
MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMOW
ALKOHOLOWYCH NA 2022 ROK

RozDZTAL l.
DIAGNOZA PNOUTUOW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA

BIALEGOSTOKU

1. Informacje og6lne.

Alkohol etylowy zawarty w napojach alkoholowych jest chemicznym Srodkiem
psychoaktyTvnym oddzialywujqclT n w pierwszej kolejnoSci na mozg czlowieka.
Alkohol dziala usypiaj4co i znieczulaj4co, oddzialyvanie to jest jednak stopniowe
i rozpoczyna siE od zaburzania pracy umyslu i Swiadomodci oraz oSrodk6w

sprawujqcych kontrolg nad r62nymi czynnoSciami. UpoSledzone zostaj4 te miejsca

m6zgu, kt6re s4 podstawq zdolnoSci do oceny sy'tuacji i racjonalnego rozumowania.

Oslabienie tych czynnoSci powoduje chwilowe wyzwolenie niekt6rych zahamowari

i jest to zasadniczy pow6d siggania ludzi po napoje alkoholowe. Alkohol mo2e byi
wigc 2r6dlem przfemnych doznan ale na o96l ,,manipuluje" umyslem i uczuciami
czlowieka. Niestety kolejnym etapem dzialania alkoholu jest u5pienie i zatrzymanie

kolejnych czynnoSci m6zgt, u2 do utraty r6wnowagi i koordynacji, Spi4czki i w koticu
do zalrzymNia proces6w niezbgdnych do 2ycia. Okolo 80% konsument6w napoj6w
alkoholowych nie doznaje z tego powodu istotnych szk6d' Ale pozostalych 20% popada

w powaZne klopoty - uzlwanie staje sig nadu2lruvaniem.

Problemy pojawiaj4 sig przede wszystkim gdy:

- zaczparrly pii za wcze5nie, 11. przed osi4grrigciem dojrzalodci fizycznej i psychicznej -
nawet niewielkie iloSci alkoholu, niegro2ne dla doroslych, uszkadzaj4 procesy rozwojowe
(procesy biologiczne, procesy zwiTane z uczeniem siE, zapamigtylvaniem i rozwojem

uczuciowym) u dzieci i mlodzie2y; miodzi ludzie majq znacznie mniejsz4 tolerancjq na

alkohol co powoduje, ze proces tzalelnienia od alkoholu skraca sig nawet do kilku
miesigcy ( u os6b doroslych proces :uzaleZnieria trwa od kilku do kilkunastu lat),

- gdy prjemy za dw2o i za czQsto czyli wypijamy ilo56 alkoholu powoduj4c4 zachowanie

naruszaj4ce wartoici i normy postgpowania, dolegliwoSci frzyczne po wypiciu,
negatywne stany psychiczne u siebie lub u innych, zagrozenie bezpieczenstwa wlasnego

lub innych ludzi, zaniedbywanie obowi7k6w i zadai osobistych, ryzyko zabtxzenia

zdrowia,

- gdy pijemy w nieodpowiednich okolicznoSciach, a w szczeg6lnodci: w czasie ciai2y,

w czasie zt|ywania rolnych lek6w, przed lub w czasie prowadzenia pojazd6w

mechanicznych lub obslugi urz4dzen mechanicznych, w czasie wykonywania pracy.

Alkohol czgsto jest przyczq1 powaznych zabwzeh w 2yciu rodzinnym. Wystqpowanie

zabrxzeh dotyczy nie tylko rodzin, w kt6rych jeden z czlork6w rodziny jest uzale2niony

od alkoholu ale r6wnie2 rodzin, w kt6rych kto3 nadu2ywa alkoholu a nie wystgpuj4

u niego w pelni objawy uzaleZnienia.Alkohol powoduje szkody u os6b pij4cych alkohol,

ich rodzin a co zatrrli. idzie w cal)'rn spoleczenstwie. Nadu2yrvanie alkoholu powoduje:

a) niszczerue Zycia rodzinnego,

b) brak 2r6det oparcia i wzajemnej pomocy.

c) utratQ kontaktu i zrozumienia.

d) izolacjg od Swiata zewnQtrznego,



e) wyczerpanie zasob6w materialnych,

f) przemoc i demoralizacjg,

g) koncentracjg Zycia calej rodziny wok6l patologicznego picia.

Najwazniejsze problemy wynikaj4ce ze spoz)v/ania i nadu2ywania alkoholu to

alsamozniszczenie os6b uzale2nionych od alkoholu, wedlug danych szacunkowych
w Polsce 2yje okolo 600-700 tys. os6b uzale2nionych od alkoholu, kt6re doznaj4
powa2nych szk6d zdrowotnych prowadz4cych do przedwczesnej Smierci. Na podstawie
tych danych mo2na okreSlii, 2e na terenie Bialegostoku mieszka ok. 4000 os6b
uzaleZnionych od alkoholu,

b/szkody zdrowotne naduZywaj4cych alkoholu os6b doroslych: Polsce ponad milion
pacjent6w leczqcych sig z powodu r62nych chor6b powa2nie nadu2ylva alkoholu.
W zwi4zku z tym ich leczenie jest mniej efekt)wne co w efekcie znacznie zwigksza
koszty Swiadczefi zdrowotnych, na terenie Bialegostoku uszkodzenia zdrowia w tej
grupie dotycz4 ok. 10.000 os6b,

c/szkody zdrowotne u dzieci, kt6rych matki pily alkohol w czasie ciq2y: alkohol
vzryvany przez malkg w czasie ci42y w organizmie dziecka powoduje: zantZon4 wagg
urodzeniow4 i dlugoSi ciala dziecka, uszkodzenia m6zgu, zmniejszenie odpomoSci
dziecka na choroby, zaburzenia o96lnego rozwoju dziecka i inne uszkodzenia

- w skrajnej formie mo2e dojSi do powstania zespolu charakterystycznych objaw6w
Plodowego Zespolu Alkoholowego (FAS): upodledzenie wzrostu, trwale
uszkodzenia m6zgu, charakterystyczne znieksztalcenia twarzy (male oczodoly,
kr6tki nos, plaska Srodkowa czE!6 twarzy, w4ska g6ma warga, mala 2uchwa),

- zmiany zwi4zane z uszkodzeniami m6zgu objawiaj4 sig w postaci: problem6w
z pamigciq trudnoSci w uczeniu sig, problem6w z koordynacj4 ruch6w, zabrtrzef,
emocjonalnych,

d./ Ze wstgpnych wynik6w badan socjologicznych pn.: ,,Styl zycia mlodzieZy
Bialegostoku" zleconych przez Miasto Bialystok w 2019 roku wynika, iz alkoholem
najczg6ciej spo2)nvanym przez mlodzieZ jest piwo, kt6re w kategorii ,,kilka razy
w tygodniu lub czgSciej" pilo 4,8% respondent6w. W tej kategorii odpowiedzi mniejszy
odsetek respondent6w wybieral w6dk9 (2,8%) i wino (2,3%). Podobnie jak w przlpadku
palenia tltoniu, w latach 2015-2019 spoZyrvanie alkoholu cechowalo sig tendencj4
zniZkow4 w kategorii odpowiedzi ,,kilka razy w tygodniu lub czgSciej", ale r6wnocze3nie
zmniejszyl sig odsetek mlodzieLy ,,nigdy" nie pij4cej alkoholu. W kazdym badanym
rodzaju spo2ywanego alkoholu obserwowano zwigkszanie spoZycia w kategoriach
odpowiedzi ,,k|Lka razy w miesi4cu", ,,kilka razy w roku" oraz ,,spr6bowal kilka razy''.
Najszybciej wzrost dotyczyl picia wina (z 4,2Vo do 7,0%) w kategorii ,,kilka razy
w miesi4cu"
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Wykres 2. Upijanie sig alkoholem przez mlodzie2 (lata 2015 i 2019).

Plei byla czynnikiem r62nicuj4cym decyzje dotycz4ce podejmowania pr6b zakupu alkoholu
przez mlodzieZ niepelnoletni4. Chlopcy czgiciej ni2 dziewczynki dokony,vrali pr6b zakupu
papieros6w, piwa i w6dki, ptzy czp najczgstsze pr6by byiy zwi4zane z zakupem piwa
(17 ,lo/o vs 13,0%) (tabela I ).

Tabela I . Pr6by zakupu alkoholu przez mlodzieL w wieku do l7 lat wedlug plci.

*+p < 0.01; *p < 0.05

Niepelnoletnia mlodziez otrzymlrvala odmowg sprzedazy alkoholu, odmowy te r6znily sig
w-podziale na plei. Chlopcy czgdciej w por6wnaniu do dziewczl,nek otrzymywali skuteczn4
odmowg zakupu piwa (3,5% vs 2,1%), wodki (3,0% i 1J%) i wina (2,5% vsi,7%). pomimo
pewnych trudnosci mlodzie2y udawalo sig nabyi wymienione uzywki. Niepoi<ojqce jest, ze

I

Kategorie
odpowiedzi

Dziewczvnki I
kobiety n:762

Chlopcy /
mgZczy2ni n:994

O96lem
n 756

n l-l /o n

Piwo** 229 I 3 0 301 I 7 I 530 30,2
Wino 165 9,4 t92 I 0 9 357 20,3

l7i 9 9 235 13,4 408 )7')W6dka*



doSi wysoki odsetek niepelnoletnich chlopc6w i dziewczynek nie mial problem6w z zakupem
piwa (9,2% i 8,9%), w6dki (1,0% i 6,s%) i wina (5,9% i 6,1%) (tabela 2).

I

Tabela 2. Reakcje sprzedawi6w na pr6by zakupu alkoholu przez mlodzie| w wieku do 17 lat
g plci.

dejmowanie szkodliwych dla zdrowia nawyk6w zwi1zanych z piciern alkoholu wl, aZnie

nilo sig w podziale na plei. W kategorii odpowiedzi ,,u2)'\,vam kilka razy w tygodniu lub
3ciej" chlopcy znacznie czQ!;ciej 

^iz 
dziewczynki pili piwo (6,40/o vs 3,2%), wbdkq @'l%

1,6%o) oraz wino (3,1% vs 1,5%). WSr6d chlopc6w dominowaty r6wnie2 wskazania

kategorii odpowiedzi ,,uzywam kilka razy w miesi4cu" i ,,u21'vualem kilka razy w roku"
odniesieniu do piwa i w6dki. Natomiast u dziewczynek czqSciej ni2 u chlopc6w
erwowano picie wina w kategoriach odpowiedzi ,,uzywam kilka razy w miesi4cu" (8,8%

5,2%o) oraz,,uZywalam kilka razy w roku" (17,1% vs 14,8%). R6wnie2 u dziewczynek
Sciej niz u chlopc6w wystgpowalo okazjonalne picie piwa i w6dki.

ela3. Picie alkoholu przez mlodzieZ wedfug plci.

o
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Og6lem
n= 1 756

Chlopcy /
mgZczyLni

n:994

% nn o/o n

tegorie odpowiedzi

9736 1 IOdm6wiono mi sprzedu;ry

4,4 lt5 6,s) I 78Robiono mi trudnoSci, ale sprzedano

P

q) 318 1 8.1156 ll 9Sprzedano mi bez 2adnych problem6w

82,9 69,9533 86,9 693Nie pr6bowalem kupowai
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1399 14 1597 90 6 802
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U2y,wam kilka razy w tygodniu
lub czgSciej

59 116 t75 4.8

Wino,'* x Nigdy nie u2yvralem 909 49,3 945 5 I 8 1854 50,5

Spr6bowalem raz lub kilka razy 429 460 )\ ) 889 24,2

U2yruralem kilka razy w roku 315 1 7 I 270 14,8 585 15,9

Uzywam kilka razy w miesiqcu 163 ti 8 94 5) 257 7,0

UL:yvam kilka razy w tygodniu
lub czgdciej

28 1.5 56 3,1 84 12

W6dka**'k Nigdy nie u2yrvalem 963 (')') 899 49,3 1862 50,7

Spr6bowalem raz lub kilka razy 379 307 16,8 686 18,7

U2yrvalem kilka razy w roku 296 16,1 341 18,7 ot I t7,4

U2yrvam kilka razy w miesi4cu 177 (r 6 204 I1,2 381 10.4

U2y,wam kilka razy w tygodniu
lub czgSciej

29 I 6 74 1 I 103 )R

WSr6d chlopc6w istotnie czESciej niZ u dziewczynek wyst4pilo upicie alkoholem (40,5Yo vs.
33,2%), w tym upijanie, ktbre ,,zdarzalo sig czgsto" wynosilo odpowiednio: 3,8oA i 2,60/0,

natomiast uZywanie okazjonalne w kategorii odpowiedzi ,;az" czgiciel dotyczylo
dziewczyrek w por6wnaniu do chlopc6w (10,7% vs 9,8%).

Tabela 4. Upijanie sig alkoholem przez mlodzie2 wedlug plci

6

Kategorie odpowiedzi Dziewczynki / kobiety
n:1844

Chlopcy I mgzczyini
n:1823

O96lem
366'7

n l1 % II

Nigdy 1231 66 8 1084 5q s 2315 63,1

Tak, raz t97 10,7 1'79 9 tt 376 10,3

Tak, kilka razy 281 15,2 341 18,7 622 17,0

Tak. wiele razy 87 4,7 150 8,2 6 5

Tak, zdarza sig czgsto 48 2,6 69 3,8 117 -) 2

Kategorie odpowiedzi Dziewczy*i I
kobiety n:1844

Chlopcy /
mgZczyini

n=l 824

O96lem
n:3668

t1 % n o/ n o/o

We wlasnym domu l5l 8 2 179 9,8 330 o 0

W domu kolegi&olezanki t94 158 8,1 352 9 6

Na dyskotece, koncercie 128 6 9 lu 6 I 6,5

Na pryruratce 241 11' 209 11,5 4s3 t2,4

Alkohol* x *

3,2 6,4

20,6

Tabela 5. Miejsca spoZylvania alkoholu przez mlodzieZ wedfug plci.

o/

237

10,5

239



)o55 3,0 52 107W kawiami, klubie, pubie

125 3,436 2 0 89Na podw6rku, w parku

28 0 ti6 o1 22 1,2

0,4l1 0 6 t43 o)W pobli2u szkoly

1,0t7 90t8 1.0Podczas wyjazdu
wakacyjnego

5 ttI 18 6,5 2135)W innyrn miejscu

1772 48 3858 47,049.6Nie uZywam
**p < 0.001

e/ przemoc domowa i inne szkody w rodzinie z problemem alkoholowym - w Polsce

okolo 3-4 milion6w ludzi zyle w rodzinach, w kt6rych z powodu powtarzaj4cej sig

nietrzeZwosci dochodzi do przemocy, zaniedbafi, ub6stwa, demoralizacji oraz innych

zjawisk powoduj4cych stres, wsp6luzaleznienie i inne szkody u czlonk6w rodzin.

Badania 2on alkoholik6w ujawniaj4, 2e okoio 70%o z nich doSwiadcza przemocy, na

podstawie danych szacunkowych na terenie miasta Bialegostoku problem dotyczy ok.

8.000 doroslych czlonkow rodzin alkoholik6w (wsp6lmal2onkowie, rodzefistwo,

rodzice), ok. 8.000 dzieci oraz ok. 4.000 Doroslych Dzieci Alkoholik6w,

flalkoholowa dezorgantzacja Srodowiska pracy - nietrzeLwoSd w miejscu pracy nadal jest

czQst4 przyczq4 wlpadk6w i obniZenia wydajnoSci pracy pomimo poprawy synracj i

w ostatnich latach,

g/przestgpstwa i wykroczenia os6b nietrzeZwych ' na szczegblu;r1 uwagg zasluguj4 tu

zjawiska powodowania wypadk6w przez nietrzeLwych u2)'tkownik6w dr6g oraz zwt4zek

nietrzeZwoSci z przestQpstwami pospolitymi, recydyw4 i przerr,ocq,

h/lamanie prawa zwi4zute z obrotem napojami alkoholowymi: do najwa2niejszych

problem6w w tym zakresie nale2E naruszenia prawa zwiqzane ze sprzdt24 napoj6w

alkoholowych osobom niepelnoletnim, nielegalny handel alkoholem oraz reklama

i promocja alkoholu.

2.lnstytucje i organizacje realizuj4ce na terenie miasta Bialegostoku zadania z zakresu

profi laktyki i rozvri4zyw artia problem6w alkoholowych;

I ) plac6wki lecznictwa odwykowego:

a./ Pracownia Psychoterapii Integracyjnej Poradnia Tetapli lJzale2nienia od Alkoholu
i Wsp6luzale2nienia - Bialystok ul. Storczykowa 5 ,

bl Osrodek Psychoterapii Dorota Bielonko, Poradnia Terapii UzaleZnefr

i Wsp6hzale2nieri Bialystok, ul. Sukienna l1A,

c/ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzalelniefi SPP ZOZ w Choroszczy -
Bialystok, ul. Radzymiliska 2,

dl NZOZ ,,VIRTUS" Pradnia Terapii lJzaleimiei i Wsp6luzaleznief - Bialystok,

ul. Antoniuk Fabryczny 10 lok. 1,

e/ NZOZ ,,Optima" Osrodek Leczenia llzaleZniei, i Wsp6luzale2nieri Sebastian

Zdr6jkowski - Bialystok, ul. Kujawska 53/1 ,

1

:)o

4,9

W szkole

35

95

914



fl ETAP O6rodek Profilaktyki i Terapii dla Mlodziezy i Doroslych, Bialystok, ul.
Wl6kiennicza 7 (prowadzi terapig mlodzie2y naduzywaj4cej alkoholu i uzaleinionej od
alkoholu),

g/Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zaklad Opieki Zdrowotnej (stacjoname
oddzialy terapii :uzale2nieh) - Choroszcz, ul. Pl. Brodowicza 1,

h/ Katolicki O3rodekWychowania i Terapii Uzaleimieh,,Metanoia", Czama Bialostocka,
ul. Marszalka J6zefa Pilsudskiego 29 C

2) plac6wki udzielaj4ce pomocy czlonkom rodzin os6b uzaleZnionych od alkoholu:

a) OSrodek Interwencji Kryzysowej - Bialystok, ul. Wl6kiennicza 7,

b) Centrum Pomocy Dzieciom (pomoc dzieciom krz)rydzon).rn) prowadzone przez
Bialostocki Oddzial Polskiego Stowarzyszenia Pedagog6w i Animator6w ,,Klanza" -
Biatystok, ul. Kleberga 8,

c) Punkty Konsultacyjne dla os6b i rodzin z problemem alkoholowym prowadzote przez
Miejski OSrodek Pomocy Rodzinie,

d) Punkt Informacyjny o Problemach Alkoholowych prowadzony przez Cantas
Archidiecezji Bialostockiej - Bialystok, ul. Kolejowa 264,

e) Punkt lnformacyjny o Problemach Alkoholowych prowadzony przez ELEOS
Prawoslawny OSrodek Milosierdzia - Bialystok, ul. Warszawska 47,

f) dy2ury terapeut6w uzale2nieri w Klubach Abstynent6w:

- ul. Jagienki 4 (BSKA ,,Krokus"),

- ul. Hallera 8 (BSKA ,,Tgcza"),

- ul. Barszczafiska 5 (SAKA ,,Arka'),
- ul. Radzymifiska 16 (Stowarzyszenie ,,Tango"),

- ul. Mieszka I 8C lok. l4 ( Stowarzyszenie ,,Azyl"),
- ul. Wieniawskiego 12 (Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich ,,Przyrnierze")

g) punkty konsultacyjne dla ofiar pru emocy domowej:

- ul. Jagienki 4 (prowadzony przez BSKA ,,Krokus"),
- ul. Hallera 8 (prowadzony przez BSKA ,,Tgcza"),

- u[. Kleberga 8 (prowadzony przez Centnsm Pomocy Dzieciom )
h) Mlodzie2owy OSrodek Konsultacji i Terapii prowadzony przez Dzienny Dom Pomocy

Spolecznej - Bialystok, ul. Orla 6,

i) Swietlica Terapeutyczna dla dzieci prowadzona przez DDPS - Bialystok,
ul. Barszczariska 18,

j) Specjalistyczne plac6wki wsparcia dziennego prowadzone przez organizacje
pozarz4dowe na zlecenie Miasta Bialystok:

- dwietlica prowadzona przez Stowarzyszenie Czcicieli Milosierdzia Bo2ego im. Ks.
M. Sopo6ki przy ul. Pl.Blogoslowionego Ks. M. Sopoiki 1,

- Swietlica prowadzona przez Zgromadzenie Si6str Misjonarek Sw. Rodziny przy
ul. Stolecznej 5,

- Swietlica prow adzona przez ELEOS Prawoslawny Osrodek Milosierdzia przy ul. Sw.
Mikolaja 5 ,

8



- Swietlica prowadzona przez ELEOS Prawoslawny O6rodek Milosierdzia przy
ul . Pietkiewicza 2Cl2 ,

- Swietlica prowadzona przez ELEOS Prawoslawny Oirodek Milosierdzia przy

ul. Warszawskiej 47 ,

- Swietlica prowadzona przez ELEOS Prawoslawny Oirodek Milosierdzia przy

ul. Proroka Eliasza 3 ,

- Swietlica prowadzona przez ELEOS Prawoslawny O5rodek Milosierdzia przy

ul. Dojnowskiej 80 D

- Swietlica prowadzona przez Stowarzyszenie Pedagog6w i Animator6w ,,Klanza"
Oddzial Bialostocki przy ul. Witosa l58 lok. 3,

- Swietlica prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom ,,Szansa"
przy ul. Barszcz(ska 6/2,

- Swietlica prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom ,,Szansa"
przy tl. Barszczanskiej 10i23,

- Swietlica prowadzona przez Caritas Archidiecezji Bialostockiej przy ul' Stoczni

Gdanskiej 69,

- Swietlica prowadzona przez Caitas Archidiecezji Bialostockiej przy ul. Sw.

Kazimierza 2,

k) plac6wki prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie ,,DROGA":
Srodowiskowy Dom Rodzinny,,Nasz Dom" - Bialystok, ul. Proletariacka 21, OSrodek

Profilaktyki i Terapii Mlodziezy i Doroslych ,,Etap" - Bialystok,ul' Wl6kiennicza 7,

l/Punkt Informacyjny Anonimowych Alkoholik6w - Bialystok,ul. Pietkiewicza 88,

m/Bialostockie Stowarzyszenie Abstynent6w Klub Abstynent6w,,Krokus" - Bialystok,

ul. Jagienki 4,

n/Bialostockie Stowarzyszenie Abstynent6w Klub Abstynentbw ,,TEcza" - Bialystok,

ul. Hallera 8,

o/Stowarzyszenie Abstynent6w Klub Abstynent6w ,,,A'rka" - Bialystok, ul. Barszczariska

p/Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich ,,Przymierze" - Bialystok, ul. Wieniawskiego

12,

r/Stowarzyszenie Rodzin Trze2wosciowych ,r{zyl" - Bialystok, ul. Mieszka I 8C lok' 14,

s/Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich ,,Tango" Bialystok, ul' Radzymiriska 16,

Vstowarzyszenie ,,Tabor" - Bialystok, ul. Skladowa 7

r.r,/Rodzinny Telefon Zaufania - 732 22 22 prowadzony pruez Stowarzyszenie Rodzin

Katolickich Archidiecezji Bialostockiej,

w I lzba W ylrzelwien w Bialymstoku,

3/ Grupy samopomocowe:

a/ 27 grup Anonimowych Alkoholik6w,

b/ I grup Al-Anon (os6b wsp6luzaleZnionych),

c/ 2 grupy DDA (Dorosle Dzieci Alkoholik6w)'
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3. Wybrane dane dotycz4ce ilodci os6b z problemem zglaszaj4cych sig do plac6wek
pomocowych na terenie miasta Bialegostoku:

I ) Miejska Komisja Rozwiqzy"wania Problem6w Alkoholowych w Bialymstoku
prowadzi postgpowania zmierzaj4ce do orzeczenia obowiTku leczenia odwykowego
wobec os6b uzaleZnionych od alkoholu, kt6re w zwi4zku z naduZywaniem alkoholu
powoduj4 rozklad Zycia rodzinnego, dernoralizacjg maloletnich, uchylaj4 sig od pracy
albo systematycznie zaktr6caj4 spok6j lub porz4dek publiczny. Ilo6i wniosk6w
skladanych do Komisji w okresie 2014 - 06.2021 przedstawia poniZsza tabela

rok 2014 2015 201 8 20t9 2020 2021 (do

30.06.2021r.)
iloSi
wniosk6w

529 440 403 396 400 407 ),64

W zwi4zku z prowadzonym postgpowania czlonkowie Komisji w pierwszym p6lroczu
2021 r. przeprowadzili ponad 90 rozm6w motyu,uj4cych do podjgcia leczenia
odwykowego, w wyniku czego 23 os6b podjglo leczenie dobrowolnie. W 88
przypadkach Komisja wyst4pila do S4du z wnioskiem o orzeczenie obowi4zku leczenia
odwykowego. Czlonkowie Komisji udzielili ok. 70 porad w zakresie prawnych
i psychospolecznych mo2liwoSci rozwi4zania problem6w rodzinnych osobom
wsp6luzale2nionym i ofiarom przemocy domowej. W tym okresie czlonkowie Komisji
zalo2yli 4 Niebieskich Karl w zwi4zku z podejrzeniem wystgpowania przemocy
domowej. Ponadto czlonkowie Komisji brali udzial w ok. 824 posiedzeniach grup
roboczych dotyczqcych procedur ,,Niebieska Karta" prowad zonej przez Zesp6l
Interdyscyplinamy w MieScie Biaiystok.

2) lzba W yirzeLwiei w Bialymstoku udziela pomocy osobom naduZywaj4cym alkoholu
i ich rodzinom w nastgpuj4cym zakesie:

a) sprawuje opiekg nad osobami w stanie nietrze2wo6ci - w pierwszej polowie 2021 roku

w lzbie zatrzymano do wytrze2wienia l4cznie 3.306 os6b,

b) udziela osobom w stanie nietrzeZwoSci Swiadczeli higieniczno-sanitamych,

c) udziela osobom w stanie nietrze2woSci niezbgdnej pomocy medycznej,

d) informuje osoby opuszczajqce Izbg o szkodliwoSci naduZywania alkoholu,

e) moty*,uje osoby uzaleinione od alkoholu do poddania sig leczeniu odwykowemu oraz
przekazuj e materialy informacyjne w zakresie problem6w alkoholowych,

3/ w pierwszej polowie 2021 r. OSrodek Profilaktyki i Terapii ,,Etap' przy
ul. Wl6kienniczej 7 terapi4 i pomoc4 ob14l 273 os6b (uzaleZnieni i nadu2y,rvajqcy
alkoholu oraz czlonkowie ich rodzin),

4/ w pierwszej polowie 2021 r. terapeuci uzaleZnieh i specjaliSci d/s przemocy domowej
dy2uruj4cy w Klubach Abstynent6w oraz pozostalych punktach informacyjnych
o problemach alkoholowych prowadzonych przez orguizacje pozarz4dowe udzielili
ok. 504 porad, a z warsztatow i wyklad6w oferowanych przez stowarzyszenia
abstynent6w skorzystalo ok. 89 os6b,

t0
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5/ w pierwszym p6lroczu 2021
wszechstronnej pomocy prawnej.
krzylvdzonym oraz ich opiekunom:

a/ objElo opiek4 diagrrostyczno-terapeutyczn4 243 nowe osoby,

b/ udzielilo ponad 1031 konsultacji r6znego typu, w tym specjalistom z innych
plac6wek pomocowych,

cl z mieszka| interwencyjno-terapeutycznych dla matek z dzielmi dotknigtych
przemoc4 domowq skorzystalo 4 rodziny.

6/ w pierwszej polowie 2021 r. w Osrodku [nterwencji Kryzysowej Miejskiego OSrodka

Pomocy Rodzinie w Bialymstoku udzielono porad 3418 osobom z r6impi problemami,

ponadto OSrodek prowadzil:

at ledm edycja programu korekcyjno - edukacyjnego dla os6b stosuj4cych przemoc

w rodzinie wziglo w niej udzial 13 os6b a pelny cykl uko6czylo 6 os6b,

b/ program psychologiczno-terapeutyczny dla os6b stosuj4cych przemoc - uczestniczylo

5 os6b,

c/ grupa wsparcia dla os6b doSwiadczaj4cych trudnoSci w relacjach - uczestniczylo

I 3 os6b,

di gnrpa edukacyjno-terapeutyczna dla os6b zmagaj4cych sig ze stresem i zaburzeniami

lgkowymi - uczestniczylo 6 os6b.

7) W ramach poradnictwa specjalistycznego w I p6troczu 2021 roku udzielono razem

2738 porad i konsultacji, w tym:

1333 porad psychologicznych dla 512 os6b, w tym:
o 1058 konsultacji psychologicznych dla 440 os6b doroslych'

o 275 konsultacji psychologicznych dla 72 dzieci,

214 konsultacji pedagogicznych dla 88 os6b,

730 porad o charakterze rodzinnym dla 412 os6b,

588 porad prawnych dla 300 os6b.

86 porady socjalne dla 61 os6b.
g/ specjalistyczne plac6wki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin z problemem

alkoholowym, prowadzone przez organtzacje pozaaqdowe, w pierws4rm polroczu

2020 r. objgly opiekq og6lem ok' 212 dziec|

ROZDZIAL2,

ZADANIA NA 2022 ROK

r. Centrum Pomocy Dzieciom udzielaj4ce
psychospolecznej i terapeutycznej dzieciom

Cele programu: Kalda z wymienionych w rozdziale I programu grup problemowych

wymaga 
- 

specyficznych oddzialywari majqcych na celu ograniczenie rozmiar6w

problemu oraz zmniejszanie ryzyka powstawania nowych problem6w alkoholowych.

W celu osi4gnigcia jak najlepszych wynik6w nale2y rozwija( ju2 istniejqc4 siec

plac6wek oferuj4cych pomoc, d4'2yi do doskonalenia jakoSci ich ustug, preferowa6

profesjonalizm i iworzyi perspektyrvy dcislej wsp6lpracy pomigdzy nimi oraz tworzyt'

*u-nki do rozwoju Srodowisk samopomocowych. Najlepszym sposobern na
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zmniejszenie ryzyka rozszerzania sig problem6w na pozostal4 czg6i spoleczeristwa jest
prowadzenie profi laktycznych dzialan edukacyjnych i informacyjnych skierowanych do

calego spoleczeflstwa, a wigc zar6wno do mlodzieZy jak i ich rodzic6w i wszystkich
doroslych.W programie zadai na 2022 rok zawarte sq dzialania sfu24ce realizacji zadah
wlasnych gniny okre6lonych w ustawie o wychowaniu w trzeZwo6ci i przeciwdzialaniu
alkoholizmowi. Zaplanow ar,e dzialania pozwol4 przede wszystkim:

a/ firzymae wypracowany system pomocy i wsparcia skierowany do os6b
uzaleZnionych od alkoholu i czlonk6w ich rodzin,

bl ograniczy| zakres zagro2e(r wynikaj4cych z naduZyvania alkoholu,

cl rozwija( poziom SwiadomoSci spoleczeristwa miasta w zakresie zagrozeh zwi4zarrych
z u2yr,vaniem alkoholu i innych Srodk6w zmieniaj4cych Swiadomo5i.

Zadania szczeg6lowe:

l/ zwigkszenie dostgpnoSci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla os6b
uzaleZnionych od alkoholu i wsp6luzaleZnionych. Realizacj a zadaria polega6 bgdzie
przede wszystkim na:

a) wspieraniu profesjonalnych program6w terapeutycznych realizowanych przez
plac6wki lecmictwa odwykowego przyjmuj4cych pacjent6w zamieszkalych na terenie
miasta Bialystok poprzez finansowanie szkoleli podnosz4cych kwalifikacje zawodowe
terapeut6w zatrudnionych w plac6wkach lecznictwa odwykowego,

b) organizowaniu punkt6w poradnictwa dla os6b uzale2nionych od alkoholu
i wsp6luzaleZnionych:

- wspieranie organizowania dy2ur6w terapeut6w w Klubach Abst1,nent6w,

- dofinansowyvanie szkolefi os6b zajmuj4cych sig poradnictwern w zakesie
r ozw i4zyv ania problem6w alkoholowych,

- realizacja ponadprogramowych trening6w terapeutycznych dla os6b uzale2nionych
i wsp6luzaleZnionych,

- wspieranie rozwoju Srodowisk samopomocowych,

-realizacja programu edukacyjno-informacyjnego dla os6b zatrzqryarrych
do wltrze2wienia w Izbie Wylrze2wie{,

c) prowadzenie poradnictwa i terapii dla miodzie2y uzaleinionej od alkoholu

Koordynator dzialan: Miejska Komisja Rozwi4zyrvania Problem6w Alkoholowych
w Bialymstoku.Realizatorzy: plac6wki lecznictwa odwykowego w rozumieniu ustawy
o wychowaniu w trze2woSci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi, organizacje
pozarzqdowe. jednostki organizacyjne miasta:

2l udzielante rodzinom, w kt6rych wystgpuj4 problemy alkoholowe, pomocy
psychospolecznej i prawnej, a w szczeg6lnoSci ochrony przed przemoc4 w rodzinie.
Dzialania w tym zakresie polegai b9d4 w szczeg6lnoSci na tworzeniu i utrzymlvraniu
plac6wek Swiadcz4cych pomoc czlonkom rodzin os6b naduzywaj4cych alkoholu, w tym
dzieciom w zakresie poradnictwa i terapii oraz prowadzenia interwencji na drodze
prawnej:

a./podnoszenie jakoSci uslug skierowanych do doroslych czlonk6w rodzin z problemem
alkoholowym:

- prowadzenie punkt6w informacyjnych o problernach alkoholowych,
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- finansowanie szkolen os6b zajmuj4cych sig udzielaniem pomocy,

- prowadzenie postgpowania zmierzajqcego do orzeczenia obowi4zku leczenia

odwykowego, z uwzglqdnieniem pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,

- wspieranie Srodowisk samopomocowych,

b/doskonalenie ustug punkt6w pomocy ofiarom przemocy domowej:

- finansowanie punkt6w konsultacyjnych dla ofiar przemocy domowej,

- finansowanie dzialah w zakresie przeciwdzialania przemocy domowej oraz

krzpvdzenia dzieci

- finansowanie szkoleri os6b pracuj4cych z ofiarami i sprawcami przemocy.

- finansowanie zajgi edukacyjnych i edukacyjno-terapeutycznych dla sprawc6w i ofiar
przemocy domowej,

c) organizowanie systemu pomocy psychospolecznej dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych
(z problemem alkoholowym) oraz dzieciom i mlodzieZy z grup ryzyka:

- prowadzenie i dofinansowanie sieci specjalistycznych plac6wek wsparcia

dziennego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowych (z programem

obejmuj4cym w m.in. systematyczne zajEcia socjoterapeutyczne, terapig

pedagogiczn4 w obszarze r62nych obserwowanych deficyt6w, zajqcia edukacyjno-

rozwojowe, zajgcia 6wietlicowe otaz systematyczn4 wsp6lpraca z rcdzicaml), przy

czq ze Srodk6w na realizacjg programu mog4 byi finansowane plac6wki, kt6rych
progmm zostanie zatwierdzoty przez koordynatora wyznaczonego przez

Mlodzie2owy OSrodek Konsultacji i Terapii,
- prowadzenie Mlodzie2owego OSrodka Konsultacji i Terapii,

- wspieranie organizowania oboz6w i kolonii z programem socjoterapeutycznym lub

profilaktycznym w zakresie zachowah ryzykownych,

- organizowanie grup edukacyjno-terapeutycznych i g.op wsparcia dla dzieci z grup

ryzyka oraz ich rodzic6w i opiekun6w,

- prowadzenie diagnostyki oraz wspomagania rozwoju dzieci z alkoholowym

zespolem plodowYm.

Koordynator dzialan: Miejska Komisja RozwiTywania Problem6w Alkoholowych
w Bialymstoku. Realizatorzy: Deartament Edukacji Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku,
jednostki organizacyjne miasta, organizacje pozarz4dowe;

3/prowadzenie profilaktycznej dzialalnoSci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie

rozwi4rywania problem6w alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii skierowanej

do calego spoleczefistwa, a w szczeg6lno3ci do dzieci i mlodzieZy, w tym prowadzenie

pozalekcyjnych zajg6 sportowych, a takze dzialah na rzecz do?ywiania dzieci

uczestnicz4cych w pozalekcyjnych programach opiekunczo wychowawczych

i socjoterapeutycznych. Dzialartia w tym zakresie polega6 bEd4 na:

a./tworzeniu i realizacji w szkolach program6w profilaktycznych w zakresie rzaleimiei
i innych zachowah ryzyko wnych:

- szkolenie nauczycieli i wychowawc6w w zakresie przygotowfvania i realizacji

program6w profi laktycznych,

- realizacja program6w profilaktycznych dla dzieci i m\odzieLy z uwzglEdnieniem

zajgi edukacyjnych dla rodzic6w,
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- finansowanie pozalekcyjnych zajg6 sportowych dla dzieci i mlodzieZy objqtych
progtamami profi laktycznymi.

b/edukacji spoleczeristwa w zakesie problem6w alkoholowych i innych uzaleZnief, oraz
przemocy domowej:

- finansowanie kampanii edukacyjnych i innych dzialan profilaktycznych z zakresu
profilaktyki i rozwi4zywania problem6w alkoholowych oraz pruemocy

adresowanych do spoleczeristwa miasta,

- tworzenie bazy danych o instytucjach udzielaj4cych pomocy w zakresie problem6w
alkoholowych i przemocy domowej,

-organizowanie punkt6w profilaktycznych podczas festyn6w prozdrowotnych
odbywaj4cych sig na terenie miasta Bialegostoku,

c/wspieraniu dzialari promuj4cych zdrowy styl 2ycia oraz powstzymywanie sig od picia
alkoholu i ztlywania 6rodk6w psychoaktyrrnych:

- finansowanie dzialari podejmowanych przez Slowarzyszenia Abstynent6w i inne
organizacje pozarz4dow e,

- udzial w og6lnopolskich i lokalnych kampaniach i akcjach profilaktycznych,

d/dzialaniu ta rzecz do2l"lviania dzieci realizowane w Swietlicach terapeutycznych
i socjoterapeutycznych funkcjonujqcych na terenie miasta Bialegostoku,

Koordynatorzy:Miejska Komisja Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych
w Bialymstoku, Departament Edukacji oraz Departament Kultury, Promocji i Sportu
Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku. Realizatorzy: Departament Spraw Spolecznych
Urzgdu Miejskiego, lokalne rozgloSnie radiowe i stacje telewizyjne, organizacje
pozarz4dowe, jednostki organizacyjne miasta:

4/wspomaganie dzialalno6ci instfucji, stowarzyszeri i os6b fizycznych, sluz4cej

rozwipywaniu problern6w alkoholowych: Realizacja tego zadania polegai bgdzie na

wykorzystywaniu potencjalu organizacji i instytucji do podejmowania r62nych dziahrt
merytorycznych ujgtych w miejskim progtamie profilaktyki, a w szczeg6lnoSci
prowadzeniu specjalistycznych plac6wek wsparcia dziennego, promowania zachowan
abstynenckich, organizowaniu punkt6w pomocowych dla os6b i rodzin z problemem
alkoholowym;

5/podejmowanie interwencji w zwiqzku z naruszeniem przepis6w okreSlonych w art.

13 ' i 15 ustawy o wychowaniu w trze2woSci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi oraz
wystgpowanie przed sqdem w charakterze oskar2yciela publicznego. Wskazane wyzej
dzialania bgd4 podejmowane w przypadku stwierdzenia fakt6w lamania przepis6w
ustawy;

6/wspieranie aktyvvizacji zawodowej i spolecznej poprzez dzialania umo2liwiaj4ce
powr6t os6b uzaleZnionych od alkoholu do 2ycia w spoleczeristwie:

a,/wspieranie rozwoju lecznictwa odwykowego,

bipodejmowanie dzialah w zakresie pomocy psychospolecznej doroslym czlonkom
rodzin os6b uzale2nionych od alkoholu,

c/podejmowanie dzialari w zakresie przeciw dzialatia przemocy domowej,

d/finansowanie sieci specjalistycznych plac6wek wsparcia dziennego skupiaj4cych
w du2ej mierze dzieci alkoholik6w,



e/dzialalnoSi stowarzyszeri i klub6w abstynenckich tworzqcych bezpieczne miejsce
zdrowego i trze|wego stylu Zycia dla os6b uzale2nionych od alkoholu po zakoriczonej
terapii oraz czlonk6w ich rodzin.

ROZDZIAL3.

WYNAGRODZENIA CZI-ONK6W MIEJSKIEJ KOMISJT ROZWI ZYWANIA

PROBLEM6W ALKOHOLOWYCH

l. Z tylufu pracy w Miejskiej Komisji Rozwipl'rvania Problem6w Alkoholowych
w Bialymstoku czlonkom Komisji - niezaleznie od pelnionej funkcji - przysluguje
miesiEczne wynagrodzenie w wysokodci odpowiadaj4cej 15% wysokoSci diety
radnego Rady Miejskiej Bialegostoku.

2. Wynagrodzenie nie przysfuguje w przypadku:

- nieusprawiedliwionych nieobecnoSci na wszystkich posiedzeniach Komisji w danym

miesi4cu;

- braku posiedzeri Komisji w danym miesi4cu.

3. W sytuacji obecnoSci na czgsci posiedzeri w danym miesi4cu,wynagrodzenie ulega

zmniejszeniu o 1/3 wynagro dzenia za kaZd4 nieusprawiedliwion4 nieobecno66.

Za nieobecno6i usprawiedliwion4 przyjmuje sig nieobecnoSi spowodowan4

wykony,vraniem w tym samyrn czasie innych czynnodci wynikaj4cych
z obowipk6w czlonka w Komisji.

P(OZDZILI 4.

R.EALIZACJA MIEJSKT EGO PROGR,\MU PROF TLAKTYKI I ROZWI,{ZYWANIA

PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH BEDZIE T'NANSOWANA Z BUDZETU MIASTA

BIALEGOSTOKU NA 2022.

ROZDZIAT,5.

SpnawozoaNlE z REALIz-ACJI MIEJSKIEGo PRoGRAMU PRoFILAKTYIC I
ROZWL{ZYWANIA PROBLEMOW AI-KOHOLOWYCH NA 2022 N,.PRZEDKLADA

Raozrr MIusrcrr PnEzvnnNr MIASTA BIALEGoSToKU.
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