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Podstawa prawna i merytoryczna programu.
1. Ustawa o zdrowiu publicznym z dnia 11 września 2015 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1956
z późn. zm.).
2. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26
października 1982 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119).
3. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2020 r., poz.
2050 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021r. w sprawie Narodowego
Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz. U. z 2021 r., poz. 642).
5. Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Województwie Warmińsko - Mazurskim na lata 2021 – 2025.
6. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie WarmińskoMazurskim na lata 2018 – 2022.
7. Raport z VI edycji badań ankietowych rozpowszechnienia używania substancji
psychoaktywnych oraz innych zachowań ryzykownych, a także zaburzeń zdrowia
psychicznego wśród młodzieży iławskiej w 2018 roku. - Krzysztof Bobrowski, Instytut
Psychiatrii i Neurologii.
8. Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną – Raport z ogólnopolskich
badań ankietowych zrealizowanych w 2019 r. (Europejski Program Badań
Ankietowych ESPAD) - Janusz Sierosławski, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Instytut
Psychiatrii I Neurologii.
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Wstęp.
Zgodnie z Art. 41.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin.
W szczególności zadania te obejmują:
1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu;
2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności
dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także
działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131
i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej.
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym wprowadziła zmiany do Ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Między innymi art. 4¹ ust. 2
otrzymał brzmienie: „Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, jest prowadzona w postaci
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego
część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę
gminy, uwzględniającego cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii do zadań własnych gminy
należy realizacja zadań w zakresie profilaktyki narkomanii, w szczególności zadanie te
obejmują:
1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,
2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej,
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz
4
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dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych,
4. wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów narkomanii,
5. pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych
osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym wprowadziła zmiany do Ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii, Art.10. ust.2 otrzymał brzmienie: „Wójt (burmistrz,
prezydent miasta) w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1, opracowuje projekt
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zwanego dalej „Gminnym Programem”,
biorąc pod uwagę cele operacyjne dotyczące przeciwdziałania narkomanii, określone
w Narodowym Programie Zdrowia.”
W kontekście nowego brzmienia w/w artykułów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii planując
działania w ramach Gminnego Programu, należy jednocześnie uwzględniać zadania wskazane
do realizacji w Narodowym Programie Zdrowia.
W celu realizacji powyższych zadań wynikających z trzech wyżej wymienionych ustaw
opracowany został Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
Finansowanie realizacji Programu odbywa się ze środków budżetowych Miasta Iławy,
głównie ze środków uzyskanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
Realizując Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii, należy bezwzględnie przestrzegać ustawowego wymogu, aby
każde zadanie, które zostało wpisane do Programu, dotyczyło profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w rozumieniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi lub dotyczyło przeciwdziałania narkomanii w rozumieniu
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Tylko na takie zadania mogą zostać wydatkowane
środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
o czym stanowi art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi: „W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań
określonych w art. 4¹ gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, o których mowa w art. 18.
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Rozdział I
Skala problemów uzależnień w Iławie – Raport z 2019 roku.
Działania planowane w Programie wynikają z diagnozy przeprowadzonej w 2018 roku,
a opublikowanej w 2019 w postaci „Raportu z VI edycji badań ankietowych
rozpowszechnienia używania substancji psychoaktywnych oraz innych zachowań
ryzykownych, a także zaburzeń zdrowia psychicznego wśród młodzieży iławskiej w 2018
roku. - Krzysztof Bobrowski, Instytut Psychiatrii i Neurologii”.
Oprócz wyników badań ankietowych zawartych w Raporcie, kolejnym źródłem dotyczącym
wielkości omawianych zjawisk są dane liczbowe z iławskich instytucji prowadzących bieżący
monitoring problemów związanych z substancjami psychoaktywnymi i innymi zachowaniami
ryzykownymi z następujących instytucji: Szpital Powiatowy, Sąd Rejonowy, Prokuratura
Rejonowa, Komenda Powiatowa Policji, Zespół Interdyscyplinarny, Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowa
Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna oraz iławskie szkoły podstawowe i średnie. Dane
z Raportu oraz dane liczbowe z iławskich instytucji są systematycznie zbierane przez Ośrodek
Psychoedukacji i publikowane w Miejskim Programie co cztery lata, ostatnio w Programie na
rok 2020.
Odsyłając Państwa do szczegółowej analizy danych zawartych w Raporcie z 2019 roku
przypominamy najważniejsze wyniki ostatnich badań:














Napoje alkoholowe to najpowszechniej używana substancja psychoaktywna przez
młodzież, podobnie jak ma to miejsce w świecie dorosłych w naszym kręgu kulturowym.
Nastąpiła stabilizacja rozpowszechnienia używania tytoniu i alkoholu na najniższym od
początku badań poziomie oraz kontynuacja trendu spadkowego w zakresie używania
środków narkotyzujących.
Niestety poziom wskaźników używania jest nadal wysoki i daleko mu do abstynencji
młodzieży, o czym świadczą poniższe wyniki, w większości niższe niż 4 i 8 lat wcześniej, ale
nadal wysokie.
75 % badanych z grupy starszej (15-16 lat), prawie 35% młodszej (13-14 lat) piło alkohol
kiedykolwiek w życiu
69% z grupy starszej i prawie 25% młodszej, piło alkohol w ciągu ostatniego roku.
36,7 % z grupy starszej oraz 9,2 % z grupy młodszej piło alkohol w ciągu ostatniego
miesiąca.
18.5% piętnastolatków co najmniej raz w ostatnim miesiącu upiło się.
3,4 % z badanych trzynastolatków upiło się w ostatnim miesiącu
61 % 15-latków i 28 % 13-latków uważa, że w naszym mieście mogą łatwo kupić alkohol.
70% grupy starszej i prawie 33 % z młodszej i uczestniczyło w spotkaniach rówieśniczych,
na których pito alkohol.
Co 4 uczeń z grupy starszej i co 10 z młodszej palił papierosy kilka razy w ostatnim roku
6
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przed badaniem.
 Prawie 9% z grupy starszej pali papierosy codziennie, w młodszej – 1,7 %.
 W grupie chłopców z młodszej grupy (klasy siódme) nastąpił wzrost palenia papierosów
z 6,8 % w roku 2014 do 10,6% w roku 2018
 15 % badanych z grupy starszej i 3 % młodszej co najmniej raz sięgnęło po narkotyki
 Ponad 5 % używało ich kilkakrotnie, w grupie młodszej – 0,7 %.
 34% starszych i 14 % z grupy młodszej uczestniczyło w ostatnich 12 miesiącach
w spotkaniach towarzyskich, na których „były narkotyki”.
 W grupie chłopców z młodszej grupy (klasy siódme) nastąpił wzrost odsetka uczestników
spotkań młodzieżowych, podczas których używano narkotyków.
 W tej samej grupie badanych nastąpił wzrost zaangażowania uczniów w zachowania
ryzykowne: gry na pieniądze, drobne kradzieże, celowe niszczenie czyjejś własności oraz
wzrost odsetka ofiar przemocy i cyber-przemocy.
 37% z grupy starszej i 22 % z młodszej twierdzi, że są miejsca, gdzie można łatwo kupić
narkotyki i uważa, że w Iławie jest łatwo je kupić.
 NSP czyli tzw. dopalacze w ostatnim roku – 3,6 % z grupy starszej i 1,7 % z grupy
trzynastolatków używało dopalaczy, jest to spadek w grupie starszej ale nieznaczny wzrost
w młodszej
 Blisko 8% uczniów z grupy młodszej i ponad 15% ze starszej używało leków
uspakajających i nasennych
 W grupie starszej używanie leków jest bardziej rozpowszechnione wśród dziewcząt niż
chłopców, dotyczy 20% dziewcząt.
 Problemy internalizacyjne, obejmujące depresję oraz inne problemy emocjonalne,
dotyczą w Iławie blisko 1/3 populacji 15-latków.
 Z informacji ze szkół wiemy, że od kilku lat zwiększa się liczba dzieci i młodzieży
z zachowaniami autodestrukcyjnymi, a zwłaszcza samouszkodzeniami, co potwierdzałoby
znaczną liczbę problemów emocjonalnych naszej młodzieży.
 Z badań i doniesień naukowych wiemy, że od kilku lat zmniejsza się problem sięgania po
środki psychoaktywne – alkohol, narkotyki i NSP, a zwiększa się problem zaburzeń
emocjonalnych w tym zwłaszcza depresji, wśród dzieci i młodzieży.
W tym miejscu należy dodać, że z uwagi na pandemię wiele z tych zjawisk mogło ulec
zmianie, m.in. z uwagi na długie okresy nauki zdalnej. Część problemów mogła się zwiększyć
z uwagi na długą izolację i brak bezpośrednich kontaktów i relacji rówieśniczych, ale także
relacji nauczyciel - uczeń. Częściową informację na ten temat posiadamy na podstawie
danych ze szkół, które prezentujemy poniżej oraz z różnych doniesień medialnych
dotyczących młodzieży w skali kraju. Z informacji ze szkół widać, że liczby osób wchodzących
w zachowania problemowe w większości nie uległy dużej zmianie. Możemy założyć,
iż w naszym mieście podobnie jak w całym kraju nastąpiła zmiana jakościowa - Covid
zaostrzył te tendencje, które były przed pandemią. Inaczej mówiąc, rodziny prawidłowo
funkcjonujące w miarę dobrze radziły sobie z trudną sytuacją, w rodzinach dysfunkcyjnych
w wielu przypadkach problemy się zwiększyły. Jaki jest stan faktyczny w zakresie zachowań
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ryzykownych młodzieży iławskiej dowiemy się z wyników kolejnych badań, które zostaną
przeprowadzone w grudniu 2022 roku.
Poniżej prezentujemy dane z iławskich instytucji za okres 01.01. 2019 – 30.09.2021.

Tab.1. Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Szpitalu Powiatowym w Iławie –
mieszkańcy Iławy:
Ilość osób podejmujących leczenie – uzależnieni /
alkohol/
Ogółem
Kobiety
Mężczyźni

Rok

2019
2020
30.09.2021

Ilość osób, które ukończyły terapię
Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

29

8

21

25

8

17

28

8

20

23

7

16

8

3

5

7

3

4

Tab.2. Sąd Rejonowy w Iławie – Dane dotyczące procedury Niebieskiej Karty w latach
2019-2021 / Osądzeni na podstawie art. 207 Kodeksu Karnego – miasto Iława:
Rok

Mieszkańcy
Iławy
(Ilość osób)

Pozbawienie
wolności

Pozbawienie
wolności z
warunkowym
zawieszeniem

Ograniczenie
wolności

Grzywna

Warunkowo
umorzono
postępowanie

Umorzono
postępowanie

Uniewinn
iono

2019

25

6

15

1

0

3

0

0

2020

19

7

11

0

0

1

0

0

30.09.2021

12

5

6

1

0

0

0

0

Tab.3. Sąd Rejonowy w Iławie – Dane dotyczące procedury Niebieskiej Karty w latach
2019-2021 /osoby, które w chwili obecnej odbywają karę pozbawienia wolności
(skazanych z art. 207 kk) – mieszkańcy Iławy:
Rok

Mieszkańcy
Iławy
(Ilość osób)

Pozbawienie
wolności

Pozbawienie
wolności z
warunkowym
zawieszeniem

Ograniczenie
wolności

Grzywna

Warunkowo
umorzono
postępowanie

Umorzono
postępowanie

Uniewinn
iono

2019

2

0

2

0

0

0

0

0

2020

4

4

0

0

0

0

0

0

30.09.2021

3

3

0

0

0

0

0

0

Tab. 4. Sąd Rejonowy w Iławie – Dane dotyczące procedury Niebieskiej Karty w latach
2019-2021 / osoby, które odbyły już karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym oraz
w Systemie Dozoru Elektronicznego z wyroków skazujących z art. 207 Kodeksu Karnego –
miasto Iława:
Rok

Mieszkańcy
Iławy
(Ilość osób)

Pozbawienie
wolności

Pozbawienie
wolności z
warunkowym
zawieszeniem

Ogranicz
enie
wolności

2019

25

6

15

1

Grzywna

Warunkowo
umorzono
postępowani
e

Umorzono
postępowanie

Uniewinniono

0

3

0

0
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2020

19

7

11

0

0

1

0

0

30.09.20
21

12

5

6

1

0

0

0

0

Tab. 5. Sąd Rejonowy w Iławie – Dane dotyczące ograniczenia i pozbawienia praw
rodzicielskich – miasto Iława:
Ograniczenie praw
rodzicielskich
kobiety (przemoc)

Ograniczenie praw
rodzicielskich
mężczyźni
(przemoc)

Pozbawienie praw
rodzicielskich
kobiety (przemoc)

Pozbawienie praw
rodzicielskich
mężczyźni
(przemoc)

50 (8)

17 (3)

17 (5)

5 (0)

11 (0)

2020

40 (2)

16 (1)

17 (1)

2 (0)

5 (0)

30.09.2021

29 (2)

10 (0)

10 (2)

2 (0)

7 (0)

Rok

Ilość osób razem
(ilość osób –
przemoc)

2019

Tab. 6. – Ilość przypadków zatruć młodych ludzi substancjami psychoaktywnymi dane
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej – miasto Iława:
2019

2020

30.09.2021

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

kobiety

8

0

7

2

1

0

Ilość przypadków
zatruć młodych ludzi
substancjami
psychoaktywnymi

Tab. 7. – Liczba zgłoszonych zatruć środkami psychoaktywnymi – dane Powiatowej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej – miasto Iława:
Liczba zgłoszonych zatruć środkami psychoaktywnymi w latach 2019 - 2021
dopalacze
inne
2019
2020
30.09.2021
2019
2020
Płeć
Płeć

Rok
Podział
wiekowy
≤ 12
13-15
16-18
19-21
22-24
>25

30.09.2021

m

k

m

k

m

k

m

k

m

k

m

k

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

0

4

0

0

0
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Tab. 8 – Prokuratura Rejonowa w Iławie – Dane dotyczące procedury Niebieskiej Karty/
Liczba zarejestrowanych spraw z art. 207 Kodeksu Karnego – miasto Iława:
Rok

Dane dotyczące Iławy

2019

119

2020

133

30.09.2021

94

Tab. 9. – Komenda Powiatowa Policji w Iławie - Informacje dotyczące ilości wykroczeń
i przestępstw popełnionych pod wpływem alkoholu z rozbiciem na dorosłych i młodzież –
miasto Iława:

Rok

Liczba
ujawnionych
kierujących
pojazdami
w stanie
nietrzeźwości
i znajdujących
się
w stanie po
użyciu
alkoholu
(art. 178a KK i
art. 87KW)
IŁAWA

Liczba wniosków
o ukaranie wobec
sprawców art.
51§2 KW
IŁAWA

Liczba wniosków
ogółem wobec
sprawców art. 51
KW
IŁAWA

Liczba
WNIOSKÓW
związanych
z nietrzeźwością
sprawców
(art. 70§2 KW,
art. 87 KW
i art. 43’.1
Ustawy
o wychowaniu w
trzeźwości i
przeciwdziałaniu
alkoholizmowi)
IŁAWA

Dorośli

Nieletni

Dorośli

Nieletni

Dorośli

Nieletni

Dorośli

Nieletni

Ogółem

Liczba
UJAWNIONYCH
wykroczeń
OGÓŁEM
POWIAT
IŁAWSKI

Liczba osób
osadzonych w
pomieszczeniach
dla osób
zatrzymanych
POWIAT
IŁAWSKI

W tym
nieletni

2019

68

33

0

44

0

24

1

20176

BD

477

0

2020

53

31

1

58

1

29

0

18776

BD

520

0

30.09.21

70

6

0

23

0

26

0

23648

BD

416

0
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Tab. 10. – Komenda Powiatowa Policji w Iławie – Liczba sprawców przestępstw z ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii z rozbiciem na dorosłych i młodzież – miasto Iława:

Liczba sprawców przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii IŁAWA
Rok

Dorośli
posiadanie

udzielanie

Nieletni
sprzedaż

posiadanie

udzielanie

Ilość zabezpieczonych narkotyków
OGÓŁEM
POWIAT IŁAWSKI

sprzedaż

2019

17

1

0

0

0

0

2020

20

1

0

1

0

0

30.09.20
21

25

0

1

0

0

0

Dorośli
Amfetamina–8850 g
Marihuana–473,8 g
Ecstasy–7 szt.
MDMA–1,2 g
Konopie indyjskie–23
szt.
Amfetamina–1699,3
g
Marihuana–241,5 g
Ecstasy–14 szt.
MDMA–20,7 g
Konopie indyjski–113
szt.
Amfetamina–1262,5
g
Marihuana–3996,2 g
Ecstasy–28 szt.
MDMA–3,9 g
Konopie indyjskie–19
szt.

Nieletni

BD

BD

BD

Tab. 11 – Komenda Powiatowa Policji w Iławie – Kolizje i wypadki drogowe – miasto Iława:
Kolizje i wypadki drogowe POWIAT IŁAWSKI
Rok

Ogółem

Po spożyciu alkoholu

Po innych środkach
psychoaktywnych

2019

1033

49

BD

2020

890

48

BD

30.09.2021

731

35

BD
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Tab. 12. – Komenda Powiatowa Policji w Iławie – Liczba interwencji domowych – miasto
Iława:
Liczba uczestników interwencji dot.
przemocy domowej - Niebieskie Karty
POWIAT IŁAWSKI
Kobiety
Mężczyźni
Nieletni
Pokrzywdzony

39

15- do
wytrzeźwienia

194

1563

30.09.20
21

BD

13

174

179

22

0

35

BD

15

169

182

30

0

28

BD

6

106

108

9

0

34

36-procesowo

538
2020

Sprawca

191

Pokrzywdzony

69
1522

Sprawca

2019

Pokrzywdzony

8-do
wytrzeźwienia

578

Sprawca

Rok

Ogółem
IŁAWA
POWIAT
Liczba sprawców
IŁAWSKI
przemocy domowej
(Niebieska Karta)
pod wpływem
alkoholu
Liczba Niebieskich Kart
POWIAT IŁAWSKI
Liczba sprawców przemocy
domowej pod wpływem
alkoholu osadzonych
w PDOZ do wytrzeźwienia
POWIAT IŁAWSKI
Liczba dochodzeń wszczętych
na podstawie Niebieskich Kart
POWIAT IŁAWSKI

Liczba interwencji
domowych

38- procesowo
9- do
wytrzeźwienia

363
27

112

1123

37- procesowo

Tab.13. Zespół Interdyscyplinarny przy OPPUiPR - liczba założonych Niebieskich Kart przez
poszczególne instytucje:
2019 r.

2021 r.
stan na dn. 30.09.2021 r.

2020 r.

Liczba
założonych NK

Liczba
rodzin

Liczba
założonych NK

Liczba
rodzin

Liczba
założonych NK

Liczba
rodzin

OPS

12

12

12

12

12

12

KPP

56

56

42

42

30

28

MKRPA

5

5

0

0

2

2

Oświata

1

1

1

1

3

3

Razem

68

68

55

55

47

45

Tab.14. Zespół: osoby doświadczające przemocy w rodzinie:
Liczba Niebieskich Kart, w których osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą
w rodzinie jest dziecko:
2019 r.
2020 r.
2021 r. (stan na dn. 30.09.2021 r.)
5
6
9
Liczba Niebieskich Kart, w których osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą
w rodzinie jest kobieta:
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2019 r.
2020 r.
2021 r. (stan na dn. 30.09.2021 r.)
59
44
40
Liczba Niebieskich Kart, w których osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą
w rodzinie jest mężczyzna:
2019 r.
2020 r.
2021 r. (stan na dn. 30.09.2021 r.)
6

8

3

58

47

Łączna liczba Niebieskich Kart:
68

Tab.15. Zespół: liczba dzieci – świadków przemocy domowej:
2019 r.

2020 r.

2021 r. (stan na dn.
30.09.2021 r.)

Razem

35

26

37

98

(z 68 rodzin)

(z 52 rodzin)

(z 45 rodzin)

(z 165 rodzin)

Tab.16. Zespół - liczba Niebieskich Kart z udziałem alkoholu i/lub narkotyków/środków
psychoaktywnych/leków – 2021 rok (stan na dn. 30.09.2021 r.):
2019 r.

2020 r.

2021 r. (stan na dn. 30.09.2021 r.)

40 NK z udziałem używek
na 68 wszczętych procedur NK

40 NK z udziałem używek
na 58 wszczętych procedur NK

38 NK z udziałem używek
na 47 wszczętych procedur NK
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Tab.17. Informacje Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie dotycząca osób/rodzin korzystających z pomocy społecznej:
2019
Lp.

1.
2.

3.

4.

Problem dominujący
w rodzinie

Alkoholizm
Przemoc w rodzinie
Bezradność w sprawach
opiekuńczo –
wychowawczych i
prowadzeniu
gospodarstwa domowego
Narkomania

2020

74
17

Liczba osób
w tych
rodzinach
96
62

Liczba dzieci
w tych
rodzinach
19
34

195

634

1

4

Liczba
rodzin

67
17

Liczba osób
w tych
rodzinach
95
62

Liczba dzieci
w tych
rodzinach
22
31

406

165

541

341

160

2

2

8

5

5

Liczba
rodzin

2019
Problem towarzyszący

1.

2.

Problemowe picie
alkoholu, u któregoś z
członków rodziny
Problem z zażywaniem
narkotyków, leków lub
środków
psychoaktywnych, u
któregoś z członków
rodziny

2021
/stan na dn. 30.09.2021 r./
Liczba osób Liczba dzieci
Liczba
w tych
w tych
rodzin
rodzinach
rodzinach
63
76
4
30
85
33

2020

543

359

12
5
2021
/stan na dn. 30.09.2021 r./
Liczba osób
w tych
rodzinach

Liczba osób
w tych
rodzinach

Liczba dzieci
w tych
rodzinach

Liczba
rodzin

Liczba osób
w tych
rodzinach

Liczba dzieci
w tych
rodzinach

Liczba
rodzin

148

57

81

128

53

81

133

44

48

20

9

7

20

8

10

18

4

6
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Tab.18. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – ilość osób
zgłoszonych w związku z nadużywaniem alkoholu w rodzinie:
MKRPA

2019 r.

2020 r.

do 30.09.2021 r.

liczba złożonych
wniosków

41

17

19

wnioski złożone do sądu

19

5

10

sprawy zakończone
wydaniem
postanowienia o
obowiązku leczenia

15

5

9

Tab.19. Informacja ze szkół podstawowych o skali problemu zachowań ryzykownych:
2019/2020

2020/2021

1. Ilość dzieci uczących się

2899

2916

a) ilość dziewcząt

1412

1399

b) ilość chłopców

1487

1517

2. Ilość uczniów niedostosowanych społecznie lub zagrożonych
niedostosowaniem
a) z rodzin niewydolnych wychowawczo

107

108

b) z rodzin z problemem alkoholowym

13

12

c) z rodzin z problemem przemocy

13

9

d) z rodzin, gdzie rodzice wyjechali za granicę

55

53

e) z rodzin zastępczych

21

24

f) z rodzin rozbitych

126

116

3. Ilość uczniów pod nadzorem kuratora

28

35

3

3

b) zażywania narkotyków

0

2

c)

0

0

d) nadużywanie leków

1

0

e) palenia papierosów

18

15

4. Ilość ujawnionych, wśród uczniów, przypadków:
a)

picia alkoholu

zażywanie nsp (dopalaczy)

15
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f)

agresji fizycznej, słownej, wulgarnego zachowania

390

377

g)

inne (np. szantażowanie, niszczenie mienia, kradzieże itp.)

8

7

h) cyberprzemoc

31

35

i)

zaburzenia emocjonalne

58

60

j)

zaburzenia relacji rówieśniczych

102

117

k)

wycofanie społeczne

50

51

l)

samookaleczenia

12

10

m) depresja

8

14

5. Ilość dzieci, które z różnych przyczyn nie uczestniczyły
w lekcjach online.
6. Ilość dzieci uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne
w szkole.

27

20

1001

813

Tab.20. Informacja ze szkół ponadpodstawowych o skali problemu zachowań ryzykownych:
2019/2020

2020/2021

1. Ilość dzieci uczących się

2381

2598

a)

ilość dziewcząt

1159

1333

b) ilość chłopców

1222

1265

2. Ilość uczniów niedostosowanych społecznie lub zagrożonych
niedostosowaniem
a) z rodzin niewydolnych wychowawczo

227

236

b) z rodzin z problemem alkoholowym

44

44

c)

42

48

d) z rodzin, gdzie rodzice wyjechali za granicę

37

35

e) z rodzin zastępczych

18

26

f)

325

347

25

28

206

150

b) zażywania narkotyków

100

85

c)

126

110

z rodzin z problemem przemocy

z rodzin rozbitych

3. Ilość uczniów pod nadzorem kuratora
4. Ilość ujawnionych wśród uczniów, przypadków:
a)

picia alkoholu

zażywanie nsp (dopalaczy)
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d) nadużywanie leków

0

0

e) palenia papierosów

405

286

f)

agresji fizycznej, słownej, wulgarnego zachowania

6

4

g)

inne (np. szantażowanie, niszczenie mienia, kradzieże itp.)

2

0

h) cyberprzemoc

2

3

i)

zaburzenia emocjonalne

31

44

j)

zaburzenia relacji rówieśniczych

69

146

k)

wycofanie społeczne

66

138

l)

samookaleczenia

15

21

m) depresja

8

15

5. Ilość dzieci, które z różnych przyczyn nie uczestniczyły
w lekcjach online.

5

13

741

317

6. Ilość dzieci uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne
w szkole.
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Rozdział II
Dostępność napojów alkoholowych w Iławie.
Według Raportu z badań iławskich 61 % 16-latków i 27,6 % 14-latków uważa, że w naszym
mieście mogą łatwo i bardzo łatwo kupić alkohol. Na przestrzeni blisko 18 lat, gdy badania
ankietowe są przeprowadzane są to wyniki niższe od poprzednich (najwyższe to 67,6 %
w grupie starszej i 50% w grupie młodszej.
Z jednej strony możemy powiedzieć, że tendencja malejąca mimo pewnych wahnięć
utrzymuje się ale niestety nadal są to wskaźniki mocno za wysokie. Potwierdzają to także
badania wojewódzkie (2017 rok) i ogólnopolskie (2019 r.), gdzie dostępność w ocenie
młodzieży również się zmniejsza, ale dynamika jest bardzo niska.
…„w zakresie oceny dostępności napojów alkoholowych odnotować trzeba powolną, ale
konsekwentną pozytywną tendencję zmniejszania się odsetków uczniów określających swój
dostęp jako bardzo łatwy. Podobnie dzieje się też z tytoniem. Ponadto zmniejszają się też
odsetki uczniów dokonujących zakupów takich napojów alkoholowych jak piwo czy wódka.
Biorąc pod uwagę coraz bardziej liberalne podejście rodziców do picia alkoholu przez ich
pociechy można obawiać się o trwałość pozytywnego trendu w rozpowszechnieniu picia przez
młodzież”… (Badania ESPAD 2019r.).
Potwierdzeniem tej sytuacji jest też wynik Audytu pt. „Tajemniczy klient” przeprowadzonego
w Iławie w ramach szkolenia dla sprzedawców.
W sierpniu 2021 roku w Iławie przeprowadzono szkolenie sprzedawców sklepów, w których
można kupić napoje alkoholowe. Szkolenie dotyczyło m.in. zakazu sprzedaży alkoholu
nieletnim i było poprzedzone Audytem - Tajemniczy Klient. Jest to weryfikacja przestrzegania
przez sprzedawców zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych prowadzona metodą „tajemniczego klienta”, a główną częścią jest próba
zakupu alkoholu przez odpowiednio przeszkolone osoby, których wygląd i zachowanie
wskazują na potencjalną niepełnoletność (w rzeczywistości osoba jest pełnoletnia). Na 60
sklepów tylko w 5 sklepach sprzedawca zażądał dowodu osobistego i nie sprzedał alkoholu.
Wszyscy sprzedawcy zostali zapoznani z konsekwencjami naruszenia prawa w postaci
sprzedaży nieletnim. Dalsza część szkolenia oraz przekazane materiały dotyczyły: aspektów
prawnych związanych ze sprzedażą alkoholu i odpowiedzialnością za nieprzestrzeganie
prawa, funkcjonujących mitów na temat alkoholu oraz analizy postaw osobistych w sytuacji
sprzedaży nieletnim, gdy często jest się lub będzie rodzicem.
Według Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na wysoki poziom
wskaźników spożywania alkoholu przez młodych ludzi wpływ ma wiele czynników, jednym
z nich jest zbyt łatwa możliwość zakupu, mimo że sprzedaż nieletnim jest przestępstwem.
Inne czynniki w zakresie dostępności, na które samorząd ma wpływ to lokalne regulacje
prawne w postaci uchwał związanych z dostępnością alkoholu. Celem działań
profilaktycznych jest między innymi stopniowe ograniczanie spożywania napojów
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alkoholowych poprzez działania profilaktyczne wobec dzieci, młodzieży i dorosłych, czyli
„ograniczanie wewnętrznej potrzeby sięgania po środki psychoaktywne”, z drugiej strony
ograniczanie wszelako rozumianej dostępności. Bardzo ważna jest tzw. dostępność fizyczna
napojów alkoholowych określana między innymi liczbą punktów sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych. W 2021 roku w Ośrodku Psychoedukacji odbyło się kilka spotkań,
dotyczących tego zagadnienia, m.in. 6 października 2021 odbyło się spotkanie z udziałem
przedstawicieli władz miasta, radnych miejskich, policji oraz członków komisji rozwiazywania
problemów alkoholowych.
Według Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zasadnym jest
rozważenie zmian w dotychczas funkcjonujących uchwałach związanych z dostępnością
alkoholu, tzn.:
1. Uchwały nr LV/490/18 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie
ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Iławy.
Według komisji liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określone przez
uchwałę są za wysokie i nie spełniają swej funcji profilaktycznej w obszarze ograniczania
dostępności do alkoholu.
2. Uchwały nr LV/491/18 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie
ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Iławy miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych. Zdaniem komisji odległość 20 metrów jest zbyt mała i należy
rozważyć zmianę tej wartości, czyli zwiększenie odległości.
3. Jednocześnie komisja rekomenduje podjęcie prac nad przyjęciem przez Radę Miasta
uchwały ograniczającej nocną sprzedaż napojów alkoholowych.
Zakładamy, że powyższe zmiany, w kierunku zmniejszania i ograniczania dostępności
alkoholu wpłyną także na zmniejszenie problemów związanych z zakłócaniem porządku
publicznego oraz przypadków łamania prawa pod wpływem alkoholu.

Rozdział III
Rekomendowane działania i cel programu.
Uwzględniając dane liczbowe i informacje z placówek i instytucji musimy pamiętać, że okres
pandemii to czas narastania napięcia, niepewność dotycząca życia, zdrowia, przyszłości,
bezpieczeństwa, trwałości wartości. Doniesienia zarówno z naszego regionu jak i z całego
kraju wskazują na konieczność nasilenia działań uwzględniających obecną rzeczywistość.
Sprzyja ona bowiem zwiększeniu się ilości problemów wynikających z poszukiwania
sposobów radzenia sobie przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe z kryzysami, mimo że
w liczbach może być to jeszcze niewidoczne. Główne problemy, na które zwrócimy uwagę
i którymi samorząd przy współpracy instytucji, organizacji samorządowych i społeczności
lokalnej zajmie się w ramach realizacji Programu to:
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1. Wzrost napięcia emocjonalnego i społecznego oraz wynikające stąd zagrożenie
pogłębianiem się trudności wchodzenia w konstruktywne relacje międzyludzkie.
2. Problemy emocjonalne dzieci i młodzieży i wynikające z nich niebezpieczeństwo
narastania zaburzeń funkcjonowania – depresji, samouszkodzeń, samobójstw, zaburzeń
odżywiania, uzależnień, nadmiernego korzystania z internetu (a stąd niebezpieczeństwo
cyberprzemocy, uzależnień ekranowych, znajomości internetowe)
3. Ograniczanie dostępności dzieci i młodzieży do napojów alkoholowych i innych środków
psychoaktywnych
4. Zagrożenie narastaniem problemów rodziny, w tym przemocy, zaniedbania, rozpadu
relacji itp.; w tym obszarze planujemy:
a) Podnosić kompetencje społeczne i osobiste rodziców oraz dzieci
b) Podnosić świadomość dorosłych dotyczącą źródeł występowania depresji i innych
zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży
c) Podnosić poziom kompetencji wychowawczych rodziców, wskazując znaczenie
czynników chroniących i czynników ryzyka zachowań destrukcyjnych dzieci
i młodzieży – uzyskując w ten sposób wpływ na zdrowsze funkcjonowanie rodziny, dzieci
i młodzieży
5. Zwiększająca się ilość interwencji w rodzinach z „coraz krótszym stażem” wspólnego
życia oraz w rodzinach, w których przemocy doświadczają dzieci (będące ofiarą lub
świadkiem przemocy)
6. Działania interwencyjne i pomoc w rodzinach z problemem uzależnień i przemocy
7. Stałe poszerzanie form pomocy psychologicznej, prawnej, poradnictwa wychowawczego
i profilaktyki dla dzieci i młodzieży. Włączenie w działania wiedzy na temat skutków
psychologicznych, społecznych i materialnych pandemii.
Celem głównym Programu jest ograniczenie negatywnych konsekwencji społecznych,
w tym szczególnie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego, wynikających
z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zjawiska picia alkoholu,
używania narkotyków i podejmowania innych zachowań ryzykownych przez dzieci
i młodzież.
Cele szczegółowe Programu to:
1. Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie problematyki związanej
z używaniem substancji psychoaktywnych, przemocą w rodzinie, problemami
emocjonalnymi dzieci i młodzieży i innymi zachowaniami ryzykownymi.
2. Ograniczenie dostępności alkoholu i innych środków psychoaktywnych w społeczności
lokalnej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
3. Zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej, poradnictwa wychowawczego
i wsparcia dla rodziców i dzieci w sytuacji problemów rodzinnych, zachowań
ryzykownych, problemów emocjonalnych i zaburzeń zachowania.
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4. Zwiększenie skuteczności działań profilaktycznych skierowanych do rodziców, dzieci
i młodzieży.
5. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, psychologicznej i prawnej dla osób
mających problemy z używaniem alkoholu, dla rodzin z problemami uzależnienia od
alkoholu i innych substancji oraz osób z problemem przemocy w rodzinie.
6. Zwiększenie zakresu współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi służącej
lepszemu rozwiązywaniu problemów związanych z używaniem środków
psychoaktywnych, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i profilaktyce innych zachowań
ryzykownych.
Cele powyższe pragniemy osiągnąć poprzez zaplanowane w programie zadania i działania,
których koordynacją i przebiegiem zajmuje się wydział Urzędu Miasta - Ośrodek
Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie.

Rozdział IV
Zadania i działania
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.
ZADANIE PIERWSZE - Pomoc psychologiczna i poradnictwo dla osób
uzależnionych i ich rodzin, osób i rodzin z problemem przemocy, rodziców,
dzieci i młodzieży, wspieranie środowisk abstynenckich.
DZIAŁANIA:
I. Pomoc psychologiczna i poradnictwo dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Ośrodku
Psychoedukacji.
1. Pomoc psychologiczna dla dorosłych w zakresie problemów związanych z uzależnieniami
od substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi, przemocą w rodzinie,
sytuacją kryzysową w rodzinie i zachowaniami ryzykownymi dzieci i młodzieży,
prowadzenie superwizji zespołu oraz pracowników socjalnych w zakresie pracy
w grupach roboczych.
2. Pomoc psychologiczna dla dorosłych i młodzieży w związku z problemem przemocy,
uzależnień od narkotyków, zachowaniami ryzykownymi młodzieży, wczesna interwencja
profilaktyczna w sytuacji picia alkoholu i używania narkotyków przez dzieci i młodzież.
3. Pomoc psychologiczna dla rodzin i małżeństw w związku z problemami rodzinnymi,
sytuacją kryzysową, wsparcie po ukończonej terapii uzależnień, udział w spotkaniach
rodzin, spotkaniach rodzica z dzieckiem skierowanych przez Sąd Rodzinny w ramach
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postanowień o ustaleniu kontaktów, edukacji rodziców i dziadków z elementami mediacji
rodzinnych.
4. Pomoc psychologiczna dla rodziców i dzieci w związku z problemami dzieci,
zachowaniami ryzykownymi dzieci, wsparcie, pomoc psychologiczna dla dzieci z FASD
i ich rodziców, udział w spotkaniach rodzin skierowanych przez Sąd Rodzinny.
II. Działania grupowe, wspieranie środowisk abstynenckich i ich rodzin, wsparcie
lecznictwa uzależnień.
1. Prowadzenie działań grupowych skierowanych dla osób z problemami uzależnień od
alkoholu oraz przemocy w rodzinie i ich rodzin, rodzin w sytuacji kryzysu, osób DDA:
a. grupa terapeutyczno - edukacyjna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie;
b. warsztaty psychologiczne dla członków rodzin osób uzależnionych i DDA;
2. Działania grupowe skierowane do rodziców w zakresie profilaktyki zachowań
ryzykownych dzieci i młodzieży - „Szkoła dla rodziców” i/lub „Warsztaty Umiejętności
Wychowawczych dla Rodziców”.
3. Prowadzenie zajęć edukacyjnych (rodziny z problemem uzależnień, osoby
doświadczające przemocy, sprawcy przemocy, kierowcy itp.), spotkań indywidualnych dla
osób skierowanych przez Sąd Rejonowy w Iławie.
4. Wspieranie środowisk abstynenckich i ich rodzin poprzez użyczenie sal do spotkań,
pomoc przy organizowanych spotkaniach, mityngach, udział w warsztatach
prowadzonych przez Ośrodek.
5. Wspieranie, współpraca i prowadzenie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej
i społecznej uczestników grup samopomocowych działających w Ośrodku
Psychoedukacji: AA, Al - Anon, DDA, NA i ich rodzin.
6. Wspieranie lecznictwa, terapii uzależnień m.in. poprzez: zakup literatury, umożliwienie
korzystania z sal Ośrodka Psychoedukacji w celu realizacji programów, dofinansowanie
doskonalenia zawodowego pracowników placówek leczenia uzależnień w publicznej
służbie zdrowia, informowanie o dostępnych miejscach pomocy i kompetencjach
poszczególnych służb i instytucji, w których można uzyskać pomoc.
III. Koordynacja działań w ramach procedury Niebieskiej Karty, funkcjonowanie Zespołu
interdyscyplinarnego (ZI), profilaktyka i pomoc w sytuacji przemocy w rodzinie.
Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie
podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź
podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią. Zespół interdyscyplinarny
realizuje następujące działania: realizacja działań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, pomoc
22

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na 2022 rok.

osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu
ich problemów.
1. Działania Zespołu Interdyscyplinarnego:
a. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
b. podejmowanie działań pomocowych w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie
mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
c. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
d. monitorowanie sytuacji w rodzinach w których wystąpił problem przemocy,
e. współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie,
f. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia
pomocy w środowisku lokalnym,
g. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
h. współpraca z Sądem, Prokuraturą, Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Służbą
Zdrowia i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie problemów przemocy
w rodzinie,
i. dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów,
j. w skład zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji, które pracują w obszarze
przeciwdziałania przemocy domowej.
2. Realizacja działań w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025
III. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie działań na rzecz osób
bezdomnych - Projekt i budowa Schroniska, Noclegowni i/lub Ogrzewalni, praca
terapeutyczna i edukacyjna z osobami uzależnionymi i zagrożonymi w ramach
funkcjonowania placówki dla bezdomnych.

ZADANIE DRUGIE – Działania profilaktyczno – wychowawcze w Ośrodku
Psychoedukacji.
DZIAŁANIA:
I. Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w klubie aktywności Junior i klubie
młodzieżowym.
1. Prowadzenie Klubu Aktywności Junior w Ośrodku Psychoedukacji:
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a. bieżąca działalność wychowawczo – profilaktyczna Klubu Aktywności „Junior” (zajęcia
dla dzieci ze szkół podstawowych kierowanych przez pedagogów);
b. objęcie wsparciem dzieci z rodzin z problemem alkoholowych i przemocą w rodzinie,
kierowanych przez MKRPA i ZI;
c. prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych,
profilaktycznych w Ośrodku;

psychoedukacyjnych

i

warsztatów

d. udział w konkursach i programach organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż,
Sanepid oraz inne organizacje;
e. profilaktyka innych zachowań ryzykownych występujących u dzieci (nadużywanie
internetu, przemoc rówieśnicza, zaburzenia emocjonalne itp.).
2. Działania skierowane do rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia: np. „Szkoła dla
rodziców”.
3. Prowadzenie zajęć profilaktyczno – wychowawczych skierowanych do uczniów szkół
ponadpodstawowych (np. warsztaty, zajęcia klubowe stacjonarne, zawody i turnieje
sportowe, zajęcia tematyczne, zajęcia sportowe, zajęcia komputerowe, promocja
wolontariatu; objęcie wsparciem młodzieży z rodzin z problemem alkoholowych
i przemocą w rodzinie, kierowanych przez MKRPA i ZI.
4. Prowadzenie konsultacji i poradnictwa wychowawczego dla rodziców
uczestniczących w zajęciach Klubu Aktywności „Junior” oraz młodzieży.

dzieci

5. Prowadzenie konsultacji i poradnictwa wychowawczego oraz wczesnej interwencji
w sytuacji picia alkoholu i innych zachowań ryzykownych młodzieży.
6. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta i samorządami szkolnymi w zakresie profilaktyki
zachowań ryzykownych.
II. Inicjowanie, organizacja i współpraca z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi
i instytucjami w zakresie profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowego stylu życia
z wykorzystaniem placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz boiska przy Ośrodku
Psychoedukacji.
Plac zabaw powstał w wyniku współpracy różnych podmiotów z inicjatywy Urzędu Miasta.
Instytucje/organizacje, które współuczestniczyły w budowie obiektu sportowo-rekreacyjnego
m.in. poprzez zakup poszczególnych zabawek:
1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Praca";
2. Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane;
3. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gdańskiej 5A;
4. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gdańskiej 5B;
5. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejsko-Gminny w Iławie;
6. Stowarzyszenie "Przystań".
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Plac zabaw, siłownia oraz boisko służą nie tylko do zajęć organizowanych przez samorząd ale
także są przestrzenią, w której odbywają się animacje i inne przedsięwzięcia inicjowane przez
mieszkańców Iławy. Współpraca przy powstawaniu placu zabaw i siłowni zewnętrznej miała
także wymiar profilaktyczno - edukacyjny poprzez podkreślenie znaczenia zdrowego stylu
życia oraz wagę relacji i wspólnie spędzanego czasu przez rodziców i dzieci.
1. Prowadzenie zajęć profilaktyczno - wychowawczych w ramach działań Ośrodka.
2. Organizacja i prowadzenie cyklicznych zajęć profilaktyczno – wychowawczych
z elementami sportu, rekreacji, zajęć plastycznych i teatralnych.
a) „Junior Wimbledon” – mini turnieje tenisa ziemnego dla dzieci w wieku szkolnym,
b) „Pomaluj mój świat” – warsztaty plastyczne dla dzieci i rodziców na boisku i placu zabaw,
c) „Sąsiedzkie klimaty” – piknik rodzinny dla mieszkańców osiedla,
d) „Pochwal się” – warsztaty z elementami gier, aktywności fizycznej i zajęć
sprawnościowych dla młodzieży.
3. Udostępnianie terenu placu zabaw, siłowni i boiska dla inicjatyw mieszkańców,
organizacji pozarządowych, cyklicznych spotkań promujących zdrowy styl życia –m.in. Tai
Chi, Joga.
4. Udostępnianie placu zabaw dla dzieci i dorosłych z Osiedla, animowanie różnych
aktywności, zajęć i zabaw podtrzymujących dobre relacje dzieci z rodzicami.
III. Półkolonie i kolonie
1. Prowadzenie dodatkowych zajęć profilaktyczno-wychowawczych w okresie przerwy
zimowej oraz wakacyjnej skierowanych do dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach
w Ośrodku i kierowanych przez pedagogów.
2. Kolonie letnie profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z Ośrodka Psychoedukacji.

ZADANIE TRZECIE – Działania profilaktyczno-wychowawcze w innych
placówkach miejskich.
DZIAŁANIA:
I. Zajęcia interwencyjne, aktywizujące i edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych i warsztatowych w przedszkolach i szkołach przez
pracowników (pedagog, psycholog) z Ośrodka Psychoedukacji:
a. Zajęcia dla dzieci przedszkolnych:
"Emocje w nas i wokół nas" – godzinne warsztaty na postawie gry „Pytaki”, poświęcone
omówieniu tematu emocji, uczeniu się właściwego rozpoznawania ich, nazywania
i wyrażania. Celem zajęć jest również integracja w grupie, nawiązywanie dobrych relacji,
rozwijanie w dzieciach poczucie własnej wartości.
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b. Zajęcia dla uczniów klas I – V szkół podstawowych:
„Poznajmy się lepiej” 2 godzinne zajęcia profilaktyczno – wychowawcze integrujące grupę
poprzez zabawowe formy poznania się. Ponadto zapoznanie się z działalnością Ośrodka oraz
z organizacją zajęć pozalekcyjnych dla dzieci.
„Stop cyberprzemocy” – 2 godzinne zajęcia prezentujące zjawisko cyberprzemocy,
wypracowanie zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń multimedialnych, odpowiedniego
reagowania w sytuacjach cyberprzemocy.
c. Zajęcia dla uczniów klas VI – VII szkół podstawowych:
„Agresja w nas i wokół nas” - godzinne zajęcia w oparciu o grę „Integro”, zrealizowaną na
zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Koncepcja zajęć opiera się na strategiach profilaktycznych. Uczestnicy uczą się komunikacji,
pracy w grupie, kontaktu z własnymi emocjami, empatii, umiejętności rozwiązywania
konfliktów, tolerancji i szacunku do siebie i innych. Zajęcia mającą również na celu
zapobieganie przemocy i prześladowaniom w szkole.
„Co w duszy gra” – 3 godzinne zajęcia „Jestem ważny” mające na celu wzmacnianie poczucia
własnej wartości i radzeniu sobie w trudnych sytuacjach, lepszym rozumieniu emocji jak
również poznawaniu świata duchowego, w którym kształtujemy osobowość i wybieramy co
chcielibyśmy robić.
d. Zajęcia dla uczniów VIII klas szkół podstawowych:
"Ciąża a alkohol" – zajęcia mające na celu uświadomienie młodym ludziom, głównie
dziewczynom zagrożeń jakie płyną, jeśli kobieta pije alkohol w okresie ciąży, jak naraża swoje
dziecko na ryzyko nieodwracalnych uszkodzeń, które będą rzutować na całe jego życie,
zespół FASD. Zachęcanie do całkowitej abstynencji podczas ciąży.
„Rówieśnicza Interwencja Kryzysowa” – Jak przygotować młodzież do bezpiecznego
pomagania swoim rówieśnikom. 2 godzinne warsztaty dotyczące problemów nastolatków
miedzy innymi niskiej samooceny, przemocy, depresji, samookaleczeń i samobójstw. Celem
programu jest rozwój kompetencji nastolatków, aby umieli pomagać rówieśnikom
odpowiedzialnie i bezpiecznie.
„Unplugged” – Program Unplugged jest szkolnym programem profilaktyki uniwersalnej,
adresowanym do młodzieży w wieku 12-14 lat. Program jest realizowany w klasach VIII,
w formie 12 jednogodzinnych zajęć lekcyjnych oraz 3 spotkań dla rodziców uczniów
uczestniczących w programie.
e. Zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych:
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„Uzależnienia” – poznanie mechanizmów uzależnienia, konfrontowanie młodzieży z ich
wyobrażeniami, mitami na temat uzależnienia, dostarczenie informacji, gdzie szukać
pomocy.
„Samookaleczenia” – przyczyny i uwarunkowania, poznanie alternatywnych sposobów
rozładowywania napięć, dostarczenie informacji, gdzie szukać pomocy, uczulanie młodzieży
na problemy innych.
„Punkt Wyjścia” – warsztaty dla młodzieży w oparciu o filmy z kanału YouTube Reżysera
Życia, poruszające tematy depresji, przemocy rówieśniczej, komunikacji i emocji. Celem zajęć
jest dostarczenie młodzieży rzetelnych informacji związanych z depresją, przemocą,
prześladowaniem i tym samym zwiększenie ich umiejętności radzenia sobie z emocjami,
sposobów rozwiązywania konfliktów, szukania pomocy i wsparcia w tych trudnych
sytuacjach:
„ZNIKAJĄCE DZIECI” – Film Znikające dzieci - (STOP samobójstwom w nastoletniej depresji)
powstał na potrzeby kampanii społecznej Forum Przeciw Depresji, organizowanej od 2007
roku. Film ma na celu zwrócenie uwagi na problem depresji wśród nastolatków oraz
uwrażliwienie ich samych na subtelne sygnały, które wysłała nastolatek z depresją –
pokazanie, że z pozoru wszystko może wyglądać normalni, a w środku człowiek przeżywa
kryzys lub może przeżywać.
„(NIE)WIDZIALNA NASTOLETNIA DEPRESJA” – Film został zrealizowany na potrzeby 13. edycji
kampanii edukacyjno-społecznej Forum Przeciw Depresji. Produkcja porusza jedną
z głównych przyczyn depresji u nastolatków, jaką jest nieodpowiednio wykształcona więź
w rodzinie a ta więź z dzieckiem jest kluczowa w budowaniu poczucia bezpieczeństwa.
„JAK nie ZGUBIĆ SIEBIE” – Film powstał w wyniku pandemii COVID-19, na potrzeby
najstarszego w Polsce Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie, aby zrozumieć potrzeby chorych
i umierających. Produkcja opowiada o losach nastolatki, która kreuje wokół siebie fałszywą
rzeczywistość, uciekając tym samym od problemów związanych z rodziną i znajomymi.
Dziewczyna musi pokonać chorobę, a potem poradzić sobie ze śmiercią bliskiej osoby.
„Ciąża a alkohol” – (opis w części d.)
„Rówieśnicza Interwencja Kryzysowa” – (opis w części d.)
2. Realizacja programów profilaktycznych zalecanych przez Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania
Narkomanii w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji
zdrowia psychicznego.
3. Psychoedukacja w szkołach – prowadzenia zajęć profilaktycznych, psychoedukacyjnych
i warsztatów dla uczniów iławskich szkół w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych
przez specjalistów z Ośrodka Psychoedukacji.
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4. Współpraca ze szkołami – doradztwo i konsultacje przy tworzeniu szkolnych programów
profilaktycznych, konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla nauczycieli iławskich
szkół, szkoleniowe Rady Pedagogiczne, edukacja rodziców.
5. Edukacja dla dorosłych i dzieci w zakresie profilaktyki społecznej poprzez projekcje
filmów i dyskusje z udziałem profesjonalistów np. „Długi Metraż” „Kultowe Bajki”.
6. Wspieranie Klubu Harcerskiego w realizacji działań profilaktycznych poprzez naukę
umiejętności społecznych w tym współpracy, rozwiązywania problemów, rozwijania
zainteresowań; korzystanie z sali i sprzętu Ośrodka Psychoedukacji, dofinansowanie zajęć
profilaktyczno-wychowawczych prowadzonych metodą harcerską skierowanych do dzieci
i młodzieży z Hufca ZHP Iława.
7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań profilaktycznowychowawczo – edukacyjnych m.in. wsparcie techniczne, realizacja wspólnych
przedsięwzięć.
8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi – zlecanie
zadań publicznych w zakresie zorganizowania dzieciom, młodzieży oraz dorosłym
w szczególności z grup podwyższonego ryzyka dodatkowych możliwości nauki
umiejętności społecznych i osobistych, budowania wspierających relacji, aktywnego
spędzania czasu wolnego, rozwoju zainteresowań i wspólnych pasji, przeciwdziałanie
sięganiu po środki psychoaktywne poprzez edukację i dostarczanie informacji oraz
psychoedukację:
a. Klub Rodzica – organizacja i prowadzenie zajęć rozwijających umiejętności osobiste
i społeczne dla dzieci przedszkolnych, prowadzenie zajęć wzmacniających
umiejętności wychowawcze rodziców;
b. Klub Aktywności Pozaszkolnej dla dzieci ze szkół podstawowych – prowadzenie zajęć
rozwijających kompetencje społeczne i zainteresowania dzieci z wykorzystaniem
technik plastycznych, artystycznych, gier, zajęć ruchowych i innych.
c. Zajęcia zimowe profilaktyczno – wychowawcze dla dzieci z terenu miasta Iławy;
d. Zajęcia letnie profilaktyczno – wychowawcze dla dzieci z terenu miasta Iławy;
e. Działania informacyjne i edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych na rzecz
podniesienia świadomości społecznej na temat zdrowego stylu życia bez środków
psychoaktywnych w tym prowadzenie kampanii społecznych na rzecz
przeciwdziałania uzależnieniom i innym zachowaniom ryzykownym
9. Współpraca z Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Inkubatorem Przedsiębiorczości
Społecznej w Iławie: m.in. poradnictwo i szkolenia w zakresie tworzenia projektów dla
organizacji pozarządowych działających w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych.
Prowadzenie bieżących konsultacji w zakresie pisania wniosków w/w obszarze. Bieżący
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monitoring ofert i konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych w obszarze
profilaktyki zachowań ryzykownych i profilaktyki społecznej.
10. Monitorowanie sytuacji w zakresie nadużywania alkoholu przez dzieci i młodzież,
monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie używania środków odurzających,
substancji psychotropowych i NSP oraz zaburzeń emocjonalnych – realizacja badań wśród
młodzieży szkolnej, realizacja w okresie grudzień 2022 – maj 2023.
11. Współpraca szkoleniowa z Ośrodkami leczenia narkomanów (Monar, Karan, itp.).
12. Wspieranie i realizacja programów reintegracji społecznej i zawodowej osób
uzależnionych od środków odurzających, substancji psychoaktywnych i NSP.
II. Dofinansowanie zadań profilaktycznych w MOPSiku.
1. Zaspokajanie podstawowych potrzeb socjalnych dzieci w formie codziennego dożywiania
w postaci podwieczorków. Dożywianie w formie obiadów w okresie ferii zimowych
i letnich półkolonii.
2. Działania wychowawcze i edukacyjne dla dzieci i młodzieży uczęszczającej na zajęcia
3. Prowadzenie dodatkowych zajęć profilaktyczno-wychowawczych w okresie przerwy
zimowej oraz wakacyjnej skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu miasta Iławy.
4. Kolonie letnie profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z MOPSIK.

ZADANIE CZWARTE – Działania informacyjne i szkoleniowe, współpraca
z instytucjami służąca rozwiązywaniu problemów związanych z używaniem
substancji psychoaktywnych, zachowaniami ryzykownymi dzieci i młodzieży,
ograniczaniem dostępności do alkoholu i innych środków psychoaktywnych.
DZIAŁANIA:
1. Przeprowadzenie lub zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia kampanii edukacyjno –
informacyjnych w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, zaburzeń emocjonalnych
i promocji zdrowego stylu życia.
2. Przeprowadzenie VII edycji badań ankietowych rozpowszechnienia używania substancji
psychoaktywnych oraz innych zachowań ryzykownych, a także zaburzeń zdrowia
psychicznego wśród młodzieży iławskiej, realizowanych przez Instytut Psychiatrii
i Neurologii w Warszawie.
3. Prowadzenie dokumentacji merytorycznej i statystycznej.
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4. Udział w innych, ogólnopolskich lub regionalnych kampaniach informacyjnych
i profilaktyczno – edukacyjnych.
5. Nadzór nad zbiorem oraz rozpowszechnianie materiałów publikacji, ulotek, plakatów itp.
o tematyce profilaktyczno - wychowawczej niezbędnej do prowadzenia działań
profilaktycznych oraz warsztatów.
6. Szkolenia, spotkania realizowane w szkołach skierowane do kadry pedagogicznej m.in.
udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.
7. Szkolenia, spotkania realizowane w szkołach skierowane do rodziców m.in. udział
w wywiadówkach dla rodziców, spotkaniach tematycznych dla rodziców.
8. Szkolenia z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i zaburzeń zachowania oraz
zaburzeń emocjonalnych dla nauczycieli organizowane w Ośrodku Psychoedukacji.
9. Szkolenia i konsultacje dla osób pracujących w instytucjach działających w obszarze
profilaktyki zachowań ryzykownych i profilaktyki przemocy w rodzinie.
a. Superwizja pracy w ramach grup roboczych dla pracowników socjalnych i asystentów
rodzin.
b. Konsultacje dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, kuratorów itp.
10. Dofinansowywanie do szkoleń i kursów dla profesjonalistów działających w obszarze
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.
11. Szkolenia dla właścicieli i sprzedawców punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
12.Szkolenia dla kandydatów na kierowców „Alkohol a kierowca” – współpraca z Komendą
Powiatową Policji i organizatorami kursów na prawo jazdy.
13. Współpraca przy realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii z następującymi podmiotami: Sąd Rejonowy
w Iławie, Komenda Powiatowa Policji w Iławie, szkoły iławskie, Iławskie Centrum Kultury,
Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w
Iławie, Sanepid, organizacje pozarządowe, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Iławie, Oddział
Leczenia Uzależnień w Iławie, Poradnia Leczenia Uzależnień w Iławie, Fundacja „Dajemy
Dzieciom Siłę” w Warszawie, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Państwowa
Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko – Mazurskiego, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Filia w Iławie,
Kluby i grupy samopomocowe – AA, Al-Anon, DDA, NA.
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ZADANIE PIĄTE – Miejska komisja rozwiązywania problemów alkoholowych.
Głównym celem działań MKRPA jest podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia
o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu sadowego obowiązku poddania się
leczeniu odwykowemu; podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia
przemocy w rodzinie; inicjowanie działań profilaktycznych i działań związanych
z ograniczeniem dostępności do alkoholu.
1. Skład Miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (MKRPA) w Iławie
reguluje Zarządzenie Burmistrza Miasta Iławy.
2. Tryb działania oraz sposób realizacji zadań MKRPA określa ustawa z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Regulamin
Komisji.
Zadania Miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Iławie
1. Prowadzenie postępowania o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec
osób uzależnionych od alkoholu oraz motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego.
2. Przeprowadzanie kontroli i oględzin lokali w zakresie zgodności lokalizacji punktów
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej
w Iławie - przygotowywanie opinii MKRPA jako obligatoryjnego dokumentu przy
ubieganiu się o zezwolenie na sprzedaż alkoholu.
3. Przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży alkoholu w zakresie przestrzegania zasad
i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Iławy.

4. Podejmowanie działań zmierzających do wszczęcia postępowania, w związku
z naruszeniem art. 131 i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie
alkoholizmowi.
5. Współpraca przy przygotowywaniu projektów uchwał Rady Miejskiej w Iławie w sprawie
zasad usytuowania oraz liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
i innych uchwał związanych z dostępnością napojów alkoholowych i profilaktyką
problemów uzależnień.
6. Monitoring wybranych miejsc na terenie miasta Iława ze względu na zachowania
ryzykowne młodzieży i przestrzeganie prawa w zakresie sprzedaży i spożywania napojów
alkoholowych.
7. Inicjowanie działań profilaktycznych oraz działań związanych z ograniczeniem
dostępności do alkoholu w środowisku lokalnym.

31

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na 2022 rok.

8. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe i problemy przemocy
pomocy psychologicznej i prawnej:
a. motywowanie i informowanie o możliwościach leczenia osób uzależnionych
i możliwościach pomocy członkom rodzin;
b. motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany
szkodliwego wzorca picia;
c. udzielanie pomocy prawej w sytuacji problemów rodzinnych w związku
z nadużywaniem substancji psychoaktywnych, problemem przemocy w rodzinie,
zachowaniami ryzykownymi dzieci;
d. udział z ramienia MKRPA w posiedzeniach Sądu w sprawach o zobowiązanie do
leczenia odwykowego;
e. udział w posiedzeniach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zasady wynagradzania członków Miejskiej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych:
1. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu plenarnym MKRPA - 150, 00 zł.
Za udział w spotkaniach roboczych i posiedzeniach dotyczących opiniowania zgodności
usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z uchwałą Rady
Miejskiej, członek MKRPA nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia.
2. Wynagrodzenie Przewodniczącego Komisji – 500,00 zł miesięcznie.
3. Wynagrodzenie zastępcy Przewodniczącego Komisji – 300 zł miesięcznie.
4. Wynagrodzenie Sekretarza Komisji – 400 zł miesięcznie.
5. Przeprowadzenie wywiadów środowiskowych – 50,00 zł za przeprowadzony wywiad.
6. Przeprowadzenie kontroli i obserwacji w godzinach wieczornych punktów sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Iławy – 180 zł za jeden dzień
obserwacji.
7. Udział z ramienia MKRPA w posiedzeniach Sądu w zakresie procedury sądowego
obowiązania do leczenia - 75 zł za każdy udział w rozprawie.
8. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu –
dyżur terapeuty 50 zł/h.
9. Poradnictwo prawne w zakresie problemów rodzinnych wynikających z nadużywania
alkoholu, uzależnienia, przemocy w rodzinie, zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży
oraz reprezentowanie spraw Miejskiej Komisji podczas posiedzeń sądowych w zakresie
procedury sądowego zobowiązania do leczenia - dyżur radcy prawnego 100 zł/h.
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ZADANIE SZÓSTE – Utrzymanie Ośrodka Psychoedukacji.
Cel: realizacja zadań i inwestycji mających na celu prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka
związane z bieżącym utrzymaniem budynku i prowadzeniem oraz koordynowaniem działań
profilaktycznych w mieście w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniem Narkomanii.
DZIAŁANIA:
1. Realizacja zadań mających na celu prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka związane
z bieżącym utrzymaniem budynku, placu zabaw, boiska, siłowni zewnętrznej.
2. Bieżąca konserwacja urządzeń i zabawek na placu zabaw, boiska i siłowni zewnętrznej.
3. Udostępnienie pomieszczeń dla stowarzyszeń, grup samopomocowych itp.
4. Zakupy materiałów, narzędzi, sprzętu itp. na potrzeby przeprowadzenia drobnych
napraw w budynku i bezpośrednim otoczeniu.
5. Bieżące utrzymanie terenu wokół budynku Ośrodka, porządki, drobne naprawy.
6. Opłaty za media (energia elektryczna, woda, gaz ziemny, nieczystości).
7. Modernizacja pomieszczeń biurowych, piwnicznych oraz tarasów.

Opracowanie:
Urząd Miasta w Iławie – Wydział Ośrodek Psychoedukacji
Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie
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