Sprawozdanie z działalności
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017
W roku 2017 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościanie
podejmowała działania zgodne z Ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Uchwałą nr XX/229/17 Rady Miejskiej Kościana z dnia
19.01.2017 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
Członkowie Komisji, którzy zostali powołani przez Burmistrza Miasta Kościana do udziału w
pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie i Grupach Roboczych, wykonują
również zadania, które są ujęte w ustawie o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie.
Od 2007 roku Komisja pracuje w tym samym składzie: Alicja Markwitz, Katarzyna Taciak,
Bernadetta Wawrzyniak, Andrzej Kozłowski oraz Ireneusz Krzysiak- przewodniczący, do którego
należy koordynacja działań komisji rekomendowanych przez PARPA, obejmujących między innymi:
 udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej, psychoterapeutycznej rodzinom, w których
występowały problemy alkoholowe;
 udzielanie pomocy psychiatrycznej, psychologicznej, psychoterapeutycznej osobom pijącym
alkohol szkodliwie oraz uzależnionym od alkoholu;
 podejmowanie czynności zmierzających do ochrony ofiar przemocy w rodzinie stosowanej
wobec dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych przez sprawców będących pod wpływem
alkoholu;
 współpracę z Zespołem Doradztwa Rodzinnego działającego w Ośrodku Pomocy Społecznej, w
którym bezpłatnych porad udzielają między innymi: pracownik socjalny, prawnik, psycholog,
specjalista terapii rodziny oraz specjalista psychoterapii uzależnień;
 współpracę z Wojewódzkim Szpitalem Neuropsychiatrycznym: Oddziałami Leczenia
Uzależnień, Poradnią Terapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz Poradnią Medicor;
 kierowanie osób uzależnionych od alkoholu do biegłych sądowych (psychiatra, psycholog) lub
bezpośrednio do Sądu Rejonowego w Kościanie w celu ustalenia stopnia uzależnienia od
alkoholu;
 prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych skierowanych do różnych grup wiekowych
mieszkańców Kościana o tematyce uzależnień i przemocy;
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Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu oraz innym instytucjom pomocowym, z którymi
współpracuje MKRPA;
 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 Kościana z dnia 20 lutego
2003 roku;
 kontrolę zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym
między innymi posiadanie tytułu prawnego do lokalu, w którym prowadzona jest sprzedaż
alkoholu, przedstawienie dowodów wniesionych opłat za korzystanie ze sprzedaży napojów
alkoholowych na konto Gminy Miejskiej Kościan, przestrzeganie innych zasad i warunków
określonych przepisami prawa;
 współpracę z pedagogami i nauczycielami realizującymi rekomendowany przez Państwową
Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii, program profilaktyczno-edukacyjny „MIĘDZY NAMI” przeprowadzony w
klasach gimnazjalnych i licealnych oraz program wychowawczo-edukacyjny „Przyjaciele
Zippiego”, który był realizowany w klasach I-IV szkół podstawowych;
 współpracę z Klubem Abstynentów „Dromader” w Kościanie.
W 2017 roku członkowie komisji prowadzili rozmowy motywujące z osobami pijącymi alkohol
szkodliwie oraz uzależnionymi od alkoholu (często zażywającymi leki psychotropowe, uspokajające i
przeciwpadaczkowe). Osoby te cierpią na poważne zaburzenia psychosomatyczne, często nie pracują,
lub pracują na „czarno”, stwarzają problemy rodzinne, społeczne oraz prawne.
Do Komisji wpływały zgłoszenia z Komendy Powiatowej Policji w Kościanie, Ośrodka Pomocy
Społecznej, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz członków
rodzin współuzależnionych o osobach uzależnionych od alkoholu, które bardzo często są agresywne,
wulgarne, stosują przemoc fizyczną, psychiczną i ekonomiczną. Zapewne nigdy nie poznamy liczby
przestępstw, które obejmuje art. 207 k. k §1-3. Rodziny sprawców przemocy (w obawie o swoje
zdrowie) nie zgłaszają się do podmiotów, które mają ustawowe uprawnienia do wdrożenia procedury
NIEBIESKA KARTA.
W roku 2017 do Komisji w celu podjęcia działań motywujących w stosunku do osób z problemem
alkoholowym wpłynęło 86 wniosków, w tym:


43 z Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie



10 z Komendy Powiatowej Policji w Kościanie



15 z Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie



18 od członków rodzin, w których występują problemy alkoholowe, na posiedzenia Komisji
zgłosiło się 15 osób współuzależnionych.

Komisja zaprosiła
ambulatoryjnej

na rozmowy motywujące do podjęcia leczenia stacjonarnego lub terapii

42 osoby, z których 27 zobowiązało się do podjęcia terapii ambulatoryjnej w

Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym lub w Poradni Medicor. Na leczenie stacjonarne w
jednym z dwóch Oddziałów Leczenia Uzależnień WSN zdecydowały się 3 osoby. Pozostałe osoby
stanowczo stwierdziły, że nie miały i nie mają problemu z alkoholem.
Członków Komisji niepokoi niespotykana w poprzednich latach bardzo duża liczba osób (55), które
nie zgłosiły się na nasze dwukrotne zaproszenie. Wśród tych osób 12 było objętych działaniami
Komisji w poprzednich latach.
Komisja w 2017 roku spotykała się 43 razy w tym siedmiokrotnie na posiedzeniach, które
zwoływał przewodniczący Komisji.
Udzielono 27 odpowiedzi na zapytania Prokuratury Rejonowej w Kościanie, które dotyczyły osób
objętych działaniami lub nieobjętych działaniami Komisji (12 osób było objętych,15 nie):


5 osób skierowano na badania przez biegłych sądowych (psychiatrę i psychologa),



7 osób skierowano bezpośrednio do Sądu Rejonowego w Kościanie w celu orzeczenia o stopniu
ich uzależnienia od alkoholu,



Sąd Rejonowy w Kościanie w stosunku do 5 osób wyżej wymienionych orzekł leczenie w
warunkach stacjonarnych, w stosunku do 1 osoby terapię ambulatoryjną,



6 razy Przewodniczący Komisji brał udział w posiedzeniach w Sądzie Rejonowym w Kościanie
jako oskarżyciel publiczny - sprawy dotyczyły osób skierowanych przez Komisję,



Komisja pozytywnie zaopiniowała 27 wniosków, które wpłynęły od osób ubiegających się o
pozwolenie na sprzedaż alkoholu w sklepach detalicznych i lokalach gastronomicznych,



członkowie Komisji przeprowadzili 47 kontrole punktów ze sprzedażą alkoholu (35 sklepów
spożywczo-monopolowych i 12 lokali gastronomicznych),



członkowie Komisji brali udział w posiedzeniach 137 Grup Roboczych Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie.

Członkowie Komisji korzystają z prenumeraty czasopism: UZALEŻNIENIA, NIEBIESKA LINIA,
ŚWIAT PROBLEMÓW i GŁOS PEDAGOGICZNY.
Instytut Psychologii Zdrowia
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego przekazał MKRPA bezpłatnie broszury w ilości
1000 sztuk, które zostały sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia.
W październiku otrzymaliśmy 100 pakietów składających się z 5 broszur edukacyjnych
przeznaczonych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, zawierają podstawowe informacje
na temat zjawiska przemocy, wpływu przemocy na funkcjonowanie osób pokrzywdzonych, zawierają
też niektóre aspekty prawne związane z ochroną ofiar przemocy.

W listopadzie otrzymaliśmy również 100 pakietów przeznaczonych

dla osób pijących

szkodliwie i uzależnionych od alkoholu oraz dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym.
Komplety broszur były przekazywane osobom poszkodowany przemocą, które brały udział w
posiedzeniach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego, posiedzeniach MKRPA, pedagogom
kościańskich

szkół,

Komendzie

Powiatowej

Policji,

Wojewódzkiemu

Szpitalowi

Neuropsychiatrycznemu, pracownikom socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pojedyncze
komplety broszur organizacjom, z którymi współpracuje Komisja.
W 2017 roku został wydany w ilości 1000 sztuk opracowany na nowo informator MKRPA w
Kościanie.
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