
Ruda Śląska, dnia   25.02.2019 r.
EZ. 8141.4.      2019

Sprawozdanie 
              z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
    Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej za rok 2018.

         Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych funkcjonuje
na  podstawie  przepisów  Ustawy  z  dnia  22.10.1982  r.  o  wychowaniu  w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
        Ustawa ta zobowiązuje gminę do prowadzenia działań związanych z
profilaktyką  i  rozwiązywaniem  problemów  alkoholowych  oraz  integracji
społecznej osób uzależnionych od alkoholu. Ich realizację w Rudzie Śląskiej na
2018 rok określił Miejski Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,  stanowiący  część  Miejskiej  Strategii  Rozwiązywania
Problemów Społecznych.
       W celu  realizacji  programu  a  w  szczególności  inicjowania  działań
profilaktycznych oraz podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o
zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się
leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego Prezydent Miasta Ruda Śląska na
podstawie  art.  4  ust.3.  cytowanej  wyżej  Ustawy  Zarządzeniem  NR
SP.0050.2.129.2011.  z  dnia  18.03.2011. powołał  Miejską  Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i określił zasady jej działania. 
       Skład 10 osobowej Komisji stanowią przedstawiciele Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
Służby  Zdrowia,  Ośrodka  Terapii  Uzależnień  i  Pomocy  Psychologicznej,
oświaty, Sądu Rejonowego oraz dwóch emerytowanych policjantów, co pozwala
na wieloaspektowe rozwiązywanie podejmowanych przez MKRPA problemów.
Siedziba  MKRPA znajduje  się  w  Rudzie  Śląskiej  przy  ulicy  Markowej  22.
Członkowie komisji w minionym roku dyżurowali: w każdy dzień tygodnia od
poniedziałku do piątku w godz. od 10,00 do 16,00 a ponadto we wtorki i środy:
od 16,00 do 18.00. Posiedzenia komisji  w minionym roku, odbywały się wg
wcześniej ustalonego i podanego do publicznej wiadomości harmonogramu tj. w
każdy  pierwszy  i  trzeci  wtorek  miesiąca.   Celem  takiego   sposobu  pracy  i
posiedzeń było skrócenie czasu oczekiwania klientów na załatwianie wniosków
o zobowiązanie do leczenia odwykowego i zezwoleń na sprzedaż i podawanie
napojów alkoholowych. Praktyka wykazała słuszność przyjętych rozwiązań.
         W roku 2018 MKRPA zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi kontynuowała realizację zadań określonych w
art. 41 ust. 1 w zakresie:
1. Zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu.



    Komisja  współpracowała  z  Ośrodkiem  Terapii  Uzależnień  i  Pomocy
Psychologicznej  w  Rudzie  Śląskiej  kierując  tam,  osoby  z  problemem
alkoholowym,  w  celu  nawiązania  kontaktu  z  terapeutą  i  podjęcia  leczenia
odwykowego  oraz  monitorowała  jego  przebieg.  W  2018  roku  MKRPA
skierowała do OTU i PP w Rudzie Śląskiej 56 osób (2017-58). Nie wszystkie
osoby skierowane ukończyły  terapię,  część  przerwała.  Osobom wyrażającym
chęć  dobrowolnego  leczenia  poza  Rudą  Śląską   lub  członkom  ich  rodzin
udzielano pomocy i informacji o tym jak należy to zrobić. W przypadkach  gdy
osoby zgłaszające się do MKRPA wyrażały taką prośbę członkowie MKRPA
nawiązywali kontakt z placówkami leczenia uzależnień w celu ustalenia terminu
rozpoczęcia terapii. 

2.  Udzielanie  rodzinom, w których występują  problemy alkoholowe pomocy
psychologicznej  i  prawnej,  a  w  szczególności  ochrony  przed  przemocą  w
rodzinie.
     Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29.07.2005
r. członkowie Komisji biorą udział w pracach grup roboczych powołanych przez
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W roku
2018 uczestniczyli w 148 spotkaniach grup roboczych (w 2017 r. 250) . Praca w
grupach  roboczych  ma  na  celu  podejmowanie  i  koordynację  działań,
zmierzających  do  przerwania  przemocy  i  doprowadzenie  do  prawidłowego
funkcjonowania rodziny. Do zadań przedstawiciela MKRPA należy rozpoznanie
czy osoby  uczestniczące  w konflikcie  nadużywają  napojów alkoholowych  i
motywowanie do podjęcia terapii odwykowej. Sekretarz MKRPA jako członek
Miejskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie uczestniczył w
12 jego posiedzeniach.

3.  Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej  w
zakresie  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  i  przeciwdziałania
narkomanii,  a  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.
        Przedstawiciele MKRPA współpracowali z Wydziałem Zdrowia i Spraw
Społecznych  UM  w  opiniowaniu  ofert  na  realizację  programów
profilaktycznych  oraz  uczestniczyli  w  organizowanych  w  dzielnicach  Rudy
Śląskiej  imprezach  profilaktycznych,  podczas  których  zainteresowanym
udzielali informacji o formach pracy komisji, procedurze leczenia uzależnień,
symptomach  szkodliwego  i  ryzykownego  picia   napojów  alkoholowych,
przekazywali materiały informacyjno - edukacyjne dot. profilaktyki uzależnień. 
 Zapoznano  8  pracowników  służby  zdrowia  z  metodami  rozpoznawania
problemu  alkoholowego  wśród  pacjentów,  wskazując  możliwości  kierowania
osób  do  podmiotów  świadczących  pomoc  w  tym  zakresie.  Szkolenia
przeprowadził członek MKRPA. 
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 Przeprowadzono szkolenie  dzielnicowych KMP w Rudzie  Śląskiej   podczas
którego przekazano informacje dot. zmian w przepisach Ustawy o wychowaniu
w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  w  zakresie  dot.  działania
miejskich komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przypomniano
warunki jakie powinny spełniać wnioski o leczenie odwykowe.

4.  Wspomaganie  działalności  instytucji,  stowarzyszeń  i  osób  fizycznych,
podejmujących działania w zakresie rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

         MKRPA współpracowała i wspierała działania, pracowników socjalnych
MOPS, OTU i PP, Sądu Rejonowego w szczególności ZKSS ds. Rodzinnych i
Nieletnich oraz ds. Karnych, Straży Miejskiej, Policji, Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej,  Izby  Wytrzeźwień,  Rudzkiego  Stowarzyszeniem  Rodzin
Abstynenckich „Zdrowe Życie”,  duszpasterzami oraz mediami. 
Główny cel współpracy to koordynacja i poprawa efektywności podejmowanych
działań, w celu minimalizacji występujących dysfunkcji i ich przyczyn .
MKRPA  inicjowała  finansowe  wspieranie  palcówek  oświatowych  w
podejmowanych  przez  nie  programach  profilaktycznych  z  zakresu
przeciwdziałania  problemom  alkoholowym,  stosowania  używek  oraz
propagowania zdrowego stylu życia. Szczególną uwagę zwracano na programy
skierowane do dzieci oraz ich rodziców. 

W trakcie dyżurów członkowie komisji podejmowali wobec osób, których
dotyczyły wnioski o  leczenie odwykowe, czynności wyjaśniające zmierzające
do  ustalenia  ich  zasadności  a  następnie  zmotywowania  do  podjęcia  terapii
dobrowolnie.  W  przypadku,  kiedy  podejmowane  czynności  nie  przynosiły
pożądanego rezultatu osoba taka była  kierowana na badania do biegłego.  Po
ustaleniu uzależnienia od alkoholu i przesłanek określonych w art. 24 ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, sprawy kierowano
do sądu. W minionym roku do sądu rejowego skierowano 80 spraw z wnioskiem
o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego (w 2017 r. 60) 66 dotyczyło
mężczyzn ( w 2017 - 41) a 14 kobiet( w 2016-19 ). 

Komisja  przyjęła  172 (w 2017 r.  139 )  nowe wnioski  i  wszczęła  tyle
postępowań. 

Wnioskodawcy to:
 członkowie rodziny  -   małżonek 42, rodzice 26, dzieci 13, 
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 18,
 Policja 64,
 kuratorzy sądowi 2,
 inne 9,

Wysłano  358 zaproszeń na  rozmowę motywującą  oraz  na rozmowy w
celu uzupełnienia wniosku (w 2017 r. 336). Przeprowadzono 123 rozmowy z
osobami  uzależnionymi,  zmierzające  do  skłonienia  ich  do  podjęcia  leczenia
odwykowego (w 2017 r. 143 ). 
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W toku prowadzonych postępowań skierowano na badania przez biegłych 175
osób  (w  2017  r.  149).  Przeprowadzono  297   rozmów  informacyjnych  i
konsultacji na temat procedury zobowiązania do leczenia odwykowego (w 2017
r. 175). 
W 74  przypadkach komisja zawiesiła prowadzone postępowanie(w 2017 r. 57).
Najczęściej miało to miejsce na prośbę wnioskodawcy, gdy biegli nie stwierdzili
w trakcie badania uzależnienia i w sytuacji gdy MKRPA wykonała wszystkie
możliwe czynności w celu zmotywowania pacjenta do współpracy i leczenia a
jego zachowanie   nie  wyczerpuje  przesłanek  zawartych w art.  24  Ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. nie ma podstaw
do skierowania postępowania do sądu.  W ramach współpracy z instytucjami
prowadzącymi działania w zakresie profilaktyki i leczenia uzależnień tj. MOPS,
sądem,  policją,  ośrodkami  terapii,  komisjami  z  innych  gmin,  MKRPA
sporządziła 528  pism.
W  ramach  realizacji  zadania  zawartego  w  art.  183 ustawy,  dotyczącego
opiniowania  przez  MKRPA  wniosków  podmiotów  ubiegających  się  o
zezwolenie  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  członkowie  komisji
uczestniczyli  w  4  wizjach  usytuowania  lokali,  w  których  wnioskodawca
zamierza sprzedawać lub podawać napoje alkoholowe oraz po rozpatrzeniu na
posiedzeniach komisji zaopiniowali 69 wniosków o zezwolenie.
    Przewodnicząca  i  członkowie  MKRPA  uczestniczyli  w  szkoleniach,
seminariach i  warsztatach o tematyce profilaktycznej  organizowanych  przez
instytucje miejskie i inne podmioty:

Przewodnicząca  MKRPA  uczestniczyła  w  4  szkoleniach
zorganizowanych przez Śląskie Forum Profilaktyki.
16,17.10.  szkolenie  wszystkich  członków  MKRPA  w  OIK,
"Niebieska karta w praktyce".
18.06.2018.  szkolenie  przez  przedstawiciela  MKRPA  18
pracowników  socjalnych  MOPS  "Procedura  zobowiązania  do
leczenia odwykowego".

          Większość działań realizowanych w 2018 roku to kontynuacja tych z lat
poprzednich  ich cel to działanie  na  rzecz osób uzależnionych i ich rodzin,
udzielanie  im  pomocy,  wspieranie   oraz  promocja  zdrowego,  pozbawionego
nałogów  stylu  życia.  Osiągniecie  tych  zamierzeń  jest  możliwe  tylko  dzięki
współpracy wszystkich służb i instytucji funkcjonujących w Rudzie Śląskiej.  
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