Sprawozdanie z realizacji
Uchwały Nr XVII/259/2020
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 8 grudnia 2020 r.
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2021

Nowy Dwór Mazowiecki, marzec 2022 r.

Wstęp
Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art.41.1,ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października
1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2021
roku poz. 1119 ze zm.) art. 10 ust.1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z póź. zm.) prowadzenie działań związanych z
profilaktyką, rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii, ochrony przed
przemocą w rodzinie oraz integracji społecznej osób uzależnionych należy do zadań własnych
gmin.
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki w roku 2021, w ramach realizacji Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2021 rok podjęło działania mające na celu:
1. ograniczenie spożycia alkoholu
2. ograniczenie występowania problemów związanych z nadużywaniem i uzależnieniem
od alkoholu i innych środków psychoaktywnych poprzez prowadzenie działalności
profilaktycznej i informacyjnej.
Realizowane zadania obejmowały następujące obszary tematyczne:
➢ pomoc specjalistyczna dla osób i rodzin doświadczających problemów związanych z
uzależnieniem i nadużywaniem alkoholu,
➢ programy z zakresu profilaktyki szkolnej,
➢ programy socjoterapeutyczne i opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci

i

młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym,
➢ edukacja społeczna.
Odbiorcami programu byli:
➢ osoby doświadczające problemów związanych z uzależnieniem i nadużywaniem alkoholu,
➢ dzieci i młodzież w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniem

i

marginalizacją,
➢ nauczyciele, rodzice i inne osoby zajmujące się zawodowo pomocą dziecku i rodzinie.

W 2021 roku Burmistrz Miasta w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii podpisał:
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1. 31 umów na wsparcie realizacji zadania publicznego zgodnie z Ustawą z dnia 24
kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057 z
późn. zm. ), łączna kwota 616 569,93 zł w tym:
•

1 umowa na prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego

•

24 umowy na realizację środowiskowych programów profilaktycznych

•

4 umów na wyjazdową formę zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci z terenu
Nowego Dworu Mazowieckiego

•

2 umowy na realizację szkolnych programów profilaktycznych .

2. 5 umów zleceń na realizację zadań związanych z zakresem ograniczania występowania
problemów związanych z nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu i innych
środków psychoaktywnych oraz przeciwdziałania przemocy, łączna kwota 201 300,00
zł.
Celem głównym Miejskiego Programu było ograniczenie negatywnych konsekwencji
społecznych, w tym szczególnie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego, wynikających z
używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zjawiska picia alkoholu, używania
narkotyków i podejmowania innych zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież.
Cel główny był realizowany przez 7 celów operacyjnych w następujących obszarach: profilaktyki,
terapii i rehabilitacji. W 2021 roku środki finansowe przeznaczone na realizację zadań
wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii zostały podzielone w zdecydowanej większości na działania
związane z profilaktyką.
REALIZACJA CELÓW OPERACYJNYCH PROGRAMU
Cel 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i

edukacyjnej w zakresie

rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w
rodzinie.
Cel ten był realizowany poprzez:
a) dofinansowanie placówek opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego.
Środki na realizację zadania zostały przyznane w drodze konkursu ofert zgodnie z Ustawą z
dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057
z późn. zm.)
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Zestawienie placówek opiekuńczo wychowawczych działających na terenie miasta:

PODMIOT

NAZWA PROGRAMU

LICZBA

REALIZUJĄCY

UCZESTNIKÓ

PROGRAM

W

Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci
Zarząd
Mazowieckiego
Oddziału
Wojewódzkiego,
ul.Kredytowa1A
00-056 Warszawa

"Działalność opiekuńczo wychowawcza i
15
profilaktyczna w placówce opiekuńczej
prowadzona przez Środowiskowe Ogniska
Wychowawcze w Nowym Dworze
Mazowieckim przy ul. Bohaterów Modlina 77
A”

"Działalność opiekuńczo wychowawcza i 15
profilaktyczna w placówce opiekuńczej
prowadzona przez Środowiskowe Ogniska
wychowawcze
w
Nowym
Dworze
Mazowieckim przy ul. Szkolnej 3”

CEL PROGRAMU
Realizacja zadania polegała na prowadzeniu opiekuńczo-wychowawczej działalności
środowiskowej dla dzieci i młodzieży wywodzącej się z rodzin dysfunkcyjnych,
zaniedbanych wychowawczo, ubogich. Celem realizacji zadania było

ograniczenie

ryzykownych zachowań wśród dzieci i młodzieży poprzez zagospodarowanie czasu
wolnego, zapewnienie warunków do prawidłowego rozwoju oraz ułatwionego dostępu do
różnego rodzaju form pomocy i wsparcia, rozwijanie prawidłowych umiejętności
społecznych a także zapobieganie krzywdzeniu dzieci.
Z opieki profilaktyczno-terapeutycznej korzystało 30 wychowanków, w wieku od 6 – 16 lat,
uczniowie szkoły podstawowej. Zajęcia odbywały się w dniach od poniedziałku do piątku,
4 godziny dziennie w godzinach popołudniowych, w każdej świetlicy i polegały na pracy
nad wyrównywaniem braków w edukacji szkolnej, pracy wychowawczej, zajęciach
samoobsługowo

-

gospodarczych,

sportowych,

plastycznych,

umuzykalniających,

czytelniczych itd.
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a) Praca opiekuńczo – wychowawcza była prowadzona w zakresie:
- pomocy w zakresie rozwiązywania problemów szkolnych
- dożywiania
- wspierano rozwój indywidualny poprzez udział w zajęciach, w których wychowankowie
mogli rozwijać swoje zainteresowania, pracować nad poprawą stanu emocjonalnego i
psychicznego, uczestniczyć w wyjazdach, wycieczkach i imprezach kulturalnych
- prowadzona była działalność profilaktyczna, poprzez organizację zajęć z elementami
socjoterapii wspomagających rozwój emocjonalny dzieci, uczące społecznie akceptowanych
zachowań, dające poczucie przynależności do pozytywnej grupy odniesienia, w razie
konieczności umożliwiano spotkanie z psychologiem
- współpraca z rodzicami – wspierano i realizowano funkcję opiekuńczo – wychowawczą,
udzielano codziennego, doraźnego oraz długookresowego wsparcia pedagogiczno –
wychowawczego, w razie konieczności odwiedzano wychowanków w domach, włączano
rodziców i opiekunów do organizacji życia placówki, wskazywano specjalistyczne ośrodki
pomocy.
Założone cele zadania publicznego zostały zrealizowane i osiągnęły wymiar określony w
ofercie, proporcjonalnie do okresu sprawozdawczego z realizacji zadania.
Miernikiem osiągnięcia celu jest liczba dzieci uczęszczających do placówek, które chodzą
regularnie, wyrównywane są ich braki edukacyjne co wiąże się z pozytywnymi ocenami w
szkole. Ważne jest stałe monitorowanie sytuacji rodzinnej dziecka co wiąże się z szybką
reakcją i odpowiednią pomocą.
Zadanie zostało przekazane do realizacji organizacjom pozarządowym zgodnie z Ustawą
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057
z póź. zm.)
b) Dofinansowanie zorganizowanych zajęć profilaktycznych dla dzieci młodzieży oraz
i ich rodzin w świetlicach, klubach oraz placówkach oświatowych
Zestawienie środowiskowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:

PODMIOT

NAZWA PROGRAMU
LICZBA

REALIZUJĄCY

UCZESTNIKÓW

Stowarzyszenie

Mały program zajęć edukacyjno -

Sztangielek

wyrównawczych

35
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Stowarzyszenie

„Pomagamy

zdalnie”

–

„Rodzice z klasą”

profilaktyczny

Miejski Klub

„Prowadzenie zajęć sportowych z elementami

Sportowy „Świt”

profilaktyki uzależnień dla dzieci ze szkół

program

30

400

podstawowych klas IV – VI” – program
profilaktyczny
Parafialno –

Wykonanie mapy specjalistycznej do biegu na

Uczniowski Klubu

orientację” – program profilaktyczny

179

Sportowego
„MŁODE ORŁY”
Stowarzyszenie Cel

Profilaktyka i Edukacja – program wsparcia

– Centrum Edukacji

dla dzieci i młodzieży

120

Lokalnej
Stowarzyszenie

Program wsparcia dla uczniów Szkoły

Przyjaciół

Podstawowej nr 1

405

„Popołudnie ze Sztangielkiem 2021”

30

„Zajęcia profilaktyczne i ogólnorozwojowe”

30

Stowarzyszenie

„Twój ruch!” - program profilaktyki w

300

Przyjaciół Piątki

zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w

Szkoły

Podstawowej Nr 1
Stowarzyszenie
„Sztangielek”
Stowarzyszenie
„Rodzice z klasą”

dobie pandemii
Fundacja

Rozwoju

Edukacji i Sportu

„Akademia Dzieci i Młodzieży FREiS” –

113

program profilaktyczny.

FREiS
Fundacja Rozwoju i

,,Zdrowa głowa” – pomoc psychologiczna dla

Wsparcia

dzieci i młodzieży

27

Psychologicznego
Przemiana
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Fundacja

„OdPoczątku” dla dzieci – Działanie

Wspierania

Terapeutyczne

30

Rozwoju Dzieci i
Wsparcia Rodziny
,,Odpoczątku”
Parafialno –

„Organizacja zawodów biegowych: Cała

Uczniowski Klub

Polska Biega, Cała Polska biega z mapą.”

67

Sportowego
„MŁODE ORŁY”
„Sportowa Piątka” – program profilaktyczny

500

Parafialno –

„Organizacja zawodów biegowych: Cross

60

Uczniowski Klub

Złotych Liści”

Stowarzyszenie
Przyjaciół Piątki

Sportowego
„MŁODE ORŁY”
Uczniowski Klub

„Zabawa z piłką, jako przeciwdziałanie

Sportowy

uzależnieniom”

35

„JEDYNKA”
Stowarzyszenie

„Aktywni i bezpieczni 2021” – program

Lokalny ośrodek

profilaktyczny

100

Sportowy „LOS”
Polskie

Program profilaktyki zachowań ryzykownych

Towarzystwo

w środowisku szkolnym „Dokąd idziemy” –

Zapobiegania

ZS nr 3

190

Narkomanii
Polskie

Program profilaktyki zachowań

Towarzystwo

ryzykownych w środowisku szkolnym

Zapobiegania

„Dokąd idziemy” – ZS nr 2

65

Narkomanii
CEL PROGRAMÓW
Głównym celem programów było zwiększenie umiejętności społecznych oraz umiejętności
funkcjonowania w grupie poprzez realizację zajęć psychologicznych, specjalistycznych,
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profilaktycznych i pedagogicznych. Ponadto odbywały się warsztaty psychologiczne dla
dzieci i młodzieży, spotkania indywidualne z rodzicami, art. terapia, zajęcia wyrównująco –
reedukacyjne, zajęcia logopedyczne, mediacje rówieśnicze. W tych programach zależało na
wzroście zachowań akceptowalnych społecznie, rozbudzenie zainteresowań i pasji
służących rozwojowi osobistemu, a przez to ograniczenie podejmowania zachowań
ryzykownych.
Celem programów było także zwiększenie umiejętności społecznych, zmniejszenie
deficytów szkolnych i poprawa wyników w nauce, zmniejszenie deficytów rozwojowych.
Zwrócono uwagę dzieci na sprawy szkolne, pomagano w odrabianiu lekcji.
Przeprowadzenie zajęć zagospodarowało czas wolny grupy docelowej w efektywny sposób,
pozwalający poznać swoje możliwości interpersonalne oraz zmieniający patologiczne
nawyki. W wyniku podwójnej indywidualnej oceny psychologów i pedagogów, każdego z
uczestników, biorących udział w programie, zauważamy pozytywne rezultaty miękkie: np.
zwiększenie kooperacji – największe zmiany obserwujemy w spektrum społecznych
zachowań. Rezultatem jest także dalszy pozytywny odbiór działań oraz ponowna chęć
uczestniczenia w proponowanych zajęciach.
W roku 2021 było wprowadzane luzowanie obostrzeń związanych z epidemią COVID – 19,
co ułatwiło realizację większości programów. Wprowadzone luzowanie obostrzeń w tym
zakresie pozwoliło na organizację zajęć profilaktycznych, edukacyjnych i sportowych
zarówno w obiektach otwartych, jak i zamkniętych. Przeprowadzono cykl zajęc z
elementami profilaktyki uzależnień, uświadamiających dzieciom zagrożenia, które
towarzyszą uzaleznieniom od alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych.

Cel 2. Wspieranie działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez
rodziny, dzieci i młodzież. Wzmacnianie czynników chroniących i motywujących do
większej aktywności w życiu społecznym

a) Cel realizowany poprzez promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez
rodziny, dzieci i młodzież oraz osoby starsze w tym organizowanie zajęć sportowych,
kulturalnych itp.
Zestawienie programów profilaktycznych dla osób dorosłych:
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ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE
REALIZUJĄCE
PROGRAMY
ŚRODOWISKOWE

NAZWA PROGRAMU

LICZBA
UCZESTNIKÓ
W

Stowarzyszenie
„Rodzice z klasą”

„Aktywizacja środowiskowa
seniorów online” - program
profilaktyczny.

95

Stowarzyszenie „CEL”

CEL – Aktywny Senior

30

Stowarzyszenie
„AKTYWNY
SENIOR”

Klub Seniora Osiedle Młodych

60

Klub Seniora Modlin Stary

35

Stowarzyszenie
„AKTYWNY
SENIOR”

„Aktywny Trzeci Wiek”

95

– Centrum Edukacji
Lokalnej

Stowarzyszenie
Program profilaktyczny dla osób
Społeczno – Oświatowe starszych (60+)
„SUBSIDIUM”
Stowarzyszenie
”Rozbiegamy Nowy
dwór Mazowiecki”

„Sport – nie daj się uzależnieniom” –
program profilaktyczny

160

480

CEL PROGRAMÓW
Celem głównym programów dla seniorów było ograniczenie skali zjawiska związanego z
używaniem i uzależnieniem od alkoholu i substancji psychoaktywnych wśród mieszkańców
miasta Nowego Dworu Mazowieckiego poprzez zapewnienie dostępu do atrakcyjnych form
spędzania czasu wolnego .Cel główny zadania realizowały poszczególne cele operacyjne:
- zwiększenie dostępu do profesjonalnych działań pomocowych osobom

z

problemem uzależnienia i zagrożonych nim oraz ich rodzinom
- polepszenie jakości stosunków interpersonalnych
- treningi nowych umiejętności zachowań asertywnych
- wspieranie adresatów projektu poprzez organizowanie spotkań tematycznych
poświęconych uzależnieniom
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- integracja uczestników projektu poprzez organizowanie wspólnych zajęć tematycznych i
spotkań okolicznościowych
- promowanie kultury i sztuki poprzez udział uczestników projektu w spotkaniach
wyjazdowych do teatru, muzeum
Rezultatem twardym realizacji zadania była liczba osób starszych (60+). Adresaci projektu
wzięli udział w zadaniach, które pozwolą ograniczyć skalę zjawiska związanego z
używaniem i uzależnieniem od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.
Programy dla osób dorosłych mają na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz
aktywizacji mieszkańców w wolnym czasie. Jednym z głównym celów jest spędzanie
wolnego czasu razem tzn. dzieci, rodziców a także dziadków .
Na początku roku 2021 ze względu na sytuację epidemiologiczną COVID - 19 programy
częściowo odbywały się w trybie online lub z nałożonymi przez Ministerstwo Zdrowia
ograniczeniami i obostrzeniami.
b) Dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży zadanie realizowane przez
Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki przekazało środki finansowe z dz. 851 rozdz. 85154 dla
Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na organizację akcji Zimy i Lata w Mieście dla
dzieci i młodzieży z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego oraz na realizację Programu
Profilaktyczno - Wychowawczego Poprzez Udział w Kulturze Fizycznej.

c) Program Profilaktyczno - Wychowawczy Poprzez Udział w Kulturze Fizycznej Program Profilaktyczno – Wychowawczy Poprzez Udział w Kulturze Fizycznej, ukierunkowany
był na rozwijanie umiejętności osobistych, społecznych, sportowych dzieci i młodzieży oraz
poprawę ich psychospołecznego funkcjonowania. Program opierał się na metodzie aktywnego
uczestnictwa w treningach sportowych wsparty był lekcjami psychologicznymi. Dzięki wsparciu
osób (trenerów, psychologów, dietetyka) młodzież mogła przekształcić sytuacje stresowe w
zadaniowe z możliwością ich realizacji. Program zakładał aktywną pracę z grupą, rozwijał
umiejętności życiowe, wzmacniał więzi społeczne, umiejętności radzenia sobie ze stresem.
Zapewniał poczucie dobrostanu, redukował zagrożenia patologiami poprzez podniesienie
umiejętności społecznych oraz udział w kulturze fizycznej. Realizacja programu podzielona była
na trzy moduły : praca z uczniami , praca z wychowawcą, praca z rodzicem. Program prowadzony
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był w formie zajęć sportowych w hali NOSiR. Celem programu było także pokazanie dzieciom i
młodzieży negatywnego wpływu środków uzależniających kształtowanie w nich odpowiedzialnej
i dojrzałej postawy wobec środków uzależniających, pomoc młodzieży w rozwiązywaniu
trudności

życiowych,

rodzinnych,

szkolnych,

materialnych,

kształtowanie

potrzeby

wartościowego zagospodarowania czasu wolnego, nauka zdrowego stylu życia.
Cel 3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie. Współpraca z
organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami pożytku publicznego w obszarze
profilaktyki i rehabilitacji uzależnień.
Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w ramach realizacji programu:
1. 100 000,00 zł - dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarządu Mazowieckiego

Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a/13, 00-056 Warszawa na zadanie pn.:
"Działalność opiekuńczo- wychowawcza i profilaktyczna w placówce opiekuńczej
prowadzona przez Środowiskowe Ogniska Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Bohaterów Modlina 77A i ul.
Szkolnej 3";
2. 7 000,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia Rozbiegamy Nowy Dwór Mazowiecki, z
siedzibą przy ul. Dębowa 74/102, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki na zadanie pn.:
„Sport – nie daj się uzależnieniom – program profilaktyczny, jako forma
zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego”;
3. 10 000,00 zł - dotacja dla Oddziału Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii
w Warszawie z siedzibą przy ul. Rokosowskiej 10, 02-348 Warszawa na zadanie pn.:
Program profilaktyki zachowań ryzykownych w środowisku szkolnym „Dokąd
idziemy” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, ul. Szkolna 3, 05-102 Nowy Dwór
Mazowiecki
4. 4 900,00 zł - dotacja dla Oddziału Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w
Warszawie z siedzibą przy ul. Rokosowskiej 10, 02-348 Warszawa na zadanie pn.:
Program profilaktyki zachowań ryzykownych w środowisku szkolnym „Dokąd
idziemy” w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim
5. 10 000,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia "Sztangielek", ul. Baśki Murmańskiej 164,
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki na zadanie pn.: „Mały program zajęć edukacyjnowyrównawczych”
6. 10 000,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia "Rodzice z klasą", ul. Szarych Szeregów 2,
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki na zadanie pn.: "Aktywizacja środowiska seniorów
online"- program profilaktyczny;
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7. 10 000,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia "Rodzice z klasą", ul. Szarych Szeregów 2,
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki na zadanie pn.: "Pomagamy zdalnie"- program
profilaktyczny;
8. 10 000,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia Miejski Klub Sportowy "Świt", ul. Sportowa
66, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki na zadanie pn.: "Prowadzenie zajęć sportowych z
elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci ze szkół podstawowych klas IV-VIprogram profilaktyczny";
9. 4 000,00 zł - dotacja dla Parafialno Uczniowskiego Klubu Sportowego "MŁODE
ORŁY", ul. Młodzieżowa 1, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki na zadanie pn.:
"Wykonywanie mapy specjalistycznej do biegu na orientację- program profilaktyczny";
10. 35 000,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia CEL- Centrum Edukacji Lokalnej, ul. Rtm.
Witolda Pileckiego 15/26, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki na zadanie pn.:
"Profilaktyka i edukacji- program wsparcia dla dzieci i młodzieży"
11. 30 000,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1, ul.
Juliusza Słowackiego 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki na zadanie pn.: "Program
wsparcia dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1";
12. 50 000,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia "Sztangielek", ul. Baśki Murmańskiej 164,
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki na zadanie pn.: "Popołudnie ze Sztangielkiem 2021";
13. 50 000,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia "Rodzice z klasą", ul. Szarych Szeregów 2,
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki na zadanie pn.: "Zajęcia profilaktyczne i
ogólnorozwojowe";
14. 24 000,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Piątki, ul. Chemików 1a, 05-100
Nowy Dwór Mazowiecki na zadanie pn.: "Twój ruch!"- program profilaktyki w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom w dobie pandemii;
15. 30 000,00 zł - dotacja dla Fundacji Rozwoju Edukacj i Sportu FREiS, ul. Bohaterów
Modlina 40, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki na zadanie pn.: "Akademia Dzieci i
Młodzieży FREiS";
16. 20 000,00 zł - dotacja dla Fundacji Rozwoju i Wsparcia Psychologicznego
PRZEMIANA, ul. Szkolna 19, 05-180 Pomiechówek na zadanie pn.: "Zdrowa głowa"
pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży;
17. 10 720,00 zł - dotacja dla Fundacji Wspierania Rozwoju Dzieci i Wsparcia Rodziny
"OdPoczątku", ul. Pileckiego 9/3, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki na zadanie pn.:
"OdPoczątku" dla dzieci - Działania Terapeutyczne;
18. 10 000,00 zł- dotacja dla Stowarzyszenia Lokalny Ośrodek Sportowy "LOS", ul.
Dębowa 18A, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki na zadanie pn.: "Aktywni i bezpieczni2020" - program profilaktyczny;
19. 10 000,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia "Sztangielek", ul. Baśki Murmańskiej 164,
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki na zadanie pn.: "Obóz profilaktyczny Młodzi Mocni
Niezależni 2021";
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20. 5 500,00 zł - dotacja dla Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego, ul.
Piaskowa 4, 01-067 Warszawa na zadanie pn.: "Harcerska Akcja Letnia 2021- program
profilaktyczny";
21. 6 699,97 zł -dotacja dla Nowodworskiego Klubu Sportów Walki ,,Bastion”, ul. Leśna
4, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki na zadanie pn.: „Stop uzależnieniom, wybierz
sport”;
22. 21 160,00 zł -dotacja dla Stowarzyszenia Lokalny Ośrodek Sportowy "LOS", ul.
Dębowa 18A, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki na zadanie pn.: „MRĄGOWO 2021stop uzależnieniom i stosowania przemocy”;
23. 9 000,00 zł - dotacja dla Parafialno Uczniowskiego Klubu Sportowego "MŁODE
ORŁY", ul. Młodzieżowa 1, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki na zadanie
pn.:„Organizacja zawodów biegowych: - Cała Polska Biega, Cała Polska biega z mapą”;
24. 9 320,00 zł -dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Piątki, ul. Chemików 1a, 05-100
Nowy Dwór Mazowiecki na zadanie pn.: „Sportowa Piątka” – uatrakcyjnienie zajęć
sportowych, organizacja współzawodnictwa oraz festynu sportowo-profilaktycznego,
ponowna integracja środowiska szkolnego po długim okresie izolacji i nauki zdalnej;
25. 6 000,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia AKTYWNY SENIOR NDM, ul. Szarych
Szeregów 2, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki na zadanie pn.: „Klub Seniora Osiedle
Młodych”;
26. 8 500,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia AKTYWNY SENIOR NDM, ul. Szarych
Szeregów 2, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki na zadanie pn.: „Klub Seniora Modlin
Stary”;
27. 7 000,00 zł - dotacja dla Parafialno Uczniowskiego Klubu Sportowego "MŁODE
ORŁY", ul. Młodzieżowa 1, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki na zadanie pn.:
„Organizacja zawodów biegowych: Cross Złotych Liści";
28. 3 000,00 zł - dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „JEDYNKA” Stowarzyszenia, ul. Słowackiego 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki na zadanie pn.:
„Zabawa z piłką, jako przeciwdziałanie uzależnieniom – treningi piłki nożnej dla dzieci
rocznik 2015, 2016”;
29. 14 100,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia AKTYWNY SENIOR NDM, ul. Szarych
Szeregów 2, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki na zadanie pn.: „Aktywny Trzeci Wiek”;
30. 5 900 zł - dotacja dla Stowarzyszenia CEL- Centrum Edukacji Lokalnej, ul. Rtm.
Witolda Pileckiego 15/26, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki na zadanie pn.: „CELAktywny Senior”;
31. 15 000,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia społeczno-oświatowego „SUBSIDIUM”, z
siedzibą przy ul. Bema 312, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki na zadanie pn.:
„Stworzenie i realizacja programu profilaktycznego dla osób starszych (60+),
zapewniającego dostęp do atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w tym m.in.
zajęć sportowych, tanecznych, kulturalno – artystycznych, zajęć prowadzonych przez
animatorów i trenerów, organizowanie spotkań okolicznościowych”;
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Cel

Udzielanie

5.

osobom

uzależnionym

oraz

członkom

ich

rodzin

wsparcia

psychologicznego, społecznego i prawnego. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i
integrowanie ze społecznością lokalną.
a) Ww. cel realizowany był poprzez Zintegrowany Program Profilaktyki
Wsparcia dla Osób i Rodzin Zagrożonych Uzależnieniem i Przemocą

i
z Terenu

Nowego Dworu Mazowieckiego, w ramach programu działał punkt konsultacyjno –
informacyjny dla osób z problemem alkoholowym oraz doświadczających przemocy i ich
rodzin. Łączna liczba godzin w miesiącu, w których w 2021 r. czynny był punkt wynosi
około 140 godzin.
W punkcie zatrudnionych było 6 osób w tym:
•

Instruktor Terapii uzależnień posiadający certyfikat instruktora terapii
uzależnień nadany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,

•

Terapeuta rodzinny

•

Psycholog, terapeuta uzależnień

•

Pedagog

•

Prawnik

•

Osoba sprzątająca pomieszczenia

Mierniki osiągnięcia celu - liczba osób objętych działaniami, ilość przeprowadzonych grup
oraz liczba osób, która zakończyła program terapeutyczny.
W 2021 roku od stycznia do grudnia specjaliści przyjęli ok. 900 osób w tym także były
interwencje rodzinne. Łącznie przeprowadzono 73 grupy wsparcia dla rodzin w związku z
uzależnieniem i przemocą oraz 52 grupy dla rodziców z problemem wychowawczym, 3
osoby zakończyły program terapeutyczny, 4 osoby zostały skierowane na dalsze leczenie.
Warto również nadmienić, że osoby, które rozpoczęły program terapeutyczny brały
regularny udział w zajęciach, świadczyć to może o tym, że czuły się bezpiecznie,
a terapia przynosiła rezultaty.
Punkt konsultacyjno – informacyjny współpracował na bieżąco z Oddziałem Dziennym
Terapii Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych działającym przy „Naszej
Przychodni” oraz z Poradnią Leczenia Uzależnień

w ramach umowy z Narodowym
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Funduszem Zdrowia, a także Miejską Komisją rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
W punkcie udzielane były również porady i konsultacje prawne dla osób w trudnej sytuacji
życiowej i społecznej spowodowanej uzależnieniami i przemocą. Łączna liczba udzielonych
porad wynosi 832, liczba osób około 640.
Problemy z jakimi mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego zgłaszali się to przede wszystkim
udzielenie pomocy w sprawach: o ograniczenie lub

pozbawienie władzy rodzicielskiej, o

ustanowienie adwokata z urzędu oraz zwolnienie od kosztów sądowych, sprawy rozwodowe z
orzeczeniem lub bez orzeczenia o winie, zniesienie współwłasności, przyznanie alimentów,
ustanowienie rodziny zastępczej, ustalenie kontaktów z dziećmi, zwolnień z pracy, a także
przemocy.

b) Dofinansowanie wyjazdów dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym.
Środki na realizację zadania zostały przyznane zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057 z późn. zm.)
Zestawienie wyjazdów z programem profilaktycznym:
PODMIOT REALIZUJĄCY NAZWA PROGRAMU
PROGRAM
Nowodworski Klub Sportów

LICZBA
UCZESTNIKÓW

„Stop uzależnieniom, wybierz sport.”

35

Lokalny Ośrodek Sportowy

„MRĄGOWO 2021 – stop

92

„LOS”

uzależnieniom i stosowaniu przemocy”

Walki „Bastion”

Stowarzyszenie

"Obóz profilaktyczny Młodzi

„Sztangielek”

Mocni Niezależni 2021"

Chorągiew Stołeczna Związku „Harcerska Akcja Letnia 2021”

28

26

Harcerstwa Polskiego

Łączna liczba osób korzystających z wyjazdowej formy zagospodarowania czasu wolnego
wynosi: 181. Celem zadania była integracja dzieci i młodzieży, nauka pracy w grupach, poznanie
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aktywnych form spędzania czasu wolnego, zapoznanie z program em profilaktycznym w zakresie
przeciwdziałanie przemocy i uzaleznień.

Cel 6. Zapewnienie działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Cel 7. Ograniczanie dostępu do alkoholu.
W 2021 r. MKRPA pracowała w 6-osobowym składzie tj.

Przewodnicząca: Grażyna Kiljan
Członkowie:
• Elżbieta Kobuszewska
• Małgorzata Konieczna
• Krystyna Nasiadka
• Agnieszka Pogorzelska
• Jolanta Wiśniewska – Tarlaga
Podobnie jak w latach ubiegłych MKRPA współpracowała w zakresie leczenia osób
uzależnionych

z

Oddziałem

Dziennym

Terapii

Uzależnionych

Psychoaktywnych działającym przy „Naszej Przychodni”

od

Substancji

oraz z Poradnią Leczenia

Uzależnień w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Zaś klienci MKRPA mogli korzystać z usług terapeutów, psychologów, którzy prowadzili
zajęcia dla osób uzależnionych od alkoholu oraz służyli wsparciem dla dorosłych członków
rodzin osób nadużywających alkoholu, leków i narkotyków, a także prowadzili zajęcia ze
sprawcami przemocy w rodzinie oraz z osobami dotkniętymi

przemocą domową i

współuzależnionymi od sprawców. Nasi klienci kierowani byli również do prawnika, który
udzielał im porad prawnych w trudnej sytuacji społecznej i socjalnej
Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowali
zadania określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz wynikające z
Regulaminu Pracy Komisji na poziomie dobrym i bardzo dobrym. Podczas dyżurów
wielokrotnie prowadzili rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego z osobami
zgłoszonymi oraz profilaktyczno-wspierające z członkami ich rodzin.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych w roku 2021 na funkcjonowanie Miejskiej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 48 940,00 zł
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W tym:
➢ Wynagrodzenie członków MKRPA – 46 240,00 zł
➢

Opłata za złożenie wniosku do sądu o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu ( i

spełniającej przesłanki wskazane w art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi) do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie
lecznictwa odwykowego: - 700,00 zł
➢

Szkolenie MKRPA z zakresu nowelizacji przepisów prawnych – 2000,00 zł

Rodzaj zadań i przedsięwzięć zrealizowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
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a) UDZIAŁ CZŁONKÓW
KOMISJI W 2021 ROKU W POSIEDZENIACH, DYŻURACH, ROZPRAWACH
SĄDOWYCH,
KONTROLACH W PLACÓWKACH SPRZEDAJĄCYCH NAPOJE ALKOHOLOWE ORAZ W POSIEDZENIACH ZESPOŁU
INTERDYSCYPLINARNEGO I GRUP ROBOCZYCH.
Udział w:
L.p.

Członek Komisji

Posiedzeniach :
( Na 1 członka
komisji
przypadają 24
posiedzenia
komisji/rok–
100%)

Dyżurach:
( Na 1
członka
komisji
przypada 48
dyżurów/rok
– 100%)

Rozprawach
sądowych

Kontrole w
placówkach
sprzedających
napoje
alkoholowe

1.

Grażyna Kiljan

24 – 100 %

48 – 100 %

0

0

4

2.

Elżbieta Kobuszewska

21 – 87,5 %

45 – 93,8 %

0

0

70

3.

Małgorzata Konieczna

24 – 100 %

48 – 100 %

0

0

59

4.

Krystyna Nasiadka

24 – 100 %

48 – 100 %

0

0

72

5.

Agnieszka Pogorzelska

20 – 83,3 %

39 – 81,3 %

0

0

61

6.

Jolanta Wiśniewska-Tarlaga

24 – 100 %

48 – 100 %

0

0

81

Łącznie:

Łącznie:

0

Z powodu
pandemii
koronawirusa nie
odbyła się żadna
kontrola

Frekwencja ogólna

- 144 – 100%

- 288 –
100%

137 – 95,1 %
276 – 96,8 %

( w 2021 roku
sąd nie wzywał
członków
MKRPA na
rozprawy
toczone z
naszego
powództwa)

Udział w posiedzeniach
Zespołu
Interdyscyplinarnego i
Grup Roboczych

Łącznie 343
( w tym: 4 razy to
posiedzenia zespołu
interdyscyplinarnego, a
339 to posiedzenia grup
roboczych tego zespołu.)

b) WNIOSKI REALIZOWANE PRZEZ CZŁONKÓW KOMISJI W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA LATA

L.p.

1.

2.

3.

Członek Komisji

Jolanta
Wiśniewska

Umorzeni
po 2 latach.
(z Ustawy)

Elżbieta
Kobuszewska

Małgorzata
Konieczna

Krystyna
Nasiadka

Agnieszka
Pogorzelska

2017

1

-----------

---------

1

----------

----------

2

Wnioski realizowane z roku:

2018

2

1

---------

---------

1

---------

4

Łącznie realizowano 72 wniosków

2019

1

4

1

1

----------

----------

7

2020

4

3

7

3

1

---------

18

2021

7

7

3

10

14

41

Razem

15

15

11

15

16

72

2020

3

----------

---------

1

1

----------

5

Skierowanie do sądu wniosku z roku :

2021

1

----------

---------

---------

2

---------

3

Łącznie – 8 wnioski

Razem

4

----------

---------

1

3

----------

8

2017

----------

---------

--------

1

----------

---------

1

Zawieszenie wniosku z roku:

2018

2

----------

---------

----------

---------

----------

2

Łącznie –22 wniosków

2019

------------

1

---------

1

----------

---------

2

2020

---------

1

2

2

----------

---------

5

2021

2

1

3

2

4

---------

12

Razem

4

3

5

6

4

---------

22

Tarlaga

RAZE
M

4.

2018

1

---------

---------

---------

---------

---------

1

Razem

1

------

---------

---------

---------

---------

1

2014

-----------

-----------

---------

-----------

-----------

1

1

2016

-----------

-----------

---------

-----------

-----------

3

3

Umorzenie wniosku z roku:

2017

-----------

-----------

---------

-----------

-----------

5

5

Łącznie – 25 wniosków

2018

-----------

-------

---------

---------

10

10

2019

---------

---------

---------

---------

---------

2

2

-----------

1

------------

1

----------

2

Odwieszenie wniosku z roku:
Łącznie – 1 wniosek.

5.

2020

6.

Realizowanie wniosków w ramach
procedury „Niebieskiej Karty”.
Łącznie – 48 wniosków.

2021

1

---------

---------

---------

----------

---------

1

Razem

1

----------

1

----------

1

21

25

2017

----------

-------

---------

---------

---------

------------

--------

2018

----------

1

------

---------

1

----------

2

2019

1

1

1

1

--------

--------

4

2020

3

3

7

2

1

------------

16

2021

6

5

3

5

7

----------

26

Razem

10

10

11

8

9

--------

48

2019
7.

8.

2

----------

--------

1

---------

------------

3

2

4

2

3

----------

12

Uczestniczenie w terapii:

2020

łącznie 21 osoby, wnioski z roku:

2021

1

---------

-------

3

2

--------

6

Razem

4

2

4

6

5

------------

21

2017

1

--------

--------

------------

--------

----------

1

2018

--------------

--------

-------

----------

-------

--------

-----

2019

1

1

--------

--------

--------

--------

2

2020

1

2

2

---------

--------

---------

5

2021

3

6

3

8

7

---------

27

Razem

6

9

5

8

7

---------

35

Pozostało do realizacji z podziałem na
lata:
Łącznie - 35 wniosków.

1

c) DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ CZŁONKÓW MKRPA w 2021 ROKU
Działania
L
p.

Elżbieta
Kobuszewska

Małgorzata
Konieczna

Krystyna
Nasiadka

Agnieszka
Pogorzelska

Jolanta

Razem

WiśniewskaTarlaga

1

Liczba wniosków otrzymanych w 2021
roku

7

7

3

10

14

41

2

Liczba wniosków realizowanych w 2021
roku

15

15

11

15

16

72

2017 r. – 1

2019 r.– 1

2020 r. – 2

2021 r. – 8

2021 r.– 7

2017 r. - 1

2019 r. – 1

2020 r. – 2

2021 r. – 3

2020 r. – 1

2021 r. – 6

3

Liczba wniosków pozostałych do
realizacji na dzień 31.12.2021 r.:

2019 r. – 2
2020 r. – 5
2020 r. – 27

2021 r. – 3

35 wniosków
Członkowie rodzin osób
4

z problemem alkoholowym:

8

5

6

11

34

64

6

4

7

9

4

30

6

6

7

12

16

47

a) Liczba kontaktów/ rozmów
wspierająco – motywujących
b) Liczba osób z którymi prowadzono te
rozmowy
5

Liczba osób z problemem alkoholowym
z którymi przeprowadzono rozmowy
interwencyjno -motywujące

6

7

Liczba osób z problemem alkoholowym
wobec których wystąpiono do sądu z
wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia
leczenia odwykowego

Liczba osób wobec których podjęto
działania w związku

2020 r. – 1
2021 r. – 3

0

0

2020 r. – 1

2020 r. – 1

Razem: 1

2021 r. – 2

Razem: 4

8

Razem: 3

10

10

11

8

9

48

6

6

6

11

10

39

15

10

7

17

12

61

6

4

2

9

4

25

9

6

5

8

8

36

32

45

49

36

32

194

ze stwierdzeniem przemocy
w rodzinie
8

9

Liczba osób wobec których podjęto
działania - motywowanie do podjęcia
terapii/uczestnictwa w programie dla
sprawców przemocy
Liczba osób dotkniętych przemocą w
rodzinie, z którymi kontaktowano się:
➢ ofiary przemocy
w rodzinie
➢ sprawcy przemocy
w rodzinie

1
0

Wezwanie nadużywającego alkoholu
sprawcy przemocy
na rozmowę interwencyjną

1
1

Powiadomienie policji

2

1

8

3

2

16

1
2.

Liczba wniosków realizowanych w
ramach procedury „Niebieskiej Karty”

2019r.- 1,
2020r. – 3,

2018r. – 1,

2019r.- 1,
2020r.- 7,

2019r. – 1,
2020r. – 2,

2018r. - 1,

2018r. - 2,
2019r. - 4,

Łącznie – 48 wnioski

2021r. – 6,

2021r. -3,

2021r. – 5,

2020r. – 1,
2021r. - 7,

2019r. - 1,
2020r. – 3,
2021r. – 5,

2020r. - 16
2021r. – 26

Podsumowanie
Program był kontynuacją zadań realizowanych w mieście w latach ubiegłych. Określał sposoby
realizacji zadań, które były dostosowane do potrzeb lokalnych i możliwości prowadzenia
określonych działań w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i osobowe.
Budowanie spójnej strategii przeciwdziałania problemom uzależnień w Nowym Dworze
Mazowieckim opierało się na systemowości i konsekwentnym wdrażaniu działań
profilaktycznych,

terapeutycznych

i

rehabilitacyjnych

we

współpracy

z

różnymi

środowiskami prowadzącymi zadania w tym zakresie. Działania związane z realizacją
Programu, w sposób kompleksowy podejmowały problemy z obszaru uzależnień od napojów
alkoholowych i środków psychoaktywnych oraz przemocy związanej z uzależnieniem.
Celem głównym Programu było ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków
wynikających z nadużywania napojów alkoholowych oraz używania innych środków
psychoaktywnych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców naszego
miasta oraz prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych i
rehabilitacyjnych

we

współpracy

z

innymi

instytucjami.

Miejski program na rok 2021 był opracowany zgodnie z ww. obligatoryjnymi zadaniami oraz
potrzebami występującymi na terenie miasta.
Łącznie w 2021 roku na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki

i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2021 wydatkowano kwotę – 1 321 119,32 zł
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