
UCHWAŁA NR XXXIV/224/09 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 11 grudnia 2009 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów   

Alkoholowych  na  rok  2010. 

 

 

 

       Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy  z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793 i Nr 
176, poz. 1238, z 2008 r. Nr  227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 144, poz. 1175) 
uchwala się, co następuje: 
 

 

       § 1. Przyjmuje się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na rok 2010 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

       § 2.  Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta ChełmŜy. 

 

 

       § 3.  Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

          Przewodniczący 
           Rady Miejskiej 
 
 
                   Janusz Kalinowski 
 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

do uchwały nr XXXIV/224/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie przy-

jęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010. 

 

 

    Zgodnie z art. 41  ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z  2007 r. Nr. 70, poz. 473 z późn. zm.) prowadzenie 

działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych naleŜy do zadań 

własnych gminy. Realizacja tych zadań stosownie do art. 4 1 ust. 2 prowadzona jest w oparciu o 

gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  uchwalany corocznie 

przez radę gminy.  

 

    Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta ChełmŜy na 

rok 2010 zwany Programem stanowiący załącznik do uchwały ma za zadanie rozwijanie i wspie-

ranie róŜnorodnych form działalności edukacyjnej, kulturalnej, w celu uświadomienia  szkodliwo-

ści naduŜywania alkoholu przez osoby z róŜnych grup dysfunkcyjnych. Popularyzowanie i prowa-

dzenie Ŝycia w trzeźwości, zmiany dotychczas występującego wzorca picia alkoholu i związanych 

z tym szkodliwych przyzwyczajeń w szczególności wśród dzieci i młodzieŜy to jeden waŜniej-

szych celów Programu. Skierowany jest do wszystkich osób zagroŜonych, uzaleŜnionych i współ-

uzaleŜnionych od alkoholu, w tym w szczególności do dzieci i młodzieŜy. Dostosowany jest do 

specyfiki zagroŜeń i uzaleŜnień od alkoholu występujących na terenie naszego miasta. 

    Zadania zawarte w  Programie zostały skonsultowane i uzgodnione z Miejską Komisją Rozwią-

zywania Problemów Alkoholowych.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                         
Załącznik                                                                                                       
do uchwały nr XXXIV/224/09  

                                                                                                                    Rady Miejskiej ChełmŜy 
                                                                                                                    z dnia 11 grudnia 2009 r. 

 
 
 

 
 

Miejski Program Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych na rok 2010 

 
 
    
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 

     Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych na rok 
2010  zwany  dalej Programem  określa  zadania  związane z  profilaktyką  
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w oparciu o dotychczasowe doświadczenia 
i diagnozę problemów alkoholowych występujących na terenie miasta ChełmŜy.    
     Podstawowym celem Programu jest profilaktyka uzaleŜnień, czyli zapobieganie po-
wstawaniu problemów alkoholowych, zmniejszenie rozmiarów istniejących problemów, 
stosowanie skutecznych metod ich zwalczania, ograniczenie liczby nowych przypadków 
uzaleŜnień oraz terapia. 
     Ujęte do realizacji w Programie zadania  wyznaczają ramy  profilaktyki, promują 
zdrowy styl Ŝycia bez alkoholu. Określają  działania  w  zakresie  terapii  osób uzaleŜnio-
nych i ich rodzin. Popularyzują prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieŜy, 
wspierają   szkolne  programy profilaktyczne. 
    Program na rok 2010 jest w duŜej części  kontynuacją   sprawdzonych  i społecznie  
uzasadnionych  zadań realizowanych w latach ubiegłych. 
 

  
 
    
 



I. Dostępność napojów alkoholowych 
 
    Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej ChełmŜy nr XXXVI/285/01 z dnia 28 września 2001  
roku w sprawie liczby punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych zawierających powyŜej 
4,5% alkoholu / z wyjątkiem piwa / przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy 
jak i w miejscu sprzedaŜy jest: 
 
 1) przeznaczonych do spoŜycia  poza miejscem sprzedaŜy            -  50  punktów; 
 2) przeznaczonych do spoŜycia w miejscu sprzedaŜy                     -  30 punktów.                                            
 
Obecnie na terenie miasta sprzedaŜ napojów alkoholowych  przeznaczonych  do spoŜycia 
poza miejscem sprzedaŜy prowadzi 50 placówek handlowych /sklepów/, w tym: 
 1) piwa i napojów  alkoholowych do  4,5%  zawartości alkoholu /nie limitowanych /                                       

-    6 placówek; 
 2)  napojów alkoholowych powyŜej  4,5 % /limitowanych/           -  44 placówki. 
 
Natomiast  sprzedaŜ   napojów   alkoholowych   przeznaczonych  do  spoŜycia  
w miejscu sprzedaŜy  prowadzi  21 punktów  gastronomicznych,  w tym: 
 1)  piwa i napojów  alkoholowych do  4,5%  zawartości alkoholu /nie limitowa- 
      nych /                                                                                            -   8 lokalach;                                                                                          
 2)  napojów alkoholowych powyŜej  4,5 % /limitowanych/             - 13 lokalach. 
 
Jak wynika z powyŜszego na terenie miasta usytuowanych jest 71 punktów sprzedaŜy na-
pojów alkoholowych prowadzonych przez 60 przedsiębiorców. Statystycznie na 1 punkt 
przypada 210 mieszkańców miasta. 
 
 
 
II. Diagnoza problemów alkoholowych  na tle  działań podejmowanych 
     w 2008  i  2009 roku     

         
     
    Większość osób spoŜywających alkohol robi to w sposób rozsądny, jednak istnieje 
pewna część społeczeństwa, która naduŜywa alkoholu. Powoduje to duŜą ilość szkód i za-
groŜeń w Ŝyciu rodzinnym i społecznym. Szkody zdrowotne wywołane alkoholem nie 
ograniczają się wyłącznie do szkód u osób uzaleŜnionych, lecz dotyczą takŜe członków ich 
rodzin. Często Ŝyją one w stanie stresu, co staje się przyczyną występujących u nich sta-
łych zaburzeń związanych z przystosowaniem, określanych mianem współuzaleŜnionych. 
     Podstawą do  opracowania zadań  zawartych w  Programie Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych na 2010 r. jest  dokonana analiza problemów alkoholo-
wych, jakie występowały  naszym mieście  w 2008 r. i w ciągu  9  miesięcy 2009 r. 
 
    Do najwaŜniejszych problemów wynikających z nadmiernego spoŜywania alkoholu 
moŜna zaliczyć następujące zjawiska: 
 1) samoniszczenie osób uzaleŜnionych od alkoholu; 
 2) naraŜenie  zdrowia i  okaleczenie  rozwoju  psychofizycznego osób uzaleŜnio- 



     nych; 
 3) szkody materialne występujące w rodzinach, gdzie ma miejsce problem nad- 
     uŜycia alkoholu; 
 4) dezorganizacja środowiska pracy; 
 5) naruszenia prawa  i porządku  przez osoby  nietrzeźwe. 
     Zapobieganie  tym zagroŜeniom wymaga  systematycznej i właściwie zorganizowanej  
działalności w zakresie profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
    Wymienione powyŜej negatywne zjawiska, które dotykają całe rodziny są przedmiotem 
działań róŜnych instytucji działających na terenie miasta ChełmŜy. Wszystkie  działania 
zawarte w Programie  mają doprowadzić do zmniejszenia rozmiarów skutków naduŜywa-
nia alkoholu. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe uzaleŜnieniu od  alkoholu najczęściej towarzyszy bez-
robocie, ubóstwo, bezdomność czy bezradność Ŝyciowa. Okazuje się, Ŝe bardzo niepoko-
jącym zjawiskiem w ostatnich latach stało się spoŜycie napojów alkoholowych nieletnich, 
tj. wśród  młodzieŜy szkolnej. Dlatego zadania ujęte w powyŜszym Programie skierowane 
są przede wszystkim do młodych osób, a w szczególności do  młodzieŜy  szkolnej z na-
szego miasta.  
  
     O rozmiarach występującego zjawiska  jakim jest uzaleŜnienie od alkoholu  świadczą 
przedstawione poniŜej  informacje.  
     Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  zwana dalej  Komisją, 
jako podstawowy cel wyznaczyła budowanie systemu pomocy dla osób uzaleŜnionych 
oraz ich rodzin, w szczególności przez szeroko rozumianą profilaktykę  wśród  dzieci i 
młodzieŜy. W 2009 r. MKRPA wprowadziła stały system informacji dot. działań 
podejmowanych w zakresie  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  
mający słuŜyć  młodzieŜy z terenu miasta. Wspólnie  z  Poradnią  Psychologiczno-
Pedagogiczną i  pedagogami szkolnymi opracowała  harmonogram szkoleń dla uczniów i 
rodziców w zakresie profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
W ramach działań Komisji prowadzony jest Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, obsługi-
wany przez jej członków. Do Punktu w 2008 r.  zgłosiło się: 
 1)  uzaleŜnionych od alkoholu  po raz pierwszy                                   - 14  osób; 
 2)  po raz drugi  i następny                                                                    - 22  osób; 
 3)  współuzaleŜnionych                                                                         - 11  osób; 
 4)  dobrowolnie  na leczenie                                                                   -  5  osób. 
W  2009 r. skorzystało z pomocy: 
 1)  uzaleŜnionych od alkoholu  po raz pierwszy                                   - 23  osób; 
 2)  po raz drugi  i następny                                                                    - 27  osób; 
 3)  współuzaleŜnionych, które szukały pomocy dla bliskich                - 44  osób; 
 4)  dobrowolnie  na leczenie                                                                  -  4 osoby.  
Większość z nich decydowała się   na terapię w Poradni Odwykowej.  
     Do Sądu Rodzinnego w Toruniu, w 2008 r. Komisja  sporządziła 6 wniosków celem 
sądowego nakazu   w  trybie  przymusowego  leczenia oraz  nadzoru  kuratora.  W  Sądzie 
odbyło się 7 rozpraw, w których uczestniczyli członkowie Komisji. Przeprowadziła 15 
rozmów  telefonicznych w sprawie naduŜywania alkoholu z osobami bliskimi z uzaleŜnio-
nym. Członkowie MKRPA pomogli napisać 1 wniosek do Sądu  z prośbą o rozłoŜenia na 
raty kary pienięŜnej, zasądzonej przez Sąd oraz 2 wnioski o rozwód i 1 o alimenty. Nato-
miast w 2009 roku do Sądu Rodzinnego Komisja sporządziła 12 wniosków o przymusowe 



leczenie i nadzór kuratora i  przeprowadziła 19 rozmów telefonicznych z osobami bliskimi 
z uzaleŜnionym od alkoholu. 
     Miejska  Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  współpracuje z Ośrod-
kami Odwykowymi w Czerniewicach i Świeciu oraz Miejskim  Ośrodkiem Edukacji,  Pro-
filaktyki i UzaleŜnień  w Toruniu.  Współpraca polega na ustaleniu terminów terapii dla 
osób uzaleŜnionych. Na leczenie w ośrodkach  odwykowych  w  Czerniewicach  i  Świeciu  
w 2008 r.   wyraziły  zgodę  4 osoby, a w  2009 r. 3 osoby z terenu miasta ChełmŜy. 
     W celu podniesienia wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z 
uzaleŜnieniem Komisja współpracuje na bieŜąco z Powiatową i Miejską Biblioteką 
Publiczną  oraz  z lokalną telewizją kablową i prasą lokalną. 
      Zasadnicze działania w ramach edukacji publicznej obejmują przedsięwzięcia o 
charakterze informacyjnym, edukacyjnym i profilaktycznym.W prasie lokalnej  
publikowane są artykuły o zagroŜeniach i skutkach, jakie wywołuje  choroba alkoholowa. 
Przez cały rok telewizja kablowa emituje aktualne dane dotyczące punktów pomocowych 
działających na terenie miasta.Komisja  prowadzi i aktualizuje  na bieŜąco stronę 
internetową. MoŜna tam uzyskać  informacje o pracy Komisji, mających się odbyć 
imprezach, szkoleniach i spotkaniach. 
     W ramach współpracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z 
Urzędem Marszałkowskim osoby, które są ofiarami osób naduŜywających alkoholu mogą 
korzystać z pomocy Rzecznika Praw Ofiar. Konsultanci  „Niebieskiej Linii“ działający 
przy Rzeczniku  udzielają  porad telefonicznie lub umawiają  na spotkanie osobiste z 
prawnikiem, psychologiem lub terapeutą.            
     W ramach  realizowanych  zadań z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej  
działa Punkt Terapeutyczny prowadzony przez wykwalifikowanego psychoterapeutę. Pra-
ca terapeuty  opiera się na niesieniu pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieŜy  uza-
leŜnionej od  alkoholu i narkotyków oraz ich  rodzinom. Łącznie  w 2008 r. zarejestrowano 
46 osób, natomiast w 2009 r. 15 osób które uczestniczyły w indywidualnych sesjach tera-
peutycznych. Bardzo często na zajęcia  przychodzi  młodzieŜ  szkolna aby dowiedzieć się 
jak  pomóc w leczeniu z  uzaleŜnienia swoim kolegom. W związku z tym prowadzone są  
grupowe zajęcia, mające na celu kształcenie umiejętności asertywnego odmawiania picia 
alkoholu. Rodzinom borykającym się z problemem uzaleŜnienia udzielana jest pomoc, 
informacja na temat uzaleŜnienia, moŜliwościach leczenia i  form pomocy członkom ro-
dziny ( w tym współuzaleŜnionym ), pomoc w formułowaniu wniosków do Sądu i Proku-
ratury – pomocy takiej udzielono 27 osobom. 
Na pomoc i wsparcie  terapeuty mogą teŜ liczyć osoby nieuzaleŜnione, będące w sytu-
acjach kryzysowych. 
    W Poradni Terapii UzaleŜnień od Alkoholu działającej  przy Niepublicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej“Przychodnia ChełmŜyńska“ w ChełmŜy w 2008 r.: 
 1) zarejestrowano 64 pacjentów, dla których organizowane  były  spotkania  in- 
     dywidualne lub sesje psychoedukacyjne; 
 2) z konsultacji  lekarza psychiatry skorzystało  48 pacjentów; 
 3) udzielono 121 porad;  
 4) do oddziału całodobowego zostały skierowane 2 osoby. 
Natomiast w 2009 r.: 
1) zarejestrowano  60 pacjentów; 
2) z konsulatacji lekarza psychiatry  skorzystało  39 pacjentów; 



3) udzielono  98  porad; 
4) do oddziału całodobowego została skierowana 1 osoba. 
 
    Z  pomocy  społecznej w Miejskim  Ośrodek Pomocy Społecznej w ChełmŜy  w 2008 
roku korzystało 17 rodzin, w których występował  problem alkoholowy. Natomiast  w 
okresie  od 1 stycznia  do  30 września br. pomoc została udzielona 3 rodzinom. Rodziny  
skorzystały z następujących form pomocy:  
 1)   zasiłki okresowe; 
 2)  doŜywianie; 
3) przydział artykułów spoŜywczych w ramach programu Pomoc Państwa w zakresie 

doŜywiania; 
4) kolonie dla dzieci.  
 
    Komisariat Policji w ChełmŜy – funkcjonariusze Policji oraz członkowie MKRPA wraz 
ze StraŜą Miejską dokonują  kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z ze-
zwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych przeznaczonych do spoŜycia zarówno w miej-
scu sprzedaŜy jak i poza miejscem sprzedaŜy. Ponadto działania Komisariatu Policji w 
zakresie nieprzestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości przedstawia po-
niŜsze zestawienie: 
 
 

                                               Ilość  
 
     Rok 

  
 
  Kontrol. 
  punktów 

alk      alkoh.        

 
 
Ujawnionych 

   wykroczeń         

 
 
Udzielnych  

   pouczeń  

 
  
 NałoŜonych 

 m     mandatów  

 
 
Sporz.wniosków 
   o ukaranie  

2008 107 330 173 117 40 
2009 

( 9 miesięcy) 
68 249 131 103 15 

 
Funkcjonariusze  Policji w ChełmŜy do Izby Wytrzeźwień  Miejskiego Ośrodka 
Edukacji,  Profilaktyki i UzaleŜnień  w Toruniu  przewieźli: 
w 2008 r.  –  341 osoby w stanie nietrzeźwym, 
w 2009 r.  –  206 osób   w stanie nietrzeźwym. 
 
Funkcjonariusze StraŜy Miejskiej w ChełmŜy w celu zapewnienia bezpieczeństwa i spoko-
ju w mieście w stosunku do osób  nietrzeźwych podjęli następujące działania: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    Ilość  nietrzeźwych osób   
 
 
 

Rok 

 
 
 
 
   Ilość  
kontroli 

 

  Wylegi- 
   tymo- 

          wano 

 

           Pouczo- 
              no 

Uka       

           Ukarano 

 
 
Przewie-
ziono do 
miejsca 
zamieszka-
nia 

 

Prz   Przewieziono 
do Izby Wy-
trzeźwień 

2008r 1368 456 400 56 57 25 
2009r 

( 9 miesięcy ) 
1110 580 428 152 43 29 

 
 
 

     Pobyt osób  w  Izbie Wytrzeźwień Miejskiego Ośrodka Edukacji, Profilaktyki i Uza-
leŜnień w Toruniu w  2008 r. i 2009 r. przedstawia się następująco: 
 
 

 
 
 
   

 
 
Liczba osób przebywają-
cych w Izbie Wytrzeź-

wień 

 
 
po raz pierw-
szy 

 
 
  po raz 
  drugi  

 
 
i  więcej 

2008 322 120 30 29 
     2009 
( 9 miesięcy ) 

215 92 24 14 

 
 
Zestawienie przedziałów wiekowych 
 
 2008 r. od  1.01.09 r. do  30.09.09 r. 
         Wiek męŜczyźni kobiety męŜczyźni kobiety 

od 15 do 17 lat 1 - - 1 
od 18 do 24 lat 33 - 24 - 
od 25 do 29 lat 50 - 17 1 
od 30 do 40 lat 68 4 38 - 
od 41 do 50 lat 67 13 37 - 
powyŜej 51 lat 81 5 89 8 

 
 

 
     Analizując powyŜsze dane moŜna stwierdzić, Ŝe zagroŜenie jakim jest choroba alkoho-
lowa jest waŜnym problemem społecznym w ChełmŜy i ma tendencje  zwyŜkowe.  Mając 
więc na uwadze troskę o zmniejszenie szkód społecznych i ekonomicznych wywołanych 
naduŜywaniem alkoholu Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych na rok 2010  skierowany jest do całej społeczności mieszkańców naszego 



miasta ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia. Jest on kontynuacją zadań 
realizowanych w latach poprzednich w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, uzupełniony o doświadczenia zdobyte w trakcie jego corocznej realizacji. 
Wskazuje, Ŝe naleŜy kontynuować podjęte działania. Zwraca się uwagę na świadome, ce-
lowe planowanie zadań w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych angaŜując w to wiele grup i podmiotów na rzecz ograniczenia spoŜycia alkoholu 
poprzez wzrost świadomości społecznej, zmianę zachowań i postaw  wobec problemów 
alkoholowych. 
  
Partnerami samorządu w realizacji Programu są: 
-   Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
-  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
-  Komisariat Policji, 
-  Szkoły Podstawowe i Gimnazjum Nr 1, 
-  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, 
-  Miejski Ośrodek Edukacji,  Profilaktyki i UzaleŜnień w Toruniu 
-  Kluby Sportowe, 
-  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w ChełmŜy. 
 
Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  finansowany  jest  z budŜetu 
miasta, z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. Na 2010 r. 
planowana jest  kwota 170.000,00 zł. 
 
 
  

III. Planowane   działania  związane  z profilaktyką  i  rozwiązywaniem proble-
mów alkoholowych  i  ich realizacja w 2010 roku: 

 
 
 
    1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŜ-
nionych od alkoholu i ich rodzin poprzez wspieranie placówek lecznictwa odwykowego w 
realizacji podstawowych programów terapeutycznych, dofinansowanie szkoleń , wspiera-
nie osób uzaleŜnionych od alkoholu. 
 
 
 

 
 Nazwa zadania 

 
Podmiot  

realizujący 
 

 
1) kierowanie osób uzaleŜnionych i nadmiernie pijących 

do podjęcia i kontynuowania leczenia odwykowego – 
sesje, dofinansowanie kosztów przejazdów, opłata są-
dowa; 

 
MKRPA 
MOPS 

 
 



 
2) prowadzenie i współorganizowanie zajęć profilaktycz-

nych dla osób po wytrzeźwieniu doprowadzonych z te-
renu miasta ChełmŜy; 

 
3) wspieranie i organizowanie zajęć terapeutycznych dla 

osób uzaleŜnionych od alkoholu i współuzaleŜnionych; 
 
4) szkolenia i kursy specjalistyczne dla członków 

MKRPA, pracowników MOPS zatrudnionych w świe-
tlicy miejskiej, pracowników Wydziału Spraw Spo-
łecznych i Obywatelskich i innych osób realizujących 
zadania wynikające z ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości; 

 
5) prelekcje i odczyty specjalistów, dla róŜnych grup lud-

ności z dziedziny uzaleŜnień; 
 
6) współpraca z Całodobowym Oddziałem Odwykowym 

w Czerniewicach i w Świeciu obejmująca m. in. dofi-
nansowanie zajęć terapeutycznych dla osób zaintere-
sowanych problemem alkoholowym w rodzinie; 

 
7) wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych 

przez ośrodki lecznictwa odwykowego tj. Dzień 
Dziecka, gwiazdka itp; 

 
8) współpraca ze StraŜą Miejską i Policją w zakresie pre-

wencji i profilaktyki ograniczenia dostępności alkoho-
lu; 

 
9) inne zadania do realizacji wynikające w trakcie roku, 

mające wpływ na zwiększenie dostępności pomocy te-
rapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŜnionych 
i ich rodzin. 

 

 
Izba Wytrzeźwień 

przy MOEPiU 
w Toruniu 

 
MKRPA 

 
 

MOPS, 
 MKRPA 

 
 

 
 

MKRPA 
 
 

MKRPA 
 
 

 
 

MKRPA 
 
 
 
Komisariat Policji,  

MKRPA 
 

 
        MKRPA. 

 

 
 
 

   2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospo-
łecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez pracę 
socjalną w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym, wspieranie działalności śro-
dowiskowej, świetlicy opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci z rodzin z problemem al-
koholowym. 
 
 
 



 
 

Nazwa zadania 

 

Podmiot  
realizujący 

 

 
1) rozpowszechnianie informacji o moŜliwości korzysta-

nia z ochrony przed przemocą; 
 
2) prowadzenie świetlicy miejskiej dla dzieci i młodzieŜy, 

pochodzących z rodzin, w których występują problemy 
alkoholowe; 

 
3) współpraca z Biurem Rzecznika Praw Ofiar w Toruniu; 
 
 
4) MłodzieŜowy System Wsparcia Rówieśniczego - ak-

tywizacja młodzieŜowych grup rówieśniczych w opar-
ciu o wolontariat; 

 
5) zjazd trzeźwościowy i zajęcia terapeutyczne - Świecie;  

 
6) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzaleŜ-

nionych i ich rodzin; 
 
7)  pomoc prawna (koszty przejazdu prawnika);  
 
8) inne zadania do realizacji wynikające w trakcie roku w 

zakresie udzielania pomocy rodzinom, w których wy-
stępują problemy alkoholowe. 

 

 
MKRPA 

 
 

MOPS 
 
 
 
 

    Rzecznik Praw  
            Ofiar  
 
       MKRPA 
 
 
 
           MKRPA 
 
           MKRPA 
 
 
            MKRPA 
 
 
            MKRPA 

 
 

    3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności wśród dzieci i młodzieŜy, w 
tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci, wspieranie prowadzenia szkolnych i 
środowiskowych programów profilaktycznych, dofinansowanie szkoleń i kursów w zakre-
sie pracy z dziećmi i młodzieŜą. 
 
 

 
Nazwa zadania 

 

Podmiot 
Realizujący 

 

 
1) informowanie społeczeństwa poprzez lokalne media 

lub rozplakatowanie informacji o moŜliwości uzyska-
nia pomocy w zakresie: 

 
MKRPA 

 
 
 



a) lecznictwa odwykowego, 
b) porad prawnych, 
c) terapii członków rodzin osób uzaleŜnionych; 

2) informowanie o skutkach choroby alkoholowej, między 
innymi: zakup literatury fachowej z zakresu psycholo-
gii wspomagającej pracę z dziećmi i dorosłymi, zakup 
plakatów i innych wydawnictw np.: miesięcznik „Świat 
Problemów” i współpracę z TV kablową; 

 
3) prowadzenie stałego systemu  informacji dot. działań 

podejmowanych na rzecz profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych( np. prelekcje, wykłady, in-
formacje w prasie i  TV kablowej, itp. ); 

 
4) wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu 

promowanie trzeźwego stylu Ŝycia, np. wspieranie im-
prez plenerowych, a w szczególności: Pikniku Rodzin-
nego – Święto Trzeźwości, zjazdów trzeźwościowych 

     m. in. do Lichenia, Częstochowy, Świecia ( w tym ko-  
     szty transportu ); 
 
5) organizacja kolonii, półkolonii, obozów terapeutycz-

nych, imprez okolicznościowych tj. choinka dla dzieci i 
młodzieŜy z rodzin patologicznych korzystających ze 
świetlicy miejskiej oraz organizowanych przez MOPS; 

 
6) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno 

– edukacyjnej wśród dzieci i młodzieŜy w Świetlicy 
Miejskiej przy uŜyciu  Internetu; 

 
8) prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci 
    i młodzieŜy: 

a) zorganizowanie dla uczniów spektakli teatralnych 
o tematyce profilaktyki uzaleŜnień, organizowanie 
spotkań dla rodziców i uczniów ze specjalistami od  
profilaktyki uzaleŜnień, zorganizowanie uroczysto-
ści Dzień Szkoły Bez Przemocy ( akcja ogólnopol-
ska ) jako podsumowanie działań pod hasłem 
„ Szkoła bez przemocy ”- konkursy; 

b) spotkania edukacyjne dla rodziców, uczniów i na-
uczycieli, przedstawienia edukacyjne związane z 
problematyką uzaleŜnień bądź przemocą, realizacja 
programu profilaktycznego, przedstawienia teatral-
ne związane z problematyką uzaleŜnień lub prze-
mocą; 

 

 
 

 
   MKRPA 

 
 
 
 
 

   MKRPA 
 
 
 
 

     MOPS 
 
 
 
 
 
 

      MOPS 
    MKRPA 

 
 
 

    MKRPA 
 
 
 
 
 
 

Szkoła Podstawowa 
Nr 2 

 
 
 
 
 
 

Szkoła Podstawowa 
Nr 3 

 
 
 



c) profilaktyczne oddziaływanie psychoedykacyjne 
na postawy i umiejętności ucznia w  zapobieganiu i 
rozwiązywaniu  problemów alkoholowych poprzez 
organizowanie pogadanek,konkursów, imprez pro-
mujących zdrowy styl Ŝycia wśród uczniów ; 

   
     d)   organizowanie konkursu międzyklasowego pn. Ze-

ro tolerancji dla agresji i wandalizmu, profilak-
tyczny teatr dla rodziców, projektowanie plakatu 
przeciw uzaleŜnieniom przez uczniów na zaję-
ciach profilaktycznych; 

 
     e)     organizowanie spotkań i konkursów nt. profilakty-

ki uzaleŜnień, spotkanie z terapeutą dla młodzieŜy 
i rodziców, zorganizowanie spektaklu profilak-
tycznego pn. „Gdzie ja jestem”; 

 
     f)     kształtowanie i utrwalanie poŜądanych społecznie 

nawyków i zachowań w odniesieniu do własnego i 
cudzego zdrowia oraz profilaktyka w odniesieniu 
do uzaleŜnień;  

 

10) prowadzenie punktu profilaktycznego przy klubach  
sportowych : 

      a) Klub Sportowy Pogoń , 
      b) Klub Sportowy Legia, 
      c) Klub Sportowo–Turystyczny Włókniarz, 
      d) ChełmŜyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927; 
 

12) całoroczne pogadanki dla młodzieŜy pn.”Zachowaj 
      trzeźwy umysł ,  konkurs plastyczny „Myślę trzeźwo 
      wygrywam”, Koncert muzyczny pn.„I bez alkoholu 
      moŜna się bawić”; 
 
13)  MłodzieŜowy  System  Wsparcia - Szkolenie liderów 
       młodzieŜowych; 
 
14) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno 

- edukacyjnej wśród  uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjalnych oraz rodziców -  zajęcia  grupowe i 
warsztaty. 

 

 
Szkoła Podstawowa 
           Nr 5 
 
 
 
 

Gimnazjum 
N r 1 

 
 
 

Zespół Szkół 
Specjalnych 

 
 

Poradnia 
  Psychologiczo-

Pedagogiczna 
 

 
 
 
   Kluby sportowe  

 
 

 

       Powiatowa 
i Miejska Biblioteka 

Publiczna 
 
 
       MKRPA 

Gimnazjum Nr 1 
 
     Poradnia  
 Psychogiczno – 
 Pedagogiczna 

 
 
 

       4.Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych słuŜącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych, w szczególności: 
 1)  realizacja Programu Bezpieczne Miasto  i Razem bezpieczniej; 



2)  prowadzenie spotkań i pogadanek w szkołach z  funkcjonariuszami  Policji. 
 
 
IV.  Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. 
 
 
   1.  Członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za realiza-
cję zadań zawartych w Programie i uczestnictwo  w posiedzeniach  Komisji  przysługuje  
miesięczne wynagrodzenie, które określa   Burmistrz Miasta. 
   2. Wiceprzewodniczący pełniący funkcję przewodniczącego przez okres dłuŜszy niŜ je-
den miesiąc kalendarzowy otrzymuje wynagrodzenie określone dla Przewodniczącego. 
   3. Miesięczne wynagrodzenie nie przysługuje jeśli: 
 1) osoba uprawniona nie uczestniczyła w więcej niŜ w połowie odbytych posie- 
     dzeń; 
 2) w danym miesiącu nie odbyło się Ŝadne posiedzenie  Komisji. 
   4.Podstawą do wypłaty wynagrodzenia jest zawarta umowa zlecenie. 
 

 

V.  Harmonogram  wydatków  na  2010 rok 
 
 

Lp. Rodzaj działalności Środki finansowe 
w 2010 roku 

1. RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych – wyna-
grodzenie członków MKRPA 

 

35.500 zł. 

2. Składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowni-
ka zatrudnionego w świetlicy MOPS 

 

4.800 zł. 

3. Składki na Fundusz Pracy za pracownika zatrud-
nionego w świetlicy MOPS 

 

  800 zł. 

4. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal-
nych MOPS 

 

1.100 zł. 

5. Wynagrodzenie osobowe dla pracownika MOPS 
 

33.800 zł. 

6. RóŜne opłaty i składki 
 

  1.000 zł. 

7. Dotacja przedmiotowa z budŜetu dla jednostek nie 
zaliczonych do sektora finansów publicznych  

 

20.000 zł. 

8. PodróŜe słuŜbowe krajowe ( koszty przejazdu na 
sesje, zajęcia terapeutyczne ) 

 

   200 zł. 



9. Energia, woda, gaz – świetlica MOPS 
 

 6.000 zł. 

10. Zakup materiałów i wyposaŜenia  
 

          30.400 zł. 

11. Zakup usług pozostałych 
 

32.700 zł. 

12 Opłaty z tyt. zakupu usług TPSA 
                  i dostępu do sieci internetowej  

3.700 zł 

                                          Razem                             170.000 zł. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


