
Druk Nr 4 ~ - 4  /2019 

z dnia A9czerwca 2019 r. 

Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwigzywania Problemow Alkoholowych za rok 2018 

Postawq prawnq dzialan w zakresie profilaktyki i rozwiqzywania problemow alkoholowych jest ustawa z dnia 26 paidziernika 1982 r. o wychowaniu 
w trzeiwoici i przeciwdzialaniu alkoholizmowi ( Dz.U. 2016 poz. 487 z poi. zm.). Dziatania w tym zakresie realizowane w todzi okreila Miejski Program 
Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych na rok 2018, kt6w zostal przyjqty uchwa$ Rady Miejskiej w todzi Nr LX111/1647/17 
z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjecia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych na rok 2018 

Dziatania koordynowane byly przez Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni Urzqdu Miasta todzi, Wydzial 
Edukacji i Wydziat Sportu w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzqdu Miasta todzi oraz Miejski Oirodek Pomocy Spolecznej w todzi. 

Na dziatania w roku 2018 przeznaczono kwote 13.757.350,OO zl, z czego wykorzystano 13.128.050,67 zl, co stanowi 95.4%. 

Dziatania oraz ilofciowe wskainiki ich realizacji 

I Cel I: Upowszechnienie i utrwalanie postaw abstynenckich wobec alkoholu w wybranych grupach mieszkancow todzi, z dostosowaniem do specyfiki tych grup. I 

1. Realizacja w Mdzkich szkotach oraz 
innych placowkach ofwiatowych 
programow profilaktyki alkoholowej, 
w tym nakierowanych na ksztattowanie 
i wzmacnianie czynnikow chronigcych 
przed podejmowaniem zachowari 
ryzykownych zgodnie z filozofiq 

Wysokoit irodk6w finansowych (w zt) 

profilaktyki pozytywnej. 

Koordynacja Dziatania Ilokiowe wskainiki realizacji 

Plan po zmianach na 
dzien 31.12.2018 r. 

Wykonanie na dzien 
31.12.2018 r. 



profilaktyki wzbogacone o dziatania 
artystyczne, warsztaty profilaktyczne dla 
uczni6w oraz szkolenia dla wolontariuszy. 

objetych dziataniami 

Ok. 5.500 uczestnikow 

298 zrealizowanych dziata~i 

71 szktrl i placowek oiwiatowych 
Realizator: MCTiPZ, 
organizacje pozarzqdowe 

Wydziat Zdrowia i Spraw 
Spotecznych 

I pozytywnych postaw spotecznych, 
232 programy/dziatania 

budowanie pozytywnego wzorca spedzania 

I I 

czasu wolnego, ksztattowanie 
i wzmacnianie pozytywnych rol 

163.296,OO 

Zajccia profilaktyczno - edukacyjne oraz 
dziatania ukierunkowane na ksztattowanie 

Ok. 45.500 uczestnikow 

163.296,OO 

197 szkot i placowek oiwiatowych 
realizujqcych programyldziatania 

iycia wolny od  alkoholu, w t ym takie 
dziatari profilaktycznych o charakterze 
sportowym i kulturalnym kierowanych do 
o g a u  dzieci i mtodzieiy w ramach 

Wydziat Edukacji 
Realizator: szkoty 

spotecznych. 

organizacji czasu wolnego jako 
alternatywa dla podejmowania zachowari 

1 

ryzykownych (profilaktyka uniwersalna). 

2. Wspieranie dziatari promujqcych sty1 

Zajecia profilaktyczne w plenerze, 
warsztaty, zajecia o charakterze 
sportowym i rekreacyjnym, szkolenia 
i indywidualne konsultacje z zakresu 
zdrowego stylu iycia i prawidtowego 
modelu odiywiania sic wolnego od 
alkoholu, zajecia warsztatowe z zakresu 
profilaktyki wzbogacone o dziatania 
artystyczne. 

lmprezy i zajqcia dla dzieci i mtodzieiy 

120 dzialan I Wydziat Zdrowia i Spraw 

promujqce zdrowy sty1 iycia, wolny od 
152 dziatania 

alkoholu 

3 organizacje pozarzqdowe 

1.420 uczestnik6w 

Spotecznych 

Realizator: organizacje 

Spotecznych 

Realizator: organizacje 
pozarzqdowe 



Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci 
i mlodzieiy - podopiecznych oirodk6w 
wsparcia dziennego w okresie ferii letnich 
w formie wypoczynku wyjazdowego 
(kolonie lub oboz profilaktyczny). 

po$czony z prelekcjq psychologa i dyskusjq 
z rnlodzieiq. 

z zakresu zapobiegania spoiywaniu 
alkoholu i promowania zdrowia w formie 
3-dniowego happeningu. 

w zakresie szybkiej identyfikacji 
problemow alkoholowych dziecka oraz 
oferty pomocowej skierowanej do rodzin 
z dzietmi przejawiajqcymi problemy 
alkoholowe. 

edukacyjnych i rozwojowych dla dzieci 
i mtodzieiy z grupy zwiekszonego ryzyka 
w ramach profilaktyki selektywnej. 
Zajecia dla dzieci i mlodzieiy oraz ich 
rodzicow: warsztaty umiejetnoici 
psychospolecznych, konsultacje 
psychologiczne, porady psychologiczno - 
pedagogiczne, zajecia opiekuncze, 
edukacyjne i rozwojowe. 

5. Prowadzenie zajet 

7 organizacji pozarzqdowych 

7 dzialan 

188 uczestnikow - dzieci z rodzin 
z problemem alkoholowym 

1 organizacja pozarzqdowa 

2 dziatania 

205 uczestnikow 

1 organizacja pozarzqdowa 

1 dzialanie 

Ok. 200 uczestnikow 

206 dzialan edukacyjnych 

2.580 uczestnikow 

I pozarzqdowe I 
Spolecznych 

Realizator: organizacje 
pozarzqdowe 

Wydzial Zdrowia i Spraw 
Spolecznych I 
Realizator: organizacje 
pozarzqdowe 1 
Spolecznych 

Realizator: organizacje 
pozarzqdowe 

Realizator: szkoty 

479 uczestnikow 

I I Realizator: organizacje I I 
pozarzqdowe 

I I I I 

3 organizacje pozarzqdowe Wydziat Zdrowia i Spraw 50.000,OO 38.380,OO 



socjoterapeutycznych dla dzieci 
i mlodzieiy z grupy wysokiego ryzyka 
w ramach profilaktyki wskazujqcej. 

6. Edukacja prawna w zakresie przepisow 
dotyczqcych konsumpcji idystrybucji 
alkoholu, skierowana glownie do 
wlaicicieli i pracownikow placowek 
handlowych oraz gastronomicznych 
prowadzqcych sprzedai napojow 
alkoholowych. 

Przekazywanie informacji przedsiebiorcom 
nt. obowiqzujqcego na terenie rniasta Codzi 
prawa miejscowego dotyczqcego 
usytuowania punktow sprzedaiy napojow 
alkoholowych. 

o charakterze sportowym kierowanych do 
ogok dzieci i mlodzieiy w ramach 
organizacji czasu woinego i stwarzania 
alternatywy dla podejmowania zachowan 
ryzykownych (profilaktyka uniwersalna). 

W rarnach dzialan odbyly sie: 
a) zajqcia i irnprezy sportowo-rekreacyjne 
oraz blok zawodow prornujqcych kulturq 
fizycznq wir6d uczniow todzkich szkal, 
w tym: tenis stolowy, plywanie, judo, 
zapasy, karate, rugby oraz pitka noina, 
siatkowka, koszykowka, pitka reczna, 

Przedsiebiorcy w czasie 
prowadzonych postepowali 
o wydanie jednorazowych 
zezwoleri otrzyrnujq potrzebne 
materialy oraz informacje 
nt. prawa rniejscowego 
obowiqzujqcego na terenie miasta 
todzi dotyczqcego usytuowania 
punktow sprzedaiy napojow 
alkoholowych. 

376 uczestnikow 

Realizator: organizacje 
pozarzqdowe 

Spolecznych 

w Biurze Prornocji 
Zatrudnienia i Obslugi 
Dzialalnoici Gospodarczej 
- w ramach wtasnych zadali 

980.815,74 

64 organizacje / kluby sportowe 

142 dziatania profilaktycznych 
rozwijajqce zainteresowania 
sportowe 

Wydziat Sportu 

Realizator: organizacje 
pozarzqdowe, kluby 
sportowe 

990.530,OO 



kregle. 
b) program Trener osiedlowy: 
Zajecia od kwietnia do paidziernika 2018r., 
na 15 przyszkolnych obiektach; m.in.: 
siatkbwka, koszykowka, piika noina, rugby, 
mini turnieje i konkursy sportowe. 
Dodatkowo organizator przygotowal m.in. 
wyjicia na piywalnie, kregielnie, do kina. 
c) warsztaty ze znanymi sportowcami 
- trening piywacki z Otyliq Jcdrzejczak, 
zajccia z 16dzkq koszykarkq Elibietq 
Nowak oraz camp z Marcinem Gortatem 
i Mariuszem Wlaztym. 
Wszystkie powyisze dziatania sportowe 
potqczone byiy z elementami edukacji 
w zakresie profilaktyki uzaleinien 
(pogadanki, warsztaty z psychologami, 
spotkania ze znanymi sportowcami), 
ktorych celem byto podniesienie poziomu 
wiedzy na temat szkodliwoici substancji 
psychoaktywnych. 
8. Prowadzenie kampanii spotecznych 
i edukacyjnych (w tym z udziatem mediow 
lokalnych) o tematyce zwiqzanej 
z ryzykiem prowadzenia pojazdow 
(w tym rowerow i sprzetu p(ywajqcego) 
pod wphlwem alkoholu oraz dotyczgcych 
reagowania na sprzeczna z prawem 
sprzedai alkoholu. 

Reagowanie na sprzecznq 
z prawem sprzedai alkoholu 
i dzialania edukacyjne w tym zakresie 
skierowane do sprzedawcow alkoholu byty 
polgczone z kontrolg plac6wek 

Przeprowadzono 9.649 kontroli. 

W 8 placowkach stwierdzono 
wykroczenia - brak informacji 
o szkodliwoici spoiywania 
alkoholu. 

Strai Miejska - w ramach 
zadari wlasnych 



handlowych i gastronomicznych. 

Razem I Cel: 2.599.025.00 2.533.941.53 



I ( 1.338 os6b skorzystato z porad 1 I I I 

Cel II. Minimalizacja dysfunkcji iycia rodzinnego i spotecznego, wywoianych szkodliwym uiywaniem alkoholu. 

Dziatania 

1. Organizowanie i prowadzenie 
specjalistycznych konsultacji 
i poradnictwa (m. in.: medycznego, 
psychologicznego, psychospotecznego, 
pedagogicznego, rodzinnego, prawnego, 
socjalnego), a takie grup wsparcia dla 
rodzin osob z problemem alkoholowym. 

W ramach dziatania przeprowadzane byto 
poradnictwo specjalistyczne dla rodzin 
osob z problemem alkoholowym. 

I 

Zorganizowanie "Akcji - Dni otwarte dla 
rodzin z dzietmi dotknietych przemocq" 
w formie udzielania konsultacji 
psychologicznych i terapeutycznych, 
socjalnych i prawnych dla osob dotknietych 
przemocq oraz z rodzin dotknietych 
problemem alkoholowym. 

lloiciowe wskainiki realizacji 
dzialati 

1 zrealizowana kampania 

10 szt. plakat6w promujqcych akcje 

Promocja projektu przez fun'page 
FP oraz na stronie www 

36 konsultacji prawnych 
36 konsultacji socjalnych 
36 konsultacji psychologicznych 
i pedagogicznych 

Koordynacja 

4 podmioty prowadzqce 
specjalistyczne poradnictwo 

Liczba udzielonych porad: 
316 porad prawnych 
390 porad socjalnych 
268 porad psychologicznych 
257 porad pedagogicznych 

Wydziat Zdrowia i Spraw 
Spotecznych 

Realizator: organizacja 
pozarzqdowa 

Wysokoit irodkow finansowych (w zt) 

Plan po zmianach na 
dzieri 31.12.2018 r. 

Wydziat Zdrowia i Spraw 
Spotecznych 

Realizator: MCTiPZ, 
organizacje pozarzqdowe 

10.000,OO 

Wykonanie na dzien 
31.12.2018 r. 

9.730,OO 

74.975,OO 74.975.00 



Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin osob 
z problernem alkoholowyrn. 

/ 3 organizacje pozarzqdowe 

113 osob skorzystato z grup 
wsparcia 

Prowadzenie punktow konsultacyjnych 
przy Centrach Aktywnego Seniora 
dziatajqcych w 5 Dornach Kultury oraz 5 
DPS. lndywidualne spotkania obejmujqce 
poradnictwo psychologiczne i prawne dla 
os6b starszych z problemem alkoholowym 
w swoirn otoczeniu konfliktow. 

Organizowanie czasu wolnego dla 
podopiecznych domow pomocy 
spotecznej oraz zajet informacyjno - 
edukacyjnych nt. wptywu alkoholu na 
zdrowie, ze szczegolnym uwzglednieniem 
konsekwencji dla zdrowia wynikajqcych 
z tqczenia alkoholu i lekow. 

W ramach dziatania "todzki Festiwal 
Zdrowia" przeprowadzono spotkania 
konsultaqjne oraz opracowano i 
przygotowano rnateriaty informacyjno - 
edukacyjne uiwiadamiajqce wiedze w 
zakresie zachowan prozdrowotnych - iycia 
w trzeiwotci. 

Cykl szeiciu profilaktycznych koncertow 
rnuzyki rozrywkowej pt. "Kulturalna 
przystan" skierowanych do osob ze 
irodowisk zagroionych uzaleinieniami. 

poradnictwa 

Liczba udzielonych porad: 

133 porady psychologiczne 

485 porad prawnych 

profilaktyczne skierowane do 
seniorow. 

Ok. 200 os6b skorzystato z oferty 

Realizator: organizacje 
pozarzqdowe 

Wydziat Zdrowia i Spraw 
Spotecznych 

Spotecznych 

Realizator: MCM na terenie 
Centrow Aktywnego Seniora 
oraz DPS. 

20.000,OO 

Wydziat Zdrowia i Spraw 
Spotecznych 

20.000,00 

Realizator: organizacje 
pozarzqdowe 

1 podmiot realizowat dziatanie 

14 godz. konsultacji ze 
specjalistami 

Ok. 2.000 uczestnikow 

Wydziat Zdrowia i Spraw 
Spotecznych 

Realizator: organizacja 
pozarzadowa 

1 podmiot realizowat dziatanie 

290 uczestnikow 

Wydziat Zdrowia i Spraw 
Spotecznych 

Realizator: organizacja 
pozarzqdowa 



I Projekt odpowiedzialnego ojcostwa oraz 
promocji zdrowego stylu iycia 
w sytuacjach trudnych zwiqzanych 
z zagroieniem uzaleznienia pt. "Warsztaty 
dla taty". 

Program profilaktyczny dot. wptywu 
alkoholu na prokreacje oraz szkody 
wynikajqce z picia alkoholu przez kobiety w 
ciqiy. 

prornowanie stylu iycia wolnego od 
alkoholu. 

lmpreza integracyjna pn. ,,Piramida 
Dobrej Woli", dotyczqcej prezentacji 
aktywnoici osob z 
niepdnosprawnoiciami oraz osob 
wykluczonych spotecznie, w tym m.in. 
uzaleinionych od alkoholu. 

2. Organizowanie i prowadzenie uslug 
terapeutycznych dla cztonk6w rodzin osdt 
z problemem alkoholowym. 

3. Prowadzenie mediacji rodzinnych. r-- 

1 organizacja pozarzqdowa 

8 uczestnikow 

/ 1 podmiot - zoz 

170 par uczestniczqcych 
w zajqciach 

dzialania dla swoich podopiecznych 

1 podmiot realizowal dzialanie 

Ok. 300 uczestnikow 

terapeutyczne dla rodzin 
z problemem alkoholowym 

476 osob skorzystato z terapii 

rodzinne 

60 rodzin uczestniczylo 
w mediacjach 

20 mediacji zakonczonych 
pozytywnie 

Wydzial Zdrowia i Spraw 
Spolecznych I 
Realizator: organizacja 
pozarzqdowa 

Spotecznych 

Realizator: centrum 
medyczne 

Spolecznych 

Realizator: 11 publicznych 
DPS 

Wydzial Zdrowia i Spraw 
Spolecznych 

Realizator: organizacja 
pozarzqdowa 

I I Wydzial Zdrowia i Spraw I 
I Spotecznych I 

Realizator: MCTiPZ, 
organizacje pozarzqdowe 

Wydzial Zdrowia i Spraw 
Spolecznych t 
Realizator: organizacje 
pozarzqdowe 



4. Organizowanie i prowadzenie placowek 
wsparcia dziennego w formie opiekunczo 
-specjalistycznej dla dzieci i mtodzieiy 
z rodzin z problemem alkoholowym, 
stwarzajqcych alternatywe dta 
podejmowania zachowan ryzykownych 
oraz oferujqcych programy naprawcze 
i terapeutyczne. 

W placowkach wsparcia dziennego 
realizowano takie jak dzialania: 
pomoc w nauce, zajecia specjalistyczne 
(oddzialywania terapeutyczne, 
kompensacyjne, logopedyczne, 
indywidualne programy korekcyjne 
realizowane w grupach lub indywidualnie), 
stala praca z rodzina dziecka, zapewnienie 
przynajmniej jednego posilku 
dostosowanego do pory dnia i czasu 
przebywania dziecka w placowce. 
Ze wsparcia korzystaty dzieci i mtodziez 
w wieku 7-18 lat. 
W placowce Caritas At. przy Gdanskiej 111 
funkcjonowala grupa dla dzieci w wieku 
przedszkolnym 3-5 lat. 

5. Prowadzenie dziatah opartych 
o metodyke streetworkingu 
i partyworkingu w irodowiskach 
podwyiszonego ryzyka wystepowania 
problemow zwiqzanych ze szkodliwym 
piciem alkoholu. 

Grupa streetworkerow prowadzila zajccia 
w zakresie terapii uzaleinien dla klientbw 
Miejskiego Oirodka Pomocy Spotecznej 

17 plac6wek udzielalo wsparcia 

921 dzieci skorzystalo z oferty 
placowek 

6 streetworkerow pracujqcych 
metodami streetworkingu 
i partyworkingu w irodowiskach 

Miejski Oirodek Pomocy 
Spotecznej / Wydzial 
Zdrowia i Spraw Spolecznych 

Realizator: organizacje 
pozarzqdowe 

Miejski Oirodek Pomocy 
Spolecznej 

1.425.400,OO 1.425.400,OO 

Zrealizowane 
w ramach irodkow 

w zadaniu 11.8. 

Zrealizowane 
w ramach irodkow 

w zadaniu 11.8. 



/ w todzi. Zajecia miaiy charakter grupowy / ryzyka zwiqzanego z alkoholem 
a takie odbywaiy sie w formie konsultacji 
indywidualnych. 

83 osoby objete profesjonalng 
opiekg streetworkerow 

6. Prowadzenie taniego iywienia dla 
dzieci z rodzin dotkniqtych problemem 
alkoholowym 

Refundacja posilkow dla dzieci i uczniow 
w szkolach i przedszkolach. 

2.076 dzieci korzystajqcych 
z posilk6w 

146.746 posilk6w 

7. Prowadzenie jadtodajni, kuchni 
spotecznych, bankow iywnoici dla osob 
z problemem alkoholowym i cztonkow ich 
rodzin (doroslych i dzieci). 

Miejski Oirodek Pomocy 
Spolecznej 

1.344.000,OO 

z sektora prywatnego i nieodplatnie 4 podmioty prowadzqce 

przekazywata jq podmiotom zajmujqcym sie jadlodajnie 

Bank Zywnoici: 

Fundacja Bank Zywnoici w todzi im. Marka 

Edelmana pozyskiwala iywnoit  od firm 

pomocq osobom potrzebujqcym, w tym: 

uzaleinionym i ich rodzinom, bezdomnym, 

pozbawionym irodkow do iycia, 

podopiecznym twietlic socjoterapeutycz- 

nych i irodowiskowych, ofiarom przemocy, 

podopiecznym domow dziecka i domov 

pomocy spolecznej. 

Jadtodainie: 

Klientom Wydzialow Pracy ~rodowiskowej 
MOPS w todzi posiadajqcym decyzje 
administracyjnq wydawano gorqce posilki 
oraz suchy prowiant. 

52 podmioty poiredniczqce 
w dystrybucji i ~ w n o i c i  (bank 
iywnoici) 

Miejski Oirodek Pomocy 
Spolecznej / Wydzial 
Zdrowia i Spraw Spolecznych 

Realizator: organizacje 
pozarzqdowe 

13.522 osoby korzystajqce ze 
wsparcia banku iywnoici 

870 osoby korzystajgce z jadlodajni 

50.000,OO 
Bank Zywnoici 

1.104.000,OO 
Jadtodajnie 

50.000,OO 
Bank Zywnoici 

1.103.825,OO 
Jadlodajnie 



8. Aktywizacja zawodowa os6b 
z problemem alkoholowym w klubach 
integracji spolecznej poprzez dzialania 
majqce na celu pomoc w znalezieniu pracy 
oraz przygotowanie do podjecia 
zatrudnienia. 

Prowadzone byly zajecia motywacyjno 
- edukacyjne pomagajqce w starcie 
zawodowym w forrnie treningow 
umiejqtnoici spotecznych, warsztatow 
rozwoju osobistego i zawodowego, a takie 
grup wsparcia dla osob uzaleinionych. 

9. Wspieranie zatrudnienia socjalnego 
osob uzaleinionych od alkoholu poprzez 
finansowanie centrow integracji - ~ 

spdecznej (CIS). 
Zajecia miaiy na celu m.in. ksztalcenie 
umiejqtnofci pozwalajqcych na petnienie 
ro1 spoiecznych, nabywanie urniejetnoici 
zawodowych, nauce planowania iycia 

integracji spotecznej dla osob 
Realizator: Kluby Integracji 

z problemem alkoholowym 
Spolecznei funkcionuiace 

3 placowki prowadzity aktywizacje 
zawodowq w ramach klubow 

. .. 
239 os6b skorzystalo z oferty I w struktuize MOPS 

Miejski Ofrodek Pomocy 
Spolecznej 

32 osoby podjety zatrudnienie 
dzieki programom aktywizacji 
zawodowej 

(w tym: 42.331,12) 

i zaspokajania potrzeb wtasnyrn staraniem, pozarzqdowa 
8 os6b znalazlo zatrudnienie 

zwtaszcza przez moiliwoiC osiqgniecia 
/ wlasnvch dochodow przez zat~udnienie lub I I 

37 os6b uczestniczyto 
w programach reintegracji 
spoiecznej i zawodowej 
w centrum integracji spotecznej 

129.600,OO Miejski Ofrodek Pomocy 
Spolecznej / Wydzial 
Zdrowia i Spraw Spotecznych 
Realizator: organizacja 

uzaleinionych i wspoluzaleinionych od 
alkoholu. 

115.650,OO 

dzialalnoie gospodarczq. - 
10. Wspieranie dzialalnoici organizacji 
/irodowisk samopomocowych dla osob 

grupv samopomocowe dla osob 
z problernem alkoholowym i ich 
rodzin I 

5 organizacji pozarzqdowych 
prowadzilo dzialania wspierajqce 

Realizator: organizacje 
pozarzqdowe 

I 1.340 uczestnikow 

Wydziat Zdrowia i Spraw 
Spotecznych 

194.742,OO 194.742,OO 



11. Prowadzenie dziatah resocjalizacyjnych 
i opiekunczych wobecos6b z problemem 
alkoholowym - prowadzenie hosteli 

Stowarzyszenie Samopomocowe ABAKUS 

prowadzilo hostel dla os6b uzaleinionych 

od alkoholu, opuszczajqcych zaklady karne, 

stacjonarne oirodki odwykowe (14 miejsc). 

Hostel zapewnial schronienie przez cat3 

dobe, wyiywienie, zajecia edukacyjne 

1 organizacja pozarzqdowa 

40 osob objetych dziataniami 
resocjalizacyjno-opiekuriczymi 

w zakresie symptomow nawrot6w choroby, 

realizacjq indywidualnych programow 

Miejski Oirodek Pomocy 
Spotecznej / Wydzial 
Zdrowia i Spraw Spolecznych 

Realizator: organizacja 
pozarz3dowa 

wychodzenia z bezdomnoici. 
Razem II Cel: I 5.299.525 zt 4.951.735,16 



~ ~ ~~ -~ ~ ~ ~ ~~~ ~ -~~~~~~ ~~~~ ~ - p ~ ~ - - ~ ~ p ~ - ~ - ~ ~  

Cel Ill. Zmniejszanie rozmiarow naruszen prawa na rynku alkoholowym oraz prowadzenie procedur zmierzajicych do uzyskania orzeczenia o obowigzku 
poddania sie leczeniu w zaktadzie lecznictwa odwykowego. 

dla wydania zezwolenia na sprzedai opinii negatywnych) Realizator: cztonkowie 
napojow alkoholowych. Komisji 1 

Dziatania 

1. Realizacja procedury wizytacji 
lokalizacji placowek, co do ktorych zostaty 
ztoione wnioski o wydanie zezwolen 
na sprzedai napojow alkoholowych. 

MKRPA w todzi opiniuje w przedmiocie 
lokalizacji punkty sprzedaiy wskazane 

~ ~ ~ ~ 

przez przedsiebiorcow we wnioskach 
o wydanie zezwoleli na sprzedai napojow 
alkoholowych. Pozytywna opinia Komisji 
jest jednym z obligatoryjnych dokumentow 

2. Podejmowanie czynnojci zmierzajgcych 
do orzeczenia o zastosowaniu wobec 
osoby uzaleinionej od alkoholu, 
obowigzku poddania sie leczeniu 
w zaktadzie lecznictwa odwykowego. 

Zadaniem ustawowym Komisji jest m.in. 
prowadzenie czynnoici zmierzajqcych do 
sqdowego zobowiqzania osoby 
uzaleinionej od alkoholu do podjecia 
leczenia w zaktadzie lecznictwa 
odwykowego. 

191 wnioskow skierowanych do 
sqdu o zobowiqzanie do leczenia 
w zaktadzie lecznictwa odwykowegc 

Iloiciowe wskainiki realizacji 
dziatan 

496 wydanych opinii (495 
pozytywnych i 1 negatywna) 

52 wstepne wizje lokalizacyjne (12 

1.506 (w tym 642 z 2018 r.) spraw 
dotyczqcych zobowiqzania do 
leczenia odwykowego 

Miejska Komisja 
Rozwiqzywania Problemow 
Alkoholowych 

87 o d b  z sqdowym 
postanowieniem o podjqciu leczenia 

Koordynacja 

Wydziat Zdrowia i Spraw 
Spotecznych 

548 przeprowadzonych wizytacji, 
w tym: 

Miejska Komisja 
Rozwiqzywania Problemow 
Alkoholowych 

Wysokoit irodkow finansowych (w zt) 

Realizator: Wydziat Zdrowia 
i Spraw Spotecznych, 
cztonkowie Komisji 

Plan po zmianach na 
dzien 31.12.2018 r. 

Wydziat Zdrowia i Spraw 
Spotecznvch 

Wykonanie na dzien 
31.12.2018 r. 

649.800,OO 620.136,51 



3. Kontrola punktow sprzedaiy napoj6w 
alkoholowych i wnioskowanie o wszczqcie 
postepowania wyjajniajqcego celem 
cofniecia zezwolenia na sprzedai napojow 
alkoholowych w przypadku nie 
przestrzegania zasad obrotu tymi  
napojami. 

Weryfikacja przestrzegania zasad 
i warunkow sprzedaiy i podawania 
napojow alkoholowych oraz innych zasad 
i warunkow okreilonych przepisami prawa. 

Weryfikacja przestrzegania zasad 
i warunkow sprzedaiy i podawania 
napojow alkoholowych oraz innych zasad 
i warunkow okreilonych przepisami prawa. 

9.649 przeprowadzonych kontroli 1 Strai Miejska I Dzialanie realizowane I Dzialanie realizowane 

12 stwierdzonych naruszen prawa 
i wydanych wnioskow o wszczqcie 
postqpowali wyjainiajqcych 

8 nieprawidlowoici - brak widocznej 
informacji o szkodliwoici 
spoiywania alkoholu 

12 przeprowadzonych kontroli 
dotyczqcych przestrzegania zasad 
obrotu napojami alkoholowymi 

17 cofniqtych zezwolen na sprzedai 
napojow alkoholowych w zwiqzku 
z naruszeniem warunkow sprzedaiy 

Oddzial ds. Zezwolen na 
Sprzedai Napojow 
Alkoholowych 

w ramach zadan 
Straiy Miejskiej 
w lodzi. 

Dzialanie realizowane 
w ramach zadari 
Oddzialu. 

w ramach zadafi 
Straiy Miejskiej 
w todzi. 

Dzialanie realizowane 
w ramach zadari 
Oddzialu. 



I Cel IV. Redukcja szkod zdrowotnych spowodowanych piciem szkodliwym i uzaleinieniem od alkoholu. 

Dziatania 

2. Organizowanie i prowadzenie 1 placowka prowadzqca 
dziatalnoici w zakresie interwencji interwencje kryzysowq 

llo6ciowe wskainiki realizacji 
dziatan 

1. Zwiekszanie dostepnoici i skutecznoici 
profesjonalnej terapii uzaleinien dla osob 
z problemem alkoholowym. 

Koordynacja 

1 podmiot realizowal udugi 
terapeutyczne 

2.136 uczestnikow terapii 

Wydzial Zdrowia i Spraw 
Spolecznych 

Realizator: MCTiPZ 

Wydziat Zdrowia i Spraw 
Spolecznych 

Wysokoit irodkow finansowych (w d)  

Plan po zmianach na 
dzien 31.12.2018 r. 

kryzysowej dla osob z problemem 
364 osoby, wobec kt6rych podjeto Realizator: MCTiPZ ochrony zdrowia ochrony zdrowia 

alkoholowym. 
interwencjq kryzysowq psychicznego. psychicznego. I 

Wykonanie na dzien 
31.12.2018 r. 

I I 
Dzialanie realizowane 
ze irodkow programu 

medycznego, psychologicznego, 
444 skorzystaly z porad: 

psychospolecznego, pedagogicznego, 

Dzialanie realizowane 
ze irodkow programu 

I I I I 
3. Organizowanie, prowadzenie 
specjalistycznego poradnictwa (m. in.: 

Realizator: 2 organizacje 
pozarzqdowe / MCTiPZ 

rodzinnego, prawnego, socjalnego) dla 
osob z problemem alkoholowym. 

3 podmioty prowadzily 
poradnictwo 

135 porad prawnych 

207 porad socjalnych 

I 1 352 porady psychologiczne I I I 

dla osob z problemem alkoholowym. 
590 osob skorzystalo z hostelu 

WydzialZdrowia i Spraw 
Spolecznych 

I 

4. Organizowanie i prowadzenie hosteli 

48 konsultacji kuratora 
32 konsultacje terapeuty uzaleinieli 

1 hostel ( 40 miejsc noclegowych) 
Spolecznych 

Realizator: MCTiPZ I 

34.040,OO 

Wydzial Zdrowia i Spraw 

34.040,OO 

dorostych i nieletnich w stanie 
intoksykacji alkoholowej. 

792.050,OO 

5. Organizowanie i prowadzenie 
krotkoterminowej hospitalizacji dla osob 

792.050,OO 

1 placowka prowadzila 
krotkoterminow* hospitalizacje 

11.521 osob korzystalo 
z krotkoterminowej hospitalizacji 

Realizator: MCTiPZ 

Wydzial Zdrowia i Spraw 
Spolecznych 

3.341.090,OO 3.341.090,OO 



alkoholowego. 

200.000.00 / Zwickszenie dostcpnoici pomocy / 1 plac6wka zapewniala transport I Wydzial Zdrowia i Spraw 
terapeutycznej dla osob z problemem 
alkoholowym poprzez zapewnienie 
transportu osobom w stanie upojenia 

Zwickszenie dostepnoici pomocy 
terapeutycznej dla osob z problemem 
alkoholowym. 

6. Wprowadzanie do podstawowej 
i specjalistycznej opieki zdrowotnej 
metod wczesnego diagnozowania 
zagroien zwiqzanych z naduiywaniem 
alkoholu - wykonywanie testow 
przesiewowych oraz interwencji 
motywujqcych do zmiany zachowania. 

200.000,OO 

7. Prowadzenie zajqC korekcyjno 
- edukacyjnych dla sprawcow przemocy 
w rodzinie 

356 powiadomieh o potrzebie 
transportu 

289 osob przewiezionych do 
MCTiPZ 

Spolecznych 

Realizator: MCTiPZ 

266 osob zostalo poddanych 
hospitalizacji 

Zakup 2 radiowozow 
przystosowanych do przewozu 
osob w stanie nietrzeiwojci. 

6 placowek opieki zdrowotnej 
prowadzilo wirod pacjentow poz 
wczesnq diagnostyke zagroien 
zwiqzanych z uiywaniem alkoholu 

3.410 os6b skorzystalo z testow 

333 osob poddano intenvencji 
motywujqcej do zmiany 
zachowania 

1 podmiot realizowal zajecia 

29 os6b uczestniczyto w zajqciach 

29 osob ukonczyty caly program 

Strai Miejska 

Spotecznych 

Realizator: miejskie zaklady 
opieki zdrowotnej 

Wydziat Zdrowia i Spraw 
Spolecznych 

Realizator: organizacja 
pozarzqdowa 

I , 
Razem Cel IV: 



Cel V. Doskonalenie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych i kwalifikacji jego realizatorow dla wzrostu skuteczno5ci 
prowadzonych dziatan. 

Dziatania 

1. Analiza dziatan podejmowanych 
w ramach programu. 

Miasta w zakresie przeciwdziatania 
uzaleinieniom i przemocy w 
rodzinie realizowanych w ramach 
Miejskiego Programu Profilaktyki 

uiywaniem narkotykow. 

Realizator: eksperci 
wylonieni w procedurze 
zamowien publicznych 

Przeprowadzenie diagnozy problemow 
zwiqzanych z piciem alkoholu i 

llo5ciowe wskainiki realizacji 
dziatah 

1 dzialanie - przeprowadzono Ill 
etap ewaluacii zewnetrznei dzialan 

i Rozwiqzywania Problemow 
Alkoholowych. 

1 dzialanie - badania ankietowe 
dorosiych mieszkancow todzi 
"Rozpowszechnianie picia alkoholu, 
uiywania narkotykow oraz 
przemocy w rodzinie i zwiqzane 
z tym problemy spoleczne wirod 

programu. 

Koordynacja 

Wydziat Zdrowia i Spraw 
Spolecznvch 

Realizator: eksperci 
wylonieni w otwartym 
konkursie ofert 

2. Bieiqce monitorowanie przebiegu 
dziatan realizowanych w ramach 

sprawozdan przedstawianych przez 
realizatorow zlecanych dzialali. 
W wyniku ich weryfikacji oraz w 
celu efektywnej realizacji 
Programu, niewykorzystane irodki 
finansowe przenoszone byly na 
inne dzialania, w zaleinoici od 
potrzeb. 
14 dzialali - wizytacje i kontrole 

Wydziat Zdrowia i Spraw 
Spolecznych 

Miejski Oirodek Pomocy 
Spolecznej - 4 kontrole 

Wysokoit 5rodkow finansowych (w d )  

. . . . 

mieszkaric6w todzi". 

Sprawdzanie pod kqtem 
merytoryczno - finansowym 

Wydzial Sportu - 4 kontrole 

Miejska Komisja 
Rozwiqzywania Problemow 
Alkoholowych - 4 wizytacje 

Plan po zmianach na 
dzien 31.12.2018 r. 

83.800,OO 

145.000,OO 

Wydzial Zdrowia i Spraw 
Spolecznych - 2 kontrole 

Wykonanie na dzieh 
31.12.2018 r. 

36.800,OO 

95.000,OO 



3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
osob profesjonalnie zwiqzanych 
z profilaktykq i terapiq uzaleinien, 
zwiekszanie moiliwoici udziatu 
profilaktykow i terapeutow w szkoleniach 
i konferencjach promujqcych nowoczesne 
metody oddziatywah. 

4. Promowanie nowoczesnych form 
wsparcia pracy profilaktykow 
i terapeutow uzaleinien (m.in. 
superwizja, praca zespotowa). 

W ramach dzialania podnoszone byty 
kwalifikacje zawodowe osob zwiqzanych 
z profilaktykq i terapiq uzaleinien. 

12 profesjonalistow skorzystalo 
ze wsparcia w podnoszeniu 
kwalifikacji zawodowych 

1 przedsiewziecie edukacyjne - 
szkolenie dla personelu 
medycznego 

1 placowka zastosowala 
nowoczesne formy wspierania 
pracy profilaktykow i terapeutow 

Wydziat Zdrowia i Spraw 
Spolecznych przez Fundacje 

"Praesterno" -<rodki 
zewnetrzne 

Przygotowata: Alicja Groblewska. 

Wydzial Zdrowia i Spraw 
Spolecznych 

Realizator: MCTiPZ 

przez Fundacje 
"Praesterno" - irodki 
zewnetrzne 

I I I I 
Razem V Cel: 

1.000,00 zt 1.000,OO zt 

229.800.00 132.800,OO 




