Sprawozdanie z pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za miesiąc/rc*: 01; 02; 03.2018 r.

1.

llośó odbytych posiedzeń Zespołów ds. Lecznictwa: 64

2.

lloŚc wnioskow skierowanych do Sądu Rejonowego lll Wydział Rodzinny i Nieletnich o nałożenie

obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu: 16

3.
4,
5,
6.
7.

llośó wyjśó słuzbowych do Sądu Rejonowego: 5
llośó spraw zawieszonych: 37

llośćspraw umorzonych: 20
llośó spraw skierowanych na badania biegłych: 28

Liczbę członków rodzin osób

z

problemem alkoholowym,

z

którymi MKRPA przeprowadziła

rozmowy: 71

8.

Liczbę osób,

z

którymi MKRPA przeprowadził rozmowy interwencyjno-motywujące w związku

z nadużywaniem alkoholu: 88

9.

Proszę podaó liczbę osób, w stosunku, do których MKRPA podjęła czynności zmierzĄące

do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzaleznionej od alkoholu obowiązku

poddania

się leczeniu w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu: 60
10. Liczbę osób dotkniętych przemocą w rodzinie, z którymi kontaktowała się MKRpA:.

a)

Ofiary przemocy w rodzinie: 16

b)

Sprawcy przemocy w rodzinie: 15

c)

Świadkowie przemocy w rodzinie: 16

11.

lle

z

podanych nizej działań podejmowanych było przez MKRPA wobec członków rodzin,

w których dochodzido przemocy.

a)

zawiadomienie prokuratury o popełnieniu przestępstwa znęcania się: 0

b)

powiadomienie policji:

c)

Prowadzenie rozmowy

1

z osobą naduzywającą

alkoholu w związku

ze stosowaniem pzez

nią

przemocy: 16

d)

moh7wowanie sprawcy przemocy do udziału w programie korekcyjnym/terapii: 3

e)

motywowanie dorosłych ofiar przemocy do zgłaszania się do miejsc specjalistycznej pomocy:

f)

poinformowanie o lokalnej ofercie pomocy dla dzieci kzywdzonych: 0

.14

9)
h)

powiadomienie sądu rodzinnego o sytuacjidziecka: 0

powiadomienie innych służbo sytuacji rodziny: 0

i)
j)

uruchomienie procedury Niebieskie Karty:

1

inne: 0

jakie:
k) dyżury przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego:

1

1 przewodniczący; 10

zastępca

przewodniczącego
12.1lośó kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeprowadzonych przez MKRPA: 6
1

3.

l

lośó skontrolowanych

14. llośó wydanych opinii

alkoholowych

z

15, Jakie szkolenia

pu

n

do

któw sprzedaży napojów

al

koholowych

:

36

postanowień o zgodności lokalizacji i ilościpunktów spzedaży napojów

uchwałą Rady Miasta:43 sprzedaż detaliczna -24;

z zakresu

gastronomia-19

rozwiązywania problemów alkoholowych odbyli członkowie Komisji

w danym miesiącu/roku?

16. Liczba rodzin, którym udzielono pomocy w ramach grup roboczych, w skład, których wchodzili
człon kowie M iejskiej Kom isji Rozwiązywan ia Problemow Al koholowych : 6

Przewodnic.ącĘ9o MKRPA

