zróżnicowane choc nalilcznlelsze okazaty się odpoWiedzi wskazuiace
ria raCZel latwy dostęp do wyrobów nikotynowych. z badan przeprowadzonych wśrod
uczniów klas siodmych

i

ankietowanych odbylo

osniycn z terenu gmlny Będzln wynika,

prz iniqaqę

iz

ponad 40%

nikotynowa w tym 15% przyznalo się do palenia

tradycyinych papierosow. a 24% do eepaplerosćw vv Większości przypadkow rodzice
nie Wiedza o tym. ze ich dzieci

palą W

opinii Większości badanych dostęp do wyrobów

tytoniowych jest latwy Niestety znaiomośc w swoim grcnle osob palących oraz latwa
dostępnosc do papierosow moze przekladac się na wcześniejsze rozpoczęcie iniqaqi
nikotynowei
lMelu

ankietowanych

niepelnolelnie

wtrakoe

biorących

marace

badama

do

dane

udzial w badanlu

czynienia

5ubslanqam|

z
IŻ

takie

iaoeia ubrany: procent znslnmuau usun zazywaiczycn

nasienne

wskazują

zadeklarowato

ze zna

psychoaktywnymi.

znalomaści

zazwyczaj

osoby

Pozyskane
poszerzają

się wraz z wiekiem badanych
anzsia
*

psychoskiywne wśróa ulxmww

ziiajomośc osób
używaiacych substancje

Uczniowm klas czwartych,

Spnzywanie Elknholu

37„ZB%

SBS?/iu

Palenie Dapismsów

51_52%

551 9%

Zazywanie narkotykdw

9 24%

usm

Ucz

piątych | szóstych

psychoaktywne

klas slódmych
ósmych

e
i

Wraz z Wiekiem wzrasta rowniez muzllwość dostępu do substancji psychoaktywnych.
Paulux: ubsla

«Blax-ile ocene dostepnosci subsuncll psycnaaktymycn

Dostępność submnqi
psychoaktywnych

Ucz

pne! „aniaw „szczegolnym

wie klas czwartych,
piątych i szóstych

Zakup alkoholu
. hardm iatwy

a

wa

kiss

Uczniowie

klu si

tosniycli
«533%

, raael latwy

tzaov/i

lasow/„

Zakup Daplerosnw
~bardzu latwy
- raczel latwy

tam

town

ziom

Zakup narkotykow

,

, bardzo ratwy

,

araczq Wy

dniych

21„DE%

cosa/„
523%

l

is

%

r
3,

i.t 7AI<AHKŁI=Q0A7424i'tri'tAHArM7

«owi
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I5

WlękSzość

tego typu substancji
i

ósmych

nie miało dotąd

ankietowanych

psychoaktywnych

potwierdzające

przyznaio się 7,84% uaniow kias Slódmych

była to marihuana.

inajaęściej

kontakt z amletaminą,

Du stosowania

kontaktu z narkotykami.
Dośc

Rodzice

iiczne

uczniów

były

również

używających

dekleraqe

poszczególne

rodzaje substancji psychoaktywnych zazwyczaj nie posiadają wiedzy o tym, ze ich dziecko
pije alkohoi, pali papierosy czy też sięga po narkotyki

Badani uczniowie prezentują stosunkowo wysoki poziom wiedzy na temat konsekwencji
zdrowotnych stosowania narkotykow, a takze sankcji prawnych z tytutu ich posiadania,
Niemniej jednak istnieje spora grupa

osób, szczególnie wsrod uczniow miooszych,

ktore takiej wiedzy nie posiada,
Postawy uczniow wobec zjawiska przemocy rówieśniczej oraz cyberprzerriocy
Uczniowie oioracy udziai w badaniu pulwierdzają występowanie przemocy w Środowisku
szkolnym. Wieiu uczniów przyznaje, że usobiścre doświadczyto w szkole przemocy. Takie
sytuacje potwierdzito

zaor/=

uczniów klas siódmych

uczniow kias czwartych, piątych

i

szóstych oraz 5,71%

osmych. Zarówno wśród uczniów miociszycri jak

starszych
najczęsciej spotykana formą przemocy okazaia się agresja siowna. a kolejno osmieszanie
i

i

iwuigaryzmy.
Poniższa tnbeia obrazuje wyltępawame zjcwrska przemocy wsrod uczniów

zjawiska prz-mocy

Uczniowi. ki.-s czw-nych,
piątych i szostycti

Zlnsliwe smsy. WDiSY przez
komunikatory

sacrae/„

chnlowlo klu sioomych
Ićlmych
saw/„

Publikowanie w imemecie chiazhwynh

zassac

«352%

Publikowanie amatorskich timow
yioeo

zsuwu

35mm

Fuuizanie

55mm

nowa

zasiiaszeiiie

«avon/.

«sean/i

Osmleszanie,wuigalv1my

57 61%

suw

Szemoz

zaw/i

auc-y.

Pobicie, opium/anie

suw,

rosa-y.

szew/..

amm
uuu/.

intormacii

nw.

Wyzwiska agresja xlvwna

erozeme, pokazywanie
nisprzyzwwlycn cestow

to
!
id
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Wraz z wiekiem padanych

wzrasta czestotliwosc wystepowania ziaWisk
przemocy poza terenem szkoly, jak rowniez uczestnictwa w czynnych aktach przemocy,
zazwyczai

33% uczniów klas mlodszych oraz 39% siodmo

osmoklasistow spotkalo sie z przelewami
przemocy poza szkota_ 22% rnloclszei grupy 26% starszych uczniow orato czynny udzial
i

i

i

w

aktach przemocy UcznioWie niezaleznie od kategorii wrekowei, najczesciei wskazywali

dyrekcię

szkoly.

wychowawcę

czy

pedagoga jako osopy, do których się zwrócą,

leśli beda chara lup sWiadkiem przemocy.
Wiekszosc badanych wre czym rest cyperprzemoc. Wiedzę na ten temat powierdzito 75%
uczniów klas czwanych, piątych szostych oraz 92% uczniów klas siodmych i osmych
i

Ankietowani potwrerdzaja przypadki. w ktorych osobiscie doswiadczyli cyberprzernocy,
gdy ktos zrooil im zdyecie lub nakrecit mm wbrew ich woli. Takie sytuaqe zostaty
potwierdzone przez 30% uczniow klas czwartych, piatych szóstych 48% klas siodmych
r

i

i

osmych, Czesc uczniow

sie do oczerniania lub szantazowania

przyznala

kogos

przy uzyciu urządzeń elektronicznych. co potwierdzito 12% uczniow z klas mtodszych
20% badanych z klas siodmych
osmych Wielu ankietowanych zadeklarowato

i

I

zawieranie znajomości przez internet, a wraz z wiekiem czestotliwosc takich syluaql dosc
dynamicznie wzrasta wsrod urzntów klas czwartych. piątych i szóstych do tego typu
dziatan przyznato sie 0,61% nadanych, a w grupie starsze] ee,ss%.
Analizujac szaegolowe dane mozna zauwazyc, ze wraz z wiekiem wzrasta mozliwosc
do uzywek iakimi sa papierosy alkohol, czy tez narkotyki. Co wiecer wielu uczniów
ma problem z asertywnoscia, gdyz jak często przyznaya, ich pierwszy kontakt z tego typu
uzywkami nastapit za namową osób trzecich. Nalezy zalem rozmawrac z uczniami
o asertywnosci

i

o roznych technikach odmowy w przypadku, gdy ktos proponure im jakąś

uzywke, Wazha Jest tu rowniez rola rodzica Nalezy pamietac, ze mtody czlowiek
ktory ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa

i

funkclonuje w środowisku, w ktorym

czure sie dobrze, les! mniei podatny na kontakt z uzywkami, chętnte] rozmawia o swoich
proolemach istotne Jest zatem budowanie pozytywnego klimatu spotecznego, ktory dale
mtodemu

czlowrekowr

lak asertywnosc,

mozliwosc

urriieietnosc

rozwriania

podeimowania

kompelehcii

odpowiedzialnych

spolecznych

takich

decyzii czy poczucia

wtasnej wartosci

w

zwiazku z powyzszym zasadne rest

kontynuowanie

programow

prohlaktycznych podnoszących swiadomosc w zakresie zdrowotnych,

ld

MF»!Pkt-VL'HMANNNEĄrDCNit'ri-ÓHBSS llcliwalirin

intormacyjno

-

psychologicznych

szranai-

i

ispolecznych konsekwencji naduzywania alkoholu, palenia papierosow, czy uzywania
ksztahujacych kompetencje
narkotyków Kontynuacja programow prohiaktyoznych
osooowosoiowe

ludzi

mlodych

do satysfakcjonuiaoego

oraz

lunkojonowanra

ich

zdolności

wsrod

interpersonalne

rówieśników

bez

pomocy

niezoęone
alkoholu,

papierosow. narkotyków/dopaiaay Szczegolnie wazne jest rozwijanie technik asertywnej
odmowy. Realizowanie warsztatow

i

szkolen z zakresu prohiaktyki spolecznej. Programy

promaklyczne Winny być adresowane nie tylko do dzieci

i

mlodziezy ale również

do rodzicow/prawnych opiekunów oraz kadry pedagogicznej.
isiolnym

wyslepujacym

problemem

rowresnicza

I

cyberpnemoct

w

Nalezy

środowisku

zalem

szkolnym

kontynuowac

jest takze
projekty

przemoc

skupiające

przemocy ukierunkowane na wszyslkioh uczniow.
Planowane dzialania powinny być dostosowane do skali realnych problemów w roznych

się na prohiakiyce problemow agresji
grupach wiekowych

i

i

obejmować przede wszystkim programy profilaktyczne dotyczace

agreejr ze szczególnym uwzględnieniem agresji slownej, poniżenia
lośmieszania. Zwiększenie wiedzy w zakresie sposobów radzenia sobie w sytuacjach

zagadnien

koniiiktowych oraz reagowania wobec zachowan agresywnych pozwoli mlodym ludziom

na swobodne funkcjonowanie w srodowisku rowreśmczym

Waznym jest podejmowanie

poszerzenie Wiedzy na temat zagrozeń zwrazanych
zcyoerprzemoca oraz ksztekowanie od najmlodszych lat wrazliwosci wobec takiego

dzialari

ukierunkowanych

na

zjawiska.
istotną
w

rolę w dzialalności prohlaktycznej odgrywa prohlaktyka uzaleznier'i prowadzona

srodowisku szkolnym, mająca na celu zmniejszenie rozmiarow ryzykownego picia wsrod

mlodziezy oraz promowanie zdrowego trzeźwego stylu życia. Każda placowka ośwratowa
I

zobligowana jest do posiadania wlasnego programu

profilaktycznego

wychowawczo

skierowanego do swoich uczniów.
5. Rynek alkoholowy w Będzinie

Zasady wydawania zezwoier'i na sprzedaz napojow alkoholowych reguluje ustawa
przeciwdzialaniu
z dnia ze października 1982 r, o wychowaniu w trzeźwości
i

alkoholizmowi (lekst jednolity Dz u. z 2019 r, poz. 2277, z pozniejszym zmianami)
oraz przepisy prawa miejscowego

tj.

18
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1.

Zarządzenie

Nr

00503342012 Prezydenta Miasta Będzlna

roku wsprawre procedury wydawania

z dnia 19 pazdziernika 2012

zezwoleń na sprzedaz napoyow alkoholowych

na terenie miasta Będzina.
2.

Uchwata Nr LII/458/201E

Rady Mieyskiei w Będzinie z dnia 13 czerwca 2018

r

w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Będzina mieisc sprzedazy
i

podawania napoyow alkoholowych

3. Uchwala Nr LIl/459/ZU18 Rady Miejskie) Będzina z dnia 13 czerwca 2015

r.

w sprawie

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleri na sprzedaz napojow alkoholowych na terenie
miasta Będzina.

w dniu
owychowaniu
o

10 stycznia
w

2018 roku zostala

lrzez'woścl

i

przeciwdziataniu

bezpieczeńlele imprez masowych (tekst

Znowelizowana

uchwalona uslawa o zmianie uslawy

jednolity,

alkoholizmowi
DZ

u

oraz

ustawy

z 2019 r.. poz. 2171)

ustawa o wychowaniu w trzezwosci iprzeciwdziataniu alkoholizmowi

weszla w zycie dnia 9 marca 2018 r
należyta na gmlny abowrązek podjęcia nowych
uchwal w terminie 6 miesiecy od welścia w życie powyzszej nowelizacy. Zgodnie z art 12
ust. 1 uslawy z dnia ze pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i pizeciwdzialaniu
alkoholizmowi (lekst iednolity Dz. u z 2019 r, poz 2277, z poznieiszymi zmianami) rada
i

gminy ustala, w drodze uchwaty. maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napoyow
alkoholowych na terenie gminy (miasta). odrębnie dla:
1)

poszczegolnych

rodzalów napclów alkoholowych. o których mowa w art 15 ust 3.

a Więc dla

a) do 45% zawartosci alkoholu oraz na piwo
b) powyze) 45% do 15% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa).
c) powyzej 18% zawartości alkoholu,
2) zezwoleń na sprzedaz napoyow alkoholowych przeznaczonych do spozycia w miejscu

sprzedazy

3)

zezwoleń na sprzedaz napulów alkoholowych przeznaczonych do spozycia

poza miejscem sprzedazy.
Zgodnie z an 12 ust. 3 rada gminy ustala, w drodze uchwaly. zasady usytuowania
na terenie gminy miejsc sprzedazy i podawania napojów alkoholowych.
Zgodnie z art. 4 uslawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzezwosci oraz ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych z dniem weiscia w zycie ninieisze) uchwaly traci moc

uchwala

Nr

01/89/2003 Rady Mlelskiei Bedzma z dnia za kwietnia 2003

określenia zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży

i

r.

w sprawie.

podawania napoiow

alkoholowych. uchwala Nr Xlll/126/2011 Rady Mieyskiej Będzina z dnia 24 sierpnia 2011

r.

19
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Strona w

sprawie ustalenia

w

liczpy punklow sprzedaży napojow

alkoholowych

zawierających

powyzej 45% (z wyjalkiem piwa) alkoholu, przeznaczonych do spozycla poza miejscem
sprzedazy oraz w miejscu sprzedazy oraz uchwala Nr XXIIIIŻSA/201Z Rady Miejskiej
i
godzin olwierania
Będzina z dnia 25 czerwca zoiz r. w sprawie' uclaienia oni
zamykania placówek hanolu deialicznego, zakładów

I

gaslronornicznych

i

uslugowych

na ierenie rniaela Będzina
Nowe uchwaly zostaly ogloszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
onie 22 czerwca zela r, nalorniasl weszly w życie po uplywie 14 dni oo dnia ogloszenia

punklow sprzedazy napojów alkoholowych ustalony przez Radę Miejską
sedzina, klory obowiquwzl do 6 lipca 2018 roku

Lim

Rok
Wyszczególnienio

ma

2011

punktow
sprzedaży napojow
alkoholowych powyzej 45% zawartości
alkoholu (z wyjalkiern plwa), w tym

220

miejscem

lell

do

-

sprzedazy
_

spozycia

poza

oo spozycla w miejscu sprzedazy

Limit zezwoleń na sprzedaz

2018 (do

osa-Lui

2019

2020

220

220

brak

brak

140

iw

140

brak

so

on

an

!)

brak
'

brak

brak

napoj'w alkoholowych uslalohy przez Radę Miejska

Będzina, który obowiązuje od dnia

7

lipca 2019 roku

Wyszczególnienie

Rok 2019

Rok zuza

zezwoleń na sprzedaz napojów alkoholowych
przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedazy

355

355

45% oraz na piwo
alkoholu powyzej 45% oo 18%

134

134

125

125

127

m

l_inul

w (ym'
-

o zawarloeci alkoholu do
o

zawartości

(z wyjawiem piwa)

, o zawartości alkoholu powyzej 13%

ZI)
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Simon 10

Wysxcugńlnienie

Rok 2n19

Rok zaza

zezwoleń na sprzedaz napoyow alkoholowych
przeznaczonych do spozycla w rnleysco spuedazy, w tym

149

145

51

el

41

41

44

44

lelt
,

o

zawarloscl alkoholu oo 45% oraz na plwp

, o zawancścl alkoholu powyze, 45% do 15%

lz

wyląlkrerrl plwa)

,o

zawanoścl alkoholu powyzey 13%

Liczba

punkuow sprzedaży napojów alkoholowych

iunkoionujaoyoh

miasta Będzina

na terenie

Rok

Wyszczególnienie

217211

(„an „„

2015

21111

2018

2019

Ogolna Ilrzha ounklow sprzedazy
napojów alkoholowych w lyrrl

17.1

151

154

173

142

, oo
spozycla
sprzedazy.

127

119

112

124

105

46

42

42

49

37

poza

mlelscem

, oo spozycla w rrrleyscll sprzeoazy

m.mazazn

„

Liczna zezwoleń na sprzedaż napa] w alkoholowych funkcjonujących na terenie

miasta Będzina

Wyszczególnienie

Rok 2019 (elan na

Llczha

zezwolerl
na
sprzedaz
napojow
alkoholowych
przeznaczonych dn spozycla poza mieysoerrl sprzedazy w lyrrl
- :; zawanoścl alkoholu oo 4 5% oraz na plwo

,

o

zawanosc.

alkoholu

(z wyląlklem piwa)

'o

powyzey

45%

oo

15%

zawarlos'cl alkoholu powyzej 15%

302
104
100

95

Llclba

zezwolerl
na
sprzedaz
napojów alkoholowych
przeznaczonych do spozycla w rnlelscu sprzedazy w tym

71

'

35

r

O

zawarmścl alkoholu do A„5% oraz
O

Zawanoścl

alkoholu

(z wylalklern plwa)

anmzoznl

"i

piwo

puwylej

4 5%

, o zawarluścl alkoholu pnwyże] 18%

do

18%

16
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Zestawienie liczby mieszkańców musti sedzina przypadająca na jeden punkt
sprzedaży napojów alkoholowych w mm roku
Liczba mieszkańców mlasla Będzina

—

stan na dzień 30.09.2020 |. - 53 081

Liczba mieszkańców przypadająca na

Liczba mieszkańców przypadająca na

506 (53 051.105)

1435 (53 081 37)

jeden punkt gastronnmiczny

jeden sklep

Wplywy do budżetu miasta z tytułu nplzt za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych
Rok

Mość

1

środków

l|ość

077 409.05
zł

punklow

1085 425.56

sprzedazy

zł

314122019

1013 345.711!

alkoholowych

napojów

do

«1031091018

(1030.09.2016 do 30.05.2017

1

120 626.10
2.

(placówki

do
30.09.2020

1028 800,87
Z.

handlowe,

zaklady

gasironomiczne) kszlahuje się na porównywalnym poziomie w poszczególnych iacach
Dzialalnośe
objętych programem jednak zaobserwowano lendeneje malejąca
gospodarczą w zakresie sprzedazy napojow alkoholowych prowadza zarówno osoby
nzyczne

jak

rowniez

handlowe,

spolki

sie o zezwolenie na alkohol„ jak

i

Rolacja

przedsiębiorców

uhiegajajcych

rych, kldrzy skladaja z niego rezygnację, kształtuje

się na zblizonym poziomie.

Kontrole punklow sprzedazy napojow alkohnlowycłl

w celu sprawdzenia prawidlowosci

korzysiania z zezwoleń

na sprzedaz

napojów

alkoholowych przeprowadzane są konlrole na podstawie Zarządzenia Nr 0050.2532015
Prezydenta Miasia Będzina z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie zasad konlroli punklow

.

sprzedazy napojow alkoholowych usyiuowanycii na lerenie Miasla Będzina zgodnie
z harmonogramem konlroli punklow sprzedazy napojów alkoholowych wprowadzanym
co pół roku zarzadzeniem Prezydenta Miasta Będzina W okresie od srycznia do wrzesnia
2020 roku

skamrolcwann

10 punktów

Konlrole przeprowadzane są przez czlonkow
zz

id

iami i;›tesuuzmmlawcaewlim

Uchwlllnny

siroiuzz

*

Miejskiej

Komlsll

20%

opejmowal w

Problemów

Rozwiązywania

ms,

2016

I

Harmonogram

kontroli

2017 roku po trzy punkty sprzedaży

napojow

Alkoholowych

alkoholowych w miesiacu natomiast w 2015, 2019

i

2020 roku po 2 punkty.

w

trakcie

przeprowadzonych kontroli nie stwerdzono niepraWidlowosci

Ponadto przeprowadzono także kontrole oświadczeń o wartosci sprzedazy napojow
alkoholowych _ w okresie od stycznia do wrzesnia 2020 roku odpyty sie 2 kontrole
Na

przestrzeni

dziewięciu

wKatuwicach

przeprowadzi

nie

przestrzegania

przeplsow

Wojewodzki

miesiecy
na

ustawy

terenie

Inspektorat

miasta

owychowaniu

zadnej

Handlowej

lnspekcyi
kontroli

wtrzez'wosci

i

zakresie

w

przeciwdzialaniu

alkoholizmowi przez podmioty gospodarcze prowadzace sprzedaż wyrobów alkoholowych
lll.

1.

Zasoby instytucjonalne. świadczące pomoc mieszkancom miasta
w rozwiązywaniu problemow alkoholowych:

Znajdujące się na terenie miasta:

_ placówki rocznicowa odwykowego prowadzące działalność ambulatoryjną
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej „Pro Salute" _ Poradnia Terapii Uzaleznienia
od Alka/lolu

i

Wspdluzeleznieriia przy ulicy Sączewskiego, na przestrzeni dziewięciu

miesiecy tego roku objęta leczeniem odwykowyrn 30 mieszkancow miasta w tym 5
kobiet ie mieszkańców podjęto leczenie na skutek zobowiązania sądowego w tym 5
kobiet lcl osoo uczestniczylo wterapii grupowej w tym 5 kobiet Liczba mieszkancow
ktorzy po raz pierwszy zgtosili sie na leczenie

-

, 24 osoby w tym e

kcblet

punkty konsultacyjna-informacyjne dla osób i rodzin mających problemy
alkoholowe, w tym dla ofiar przemocy domowej petnia duza role w sWiadczeniu
pomocy osobom uzaleznionyrn oraz ich rodzinom w zakresie prawnym profilaktyki
uzaleznier'i przeciwdzialania przemocy.
i

Do zadan punktow konsultacyjnych nalezy
-

motywowanie zarowno osób uzaleznionycn jak
psychoterapii

zakladach

w

lecznictwa

i

usób wspoluzaleznionycn do podjęcia

odwykowego

kierowanie

do

leczenia

specjallslycznego intormowanie o mozliwosci podjecia leczenia,
motywowanie osob pijących ryzykownie szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmiany
i

~

i

szkodliwego wzoru picia„
»

udzielanie wsparcia osobom po zakończonym Ieczenlu odwykowyrn

~

rozpoznanie zjawiska przemocy domowej„ udzielanie stosownego wsparcia
o mozliwosciach uzyskania pomocy i powstrzymywania przemocy,

i

informacji

za

ld

murami

90A414A7AAENDCA565-H7335 Uclmalmiy

Sirom

33

inicjowanie interwencji w przypadku dlagnczy przemocy domowej,

-

gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy kompetencji
instytucji z terenu gmlny, które powinny być wlaczone
poszczegolnych stuzo
i

~

I

w

]

systemową pomoc dla rodziny.

Na terenie miasta
1.

dllah.

Punkt konsultachndlnformacyjny dla ońar przerriocy domowej, dzialajacy w Będzinie

Grodz'cu przy ulicy konopnickiej (Szkola Podstawowa nr 5)
2. Punkt konsuiiacyjnodrilorrnacyjny dla onar przemocy domowej, dzialajacy w sedzinie
przy ulicy

Listopada

przy ulicy nm, Mio/da Pileckiego 17 (Miejska Świełllca SrodoWiskowe)
Zatrudnieni w lych punktach prawnik psycholog udzielili w bieżącym roku wsparcia 409

i
'

'

(Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej)

1

Konsultacyj'no—Infomiacyjny dla ofiar przemocy domowej, dzialajacy w Będzml'e

3 Punkt

,

li

j

!

:

,

I

z uslug

osobom.

prawnych

swiadczunych

godzin w

&

tygodniu

mieszkancow miasta, ktorym udzielono 210 porad prawnych,

skorzystalo

azuslug

231

sWiadczonych

przez psychologa w trakcie 12 godzin lygodniowo skorzystano ws osob, w tym lzs
koplet, Psycholog udzieiii w sumie 339 konsuliacji, w tym 197 konsultacji dla koplet

udzielane wsparcie przypadlo na szczególnie irudny okres związany z pandemia
koronawlrusa. Czas pandemii wplyriąl znacząco na formę pracy jak zakres pomocy
W okresle od 16 marca du 25 maja 2020 roku mieszkańcy korzystali ze wsparcla w fclmle
i

zdalnej, Ciekawym zjawiskiem jest to, ze w formie zdalnej chetniej
po pomoc

odważniej sięgają

męzczyżril, z tzw. teleporad skoizystalo 47 mężczyzn. W porownaniu

do konsultacji stacjonarnych do 3 punklow zglosilo się zaledwie
zdalne są anonimowe
przed

i

ocena

l

&

mezczyzn. Porady

czloWiek nie konlrontuje sie ze swoja syluacja, wstydem

Przez

ieieion

jest

bardziej

oiwany

Odkad

punkiy

I

lękiem

powrocity

do stacjonarnego iunkcjonowenie mozna zauwazyc, że więcej koplet poszukuje wsparcia.

Czas izolacji iprzebywanla Wiekszosc czasu razem uwypukiil problemy, ktore wczesniej
byly niezauwazalne lub ignorowane

punktow są przede wszystkim osoby

Klientami

wspohizaleznione od alkoholu, wobec których
|psychlczna, ale sa io również osoby z syndromem
1.

Punk! konsultacyjna-informacyjny dla

ma

i

stosowana jest przemoc fizyczna
DDA

:

rodzin majacych problemy alkoholowe,

przy ulicy Malechowskiego ie,
w ramach prowadzonych konsultacji indywidualnych dla osób z problemem naduzywania
uzaleznionych

od

alkoholu,

ryzykownie

spożywających

alkohol,

pijących

zA

ld
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Lchwnlony

;

'

działający przy Specjalistycznym Niepublicznyrri Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Man/lt"

alkoholu,

%

simm

wokresie od stycznia do września tego roku, w wymiarze 20 godzin
tygodniowo, udzielono 203 konsultaqe dla 92 osob uzaleznionych wtym 31 kobiet. Ze

szkodliwie.

104 konsultacji skorzystalo 40 osob

wspdiuzalezmoriych

127 konsultaqi udzielono 45

osobom z syndromem DDA, 15 konsultaqi dla 7 osob pnących ryzykownie

oraz 15

konsultacii dla 7 osób piiącycn szkodliwie

Wsumie z pomocy skorzystaio 191 osób,
którym udzielono iącznie 464 konsultacje Ponadto NZOZ MARVIT w okresie od 15 marca
do 25 maja 2020 roku udzielit takze konsultacji telefonicznych dla 13 osob z objawami
o charakterze

które

Iękowodiepresyjriym.

zachorowania na

pojawrly

sie w

związku

z mozliwością

covtn -19.

Na terenie miasta dziaia ponadto Pawiamws Centrum Pomocy Rodzinie, mieszczące

sie przy ulicy Krasickiego 17 , będące jednostką organizacyiną powiatu będzińskiego.
mbejmulącs w swoich kompetenciach swiadczenie pomocy rodzinom dosvviadczaiacym
przemocy domowel z lnformacjl otrzymanych z Powratowego Centrum Pomocy Rodzime
wynika

roku biezącym Program Korekcyino _ Edukacyiny dla sprawców przemocy

iz w

domowey nie byl realizowany w zwrązku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaznei
COVID _ 197
Na terenie miasta iunkcionuje

_ Miejska Świetlica Środowiskowa przy mn. Witolda Pileckiego PRL 17
W roku orezącym z zaiec prowadzonych w swietlicy oraz dozyWiania korzysta 30 dzieci

pochodzących ze srodowiska

dotkniętego

problemami

swietlicy uczestniczą w zajęclach dydaktycznych
w imprezach sportowych

i

i

alkoholowyml,

Podopieczni

socjoterapeutycznych Biorą udzial

kulturalnorozrywkowych. lak kino, teatr.

_ grupy socjoterapeuryczrre stanowią

podstawę pracy

pochodzącymi z rodzin mayących problemy z alkoholizmem.

profilaktycznej

w

z

dziecmi

trakcie dwogodzinnych

spotkan dwa razy w tygodniu dzieci nie tylko są dozywrane, lecz przede wszystkim malą
okazie uczestniczyć wzajęclach edukacyjnych iwychowawaych. Aktualnie 15 grup
socioterapeutycznych lunkcionuie w9placowkach szkolnych takich iak Szkola
Podstawowa nr
nr

,

z

2„

s.

10,

9„

z
11

3, 4. 6,
i

a

9

m

11,13

Dwie grupy dziataią w Szkole Podstawowe]

od 12 pazdziernika 2020 roku kulejna grupa powstata w SP

tei

prowadzonych zaiec korzysta ogolem 150 dzieci po dziesięcioro w kazdej grupie.

Miejski ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie mieszczący się przy ulicy 11
Listopada
s'wradczy szerokie spektmm pomocy. w tym' poradnictwo, pracę socialną
rodzinom z tytulu alkoholizmu zgodnie z ustawą
oraz pomoc hnansowa osobom
1

i

o pomocy spoiecznei
25

ld 7AFAFE8F-EÓB/t4147xeNBAJMAMSM WIS uthodioiry

srmim za

_ Schroniska dla Bezdomnycn, prowadzone w Będzinie przy ulicy Wolskiej 45
przez Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej w Będzlnle. W ramacn swojej dziatalnosci
udziela pomocy polegającej na zapewnieniu schronlenia wraz z wyżywieniem osobom
bezdomnym.

,

:

Grupy wsparcia

na terenie miasta

AA

się 3 grupy Anonimuwych

znajdują

Alkoholików, którzy tworzą wspólnotę mężczyzn

i

i

kobiet dzieląc się nawzajem swoim

pomagać innym
doświadczeniem, silą inadZteją, aby roniązat': swój problem
w wyzdrowieniu
Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest cnec
i

zaprzestania picia.
1.Grupa „Znicz'Bedzin ul Malachowskiego 22 (siedziba Polskiego Związku Gtuctiycn).
Mitingi odbywają sie w czwartki o godzinie

ŻGrupa „Znicz'Będzln

ul.

bp

»

toon

Adama Smrgieiskiego 2 (przy kościele

Nawiedzenia

Najśwtętszei Marii Panny). Mitingi odbywają się w piątki o godzinie 18.00

SGmpa „Grodziec" Będzin ul

Slowackiego

(przy

Miejskim Domu Kultury).

Mitingi

?

'

odbywają się w środy o godzinie 18.00.

;. Znajdujące się pon terenem miasta:

›

i
1.

dzialalność

odwykowego prowadzące
współpracujące w tym zakresie z miastem.lecznictwa

placówki

Poradnia Terapii

ambulatoryjną

Pomalowego Zespoiu Zakładów Opieki Zdrowotnej
Czeladzi, udzieliia 53 osobom świadczeń medycznych z tytutu

Uzależnień

przy ulicy Szpitalne, 40 w
alkonolizmu, wtym 29

kobietom.

4

osoby

zostaty

zobowiązane

do

~

leczenia

odwykowego przez Sąd. 16 osob uzależnionych od alkoholu uczestniczylo wterapii
grupowej, wtym 5 kobiet. 22 osoby wspoluzaleznione uczestniczyty w terapii
indywldualnei.
2. Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzaleznien w Sosnowcu. Na przestrzeni tego roku

wplacowoe leczyto się 37 osób z terenu sedzina. w tym 8 kobiet. 5 osob
wspoluzaleznionycn w tym 6 kobiet uczestniczylo w terapii grupowej Po raz pierwszy
na tempie zgiosiio sie

it osob, w tym

4 kobiety

3. Centrum Psycniatni w katowrcacn Oddziel Terapii Uzeieznienre od Alkoholu przy ulicy

korczaka
w tym
w

tym

2.

objęto

leczeniem

ambulsluryinym

ia

pacjentów z miasta

Będzina.

Bkobiet Zasoby uzaleznlune od alkoholu uozestniczyty w terapii grupowej,
1

kobieta.

aswspoluzaieznionycn

pacjentow

brato

udzial

w

terapii

zts

ld
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Uchwala")

»

Stwud ze

indywidualnej, Liczba mieszkancow ktorzy po raz pierwszy zgtosili sie na leczenie

csoo

w tym 2 kobiety

4. Niepubliczny

Zaklad Opieki Zdrowalnel Poradnia

i

Terapii Uzależnień od Alkoholu

innych środków Psychoaktywnych Mens Sana w MysloWicaoh

i

,7

„

na przestrzeni

dzieWieoiu miesiecy tego roku chial leczeniem 5 osób z terenu Będzina.

Samodzielny

5.

Zaklad

Publiczny

Terapii

tlzeleznien

i

Wspdluzaleznienia

w siemianowicach Slaskich oplat leczeniem ambulatoryjnym 6 mieszkańców Będzina
2

kobiety wspoluzaleznicne korzystam z pomocy w/w osrodka.
W sumie we wszystkich placowkach ambulatorylnych znajdujących
się na terenie miasta
oraz poza Bedzinem leczenie podyeto 145 mieszkańców naszego miasta
_ placówki
i
i

lecznictwa

odwykowego

prowadzące
wspolpmculące w tym zakresie z miastem:

działalność

stacjonarną

Centrum Psychiatrii w KatoWicach Oddzial Terapii llzaleznienia od Alkoholu W okresie
od stycznia do wrzesnia tego roku w placowoe staclunamą opieka obięte 3 osoby
zterenu miasta Będzina Po raz pierwszy przyieto 1 usunę 1 mężczyznę przyjęte
na detoksykacle.

27

Centrum Psychiatrii w Katowrcach Oddzial Terapii Uzaleznienia od Alkoholu, Filia
w Skoczowie Na leczeniu odwykowyrn nie pizebywal zaden pacjent z terenu miasta
Będzina.

37

Walewćdzkl'

osrodek

Uzaleznienia

Terapii

od

Alkoholu

i

Wspoliizaleznienia

Wokresie sprawozdawczym na leczeniu odwykowym przebywaty
osoby będące mieszkańcami sedzina w tym 1 osoba pizebywata na detoksykacji
wGorzycacli

4

2

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Panstwowy Szpital dla Nerwowo
i

Psychicznie Chorych w Rybniku. Na oddziale odwykowym żadna mieszkanka z terenu

Będzina nie podiela leczenia.

w

i

kolejce oczekujących znaiduie sie ladna mieszkanka

Będzina zobowiązana przez Sąd do podiecia leczenia odwykowego.
5 Szpital Psychiatryczny w Toszku w przeciągu dziewięciu miesiecy tego roku zaden
pacyent z terenu Bedzina nie byl hospitalizowany
@

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Ltialin'oii oojal leczeniem
miasta Będzina

7. Speciallstyczrty Szpital

—

1

mieszkance
„

Oddzial Terapii Uzaleznien od Alkoholu w Eranicaoh objął

leczeniem 3 pacientow z terenu Będzina.

27
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Uchualnny

Simmi 27

8.

Powiatowy Zespół Zakiaoow Opieki Zdrowotnej w Będzinie, z powodu nadużywania

„

alkoholu hospitalizowat w trakcie dziewięclu miesięcy tego roku M9 osób z terenu
miasta, z tego 21 kobiet.
Mieszkańcy Będzlna od lat korzystają z lecznictwa odwykowego świadczonego takze
w Ośrodku

Terapii

z uwagi na zakres

Uzaieznienia od Aikorroiii w Parzymiechach

obowiązków wynikających z tunkcjcnowania

I

dzialalności placówki w roku biezącym

nlemożliwym oytc uzyskanie danych statystycznych odnośnie Iiaby hospitalizowanych

osób

w

lza

placówkach odwykowych w systemie stacjonarnym leczenie podyeto ogotem

mieszkańców Będzina

w

sumie ze Świadczeń medycznych w zwiazku z naduzywanlem alkoholu w placowkach

odwykowyeh o charakterze stacjonarnym

,

t

amhutatoryynym skorzystato 275 osób

i

w Sosnowcu odgrywa wazna role w odizolowanin nietrzeźwych

izoa Wytrzezwi

1

osób, które stanowra zagrożenie dla sieble, swoich rodzin i apoteozenstwa. Od stycznia
do wrzesnia br. odprowadzanych zostato z terenu Będzlne 899 osób, wtym so kobieto

_ Ośrodek interwencji Kryzysowej z siedzibą w Domu Dziecka w Sarnowie sluzy

]

3

pomoca csoocm, będącym w sytuacji kryzysowej, z uwagi na wystepujaca przemoc
domowa. Ze wsparcia Ośrodka korzystają rodziny zamieszkujące na terenie oowratu

~

będztr'tsklegc.
5

WokIESle

miesięcy

dziewięciu

ze

schronienia

skurzyslaiu

mteszkańców Będzina, w tym a dzieci
tv. Zadania. Cele

1

Metody Miniskingo Programu Profilaktyki
Problemów Alkoholowych

Giownyrn celem Programu jest zapobieganie

i

i

Rozwiązywania

ograniczenie występowania przyczyn

oraz skutkow naduzywania alkoholu przez mieszkańców Będzina.

zadaniami:
zwiększanie

doattępności pomocy
uzależnionych od alkoholu.

terapeutycznej

i

rehabilitacyjnej

dla

osób

Ceie:
~

zachowanie trwatej abstynencji,

-

poprawa zdrowia psychicznego,

-

minimalizowanie szkod zdrowotnych,

za

til
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Uchwaltmy

Strona 18

:

nabycie umiejetnosci potrzebnych do roniazywania problemow emocjonalnych

~

i

rozwój

osobisty
Melody
1.

SWiadczenie osobom

szkodliwre oraz ich rodzinom pomocy z zakresu

pijaoym

I

uzaleznionym od alkoholu. ryzykownie spozywajacym alkohol
udzielania

konsultacji

indywidualnych, poprzez zakup ushigi prowadzonej przez instruktora terapii uzaleznien
2 Wsparcie
pomoc osobom ozaleznionym od alkoholu w dostępie do sWiadczen
i

medycznych w zakresie terapii uzaleznien
3

Zabezpieczenie
wykazujacym

pomocy

terapeutycznej
do

tendencje

i

szkodliwego

i

psychologicznej

osobom

nielelnim

ryzykownego

uzywania

alkoholu

oraz ich rodzinom

4,Współpraca z placówkami sluzby zdrowia

w

zakresie leczenia

rehabilitacji osob

I

uzaleznionych.
5

Wspieranie dzialalnosci

Punklo'w

Konsultacyjno-lnlormaoyjnyon

poprzez pokrywanie
kosztow wynagrodzen dla osob sWiadczących pomoc wsparcie osobom uzaleznionym
i

od alkoholu,
57

Wspieranie dzialalnosci podmiotów, realizujących zadania z zakresu przeciwdziaiania
i
uzależnieniom
krzeWienia
trzeźwości
Finansowanie zadań wynikających
z Programu realizowanych przez instyluoje stowarzyszenia

i

osoby fizyczne wylonione

w drodze konkursow ogiaszanych przez Prezydenta Miasta Będzina.
7

Podejmowanie dzialari zmlerlających do aklywizacji zawodowej
uzaleznionych od alkoholu.

&.

Rozpowszechnianie wsrod mieszkańcow inioimacji o instytucjach
świadczących

pomoc

terapeutyczna

aktualizację miejskiego informatora
97

i

rehabilitacyjną

i

i

i

spoiecznej osob
stowarzyszeniach

na terenie miasta poprzez

jego bezptatna dyslrybucje

Kontynuowanie wspolpracy z Miejskim osrodkiem Pomocy Spolecznej w Będzinie,

sadem Rejonowym sadem Rodzinnym
w

w Będzinie,

Komendą

PoWiatowa Policji

Będzinie Prokuratura Rejonową w Będzinie . w zakresie indywidualnego pilotowania

sytuacji rodzinno

'

bytowej osoby uzaleznionej,

potwteidzania istniejacego problemu

alkoholowego uosoby zglaszanej do Miejskiej Komisji Roniazywania

Problemów

Alkoholowych

zq
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Zana—else:;
udzielznie

psychospolocznej

i

występują

problemy

zlkoholowe

pomocy
prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rod

rodzinom,

ktorych

w

Cele
~

'

-

zapobieganle dalszemu powstawaniu problemow
pomoc osobom wspoiuzaleznionym
zwiazanych z nadużywaniem alkoholu przez czionka/czlonkow rodziny

.

zobciuiazanie do podjęcia leczenia odwykowego

-

pomoc dzieciom pochodzącym ze środowlska dotkniętego alkoholizmem,
zmrllejszenie skali i natezenia szkod zWiązanych z alkoholem lekich jak przemoc

-

domowa zaniedbania konflikty rodzinne.
i

Melody

i. Podejmowanie czynnosci zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzaleznionej od alkoholu oboviiazku poddania się Ieaenlu odwykowemu poprzez-

;

-

przyjęcie zgloszenia o przypadku wystapienia naduzywania alkoholu.

-

zaproszenie na rozmowę motywujące—interwencyjną osoby wobec ktorej wpiynelo
zgloszenie

-

„

skierowanie osoby na badanie da bieglych sadowych (lekarza psychiatry
lub lekarza
w

›

~

psychiatry

psychoterapii

specjalisty

i

przedmiocie uzależnienia od alkoholu
kosztow

pokrywanie

i

psychologa

celem wydania opinii

wskazania rodzaju zakiadu leczniczego,

badań

wykonania

uzależnień),

i

i

sporządzenia

opinii

w pizedmiocie

uzaleznienia,
~

dokumentacji zWiazanej z postępowaniem sadowym wraz zopinia

przygotowanie

wydana pizez biegtych
-

zlozenie wniosku o wszczęcie postępowania do Sądu Rodzinnego

›

pokrywanie

kosztow

sadowycn w zwiazku z przekazaniem wniosku do Sądu

Rodzinnego o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego.
i

2. Wspieranie

dzialalności

terapeutyczna

i

instytucji

i

stowarzyszen niosących pomoc psychologiczna

prawną osobom wspoiuzaleznionym. w tym ofiaiorn przemocy domowej

poprzez:
-

wspieranie

istniejących
pomoc

wspoluzeleznionyrn

Konsultacyjno-lnlormacyjnych

dla

osob

ionar przemocy . pokrywanie kosztow wynagrodzeń dla osob

wspoluzaleznionych
sWiadczaoych

Punktow

i

piawna

lpsychcloglczną

oraz

wsparcie

osobom

onerom przemocy,

.!U

io
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pokrywanie koszlow szkolen z zakresu świadczenia pomocy osobom
wspoluzaleznionym oraz ońarom przemocy domowei.

-

organizowanie

~

pozyskiwanie

i

przekazywanie materialów edukacyinych
finansowanie spoikan warszlalow
organizowanie

-

i

i

i

happeninoow poswięconych

przeciwdzialaniu alkoholizmowi.
nieodplaine udoslepnianie Ickalk będących siedzibą slowarzyszeri.

-

3 Wspieranie

dzialalnosci insryrucii

i

stowarzyszeń niosących pomoc psychologiczną

ipsychoierapeutyczna osobom z synoromem doroslych dzieci alkoholikow popizez
pokrywanie kosziow wynagrodzeń dla ierapeuiow. ooposazanie pomieszczen sluzacycn
celom lerapeoiycznym.
Miejskim osrodkiem Pomocy Spolecznei w Będzinie celem rozeznania

4. Wspolpraca z

usralenia zakresu i iorm pomocy rodzinie osooy uzaleznionei.
5 Wspolpraca z ivlieiskim zespolem lnierdyscyplinarnym do spraw przeciwdzialania
poirzeo

i

przemocy wrodzinie oraz grupami ropoczymi pod kątem

,

Interwencyjno

edukacyinych

dzialari

podeimowanych

do ochrony rodzin doświadczalących

zmierzaiących

przemocy

S.Wspómnansowanle
w

zakresie

dzialalnosci

dzieci

dożywlama

pismienniczych
kompensacymym

doposazania

niezbędnych

innych

i

Świetlicy

Mieiskiei

do

srodoWiskowei
malerialow

zakupu

prowadzenia

Będzinie

w

edukacyjnych,

charakieize

zaięc

o

w

feriach

proiilakiycznym.

i

7. Wsponinansowanie

udzialu

dzieci

z

rodzin

dysłurlkcylnych

i

leinich

polkoloniach organizowanych przez Mieiski Ośrodek Pomocy Spolecznei w Będzinie

6.Flnansowanie

i

organizowanie

szkoleń z zakresu

pizeciwozialania

alkoholizmowi

dla czlonkow Miejskiei komisii Rozwiązywania Proolemow Alkoholowych i innych osób.
zawodowo
zaimuiacych
się
problemow
alkoholowych
rozwiązywaniem
i

przeciwdzialaniem pizemocy domowei na teranie miasta Pokrywanie kosztów podrozy
siuzpowych związanych z udzialem w szkoleniach.

9.Flnansowanie

kursow

specialisiycznych

w

zakresie

pracy

z

dziećmi

z rodzin

z problemem alkoholowym oraz w zakresie prowadzenia zaiec sociolerapeulycznych

m.konrynoowanie pomocy socioierapeurycznel dzieciom z rodzin alkoholowych poprzez:
-

prowadzenie

grup

i

swieilic

socjoterepeulycznych

w

iyrn

Mieiskiei

Swellicy

ŚroooWiskowei
—

pokrywanie kosziow wynagrodzeri dla osob prowadzących zalecia wraz z pochodnymi,

'”

ld
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pokrywanie kosztów zakupu wyposazenia

-

sprzętu, anykulow pismienniozych, pomocy

i

dydaktycznych, udzialu dzieci w wycieczkach,
~

dozywianie dzieci uczestniczących w zajęciach socjoterapeuiyoznycn,

.

«nansowania

socjoterapeutycznych,

kolonii

stanowiacych

element

integralny

calorocznej pracy z dziecmi,
organizowanie

-

szkoleń dla osób

dofinansowanie

i

zdziećmi z grup

pracujących

sWietlic socjoterapeuiyoznych,

I

konferencjl w zakresie wdrażania w miescie

-

organizowanie lokalnych spotkan, narad

›

systemu pomocy dziecku rodzinie z problemem alkoholowym,
organizowanie «nansowania przedsięwzięć promakiycznych adresowanych do dzieci

I

i

i

z rodzin z problemem alkoholowym.
11

Realizacja
w

przeciwdziatania

dotyczacych

w

przemocy

rodzinie.

iupowszechnianie

standardów

interdyscyplinamej

pracy

na

rzecz

przeciwdzialania przemocy w rodzinie,

doskonalenie metod interwencji

-

;

tym w szczegolnoeci

doskonalenie

~

zadan

w

j

sytuacji przemocy w rodzinie w ramach prooedury

„Niebieskie Keny",
-

opraoowanie, realizacja

.

podnoszenie

"nansowania programow prohlaktyki przemocy w rodzinie,

i

sluzb

kompetencji

zawodowych

przemocy w rodzinie, poprzez «nansowanie

hnansowanie

.

w tym

spolecznych

wspolorganizowanie

kampanii

i

zajmujących

się

przeciwdziataniern

i

organizowanie szkolen. warsztatow,
edukacyjnych,

wspólnle z Miejskim

konlerencji,

osrodkiem

Pomocy

wykladow,

[

Spolecznej

w Będzinie akcji przeciwdzialajacych alkoholizmowi oraz przemocy w rodzinie.

Udzial

w ogólnopolskich kampaniach prohlaktycznych.

›

Zaden a Nr ;:
prowadzenie prolilaktyoznoj dzialalności informacyjnej

edukucyjnej wzakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i mlodziezy.
i

Cole
-

ograniczenie rozmiarów

i

skutkow alkoholizmu.

zmniejszenie naruszeń prawa w zakresie bezwzględnego zakazu sprzedazy napojów
alkoholowych osobom niepelnoleinim

-

i

nietrzeźwym,

zmniejszenie udzialu nietrzezwosci wsrod przyczyn naruszania prawa iporzadku
publicznego
32
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i

Metody,
1.

Prowadzenie dzialan o charakterze profilaktyki uniwersalnej, setektywnei
minimalizuyacyoh

naouzywania

ryzyko

substanch

i

wskazuyacei

psychoaktywnych,

w

tym

ogfanlczających szkody wynikające z ryzykownego picia alkoholu poprzez realizację
programów adresowanych do uczniów ich rodziców, nauczycieli oraz udzielanie

specjalistyczną pomocy rodzinom zagrożonym ootknietym problemem alkoholowym.
I

Wspieranie programów profilaktycznych dla dzieci

.

I

i

mtooziezy, kancenów, konkursów

przeglądów twórczosci w placówkach oświatowoawychowawczycn

.Organizowanie ifinansowanie przedstawien teatralnych, w tym swiateczney imprezy
mikolaikowey dla ozieci ze sroóoWisk dotkniętych alkoholizmem wraz z zakupem

_

paczek. Pokrywanie kosztow przewozu dzieci na imprezy
Dofinansowanie szkolen, kursow specialistycznych w zakresie pracy proftlaktyczrlel
zdziecmi. mlodzieza
dorosfymi oraz rozwijanie umieietnosci prowadzenia zayec
i

próhlaktycznych organizowanych dla nauczycieli pedagogów, psychologów
Organizowanie
finansowanie
lokalnych imprez
festynów prohlaklycznych
i

ola mlodziezy

]

i

corosfych, promuiacyoh zdrowy styl zycia, w tym towarzyszących

realizacyi kampanii spolecznych o charakterze ogólnopolskim,

.Flnansuwanle
szkolnych

pozalekcyjnych

programów

wychowawczych

oraz

zaiec sportowych, stanowiacych integralny element

profilaktycznych,
mieyskiei

doposazanie

infrastruktury

oświatowo

placówek

sportowey

,

w

sprzęt

-

sportowy

przeznaczony do realizacyi promaktycznych zatęć sportowo rekreacyjnych
.Pokrywanie kosztów zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych
ksiazek
oraz prenumeraty specjalistyczne] prasy dla osób odpowledzlalnych za realizacye
i

programów profilaktycznych,

,ucziaf

w

ogólnopolskich spolecznych kampaniach

edukacylnych

oraz kampaniach

lokalnych ootyczacych profilaktyki problemów alkoholowych, w tym przeciwdziatania
przemocy wroozinie, Pokrywanie kosztów wynagrodzeń dla prelegentów biorących
udzlat w konferenoyach i seminariach, pokrywanie wydatkow towarzyszących realizacii
kampanii (np, zakup poczęstunku, spektakli profilaktycznych, oruk ulotek, plakatów,
tiilborttow.

gadżetów zlogo kampanii,

artykulow

pismienniczych

iedukacyinych,

nagród).
,

Plowadzeme dzialari eóukacyynyoh z wykorzystaniem materialow eoukacyynych (ulotki,
broszury,

plakaty,

czasopisma)

wśród

okreslonych

grup

adresatów

mtudzieży,

'i-l
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pracoWnikow

sprzedawcow.

sluzby

pomocy

spolecznej,

na temat FASD

(kampanie,

dzialari

kontrolnych

pracowników

zdroWia,

nauczycieli. rodzicow, policjantow. samorzadowcow. kierowcow

io.Prowadzenie dzialari informacyjno

›

edukacyjnych

konferencje. narady, szkolenia. prelekcje)

wobec sprzedawcow

Podejmowanie

11

alkoholowych

napojów

iintenwencyjnych. mających na celu ograniczanie dostępności napojow alkoholowych

przestrzeganie zakazu sprzedazy alkoholu osooom poniżej 18 roku zycia.
12Fode]mowanje wooec przedsiębiorców posiadających zezwolenia na
i

napojów

alkoholowych
do

przedkladanych

31

aynnoścl
ctyahia

kontrolnych.

owarlosci

w

tym

sprzedazy

osWiadczeri

kontroli

napojow

sprzedaż

alkoholowych

za rok poprzedm.

„kontynuowanie współpracy z Komenda Powiatowa

Policji w Będzinie oraz

Miejska wzakresie rozszerzania interwencji wooec nielegalnego handlu
przepisów ustawy o wychowaniu w trzezwosci

i

straza
tamania

i

przeciwdziataniu alkoholizmowi.

M.Kontynuowanie wspolpracy z Panstwowa inspekcja Handlową w zakresie naruszania
przepisow uslawy o wychowaniu w trzezwosci przez podmloly gospodarcze.

i5.Podejmowanie dzialan interwencyjnych wooec umi prowadzących promocję

i

reklamę

napojów alkoholowych. skierowana do mlodziezy.

islnicjowanie dzialari zmierzających do podejmowania inteniyenoji przez funkcjonariuszy
Policji

oraz

Straży

Miejskiej

w

sytuacjach

spozywania

alkoholu

w miejscach

publicznych

Zabaw
prowadzenie

związanych

:

edukacji piiolicznej i ksztattowanie opinii publicznej wsprawach
nadużywaniem alkoholu.

Ce/e'
-

podnoszenie sWiadomosci spolecznej na temat szkodliwości picia alkoholu,

-

zmniejszeme rozmiarow zjawiska

naduzywanla

alkoholu

przez

mlodziez iosooy

dorosle.
Melody—

1.

Prowadzenie stalego systemu inlormacji o dzialaniach
gminy wzakresie

rozwiązywania

problemów

podejmowanych

alkoholowych

poprzez

na terenie

umieszczenie

informacji w lokalnych mediach.
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2 Prowadzenie

wspieranie lokalnych kampanii edukacyjnych happeningów zwrazanych

i

zpromaklyka problemów alkoholowych, w tym zakup nagród dla uczestnikow akcji
„Bezpieczne przedszkole”.
kosztow

3. Pokrywanie

kampaniach

domowej

udzialu

spoteoznych

w tym

gminy w ogolnopolskich

zakresu

z

regionalnych

i

uzaleznieniom

przeciwdzialania

lokalnych
przemocy

I

pokrywanie koszlo'w towarzyszących kampanii (rip. zakup nagrod.

crganlzaqa lestynow piknikow, ouizów konkursów, zakup poczęstunku ilp.)
4 Tworzenie

ofercie

informacyjnych z danymi o dostępnej

sieci punktow

pomocy

na terenie gminy w zakresie problemów alkoholowych
5

materialow

Pozysklwanle

proolernatyki

Pokrywanie kosztow doręczeń
Aktywizacja

i

i

przesylek porztowych

edukacja lokalnych decydentów

i

radnych co do wagi

i

skali problematyki

alkoholowej poprzez zapraszanie ich do lokalnych debat kampanii
udzialu w konferencjach
77

alkoholowej

przeciwdzialania przemocy domowej oraz ich dystrybucja wśród mieszkancow miasta.

i

@.

dotyczących

edukacyjnych

Podejmowanie

dzialan

alkoholowych.

mających

edukacyjnych
na

skierowanych

względzie

poprawę

do

edukacyjnym

sprzedawcow

bezpieczenstwa

i

napojow
porządku

publicznego.
8

Prowadzenie

edukacji

wśród

uczeslnikow

ruchu

drogowego

z

materialow inlorrnacyjrrych

kosztów wykladow

iedukacyjnych w tym pokrywanie
Iprelekcjl z zakresu bezpieczenstwa na drodze.
9.

Kontynuowanle

wspolpracy

policja

z

i

slraza

wykorzyslanicm

miejska

odpowiedzialnych

za bezpieczenstwo w miejscach publicznych poprzez zwiększenie liczby patroli kontroli
kierowcow pod wzgledem trzeźwości
i

Zadanie Nr ;monitorowanie problemów alkoholowych w gminie oraz ewaluacja prowadzonych
dzialari prolilaktyezriyoh,
Cele
-

okreslenie zachodzących zmian

i

trendow w zakresie problemów

i

postaw zwiazanych

z alkoholizmem
-

analizowanie rzeczywistych skutkow podejmowanych dzialari profilaktycznych.

Melody
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1.Wapólpraca

z

instytucjaml

r

organizacjami

realizującym

zadanla

z

zakresu

przeciwdzlalama alkoholizmem celem pozyskiwania danych statystycznych
2. Zlecenle

I

opracowanie lokalnej dlagnozy problemów uzaleznler'l

l

lnnych zagrożeń

społecznych
Wskaźnlkl

hann

wskiźnikl

zadania

Zwrększahle uoslephoscr pumacy lerapeuzyczhel
uzalezhlohych
rehabilitacylne] dla usun

›

ccalkehclu

zwlększeme doslępnoscl śwladczeń w zakresle
uzalezhlehra od alkoholu | wspóluzalezhlema w poslacl
lhuywiuualhych konsultacjh
› liczba uczlelohych kohsullacll
huba odbiorców kture skerzyslaly ze specjallsb/cznel
Pomocy
uzlalalhoscl pcumlalm reallzulacych
- wsplerahle
zauahla aarescwahe do osob uzalezmohych oc alknhclu,
- opracowahle mielsklego infurmatora leleacresawagc
a
placówkach
śwladczących
pomoc terapeutyczna
nsobum uzalezhlahym

,

rcazrhcm w klorych wyslepurą , zapewnlenle pumecy prawnel psychologlclne] osobom
problemy alkoholcwe pomocy psychospolccznel wspoluzalezh hym„
onych porem liczba osbb kolzyslalacych
prawneh a w sluzegblnośz» ochmhy przed , Ilczba uu
rudzlnle.
w
z
pnemncą
pamcy
, huba whreskcw klemwanych du Mreyskrel Komlsll
Rozwlązywama Prublemńw Alkahnluwych w surawle
oblęcla Ieczemem odwykuwym usób pndelrlanych
o naduzywame alkahnlu,
- Ilczba nibh, z ktorym MKRPA przeprowadzlła ruzmwy

udzlelahle

›

l

mlerwencylnafmtywnlącą

llczba wnioskow sklerawahych przez MKRPA cc Sądu
Relunowego w sprawle zaslcsewama ohawlązku leczehra
odwykowego
,
- zcrgahlzowame lemrege wyyazcu suqolerapeulyczrlego
dla dllecl pochodzących ze śrudawlsk dnikrlletycrl
problemem alknholawym
liczba
kclahrach
usob
w
uczaslhlczacych
-

soelclerapeucyczhych
zapewnlenle czleclom z mam alkahelawych uazlalu
zalęclach aoqolerapeulymnych

w
-

Ilczhs grup
socrclerapeuryczhych
Iunkqonującycn
lerehle
mlasla lrczna dzlecl
oraz llczba
przeprcweczahych zajęć soclulerapeulyczhyoh.
, udzlelanle pafnucy soqalnei osobom raazrham z lylulu
alkohallzmu w poalacr pomocy rzezzowej i hhahaawel
lrczna
mczrh
usńh
kunysmiącycn
z pomocy mops w zwrazku z problemem alkoholllmu
czlalalhoscl
ponmlmćw, realrzujacych
wsplarahle
Zadanla adresowane do osób wspóluzalezmorrych
od alkoholu
na

›

r

Prowadxenle
zakreSle
alkohalowych
lmlodzlezy

prchlaklywler

w

w

rozwrązywama
azczegolnnscl

czralalhcscr - kohlrola puhklow spuedalących napale alkaholwe,
pmblemów pod
kąlem
przeplsów
puestl'zeganla
uslawy
dla dzlecl u
lrzezwascl
|
wychowanlu
w
przecrwczralamu
alkahelrzmcwr
- llczca akemmlcwahych puhknsw sprzedazy napolw
35
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Lchwlllnny

51mm 36

alkoholowych
liczba pudjętych interwencji. zmierzających do colnięcia
zezwolenia
na
sprzedaz
napojow
alkoholowych
w
zWiazkii
z
naruszeniem
przepisow
uslawy
o
lrzezwosoi
wychowaniu
w
pizeciwdzialaniu
-

I

alkoholizmoWi

, pizyslaoienie do ogolnopolskich kampanii edukacyjnych
adresowanych do dzieci i mlodziezy.
realizacja plnglamów prchlaklycznych w szkolach.
liczna
zrealizowanych
oraz liczoa
programow
uczeslnikow
- przeprowadzenie
imprezy profilaktycznej adresowanej
do mieszkancow miasla. w tym dzieci mlodziezy.
- realizacja prohlaktycznych zajec sportowych.
- llczba osop uczeslniczaoa w zajęciach oraz liczna
przeprowadzonych
godzin
prohlaklycznych
zajec
spnńuwychi
-

i

Prowadzenie edukacji publicznej
kszlaltowanie , zwiększenie sWiadcmcs'ci spoleanei na
publicznej w sprawach zWiazanych szkodliwosci picia alkoholu poprzez kolponaz
: naduzywaniern alkoholu
edukacyjnych.
I

opinii

v. Zadania,

kompetencje i spusób wynagradzania Miejskiej Kom

temal

ulolek

Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych
Komisja jest organem powoływanym przez Prezydenta Miasta Będzina na mocy an. 4'
usl. 3
ustawy z dnia 26 pażdziernika 1982 roku o wychowaniu w lrzezwosci
i przeciwdzialanlu alkoholizmowi.
Do zadan komisji nalezy, w szczególności:

llnicjowanie przedsięwzięć

w

zakresie

pronlaktyki

organizacji,

inslytucji.

rozwiązywania

i

problemów

alkoholowych.

2.Tworzenie

lokalnej

koalicji

osób

fizycznych

na

rzecz

rozwiązywania problemów alkoholowych.

3.Udzlelenie pomocy merytorycznej lnstytucjom
realizującym zadanla objele tym programem

organizacjom

4 Opiniowanie projeklu Miejskiego Programu Pronlaklyki

i

i

osobom nzycznym

Roziwiazywania Problemow

Alkoholowych oraz projektow uchwal zmieniających ten program.
5 Opiniowanie projektu sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu
i

Profilaktyki

Rozwiązywania Prnblemńw Alkoholowych.
›

37
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simm w

liczby punktow sprzedazy napojów alkoholowych

Opiniowanie uchwal dotyczacych

@.

oraz usytuowania na terenie miasla miejsc sprzedazy napojów alkoholowych.
7. Opiniowanie (w drodze postanowienia) wnioskow o wydanie zezwolenia na sprzedaz

napojow alkoholowych pod kątem
w

spelnienia

warunkow uchwal, o których mowa

an, 18 ust 33 ustawy,

Kontrolowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem przeslrzegania

&.

zasad lwarunków korzystania z zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych.
Udzielenie

9.

rodzinom,

których

w

występują

alkoholowe

proolemy

pomocy

psychospoleoznej prawnej, w szczegolnosci ochrony przed przemocą w rodzinie.
io. Prowadzenie czynnosci zWiązanych z orzekaniem o zastosowaniu wooec osotiy
i

uzależnionej od alkoholu poddania się leczeniu w zakladach lecznictwa odwykowego,
w tym sporządzanie iprzekazywanie do Sądu Rejonowego

III

Wydzialu Rodzinnego

w Będzinie wnioskow w tej.

li.l=odejmowanie dzialan

prooedury „Niebieskiej Karty" zgodnie z 5 12

ramach

w

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 wrzesnia 2011 roku

w

sprawie procedury

i

Niebieskiej Karty oraz wzorów formularzy „Niebieska Karla".

iz

czlonkow Komisji w pracach Zespolu

Uczestnictwo

interoyscyplinarnego

i

grup

i

i

roboczych
13. Wspolpraca
l

i

z

cenlralnyrni

wojewodzkimi

i

organami

adminislracji

organami samorządu terytorialnego w zakresie profilaktyki

i

panslwowej

rozwiązywania problemow
!

alkoholowych.

3

Czlonkum Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udzial w pracach
i

.

posiedzeniach Komisji przysluguje wynagrodzenie-

1,

i

Za udzial w plenarnych posiedzeniach 15% minimalnego wynagrodzenia za prace,

i

i

obowiązującego w miesiącu, w ktorym odoylo się posiedzenie,

2.Za

udzial w posiedzeniach Podkomisji Motywująco

-

i

interwencyjnej

i

Podkomisji

i

Opiniujacej (za zaopiniowania co najmniej 5 placowek sprzedających alkohol) 10%

,

minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w miesiącu, w ktorym odbylo
się posiedzenie,

3,2a

przeprowadzenie

kontroli

1

punktu

sprzedajacego

napoje

alkoholowe

wynagrodzenie w wysokości 70 zlotych orulto
Czlonkowie

Miejskiej

wynagrodzenie

Komisji

wyplacane

oo

Rozwiązywania

Problemów

miesiąc do 15

następnego miesiąca, na podstaWie

Alkoholowych

otrzymują

xx
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Uchwulnny

SnunaJE

1

obecności Za pracę

lisl

w Komisy w

miesiacu grudniu wynagrodzenie oedzie wyplacarie

do dnia 31 grudnia 2021 roku.
VI,
1.

Wydatki

źródle zasady nnansowania zadań progrzmu
i

przeznaczane na realizację zadań wlasnych gminy wynikających z ustawy

wychowaniu w trzeźwości

przeoiwdzialanro alkoholizmowr oraz niniejszego programu
ujete zostają w planach budżetowych na 2021 rok. w dziale 551 _ ochrona zdrowia,

o

rozdzial 55154

i

, przeciwdziatanie

alkoholizmowr

z. Dysponentern w/w srodkow jest Naczelnik Wydzialu Polityki Spolecznej

i

Dzialalnosci

Gospodarczej, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.
VII.
i

Realizatorzy programu

i

sposoby jego realizacji

Realizatorzy Programu:
Zadania ujęte w Miejskim

Alkoholowych

Gospodarczej

realizowane

są
ikoordynowane

Programie Promaktyki

przez

Wydzial

przez

Wiceprezydent

jednocześnie funkcję Przewodniczącej Miejskiej
Alkoholowych
~

~

›
~

~

~
~

Polityki

Komisji

i

Rozwrazywania

Spolecznej
Miasta

i

Problemów
Dzialalnosci

Będzina,

pelniaca

anwiązywanla Problemów

Realizacja Programu odbywa się przy wsootudziale

Czlonkow komisji slatycii Rady Miejskiej Będzina.
Czlonkow Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemow Alkoholowych w Będzinie
Czlonkow Miejskiego Zespolu lnierdyscyollnarnego do spraw przemocy w rodzinie,
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Będzinie,
Kierownika Miejskiej świetlicy $rodowrskowej,

Komendanla PoWialowej Policji w Rodzinie
Komendanta Straży Miejskiej w Będzlmei

~

Przedetawmieli sadu

~

Dyrektorów szkol i placowek osWiatowd-wychowawczych,

~

Dyrektora Ośrodka Sportu

~

Dyrektora Teatru Dzieci Zagleoia,

~

Przedstawrcieli srodoWisk trzezwcsciowych,

~

Przedstawicieli stowarzyszeri

~

Przedstawicieli Kosciolow związków wyznaniowych

~

PrzedstaWicieli Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

I

Prokuratury w Będzinie

i

Rekreacji

i

organizacji pozarządowych

i

w

lo
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srinna w

_

ze

Sposoby realizacji:
1) Realizacja zadań w ramach czynności Wydzialu Poliiyki Spolecznej

i

Dzialalnosci

Gospodaruej.
2)

Powierzenie zadan jednostkom gminnym nasiepuje w drodze zmiany dysponenta
środków budzetowych.

3)

Powierzenie zadań podmiotom zewnęirznym nasiępuje zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Program zostanie podany do wiadomości publicznej

i

będzie podstawą do skladania

pien na realizację zadań w nim zamieszaonych.
Zadania ninlejszego Programu będą realizowane do dnia przyjęcia przez Radę Miejską
Będzina Miejskiegn Programu

Profilaktyk'

i

Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych

na 2022 role
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