RADA MIAST A MARKi

AI. J. Pik~ud~klego9?
05~270 MARKt
tel. (0-22) 781-'10-03
Fa.x 781-13-78

moj. MazQUJieckie

Uchwala Nr XXXV/355/2009
Rady Miasta Marki
z dnia 16 grudnia 2009roku

w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwillzywania Problemow Alkoholowych
oraz Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z clnia 8 marca 1990 roku

0

samorzqdzie

gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p6iniejszymi zmianami), art. 4 1 ust. 1 i 2
ustawy z clnia 26 paidziemika 1982 roku

0

wychowaniu w trzeiwosci i przeciwdzialaniu

alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z p6iniejszymi zmianami) oraz z art. 10
ust. 1- 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku

0

przeciwdzialaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179,

poz. 1485 z p6iniejszymi zmianami) uchwala si~ co

nast~puje:

§1

Uchwala

si~

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych oraz

Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2010 stanowi'lcy zal'lcznik do niniejszej uchwaIy.

§2

Wykonanie uchwaly powierza si~ Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia.

PRZEWODNIOZA;OA

(o/)Mia~ ~i

dr #aria ~r~b'y{;-P{WkO

RADA MIAST A MARK!
J. Pil lud-cklego 85
05-270 MARKI

AI.

Zal'lcznik do Uchwaly

Nr XXXV/35512009
Rady Miasta Marki
z dnia 16 grudnia 2009 r

tel. (0-22) 781-10-03
Fax 781-13-78

mojo Mazoruieckie

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIJ\ZYWANIA PROBLEMOW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII
MIASTA MARKI NA ROK 2010
Niniejszy Program uwzgl«dniaj'tc zadania okreSlone w art. 4 1 ust. 1 pkt. 1-7 ustawy
o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi i wart. 10 ust. 1 - 4, art. 2 ust.
1 pkt 1 - 3 ustawy 0 przeciwdzialaniu narkomanii oraz zalozenia polityki spolecznogospodarczej wynikaj'tce z Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w
Alkoholowych na lata 2006 - 2010 i kierunki dzialari wynikaj'tce z Krajowego Programu
Przeciwdzialania Narkomanii na lata 2006 - 201 0 okresla zamierzenia, a wi«c lokaIn'i
strategi« w zakresie profilaktyki i rozwi'lZywania problem6w alkoholowych, ochrony przed
przemoc't w rodzinie oraz przeciwdzialania narkomanii.
Dzialania prowadzone w 2010 roku opiera6 si« b«d't 0 zintegrowane dzialania
profilaktyczne oddziaJywuj'tce na gl6wne czynniki chroni'tce przed podejmowaniem czyn6w
ryzykownych, minimalizuj'ice szkody zdrowotne i ekonomiczne wynikaj'tce z naduZywania
alkoholu, uzywania srodk6w odurzaj'tcych lub substancji psychotropowych, kt6rych
realizacja powinna przyczyni6 si« do poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego
mieszkaric6w, wlasciwego wychowania mlodego pokolenia oraz zwi«kszenia porz'tdku
publicznego.

I.

OPIS ZJAWISKA NA PODSTAWIE DIAGNOZY

Program opracowany zostal na podstawie diagnozy sytuacji problem6walkoholowych
wyst«puj'tcych w Markach. Diagnoza powstala w oparciu 0 materialy wlasne Urz«du Miasta
Marki oraz badari i danych statystycznych pozyskanych od partner6w i realizator6w
Programu oraz instytucji. Wykorzystano r6wniez dane pochodz'tce z badania ankietowego
"Mlodzi Polacy 0 zachowaniach ryzykownych." realizowanego w ramach kampanii
"Zachowaj Trzezwy Umysl", wykonanego w maju 2007 roku i 2009 roku w V klasach
szkoly podstawowej i II klasach gimnazjalnych.
1. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA
Struktura demograficzna mieszkaric6w Marek w na przelomie lat 2007-2009
przedstawiala si« nast@uj'tco:
Stan na 31.12. 2007

Stan na 31.12.2008

Stan na 31.10.2009
.

Liczba mieszkaric6w
og6lem
% calej populacji
- kobiety
- osoby w vvieku
produkcyjnym .

23 020.

23754

24490

52,4%

52,64

52,73

63,8 %

63,9

63,78

- osoby

w wieku
poprodukc:v.jnym
- osoby ponizej 18
rok" zycia
Liczba
urodzen
og61em
Liczba
zgon6w
og61em

11,6

11,4

11,32

24,5

24,7

24,9

330

462

329

183

197

153

dominuj<tc<tgruP<tmieszkailc6w Marek, z uwagi naplee s<tkobiety,
dominuj<tc<t gruP<t wiekowll wsr6d mieszkailc6w Marek S<t osoby w wieku
produkcyjnym,
kolejn<t co do Iiczebnosci gruN mieszkanc6w Marek S<t osoby ponizej 18 roku Zycia,
osoby w wieku poprodukcyjnym to niewielka grupa mieszkailc6w,
liczba urodzen znacznie dominuje nad Iiczbll zgon6w.
2. DOST~PNOSC NAPOJOW ALKOHOLOWYCH

Uchwala Nr V/26/2007 Rady Miasta Marki z dnia 21 lutego 2007 roku w sprawie
okreslenia liczby punkt6w sprzedazy napoj6w alkoholowych zawieraj<tcych powyzej 4,5 %
alkoholu (z wyjlltkiem piwa) przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedazy i w
miejscu sprzedazy okreslila limit puukt6w sprzedazy napoj6w alkoholowych. W Markach
moze bye ich 11lcznie 120 (sklepy i Iokale gastronomiczne). Limit puukt6w prowadzllcych
sprzedaz napoj6w alkoholowych do spoZycia poza miejscem sprzedazy Cbez piwa) wynosi
100 (sklepy). Limit punkt6w prowadzllcych sprzedaz napoj6w alkoholowych do spozycia w
miejscu sprzedazy (bez piwa) wynosi 20 (lokale gastronomiczne).

Liczba punktow
sprzedai:y
napojow
alkoholowych
do spoZycia poza
miejscem
sprzedazy
(sklepy)

Rodzaj
zezwolenia

Stan na
31.12. 2007 oku

A - do 4,5 % oraz
piwo
77
B - od 4,5 % do 18 %
57
z wyj<ttkiem piwa
C- powyzej 18 %
48

Razem liczba punkt6w
do spozycia w
A- do 4,5 % oraz
plWO
miejscu
sprzedazy
B-od4,5%doI8%
(lokale
z wY.illtkiem piwa
gastronomiczne)
C - powyzej 18 %
Razem liczba punkt6w

Stan na
31.12.2008 roku

68
57
50

78

69

10

9

6
6

5
5

10

9

W 2007 rok" liczba mieszkailc6w przypadajllcych na 1 puukt sprzedazy wynosila 299,
przy czym g~stose sieci sprzedaZy napoj6w alkohoI01;vych powyzej 18% na jednego
mieszkailca wynosila 426. Podobnie w 2008 roku liczba mieszkailc6w przypadaj'icych na
1 punkt sprzedazy Vi)'l10sila 300, przy CZ)'l11 g~stose sieci sprzedazy napoj6w alkoholowych
povqzej 18% najednego mieszka6ca wynosila 426.

3. POMOC DLA OSOB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM
Osoby uzaleznione objt<te wsparciem pracownik6w s1mb pomocy spolecznej w latach
2007-2009 (ir6dlo OPS):

Osoby objfte
wsparciem
pracownik6w slnZb
pomocy spolecznej
og61em liczba os6b
korzystaj'lcych z opieki
OPS
w tym liczba rodzin z
problemem
alkoholowym
liczba os6b z problemem
alkoholowym
w tym Iiczba rodzin z
problemem
narkotykowym
liczba os6b z problemem
narkotykowym

Stan na
31.12.2007

Stan na
31.12.2008

Stan na
31.10.2009

1132

1104

771

54

73

36

8

7

II

2

3

0

2

"

0

0

Osoby uzaleznione S'l czt<sto niezaradne Zyciowo, bezradne w prowadzeniu
gospodarstwa domowego i w wychowaniu dzieci. Z uwagi na duZy odsetek os6b
z problemem alkoholowym korzystaj'lcych z pomocy OPS wskazane jest minimalizowanie
oraz zapobieganie szkodom spowodowanym wyst@owaniem w rodzinie problemu
a1koholowego, poprzez obj;;cie tych rodzin kompleksow'l pomoc'l 0 charakterze zarowno
naprawczym, jak i profilaktycznym np. poprzez tworzenie systemowych programow pomocy
osobom z problemem alkoholowym.
4. NIETRZEZWOSC W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

Liczba nietrzeiwych

Stan na
31.12.2007

Stan na
31.12.2008

zatrzymanych w celu wytrzeiwienia w
pornieszczeniach policyjnych.

117 os6 b

76 os6b

ponizej 18 roku zycia w policyjnych izbach
dziecka

20soby

20soby

odwiezionych do domow rodzinnych

2osoby

Brak danych

5. MLODZIEZ A ZACHOWANIA RYZYKOWNE
W ramach kampanii "Zachowaj Trzeiwy Umysl" w maju 2007 roku i 2009 roku w
V klasach szkoly podstawowej i II klasach ginmazjalnych przeprowadzono badania
ankietowe "Mlodzi Polacy 0 zachowaniach ryzykownych."

Celem przeprowadzonych badaiJ. bylo dostarczenie informacji na temat stosunku dzieci
i mlodziezy szkolnej do papieros6w, a1koholu, narkotyk6w i przemocy.
Analizuj'lc odpowiedzi sposr6d nadeslanych ankiet dokonano analizy 124 formularzy
dotycz'lcych wypowiedzi uczni6w z V klas szk61 podstawowych wypowiedzi uczni6w
pogrupowano wedlug nastitpuj'lcych zagadnieit:
• poziom swiadomosci dotycz'lcy spozywania alkoholu w srodowisku r6wieSniczym (pytania
8,9,10),
• wlasne zachowa.'1ia i sytuacje zwiqzane ze stosowaniem srodk6w uzalezniaj'lcych (pytania
3,6,11,12),
• pogl'ldy dzieci na temat uZywek i przemocy (pytania 1,2,4,5,7,13,14)
ZESTAW PYTAN
1. Na imprezie u kolegi 11' domu solenizant nalewa do kieliszk6w wino i cz~stuje
wszystkich. Jak bys si€ zachowal?
2. Czy impreza (imieniny, zabawa) bez alkoholujest nudna?
3. Czy 11' Twojej rodzinie sq osoby, kt6re naduzywajq alkoholu?
4. Ficie alkoholu przez doroslych (powyzej 18 lat) jest:
5. Czy pijqc piwo, mozna uzaleznic si€ od alkoholu?
6. Czy piles alkohol? Jdli tak, to jaki... 111'jakiej sytuacji?
7. Czy myslisz, ze mozna wpasc 11' nal6g, pijqc alkohol 11' wieku 12 lat?
8. Czy Twoi r6wieSnicy pijq alkohol? Jesli tak, to 11'jakich sytuacjach?
9. Czy rodzice poZ>l'alajq Ci czasem napic si~ alkoholu? Jesli tak, to jaki to jest alkohol?
10. Czy kiedykolwiek namawiano Ci€, bys wypil alkohol? Jdli tak, to kto Ci€ namawial?
11. Czy wypilbys alkohol, gdyby Ci za to obiecywano cos barclzo atrakcyjnego?
12. Czy palisz papierosy? Jesli tak, to jak CZ€sto?
13. Czy palenie marihuany moze prowadzic do uzaletnienia od narkotyk6w?
14. Czy mozna stosowac przemoc w waznych sytuacjach? Jdli tak, to kt6re z nich sq
wazne i usprawiedliwiajqprzemoc?
Wnioski:
Zdecydowana wiitkszosc uczni6w uznaje, ze pij'lc piwo nie moma siit uzaleznic od
a1koholu. W zwi¢u z b1itdn'l ocen'l szkodliwosci picia piwa, a zatem brakiem wiedzy w
duzej populacji dzieci szk61 podstawowych nalezaloby rozszerzyc akcjit propagandow'l
dotycz'lC'l spozywania piwa. Ciekawe zajitcia (np. opracowane w formie calych pakiet6w
edukacyjnych, warsztat6w) mog'l bardziej skutecznie dzialac na dzieci niz same pogadanki
czy ulotki.
Bardzo niepokoj'lcy jest fakt, ze dzieci pily a1kohol na imprezach rodzinnych oraz w
innych okolicznosciach; kt6re w ich rozumieniu byly zwiqzane z rodzinnymi uroczystosciami
(inne okolicznosci). Wyniki badaiJ. wskazuj'l na duzy udzial rodziny w rozpijaniu dzieci,
powinno siit dotrzec z programem przeciwdzialania patologiom do kaZdej osoby doroslej i
nieletniej. Wame jest aby nie ustawac w pracy edukacyjnej z rodzicami. Bior'lc pod uwagit
mIody wiek ankietowanych (11-12 lat), powaZy niepok6j budz'l postawy rodzic6w.
Przyzwolenie rodzic6w na picie przez dzieci prowadzi do zatarcia granic mi<edzy dobrem a
zlem. Powoduje r6wniez tworzenie siit u dzieci wzorc6w przyzwolenia wewnittrznego na
podejmowanie zachowaiJ. ryzykownych. Konsekwencj'l tego jest danie sobie prawa do picia w
domu bez wiedzy rodzic6w. Niezalemie od motywacji rodzic6w pozwalanie (a nawet
namawianie go) ll-letniemu dziecku na picie a1koholu jest niedozwolone. Wyniki badaiJ.
swiadcz'lo koniecznosci podjitcia pracy profilaktycznej nie tylko w srodowisku r6wiesniczym
uczni6w, ale takZe w srodowisku rodzinnym. Nie wystarczy realizacja program6w
wychowawczych i profilaktyki szkolnej. Zachodzi koniecznosc wsparcia szeroko pojittego
srodowiskawychowawczego dzieci. Rodzicom nalezy uswiadomic, ze dziecko powinno miec
jasne, czytelne reguly postitpowania, nie zaburzone przez namowy i przyzwolenia doroslych.
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W zwi¢u z opm1il UCZlliOW, ze pa1ilc marihuan«, nie moma uzaleznie si« od
narkotyk6w istnieje niebezpieczenstwo ulegania namowom na spr6bowanie marihuany, a bye
moze niekt6re dzieci juz majil doswiadczenia z tym zwi<jZane.
Wsr6d dzieci wyst«puje realne, wzrastajilce zagrozenie agresjil i przemocq, jesli
narazone jest dobro rodziny, przyjaci61 lub ich wlasne (66,59%). Swiadczy to 0
nieumiej«tnosci rozwi<jZyWania konflikt6w, zwlaszcza w grupie r6wieSniczej. Nalezaloby
wprowadzie programy edukacyjne, kt6re uwrazliwialyby dzieci na wartose drugiego
czlowieka i rozwijalyby umiej«tnosci nieagresywnego rozwi<jZywania konflikt6w i radzenia
sobie ze stresem i frustracjil.
NiezaleZnie od wynik6w uzyskanych nie mozna reiygnowae z prowadzenia akcji
propagandowych pokazujilcych dzieciom mozliwosci dobrej zabawy bez uZywek oraz
uczilcych podejmowania dobrych dla zdrowia i Zycia decyzji. Aby pom6c dzieciom w
szybszym dojrzewaniu moralnym i spolecznym naleZy wprowadzae w szkole i poza niil
zaj«cia dotyczilce asertywnosci, nabywania umiej«tnosci oceny szkodliwosci sytuacji i
zachowall. Zaj«cia moma realizowae w ramach gminnych program6w profilaktycznych i
lekcji wychowawczych opartych na zadaniach profilaktyki pierwszorz«dowej.
Analizujilc odpowiedzi sposr6d nadeslanych ankiet dokonano analizy 49 formularzy
dotyczilcych wypowiedzi uczni6w z II klas gimnazjalnych wypowiedzi uczni6w
pogrupowano wedlug nast«pujilcych zagadnien:
- poziom swiadomoSci dotyCZilcy uzaleznien wyst«pujilcych w srodowisku r6wieSniczym
(pytania 1,6),
- wlasne zachowania i sytuacje zwiqzane ze stosowaniem srodk6w uzalezniajilcych lub
odurzajilcych i alkoholu (pytania 2,5,8,9,10,15),
- stosunek ankietowanych do palenia nikotyny i marihuany oraz opinia nastolatk6w dotyczilca
stosowania przemocy 9 pytania 4,7, II ,16).
ZESTAW PYTAN
1. Cry znasz osoby ze swojej grupy wiekowej, kt6re stosujqjakie!i srodki odurzqjqce lub
uzaletniajqce? Je!ili tak, to zaznacz te srodki.
2. Cry sam pr6bowales jakichs srodk6w odurzajqcych? Jesli tak, to jakich?
3. Cry sqdzisz, te motna bezpiecznie dla organizmu palie marihuanfi.?
4. Cry uwatasz, te picie alkoholu na imprezach mote zaszkodzie nastolatkowi?
5. Cry zdarzylo Ci sil(.pie alkohol? Je!ili tak, to jaki to byl alkohol?
6. Cry Twoi koledry I koletanki pijq alkohol?
7. Cry zwracale!i im uwagl(., teby tego nie robili? Jesli nie, to dlaczego?
8. Cry uwatasz, te piwo to alkohol?
9. Cry rodzicepozwalajq Ci wypie alkohol prryjakiejs okazji (np. imienin lub swiqt) ?
10. Cry kiedykolwiek namawiano Cil(., bys wypil alkohol? Je!ili tak, to kto Cil(. namawial?
11. Cry wypilbys butelk~ wina, gdyby obiecywano Ci za to bardzo atrakcyjny prezent?
Niezaletnie od wybranej odpowiedzi uzasadnij jq.
12. Cry paliles I palisz papierosy?
13. Cry utylbys przemocy, gdybys uwatal to za konieczne?
14. Kt6rqz nitej11'ymienionych sytuacji uznalbys za usprawiedliwiajqcqprzemoc
(koniecznq) ?
15. Cry 11' Twojej rodzinie pije sil(. alkohol?
16. Cry uwatasz, te alkohol powinien bye sprzedawany wsrystkim, kt6rry chcq go kupic,
bez 11'zgll(.du na wiek? Dlaczego tak sqdzisz?

Wnioski:
Zdecydowana wi«kszose ankietowanych uczni6w II klas szk61 gimnazjalnych podaje,
ze osoby z ich grupy \viekowej stosuj~ srodki odurzajilce lub uzalezniajilce. nose tych os6b
ulegla zwi«kszeniu w stosuuku do roku 2007 niezaleznie od stosowanego srodka oraz
pojavvily si« nowe srodki (leki) tylko u dziewczilt. Wynika z tego, ze prawie kazdy uczen ma
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mozliwos6 dost'<])u do srodk6w zagrazaj'lCych zdrowiu lub Zyciu, stosowanych przez
koleg6w.
Niepokoj'lcym jest fakt, ze wi<ecej niz polowa uczni6w pr6bowala jakichS srodk6w
odurzaj'lcych. Przede wszystkim pili alkohol i palili papierosy ale przy og6lnej tendencji
spadkowej, natomiast nast'lPil wzrost stosowania narkotyk6w. Wyniki badan ankietowych nie
uwzgl<edniaj'l trwania zjawiska w czasie. Nie jest wiadome czy bezposredni kontakt byl
sporadyczny, jednorazowy, czy tez trwal przez dluZszy czas lub trwa nadal. Prawie co
czwarta osoba ankietowana uwaza, ze moma bezpiecznie dla organizmu pali6 marihuan«.
Jako rodzaj pitego alkoholu zdecydowanie dominuje piwo. Do picia w6dki przyznala
si« ponad polowa ankietowanych nastolatk6w, deklaruj'lcych cZ<este spoZywanie alkoholu, co
swiadczy to 0 zagrozeniu alkoholizmem tej grupy mlodzieZy.
Niepokoj'lce jest, ze stwierdzenie mlodzieZy, iz rodzice nie pozwalaj'l im spoZywa6
alkoholu, bez wzgl<edu na okolicznosci rna tendencj<e znizkowq, a zwyzk<e uzyskuje takie
pozwolenie w szczeg6lnych sytuacjach (np. uroczystosci rodzinnych). Przyzwolenie rodzic6w
na okolicznosciowe picie alkoholu moze przyczyni6 si« do utrwalenia nawyk6w i
uzaleznienia si<e mlodzieZy. Rodzicom nalezy uswiadomi6, ze ich postawy S'l decyduj'lce w
ksztaltowaniu si<e nawyk6w i norm u mlodzieZy. Te podstaviy zasad i regul, J....1:6re b«d'l przez
mlodziez realizowane w ich dorosl:ym zyciu wywodz'l si« w wi<ekszosci z tego co
spontanicznie i niecelowo przekazali im rodzice.
Sposr6d wszystkich ankietowanych uczni6w, ponad polowa byla namawiana do picia
alkoholu. Zdecydowanie najcz«sciej osobami namawiaj'lcymi byli koledzy lub kolezanki z
grupy r6wiesniczej. Wynika st'ld, ze najwi<eksze zagrozenie istnieje we wlasnym srodowisku
r6wiesniczym.
Uzasadnieniem uZycia przemocy, zar6wno dla chlopc6w jak i dla dziewcz'lt,
nasmiewanie si« przez kogos lub poczucie doznania od innych krzywdy i koniecznos6
odreagowania. W srodowisku nastolatk6w, wyst«puje wi<ec, zagrozenie agresj'l i przemoc'l'
Wyb6r przez mlodziez przemocy jako sposobu odreagowania stresu i frustracji, swiadczy 0
nieumiej<etnosci rozwi'lZywania konfliJ....1:6w, zwlaszcza w grupie r6wiesniczej.
NaleZy nasili6 dzialania profilaktyczne ukierunkowane na rozwijanie u mlodzieZy
postaw asertywnych: wzmacnianie konstrukcji emocjonalno-psychicznej uczni6w oraz
ukazywanie ciekawych i zdrowych form sp<edzania wOlnego czasu i rozwijania wlasnych
zainteresowait.
WY]'lowiedzi wykazaly r6wniez koniecznos6 i zasadnos6 podejmowania
r6znorodnych, dlugofalowych zadan ucz'lcych dzieci i mlodziez zdrowych form sp<edzania
wolnego czasu i planowania swojej przyszlosci na podstawie czynnik6w chroni'lcych i
istniejitcego w spo1eczeitstwie systemu wartosci i norm.
Na terenie miasta funkcjonuje 5 publicznych szk61 podstawowych i 2 gimnazja, w
J....1:6rych uczy si« blisko 3 trzy tysi'lce dzieci i mlodzieZy. W wymienionych plac6wkach
oswiatowych prowadzone S'l r6mego rodzaju dzialania edukacyjno-profilaJ....1:yczne w zakresie
przeciwdzialania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy m.in.:
w oparciu 0 szkolne programy profilaJ....1:yczne realizowane sit programy profilaktyczne
np. "Sp6jrz inaczej", "ART.- Trening Zast<epowania Agresji", "Cukierki" itp.
zaj<ecia pozalekcyjne,
pozaszkolne swietlice srodowiskowe i klub socjoterpeutyczny,
pozalekcyjne zaj«cia sportowe,
W uzupelnieniu szkolnych program6w profilaktycznych w 2009 roku zlecono realizacj«
zevm«trznych program6w profilaktycznych:
"Tw6j demon agresja" - autorski program profilaktyczny,
"Co mog'l smoki a czego nie" - speJ....1:akl profilaktyczno- wychowawczy,
,,11.1:0 tu rZ'ldzi" - spe1.1:ak1 profilah.1:yczno- wychowawczy,
"Jak nie przegra6 na starcie", "Razem gramy wygrywamy" - warsztaty profilaktyczne.
Udzielanie pierwszej pomocy z programem profilaktycznym - warsztaty profilaktyczne.
Udzial w nich wzi<elo og6lem 1800 uczni6w.
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Prowadzenie tego typu program6w profilaktycznych zwi«kszajilcych swiadomosc dzieci
i mlodzieZy na temat uzaleznien oraz przemocy, zmniejszania wieku inicjacji alkoholowej
oraz nauki asertywnosci jest konieczne z uwagi na wyst@ujilce problemy. Organizujilc
r6znego typu zaj«cia pozalekcyjne (sportowe, profilaktyczne, kola zainteresowan) przekazuje
si« uczniom wiedz« oraz wzorce zdrowego i bezpiecznego zycia bez nalog6w. Jest to jedna z
najskuteczniejszych form zapobiegania negatywnym zjawiskom wyst«pujilcym w szkolach.
Negatywne wzorce zachowan, pogarszajilca si« sytuacja materialna rodzic6w, wzrost
bezrobocia, brak kontroli sp«dzania wolnego czasu ze strony rodzic6w, to tylko niekt6re
z przyczyn podejmowania przez uczni6w ryzykownych zachowan. Aby im zapobiegac i nie
dopuszczac do wykluczenia spolecznego naleZy klasc nacisk przede wszystkim na
zapewnienie fachowej opieki dzieciom juz od najmlodszych lat oraz wdrazanie odpowiednich
program6w.
6. SYSTEM PORADNICTWA
W ramach wykonania Gminnego Programu Profilaktyki w Markach prowadzony jest
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny. Oferta Punktu skierowana jest zar6wno do os6b
majilcych problem w wlasnym uzaleZnieniem, jak i do czlonk6w rodziny.

Liczba

Rodzaj porad

Stan na
31.12.2007

Liczba
udzielonych
porad
indywidualnych

og6lem

418

547

z problemem
alkoholowym

320

469

98

78

og6lem

162

171

z problemem
alkoholowym

103

138

z innym problemem
(przemoc, narkotyki)
Liczba
mieszkanc6w
korzystaj ilcych
z porad

z innym problemem
(przemoc, narkotyki)

59

Stan na
31.12.2008

.0.0
""

Przy Punkcie Punkt InformacY.ino-Konsultacyjnym od 6 lat dziala Grupa AA
(Anonimowych Alkoholik6w), kt6ra raz w tygodniu prowadzi otwarte mityngi dla os6b
uzaleznionych.

II. POSTANOWIENIA OGOLNE
1. CELE PROGRMU
I.
Podejmowanie dzialan profilaktycznych i wychowawczych majilcych na celu:
- op6mienie wieku inicjacji alkoholowej i narkotycznej,
- ksztaltowanie umiej«tnosci interpersonalnych, podejmowania decyzji i
rozwi'lZywania problem6w,
- rozwijanie wi«zi z gruPil spolecznych i dojrzalej odpowiedzialnosci do
podejmowania wlasci\vych wybor6w zycimvych.
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2.

3.

4.
5.
6.
7.

Zapobieganie powstawaniu problem6w wynikaj'lcych z nadUZywania alkoholu,
ograniczenie dost«pnosci spozywania napoj6w alkoholowych, ksztaltowanie
wlasciwych wzorc6w konsumpcyjnych.
Przeciwdzialanie zjawisku przemocy:
- niwelowanie problem6w wyst«puj'tcych w rodzinach,
- pogl((bianie procedur przeciwdzialaj'lcych przemocy domowej poprzez budowanie
systemu interdyscyplinarnego z bardziej skutecznymi formami wsparcia wobec
slabszych czlonk6w spoleczeiistwa( dzieci, kobiety).
Promocja zdrowego stylu Zycia i promocja zdrowia psychicznego.
Zwi((kszanie kompetencji wychowawc6w i nauczycieli w zakresie pracy z rodzicami.
Poszerzanie wiedzy i kompetencji rodzic6w w zakresie profilaktyki rodzinnej.
Zwi((kszanie kompetencji pracownik6w poszczeg6lnych instytucji dzialaj'lcych w
zakresie przeciwdzialania uzaleznieniom i przemocy.

2. ADRESACI DZIALAN PROGRAMU
Dzieci i mlodziez (takze z rodzin dysfunkcyjnych), rodzice dzieci, kadra pedagogiczna,
pracownicy socjalni, sluZby zdrowia i policji, pracownicy i czlonkowie organizacji
pozarz'ldowych dzialaj'lcych na rzecz rozwiqzywania problem6w uzaleZnieii i przemocy w
rodzinie, sprzedawcy napoj6w alkoholowych, pozostala spolecznosc.
3. ZALOZENIA PROGRAMU
I.
Koordynatorem programu jest Pelnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiqzywania
Problem6w Alkoholowych, powolany uchwal'l Zarz'ldu Miasta Marki Nr 139/2001
z dnia 27 czerwca 2001 roku, kt6ry realizuje dzialania programowe wraz:
- z Gminn'tKomisj'l Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych, powolan'l uchwal'l
Zarz'ldu Miasta Marki Nr 159/2001 z dnia 13 wrzesnia 2001 roku, do zadaii kt6rej
nalezy w szczeg6lnosci:
a)
inicjowanie zadaii wlasnych miasta Marki w zakresie przeciwdzialania
uzaleZnieniom i rozwiqzywaniu problem6w alkoholowych ,
b)
prowadzenie rozm6w motywuj'lcych do podj((cia leczenia z osobami dotkni((tymi
chorob'l alkoholow'l oraz pij'lcymi szkodliwie,
c)
podejmowanie czynnosci zmierzaj'lcych do orzeczenia przez S'ld Rejonowy w
Wolominie 0 zastosowaniu wobec osoby uzaleZnionej od alkoholu obowiqzku
poddania si(( leczeniu w zakladzie lecznictwa odwykowego,
d)
wydawanie opinii 0 zgodnosci lokalizacji punkt6w sprzedaZy napoj6w
alkoholowych z uchwalami Rady Miasta Marki,
e)
prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunk6w korzystania z zezwoleii na
sprzedaz napoj6w alkoholowych w Markach,
f)
realizowanie programu dla sprzedawc6w napoj6w alkoholowych w zakresie
przestrzegania ustawy 0 \vychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu
alkoholizmowi,
g)
wyst((powanie z wnioskami do Sqdu i prokuratury informuj'lcymi 0 stosowaniu
przemocy domowej oraz 0 wgl'ld w sytuacj(( rodzinn'l w przypadkach podejrzenia
o zaniedbywanie maloletnich przez rodzic6w i opiekun6w,
- ze szkolami w oparciu 0 szkolne programy profilaktyki , na podstawie ustawy z dnia 7
wrzesnia 1991 roku 0 systemie oswiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z
p6Zniejszymi zmianarni),
- z innymi podmiotami, wsp61pracuj'lcymi z samorz'ldem w Markach, a
przyczyniaj'lcymi si(( do prowadzenia zadaii w zakresie profilaktyki i rozwiqzywania
problem6w alkoholovvych oraz przeciwdzialania narkomanii i przemocy.
2. Zasady wynagradzania czlonk6w Gmilmej Komisji Rozwiqzywania Problem6w
Alkoholowych w Markach:
g

- za udzial w posiedzeniach i miesi«czn't prac« w komisji (przynajmniej 2 posiedzenia
komisji w miesi'tcu) na podstawie listy obecnosci czlonkow Komisji ustala si«
wynagrodzenie:
a)
dla przewodnicz'tcego - 350 zl miesi«cznie,
b)
ella czlonkow komisji - 300 zl miesi«cznie.
- koszty szkoleri i konferencji Gminnej Komisji wraz z uwzgl«dnieniem kosztow
przejazdu pokrywane sit ze srodkow przeznaczonych na realizacj« gminnych
programow profilaktyki i rozwiftZYWania problemow alkoholowych,
- zwrot kosztow podrozy czlonkow Gminnej Komisji w zwiqzku z pelnieniem
obowiqzkow sluZbowych nast«puje na zasadach, tak jak dla pracownikow
samorz'tdO\vych tj. na podstawie Rozporz'tdzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z
dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokosci oraz warunkow ustalania naleznosci
przysluguj'tcych pracownikowi zatrudnionemu w paristwowej lub samorz'tdowej
jednostce sfery budzetowej z tytulu podr6Zy sluzbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr
236, poz. 1990 z poin. zm.).
4. ZRODLA FINANSOWANIA
1.
Zr6dlem finansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiqzywania prob1emow
alkoho1owych oraz przeciwdzialania narkomanii sit srodki pochodz'tce z oplat
za korzystanie z zezwoleri na sprzedaz napojow alkoholowych uj«te w budzecie gminy
w dziale 851 "Ochrona Zdrowia"- na realizacj« zadari w 2010 roku zaplanowano kwot«
480.000 zlotych.
2.
Wydatki na realizacj« gminnego programu profilaktyki i rozwiqzywania problemow
alkoho1owych oraz przeciwdzialania narkomanii wedlug klasyfikacji budZetowej:
Rozdzial 85154 "Przeciwdzialanie alkoholizmowi" - na realizacj« zadari w 2010
roku zaplanowano kwot« 430.000 zlotych,
Rozdzial 85153 "Zwalczanie narkomanii" - na rea1izacj« zadari w 2010 roku
zaplanowano kwot« 50.000 zlotych,
wykonywane sit w oparciu 0 spis zawarty w niniejszym programie.

III. ZADANIA WLASNE GMINY
W ZAKRESIE PRZECIWDZIALANIA UZALEZNIENIOM I
ODPOWIADAJJ\CE 1M DZIALANIA DO REALIZACJI
1. Zwifkszanie dostfpnosci pomocy terapeutycznej
wsp61uzaleznionych i zagrozonych uzaleznieniem.

dla os6b uzaleznionych,

W ce1u realizacji zadania gmina prowadzie b«dzie nast«puj'tce zadania:
1. Funkcjonowanie
Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego Gminnej Komisji
Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych w Markach z udzielaniem przez specjalistow
porad dla uzaleznionych od alkoholu, wspoluzaleznionych, ofiar przemocy w rodzinie oraz
os6b z problemem narkotycznym.
2. Wspolpraca i wspieranie lecznictwa odwykowego poprzez realizacj« programow
dodatkovvych, niezb«dnych do dalszego etapu zdrowienia (nie realizowanych przez NFZ) ,
przeznaczonych dla pacjent6w Mareckich Poradni Terapii Uzaleznienia i Wsp6luzaleznienia.
Programy te mog't bye wprowadzone po zlozeniu stosownych wystqpieri przez zaklady opieki
zdrowotnej w ramach ktorych funkcjonuj'tporadnie.

3. Finansowanie szkolen i innych fo= spotkan dla osob zajmuj'lcych si« realizacj'l zadan w
zakresie profilal'tyki , odbywaj'lcych si« w ramach podnoszenia kwalifikacji. Szkolenia te
jako fo=a specjalizacji zawodowej sfinansowane mog'l byc dla czionkow GKRPA,
zawodowych pracownikow lecznictwa odwykowego, pracownikow uczestnicz'lcych w
realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych,
Przeciwdziaiania Narkomanii i innych uzaleznien, pedagogow, nauczycieli szkoi,
pracownikow programow pracy srodowiskowej, pracownikow socjalnych. Zwrot kosztow
podrozy w zwi'lzku z ww. pemieniem obowi¢ow siuzbowych nast«puje, tak jak dla
pracownikow samorz'ldowych tj. na podstawie Rozporz'ldzenia Ministra Pracy i Polityki
Spoiecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokosci oraz warunkow ustalania
naleznosci przysluguj'lcych pracownikowi zatrudnionemu w panstwowej lub samorz'ldowej
jednostce sfery budzetowej z tytuiu podroZy sluZbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz.
1990 z pain. zm.).
4. Doposazenie placowek terapeutycznych w Markach w materiaiy edukacyjne niezb«dne
dla pacjentow oraz fachowe publikacje, po ziozeniu zapotrzebowan przez dyrekcj« zak!adow.
5. Wyposazenie biblioteczek realizatorow zadan niniej szego programu w zakresie
przeciwdzialania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy, w fachowe publikacje.
6. Finansowanie badan wykonywanych przez biegiych w celu wydania opinii w
przedmiocie uzaleznienia od alkoholu i wskazania rodzaju zak!adu lecznictwa wobec osob
kierowanych na przedmiotowe badanie.
7. Dostarczanie wiedzy na temat FAS psychologom, pedagogom, terapeutom oraz
wszystkim, ktorzy zajmuj'l si« pomoc'l dzieciom w szczegolnosci z rodzin
zproblemem alkoholowym.
2. Udzielanie rodzinom, w kt6rych wystl'pnjlf. problemy alkoholowe i narkotykowe,
pomocy psychospolecznej i prawnej, a w szczeg61nosci ochrony przed przemoclf.
w rodzinie
I. Wspolpraca ze Starostwem Powiatowym w Wolorninie w zakresie funkcjonowania Filii
Powiatowej Poradni Rodzinnej przy Punkcie Info=acyjno-Konsultacyjnym Gminnej
Komisji Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych (poradnictwo prawnika i psychologa
rodzinnego.
2. Wspolpraca z Powiatowym Osrodkiem Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy
domowej.
3. Wspieranie zadan w zakresie przeciwdzialania patologiomspolecznym - dzialania
opiekunczo \\;ychowawcze prowadzone przez swietlic« srodowiskow'l "Chata" i
Mlodziezowy Klubu Socjoterapeutyczny w tym prowadzenie zaj«c i programow
socjoterapeutycznych oraz dOZywianie dzieci.
4. Finansowanie superwizji dla pracownikow placowek udzielaj'lcych pomocy
psychologicznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym lub narkotycznym.
5. Dofinansowanie kolonii i obozow socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowymjako integralnego elementu calorocznej pracy z dziecmi.
6. W celu prowadzenia dzialan w zakresie przeciwdzialania przemocy domowej przedkiada
SI«:
PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY
CELE PROGRAMU
1.
Zapobieganie wystf,'powaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie swiadomosci
spolecznej
a. Edukacja dzieci i mlodzieZy w zakresie sposobow radzenia sobie ze stresem i
agresJ't.
b. Realizacja programow dla rodzicow; warsztaty umie.i«tnosci rodzicielskich
przygotowuj'lce rodzicow do wychowywania dzieci bez przemocy.
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e. Prowadzenie dzialalnosei edukaeyjnej sluz~eej zmniejszeniu skali zjawiska
przemoey w rodzinaeh.
d. Prowadzenie badaiJ.lokalnyeh i ekspertyz na temat zjawiska przemoey domowej.
2, Zatrzymanie przemocy i zmniejszenie negatywnych nast~pstw dla ofiar i swiadk6w
przemocy.
a. Wdrozenie "Niebieskieh Kart" - proeedury interweneji praeownikow leeznietwa
odwykowego, gminnej komisji, Osrodka Pomoey Spoleeznej, Polieji w sprawaeh
przemoey domowej,
b. Organizowanie pomoey psyehoterapeutyeznej dla dzieei i doroslyeh - ofiar
przemoey, realizaeja programow oehrony ofiar przemoey w rodzinie oraz
programow dla spraweow przemoey,
e. Udzielanie pomoey i wspareia osobom dotknit(tyeh przemoe~ i zmuszonym do
opuszezenia miej sea zamieszkania.
d. Wspolpraea z Powiatowym Osrodkiem Interweneji Kryzysowej dla ofiar przemoey
domowej w zakresie umieszezania w plaeowee i udzialu w prowadzonyeh
programaeh.
3. Profilaktyczna dzialalnosc informacyjna i edukacyjna w zakresie rozwiwwania
problem6w alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii, w szczeg61nosci dla dzieci i
mlodzieiy w tym prowadzenie dzialaIi na rzecz doiywiania dzieci uczestniczltcych w
pozalekcyjnych programach opiekuiiczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Zadanie to zamierzamy realizowac poprzez:
1.
Realizaejt( w szkolaeh prowadzonyeh przez gmint( profilaktyeznyeh programow dla
dzieei i mlodzieiy z zakresu przeeiwdzialania uzaleznieniom np. "Trzeei elementarz",
"Spojrz inaezej", "Cukierki" , "Zaehowaj Trzezwy Umysl" oraz warsztatow i innyeh
form w uzupelnieniu szkolnyeh programow profilaktyeznyeh.
2.
Zagospodarowywanie ezasu wolnego od nauki poprzez organizowanie przez szkoly
akeji "Zima w miescie".
Organizowanie i finansowanie pozalekeyjnyeh zajt(c np. sportowyeh z programem
profilaktyeznym jako aitematywy spt(dzania
woinego ezasu przez dzieei
i mlodziez oraz doZywianie dzieei uezestniez~eyeh w pozalekeyjnyeh programaeh
opiekwiezo-wyehowawezyeh i soejoterapeutyeznyeh.
4.
Promoeja zdrowego stylu zyeia i zdrowia psyehieznego poprzez realizaejt( romego
rodzaju programow .
5.
Prowadzenie dzialaiJ. edukaeyjnyeh przygotowuj~eyeh do odpowiedzialnego
rodzieielstwa:
1) wzbudzanie wsrod rodzieow potrzeby aktywnego udzialu w dzialaniaeh
profilaktyeznyeh prowadzonyeh na terenie plaeowek oswiatowyeh,
2) organizowanie warsztatow psyehoedukaeyjnyeh dla rodzieow, ktorzy nie radz~ sobie
z problemami wychowawezymi dzieci, np. program "Szkola dla rodzicow",
3) podnoszenie swiadomosei rodzicow 0 ieh wspolodpowiedzialnosei za edukaejt( i
wyehowanie dzieei.
4. Organizowanie lokalnych kampanii, piknikow, konkursow w zakresie przeeiwdzialania
uzalemieniom oraz stosowaniu przemoey np. akcja "Budzik" itp.
5.
Uezestnietwo w ogolnopolskieh kampaniaeh dotyez~eyeh problemu alkoholizmunp.
"Wyhamuj w port(", "Ciq;i;a bez alkoholu", "Zaehowaj Trzezwy Umysl", narkomanii np.
"Blizej siebie dalej od narkotykow", oraz przeeiwdzialania przemoey np. " Dzieciitstwo
bez przemoey" oraz w innyeh aktualnyeh kampaniaeh itp.
6. Kolportaz materialow informaeyjno-edukaeyjnyeh dotyez~eyeh przeeiwdzialania
alkoholizmowi, narkomanii i przemoey wsrod instytueji zajmuj~eyeh sit( przedmiotow~
problematyk~ oraz wsrod dzieei i mlodzieZy szkolnej i ealej spoleeznosei lokalnej.
,,
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4. Podejmowanie interwencji w zwiltzku z naruszeniem przepisow okreslonych wart.
13 1 i art. 15 ustawy oraz wystfpowanie przed sltdem w charakterze oskarZyciela
publicznego.
1. Systematyczne prowadzanie kontroli w punktach sprzedaZy napoJow alkoholowych
przeznaczonych do spoz:ycia na miejscu Iub poza miejscem sprzedazy,
w zakresie przestrzegania ustaVv)' 0 Vv")'chowaniu w trzezwosci.
2. Prowadzenie przez czlonkow Iokalnych Gminnej Komisji programu profilaktycznego
asertywnej komunikacji w pracy z klientem kupuj'tcym napoje alkoholowe.
1
3. W przypadku naruszenia przepisow okreslonych w art. 13 i 15 ustaVv")' organ Vv")'daj'tcy
zezwolenie podejmuje interwencj~ poprzez:
a) sporz'tdzanie dokumentacji potwierdzaj'tcej fakt naruszenia przepisow,
b) zawiadamianie odpowiednich organow 0 przest~pstwie,
c) udzial w rozprawie sftdowej.

5.Wspomaganie dzialalnosci instytucji, stowarzyszeii i osob f"Izycznych, sluzltcej
rozwiwwaniu problemow alkoholowych.
1. Merytoryczna wspolpraca ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarzqdoVv)'illi
realizuj'tcymi swoje dzialania statutowe zwiqzane z profilaktyk't i rozwiqzywaniem
problemow alkoholoVv")'ch, narkomanii i przemocy, Vv")'nikajftcymi z niniejszego Programu.
4. Udzielanie rekomendacji organizacjom pozarz'tdoVv)'ill realizuj'tcym swoje dzialania
statutowe zwiqzane z profilaktyk't i rozwiqzywaniem problemow alkoholoVv")'ch, narkomanii i
przemocy.
3. Zlecanie, powierzanie lub wspieranie organizacji pozarz'tdoVv")'ch w realizacji zadan
Vv")'nikaj'tcych z Programu:
- prowadzenie zaj~c opiekunczo-Vv")'chowawczych i socjoterapeutycznych w
placowkach opiekunczo-Vv")'chowawczych i socjoterapeutycznych,
- prowadzenie pozalekcyjnych zaj~c sportoVv")'chjako elementu oddzialywaJi
profilaktycznych stanowi'tcych integralny element programu profilaktycznego,
- prowadzenie placowek opiekuJiczo-Vv")'chowawczych i socjoterapeutycznych dla
dzieci i mlodziez:y oraz dozywiania w swietlicachklubach srodowiskoVv")'ch
i socjoterapeutycznych,
- prowadzenie punktow konsultacyjnych dla mlodziez:y.

IV. POSTANOWIENIA KONCOWE
Niniejszy program stanowi podstaw~ dzialaJi na rzecz mieszkaJicow miasta Marki w zakresie
rozwiqzywania problemow alkoholowych, narkotykoVv")'ch i przemocy w rodzinie, ktore
odbywac si~ b~d't w oparciu 0 okreslone pOVv")'zej zdania maj'tce na celu zmniejszenie skali
zjawiska na terenie naszego miasta.
PRZEWODNIOZ~OA

~Iaf~

dr--M/ria. PrzybY8z-Piwko
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