Sprawozdanie z działalności
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościanie za rok 2015
W roku 2015 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Kościanie podejmowała działania zgodne z Ustawą z dnia 26 października 1982 r.
o

wychowaniu

w

trzeźwości

i

przeciwdziałaniu

alkoholizmowi

oraz

Uchwały

nr XXXIV/375/14 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30 października 2014 roku w sprawie
uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2015.
Członkowie Komisji, którzy zostali powołani przez Burmistrza Miasta Kościana do
udziału w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i
w grupach roboczych, wykonują również zadania, które są ujęte w ustawie z dnia 10 czerwca
2010 roku o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Od 2007 roku Komisja pracuje w tym samym składzie: Alicja Markwitz, Katarzyna
Taciak,

Bernadetta

Wawrzyniak,

Andrzej

Kozłowski

oraz

Ireneusz

Krzysiak

-

przewodniczący, który koordynował działania obejmujące między innymi:
 udzielanie pomocy psychologicznej oraz psychoterapeutycznej rodzinom, w których
występuje problem alkoholowy,
 podejmowanie czynności zmierzających do ochrony ofiar przemocy w rodzinie
stosowanej wobec dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych, również
niemieszkających ze sprawcą przemocy,
 prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dla mieszkańców Kościana,
 przekazywanie literatury oraz materiałów profilaktyczno-edukacyjnych kościańskim
szkołom, Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Policji i Wojewódzkiemu Szpitalowi
Neuropsychiatrycznemu,
 opiniowanie wniosków osób fizycznych i prawnych ubiegających się o wydanie przez
Burmistrza Miasta Kościana zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
badanie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z Uchwałą Rady Miejskiej z dnia
20 lutego 2003 roku,
 współpracę z pedagogami i nauczycielami realizującymi rekomendowane przez
Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowe Biuro
Przeciwdziałania Narkomanii programy profilaktyczno-edukacyjne:
 PRZYJACIELE ZIPPIEGO w klasach I- IV szkół podstawowych,
 MIEDZY NAMI w klasach gimnazjalnych i licealnych.
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W 2015 roku prowadzono rozmowy motywujące z osobami pijącymi alkohol
szkodliwie

oraz

uzależnionymi

od

alkoholu,

z

poważnymi

objawami

chorób

psychosomatycznych, w większości przypadków niepracujące, stwarzające problemy
społeczne oraz prawne.
Do Komisji wpływały zgłoszenia z Komendy Powiatowej Policji, Ośrodka Pomocy
Społecznej, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
rodzin z prośbą o objęcie osób uzależnionych działaniami motywacyjnymi w celu podjęcia
terapii ambulatoryjnej indywidualnej i grupowej w Poradni „MEDICOR” lub w Poradni
Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Osoby, które

zdecydowały się na leczenie

stacjonarne były kierowane do jednego z dwóch Oddziałów Leczenia Uzależnień
Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie lub do wskazanego przez
siebie Oddziału Leczenia Uzależnień. Wśród wniosków:
 28 - pochodziło od Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania w Rodzinie,
 4 - z Ośrodka Pomocy Społecznej,
 4 wnioski złożyła Komenda Powiatowa Policji,
 14 wniosków pochodziło od rodzin osób uzależnionych.
Na terapię ambulatoryjną zdecydowały się 32 osoby, 4 - na leczenie stacjonarne, 8
osób uznało, że nie mają żadnego problemu alkoholowego, 32 osoby nie odpowiedziały na
dwukrotne zaproszenie. Komisja przeprowadziła 22 rozmowy z członkami rodzin, w których
występują problemy alkoholowe. Służyliśmy radą i wskazywaliśmy miejsca, w których mogą
znaleźć pomoc psychologiczną, psychiatryczną oraz prawną, udzielaliśmy pomocy w
uzgadnianiu terminów wizyt w poradniach, punktach konsultacyjnych i innych podmiotach
działających na rzecz osób współuzależnionych i poszkodowanych przez sprawców
przemocy. W omawianym roku założono jedną „Niebieską Kartę”, którą Komisja przekazała
do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Praca Komisji w liczbach:
 7 posiedzeń zwołał przewodniczący Komisji,
 43 razy spotykał się zespół motywacyjny,
 udzielono 28 odpowiedzi na zapytania Prokuratury Rejonowej w Kościanie dotyczące
osób objętych lub nieobjętych naszym działaniem (13 osób było objętych,15 nie),
 pozytywnie zaopiniowano 36 wniosków osób fizycznych i prawnych ubiegających się
o pozwolenie na sprzedaż alkoholu,
 przeprowadzono kontrolę 64 sklepów spożywczo-monopolowych oraz 13 lokali
gastronomicznych, w których prowadzona jest sprzedaż alkoholu,
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 członkowie MKRPA, którzy są członkami Zespołu Interdyscyplinarnego, brali udział
w 141 posiedzeniach grup roboczych, w tym w 104 uczestniczył przewodniczący
MKRPA.
Członkowie Komisji złożyli wizyty w oddziałach: Leczenia Uzależnień I oraz II, Leczenia
Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, Klubie Integracji Społecznej oraz Klubie
Abstynentów „Dromader”, a ponadto uczestniczyli w szkoleniach:
- dla Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych,
- na temat Przemocy w Rodzinie - wzmocnienie współpracy interdyscyplinarnej,
- szkolenie dotyczące działania i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego.
Przewodniczący Komisji uczestniczył w konferencji organizowanej przez Uniwersytet
Medyczny w Poznaniu nt. „Wielkopolska wobec problemu alkoholizmu i narkomanii. Jak
skutecznie pomagać i przeciwdziałać?”.
Komisja kontynuowała kampanię Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii, w
ramach której otrzymała bezpłatnie 500 sztuk poradników dla rodziców uczniów VI klas
szkół podstawowych i I klas gimnazjalnych.
Członkowie

Komisji

korzystają

z

prenumeraty

kwartalnika

„Narkomania”,

dwumiesięcznika „Niebieska Linia” oraz miesięcznika „Świat Problemów”.
W wielu punktach naszego miasta stale były dostępne informatory Komisji, Zespołu
Interdyscyplinarnego, ulotki informacyjne o Płodowym Zespole Alkoholowym FAS,
informatory dla rodziców i opiekunów o przemocy seksualnej wobec dzieci i szereg innych
informatorów, które Komisja otrzymuje bezpłatnie od Rzecznika Praw Dziecka, Centrum
Praw Kobiet, Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Konsultantką Przewodniczącego Komisji jest certyfikowana specjalistka psychoterapii
uzależnień Pani Wiesława Frydryszak.
Przewodniczący
Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Kościanie
(-) Ireneusz Krzysiak
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