Uchwała NľX)V147/20aa
Rady Miejskiej Żyrardo\ľa
z dnia 13 krľictnĺa2000 ľ.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania zrealizacji Gminnego Progľamu
Pro fi laktyki i Rozwią,zywania Prob l em ów

Alkohololvych

za rok 1999.

Napodstawie aIt. 18 ust. 1ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.ÍJ ' z 1996r. Nr 13, poz. 74 z pőźnllejszymi zmianami) uchwala się
co następuje:

$

1.

Przyjmuje się treśó sprawozdania z realizacji Gminnego Progľamu Profilaktyki

i

Rozrvi ęywania Problemów Alkoholo}vych

za rok 1999

załącznkdo uchwĄ.
$2.
Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.

Rady Miej

mgľ

stanowiącego

t

SPRAWOZ,DANTE
z

realrizacji Gminnego Pľogľamu Pľofilaktyki

i

Rozrviązywania

Problemów Alkoholowych za |999r.

Gminny Progľam Profilaktyki i Rozwíą7ywania Problemów
Alkohololvych na l999r. został przyjęty uchwałą Nr VV l37l99 Rady
Ivliejskíej Żyrardowa z dnia 10 marca l999r.

Dochody

Z

wydawanych zenłłolefi na sprzeduŻ napojów alkoholowych

stanowią kwotę 238.85I,. Zł.

Z uzy skanyeh środków sťtnansowano następuj ąee działania

.

:

doťtnansowano działalnoŚó placówek pozaszkolnyeh (Klubu
Środowiskowego, Świetlicy Proťrlaktyczno-Wychowawczej), placówek
realinĺjących pľofilakťykę jako zaďanie stafutowe
.

o

sfiľansowano Gminny Pľogľam Profilaktyki opiewający na kwotę 113.500'

lĺÍóra zostaŁa rvliększona uchwałą buďŹetową Nr XIilĄ}6D9 RNÍŻ z dnlz

t9 paźdzíeľnikaL999t. đowysokości 161 .9O0,-zł,
Í-aktyczne wykozystanie śľodkÓw na realizację pľogľamu stanowí kwotę

I43.1I8,-zł
Uzyskane dochody pochodzą z

$tlłu:

opłat za wydane zerwolęnia na sprzedaŻ napojów alkoholowych ( wg stanu na

31.XII.99r.) dla:

detďu
- 80 punktów w tym 69 powyżej 4,5oÁ
-32 punkťy w tym 12 powyżej 4,5
gastronomií
w 1999r. - wydano ogiłem następtrjące liczby zez.woleń
%o

napoiów alkoholowych

190 dla detalu

32

dla gastľonomíí

:

na

sprzednž

z

w

-minionym

sprzedzŻ napoj

Wg

rokrr nie

o

podejmowano decyzji

cofrrięciu zezwolęŕt na

ów alkoholowych.

danych Powiatowej Komendy Policji

w l999r.

zafrTpaÍLa do

wytrzetvĺienia w izbie wytÍzebviefi278 osób dorosĘch w tym 2 kobiety, 34
osoby nieftzetvĺe spowodowaĘ kolizje dĺogowe.

W

le

danych

za

1999 r. w mieŚcíe mieszk a 436Ż0 osób w Ęm:

w wieku przedprodukcyjnym - 10.483,-

w wieku poprodukeyjnym w

wieku

produkcyjnym

26.786,-

ó.35l,-

stopa bezľobocia wynosiło ll,loÁ.

Z

pomocy

MoPS-u korzystało 9Ü66 osób w tym

objęto pomocą materialną

224 ĺodziny z problemem alkoholowym.

Podział Środkow naposzezegÓlne kategorie zadań ręalizowanych w ubiegŕym
roku przedstawía się następująco:

-

Brogramy profiIaktýi đlamłodzieŻy - 54,6yo

_

pľzeciwdziałatie pľzemocy đziecíom- 18%

-

szkolenia

- wspieranie progľamów
- działania komisji
- leczeníe
- inne

- 0,3 Yo

w środowisku wzajemnej pomocy

-7o/o

- l7,9yo
-|,5ł/o

4,7Yo

Zadania w zakresie rarwięywania problemów alkoholowych realízowano we
wspołpracy z:
_

_

dwoma gľupami AA
jeđ''ągrupą Al.- Anon

Gmimrą Komisją Ronviązywania Pľoblemów Alkolro lowyglr

3

Stowarzyszeniem ,,Świetlik]'

i

Stow aruyszeriem

Rodzin AbsĘnenckich

,,Jufozenka"

Míejskim ośrodkiem Pomocy Społeczrej
Poradnią dla osób z Problemem Alkoholowym

oratorium przy Paraľri Św. Cyryta i Metodego
Die c ezj alnym

S

tow ar zy szenię m Mło dz

ieŻy Kato li cki ej

Placówkami pozaszkolnymi tj' Miejskim ogľodem Jordanowskim, Klubem
Środowiskowym, Świetlícą kofi laktyczno- Wychowawczą

Biblioteką Miejską
Zuł iązkiem Harcerstwa Po lskie go

Polskim Komitetem Pomoey Społecznej
Sądem Rejonowym, Powiatową Komendą Policji.

w
Cĺiiiima Komisja Rozwią7ywania ProblelnÓw Alkoholowyeh đziałłůa
składzie ( emeryt-pedagog, kurator sądowy, 2 prawników, policjant' psycholog,
urzędnik )

-

_

i

korzystała z obshlgl

:

prawnej śwíadczonejptzez Międzyinstýucjonalny
Prawno - Ar ganizac

yj ne

Punkt

Poradnictwa

w

pľzedmiocie

go

adminisľacjnej _przezsekľetaľza

Komisja ľealizując swoje zadania w toku 60 spotkań:

- zarejestrowała ó3 sprawy nowozgłoszonych osób,
- przeprowadziła53O rozmów,
_ skieľowała 3t osÓb do biegĘch celem wydania

_

opinii

vzależmień od alkoholu,

skierowała 35 osób do sądu celem skierowania na pľzymusowe leczenie
(

tylko w jednym pľzypadku sąd me nałożyłobowíązku ĺeczenia),

_ nakłoniłal0 osób do đobrowolnego leczenia,
_ pľzepľowađziładla 3ó osób badania statystyczne,

4

odbyła spotkania z Komeĺrdą Powiatową

PoĘi , pedago gamí szkolnymĹ

kltrbem abstynenckim,
prowadziła samoks ztałcenie z 9 tematőw,

w 3 prrypadkach osób, wobec których stosowano w rodzinie przemoc
psychiczn ą i ťtzyczną skierowano sprawę do Prokuratora.

W

ocenie komisji interwencje wnoszą głównie osoby współuzależnione, tylko

w 3 prrypadkach zgłosíłysię osoby vza|eźnione.

DziałaníaKomisji wspierał Radca Prawny w ramach Miedzyinstytucjonalnego
Punktu Poradnictwa Pľawno -organizacyjnego, który udzielił porad dla:

-

13

osib uzalężnionych od alkoholu,

28 osób zrodzínw których występowaŁaprzemoc,
Ż5 osób z problemęm mieszkaniowym głównie eksmisja
8 osób w spľawie ľozwodu
7 osób w sprawie alimentów
7

osib w sprawie lęczęnia alkoholikiw

1'3 osób

z

i:rnymi problemami

jak ograniczenie władzy rodzícielskiej,

zniesienie współwłasności

Łącmie na działalnoŚć komisji wy-datkowailo kw-otę.Zí.8I4,- zł.
-

diety

- wynagÍodzenie

I5.7|0,'zł

sekretarza

- wynagodzenie radcy

prawnego

- szkolenie członków komisji(l

biegĘch
- ptzesyłki pocztowe
_

opinie

Istotną

ry'm:

3,I44,- zł

3.02l,'zł

osoba)

8Ü,-

zł

Ż.50l.-zł
1.358,'zŁ

w realizacji całoścízađafiprogľamu jest działaĺnoŚć pľowadzona przez

Stowarzyszenie,,Świetlik'', któľe prowadzi:

5

Hostel dla oťlar przemocy oťrarująey swoją pomoo 44
maltretowanym w tym

1 osoba

osobom

przebywała 4 míesiące do czasu rczsxlíązanía

problemu w rodzinie

z

Poľađnictwoprzy tęlefonie pÍzez speojalistów

zakľesu narkomanii,

rewalidacji, pedagogiki, prowadzoĺe ođponiedziałku do soboty w godz'
udzięlali porad z zakręsu
16oo-18oo, Spęcjaliściprzyjęli 232 telefony

i

przemocy, problemów wychowaw czych, niepoľozumień rodzinnych

wynikających

z konfliktów pokoleń,

alkoholizmu

rodziców,

nieođwzajannionej miłości,zatywania naľkoty_klw í iladuży-wania alkoholu

z obawy

przeď następstwami HIV.

Łącmie koszt wlw działalnoścístanowí lovotę 25,070,- zł'

W ramach wspóĘracy z Poradnią dla osób z Problemem A]koholowym
teľapeutä pľzepľÖlvadzlłzajęcia z gnrpami leczonych ďkoholikiw
,,Zap obieganie nawľotom p ic i a'' na łącnląlovotę' 2

Zgoďnie

z

.

02

5,- zŁ'

zadaniami okľeŚlonymi w programíe pod poz.

4

zorganizowano

wyp oczynek z pľo gľame m działań socj oterapeutycznych. Reďi zacją zađania

_
_
_
_
-

zajęĘ się

:

oratorium przy Parafii Św. Cyryla i Metodego
Diece zja\ĺe Stowaľzyszeníe Ivftodzieiry Katolíckíej

Míejskíepĺacówkipozaszkolne w ľamach akcjí ,)'ato w míeście,,
Polski Komitet Pomocy Społeczrej
Związek Harcerstwa Polskiego

Poniesione wydatki to kwota. 30'490,- zł..- zł. W akcji wzięło udziaĘ 435
dzieci.

w

szeroko pojętą działalność zapobíegawczą

Miejska Bibtíoteka, szkĘ które

i

edukacyjną włączyłasíę

oľganizowaĘ cykl konkursów literacko _

6

plastyczrrych dla

uczĺiów z żyľardowskich szkół pod hasłeĺą'Dziękujeníe

pue'' na krľotę 3.5l0 ,- zł.

Rodzinny Klub Abstynencki ,Jlfhzenka" realinljąc swoją działa|ność
statutowa organizował dla rľybranej gupy osób uzaleinionych

i

współuzależnionych warsztaĘ

i teningi

psychologiczne, prowadził

działalnośćedukacyjną o w środowisku szkolnym wobec uczniów

i

ich

rodziców .Dzíałanie stafutowe zostały sfinansowane na kwotę Zł. 5.000,_

Również kwotą 5.000,_ zł wydatkowano na sprzęt stanowiący wyposażenie
miejsca spotkan gľupy AĄ Al.- Anon.

We wspĘracy z Urzędem Maľszałkowskim w Warszawie przepľowadzono
szkolenie (kwotą zł56Ö,- ) natemat:

l.

Rozwią7ywanie pľoblemów alkoholowych

.

2. Dzĺałaniewspierające i pomocnicze dla dzieci alkoholików.
3, Wdľazanię procedury interwencji wobęc przęmoay w rodzinię ,'niębieska
liniď', w ldórych uczestnic zylí przedstawíciele różnych zawodiw

l-

lekarz

1-

policjant

1-

pracownik socjalny MOPS

l-

członek GKRPA

3_

przedstawiciele lokalnych gÍvp vzależnionych

Ż- peđagogów
Na zakup liteľatuy fachowej wydano _75z,- zł a lsłotą 8.500,-

:

ż wspaľto

działalnośćszkćń na rzecz dneci zrcdnn alkoholicznych.

Najwięcej Środków i działań włożonow realizację programów
profilaktyczno _ edukacyjnych reďizowanych đlamłodzieży w szkołach
pođstawowyclri ponadpodstawowyclr aw szczególności

:

-

w 22 grupaoh realizowano program ,'7 lĺroków'' ( II elemęntarz ) dla szkoł
podstawowych - w 18 grupach program ,J.{asze spotkania ,, dla szkď
podnadpodstawowych

_

nionođramat,, Kto ĺiaŚtęprny đopiekła,, w wykonaĺiiu RyszaľđaFaľona dla

uczliów klas VII i Vu.

_

Debatę szkolną w ramach kampanii ,,alkohol kradnie wolnośi''
cykl spotkań z M Aleksandrowem
spektakle z komentarzem psychoterap€UtY

,,

Dzieci z dworca

Zao" i ,pez

powÖđu''.

- Progĺam autorski ,,Jak sobie radnć zpÍzemacą innych i własna agľesja''
_ Progľam autoľski r' Nadużywaszpĺzegriĺwasz"
_ Program 'trofilaktyka uzaLeżnień w szkole hr:manistyczĺlej"
- Cykl zajęć: eđukacyjnypromujących dobry i zdrowy styl Ęcíaoraz
pogadanki pľzeprawadzone pľzez cżonkiw klubu Abstynenta na łączna
kwotę.44.268,- zł

Reasumując powyższe naleĘ stwierdzić,

Że

Gminny Progľam

Rozwiąąrwania Pľoblemów Alkolrolowyclr został nealizowany za
wyjątkiem:
doposażenía Poradni dla osób z Problemem Alkoholowym w pomoce do

monítoľowaníaskutecnościIeczenla ( z uwagi na art.42 Ustawy z o ZoZ

i

nieuregulowany stan prawny samodzielnego zespolonego ZOZ'v

w Żytarđowie)
kontroli punktów sprzedzŻy alkoholu

z powodu

niewypełnienia zapisu

programu przez ówczesnego pehomocnika.

W cíągu t999r. do

Zuządu Míasta níe wpłyręľynowe íllícjatywy

w zĺl]<resie zadaíl, realizorvanych
a

p ez

Errinę w pľzedmiotowej sprawie

progÍam został opracowany na podstawie wskaźnikÓw ogólnokrajowych'

8

Wnioski do dalszej działalno Ści profilakťy cmej i _pľewencyjnej

.

:

wanóc eđrftacjęí ínformację w zakresie szkodIiwościďkohohl przez
lokalne media.

ČpťowädŽićintensy-wną infonnację o istniejących

foľmach poľađnictwa

i pomocy.

} monitorować skutecznośó podjętych dz.laŕĺair
o skoordynowaó działania insĘrtucji pomagających w rozwiązywaniu

.

pľoblemów alkolrolowych i wdrtaé formy pľewencjíí pľofilaktykí.
ptzeprowadzić: profesjonalną diagnozę problemu na terenie miasta.
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