Załącznik do Uchwały Nr ...................................
Rady Miasta Lubań
z dnia ……………………

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w Lubaniu na 2016 rok

WPROWADZENIE
Wśród współczesnych problemów społecznych, te związane z alkoholem
stanowią szczególne zagrożenie. Wynika to głównie z rozmiarów szkód
alkoholowych, kosztów ekonomicznych i społecznych, a także zasięgu ich
oddziaływania. Alkoholizm jest zaburzeniem polegającym na utracie kontroli
nad ilością spożywanego alkoholu. Bardzo często konsumpcja alkoholu
wiąże się z zażywaniem innych substancji psychoaktywnych i rozwojem
innych uzależnień. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia alkohol
zajmuje trzecie miejsce pośród czynników ryzyka dla zdrowia populacji.
Jeszcze większe zagrożenie pociąga za sobą już tylko palenie tytoniu oraz
nadciśnienie tętnicze. Ponad 60 rodzajów chorób oraz urazów ma
potwierdzony związek ze spożywaniem alkoholu. W państwach Unii
Europejskiej alkohol odpowiedzialny jest za 12 % przedwczesnych zgonów
oraz niesprawność fizyczną wśród mężczyzn i 2 % kobiet. Wystąpienie
problemów zdrowotnych o charakterze somatycznym i/bądź psychicznym
u osoby, która spożywa alkohol, najczęściej jest skutkiem jego
przewlekłego nadużywania. Ofiarami uzależnienia są ludzie bez względu na
wiek, płeć czy status społeczny. Konsekwencje wynikające z nadużywania
alkoholu dotykają nie tylko samych uzależnionych, ale również osoby,
znajdujące się w ich bliższym lub dalszym otoczeniu. Ponadto spożywanie
alkoholu jest przyczyną wielu szkód społecznych, tj. zakłócenia porządku
i bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, wypadki komunikacyjne,
przemoc w rodzinie, ubóstwo i bezrobocie.
Zauważalny w ostatnich latach wzrost patologii w różnych dziedzinach
życia człowieka wymusza podejmowanie działań ukierunkowanych na
przeciwdziałanie tym zjawiskom przede wszystkim poprzez profilaktykę,
kształtowanie właściwych postaw społeczności wobec uzależnień,
począwszy od dzieci i młodzieży na seniorach kończąc. Rozmiary szkód
mogą być zmniejszone przez skuteczną politykę państwa i samorządów
gminnych wobec alkoholu i innych uzależnień.
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ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Lubaniu na 2016 rok (zwany dalej Programem) jest kontynuacją lokalnej
strategii w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów indywidualnych
i społecznych wynikających ze spożywania alkoholu i narkotyków. Program
jest ściśle powiązany z wieloma aktami prawnymi i innymi dokumentami
strategicznymi na poziomie ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.
Należą do nich miedzy innymi:
- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.
z 2012 r., poz. 124 z późn. zm.)
- ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
z 2015 r., poz. 1390)
- Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na lata 2011-2015 z 22 marca 2011 r.
- Dolnośląski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Uzależnień na lata 2013-2016 z 14 lutego 2013 r.
- Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubaniu na lata
2015 – 2016 r. z 28 października 2014 r.
- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Lubań na
Lata 2009 – 2015 z 30 grudnia 2008 r.

ROZDZIAŁ II LOKALNA DIAGNOZA PROBLEMÓW W ZAKRESIE
UZALEZNIEŃ

1. Diagnoza społeczności lokalnej
Diagnoza i analiza problemów lokalnych na terenie miasta Lubań jest
podstawą do wyznaczania priorytetów w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
i innym uzależnieniom o zasięgu lokalnym.
Miasto Lubań liczy 21110 mieszkańców (stan na dzień 25.11.2015 r.),
w tym 9908 mężczyzn i 11202 kobiet.
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Stopa bezrobocia na 30.09.2015 r. wynosiła 14,3%.Sytuacja ta przekłada
się na sferę zachowań alkoholowych. Jak wynika z badań spadek
dochodów, brak perspektyw na przyszłość, przyczyniają się do wzrostu
skali problemów uzależnień i sprzyja rozwojowi szeroko pojętych patologii
społecznych.
Z danych przekazanych przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu wynika, że z pomocy
finansowo-materialnej tut. Ośrodka w 2015 roku skorzystało:
- z powodu alkoholizmu 57 rodzin;
- z powodu innych uzależnień 2 rodziny, w tym 2 osoby.
Za najczęstsze przyczyny niewydolności finansowej podopiecznych MOPS
podaje się:
1) bezrobocie, niepełnosprawność
2) alkoholizm lub narkomania
3) długotrwała lub ciężka choroba.
Ponadto pod opieką MOPS znajdują się 3 rodziny, w których zachodzi
podejrzenie występowania przemocy domowej.
Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu w roku 2015 na swoim terenie
działania zatrzymała 48 osób znajdujących się pod wpływem alkoholu,
w tym 43 mężczyzn, 5 kobiet, nieletnich nie było.
Jednocześnie za najczęstszą przyczynę podejmowanych interwencji wobec
powyższych osób podano wykroczenia popełnione z art. 51§2 kw. tj.
zakłócanie porządku publicznego oraz art. 140 kw. tj. nieobyczajny wybryk.
Straż Miejska w Lubaniu w roku 2015 podjęła w sumie 617 interwencji
związanych ze spożywaniem napojów alkoholowych, w tym:
- 324 przypadki naruszenia art. 43¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 z późn. zm.), tj. spożywanie alkoholu
w miejscu zabronionym (305 mężczyzn i 19 kobiet);
- 214 przypadków naruszenia art. 43¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 z późn. zm.), tj. usiłowanie spożycia alkoholu
w miejscu zabronionym (200 mężczyzn i 14 kobiet);
-79 przypadków naruszenia art. 140 kw. tj. publiczne dopuszczenie się do
nieobyczajnego wybryku (74 mężczyzn i 5 kobiet);
W żadnym z w/w przypadków nie było osób nieletnich.
Z danych posiadanych przez Urząd Miasta Lubań wynika, że coraz częściej
po substancje uzależniające sięgają osoby niepełnoletnie.
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Rezultatem przeprowadzonej anonimowo ankiety (TI), dotyczącej postaw
młodzieży gimnazjalnej wobec środków uzależniających, wśród 208
uczniów są następujące informacje:
• 86 uczniów ma już za sobą pierwszą inicjację alkoholową ( 40,8%),
natomiast 33 osoby (15,6%) inicjację nikotynową oraz 15 osób
(7,1 %) narkotykową.
• Najczęściej uczniowie spożywają alkohol okazjonalnie (71 osób),
u 49 ankietowanych jest to piwo, reszta uczniów, mających za sobą
inicjację alkoholową wymieniła jako trunek inne napoje alkoholowe
oraz wódkę.
• 174 uczniów nie pali papierosów, natomiast 33 osoby tak,
najczęściej uczniowie popalają na podwórku (21 osób), zdobywając
papierosy od koleżanki/kolegi lub kupując je z kieszonkowego.
• 187 uczniów nie zażywało i nie zażywa narkotyków (88,6%), 15 osób
ma za sobą pierwszą inicjację narkotykową, jednak 12 z nich twierdzi,
że zażyło tylko jeden raz i nigdy więcej nie wezmą, 2 osoby
odpowiedziały, że biorą systematycznie (0,9%).
• Wśród młodzieży, mającej za sobą kontakt z narkotykami 13 osób
odpowiedziało, że spróbowali marihuany, 3 osoby amfetaminy, zaś 7
osób podało w odpowiedzi inny narkotyk. Ci, którzy zażywali
narkotyki, robili to najczęściej na podwórku (7 osób),
u koleżanki/kolegi (5 osób), na prywatce (2 osoby), w innym miejscu
(8 osób), nikt nie odpowiedział, że zażywał narkotyki w szkole.

Z kolejnej przeprowadzonej anonimowo ankiety, na grupie 95 uczniów
wynika, że:
• Około połowa ich rówieśników pali papierosy przynajmniej raz
w miesiącu.
• 35 odpowiedzi wskazywało, że nie mają najmniejszych problemów
z nabyciem papierosów, przy czym większość z nich kupuje je
osobiście lub jest częstowana przez koleżanki/kolegów.
• 14 lat jest wiekiem, w którym najczęściej następowała inicjacja
nikotynowa, w tej grupie ankietowanych (13 odpowiedzi), następnie
11 lat lub mniej (10 odpowiedzi).
• Na pytanie: „Jak zdobyłeś Twój pierwszy alkohol?” 25 odpowiedzi
wskazywało, że ankietowani zostali poczęstowani przez rodziców,
a 20 zostało poczęstowanych przez koleżanki/kolegów.
• 40 uczniów przyznało, ze spożywało alkohol w ciągu ostatniego
roku, 16 w ciągu ostatniego miesiąca.
• Najczęściej spożywanym alkoholem jest piwo.
• Gimnazjaliści nie mają większego problemu ze zdobyciem alkoholu,
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42 osoby przyznały, że jest to łatwe a 17 osób uznało, że bardzo
łatwe.
35 ankietowanych stwierdziło, że nabycie marihuany jest łatwe lub
bardzo łatwe.
12 osób przyznaje się do inicjacji narkotykowej, 8 z nich paliło w
ciągu ostatniego roku, a 6 ostatniego miesiąca.
7 uczniów choć raz w życiu próbowało dopalaczy, 4 w ciągu
ostatniego roku, 2 w ciągu ostatniego miesiąca.
Za najdogodniejszą formę nabycia dopalaczy uznano Internet, a
następnie podwórko/ulicę.

2. Dystrybucja alkoholu na terenie miasta Lubań
ROK
2013
2014
2015
19 X)
2015
20 X)

Limit punktów sprzedaży
- 100 detal
- 45 gastronomia
- 100 detal
- 45 gastronomia
(do -100 detal
- 45 gastronomia
(od - 60 detal
- 30 gastronomia

Ilość wydanych zezwoleń
DETAL ABC*
w tym powyżej 4,5 %
GASTRONOMIA ABC*
w tym powyżej 4,5%
JEDNORAZOWE ABC

Ilość punktów posiadająca zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych
- 44 detal
- 20 gastronomia
- 42 detal
- 20 gastronomia
- 40 detal
- 18 gastronomia
- 40 detal
- 18 gastronomia

w 2013 r.

w 2014 r.

w 2015 r.

45
30
25
14
1

25
16
11
7
3

3
2
4
2
6

*A - punkty posiadające zezwolenia do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
B - punkty posiadające zezwolenia powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem
piwa),
C - punkty posiadające zezwolenia powyżej 18% zawartości alkoholu

Ogólna liczba pełnoletnich mieszkańców zameldowana na pobyt stały
w Lubaniu wynosi 17889 osób (stan na dzień 25.11.2015 r.), liczba
wszystkich punktów sprzedaży napojów alkoholowych wynosi 58, tak więc
liczba mieszkańców od 18 roku życia przepadająca na 1 punkt sprzedaży
napojów alkoholowych to 308.
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Uchwałą Nr XII/81/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 29 września 2015 r.
zmieniono limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zmniejszając ich
ogólna liczbę z 145 na 90.
Wnioski:
Alarmujące dane na temat dostępności alkoholu oraz innych substancji
psychoaktywnych nakłaniają do zacieśnienia współpracy ze służbami
i instytucjami działającymi w obszarze profilaktyki i zwalczaniu uzależnień
oraz placówkami medycznymi, oświatowymi i wychowawczymi,
organizacjami pozarządowymi, parafiami oraz wszelkimi podmiotami
zainteresowanymi profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień
poprzez działania opisane w rozdziale IV.
ROZDZIAŁ III CELE PROGRAMU
Głównym celem Programu jest zapobieganie i ograniczanie, spożywania
alkoholu oraz zażywania innych substancji psychoaktywnych, eliminowanie
wiążących się z tym problemów oraz usuwania szkód wynikających z ich
stosowania poprzez:
1) podejmowanie działań mających na celu zapobieganie wszelkim
uzależnieniom przez redukcje dostępności i zapotrzebowania na
substancje uzależniające, przede wszystkim poprzez profilaktykę
w środowisku lokalnym;
2) stworzenie lokalnego systemu działań profilaktycznych oraz redukcję
czynników prowadzących do uzależnienia;
3) zainicjowanie
długofalowego
procesu
edukacji
społecznej
polegającego na dostarczaniu fachowej wiedzy wszystkim
zainteresowanym podmiotom oraz informowanie o dostępnych
formach pomocy;
4) stworzenie spójnego systemu przeciwdziałania uzależnieniom
poprzez współpracę różnych instytucji i stowarzyszeń m. in. w celu
realizacji programów profilaktycznych i zdrowotnych zmierzających
do modyfikacji stylu życia, przyjęcia prawidłowych postaw wobec
uzależnień i wszelkich patologii społecznych, zwłaszcza wśród dzieci
i młodzieży.

ROZDZIAŁ IV PODEJMOWANE DZIAŁANIA
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
Przez zwiększenie dostępności rozumie się bliskość terytorialną oferty
terapeutycznej oraz finansowanie:
6

Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Lubaniu,
w zakresie:
• prowadzenia
terapii
w
programie
ponadpodstawowym,
wykraczającym poza zakres objęty umową z NFZ dla uzależnionych
i współuzależnionych;
• realizowania programów after care – tzn. po podstawowym
programie terapii, nie będących świadczeniami zdrowotnymi;
• treningów asertywności;
• warsztatów radzenia sobie ze stresem, złością;
• prowadzenia
terapii
pogłębionej
dla
uzależnionych
i współuzależnionych;
• konsultacji indywidualnych psychologa;
• praca nad poczuciem własnej wartości;
• zakupu materiałów biurowych i pomocy do prowadzenia terapii;
• dofinansowanie superwizji, kursów i szkoleń specjalistycznych dla
pracowników Poradni;
• finansowanie kosztów związanych z korzystaniem za lokal do
prowadzenia zajęć w programie ponadpodstawowym;
• doposażenie sal oraz przeprowadzenie niezbędnych remontów;
oraz Punktu ds. Narkomanii w zakresie:
• diagnozowania pacjentów;
• prowadzenia terapii indywidualnych i wspierających oraz terapii
motywujących do podjęcia leczenia w specjalistycznych
ośrodkach;
• organizowania spotkań, konferencji, prelekcji, wykładów,
warsztatów, itp. poświęconych tematyce przeciwdziałania
narkomanii;
• udzielania porad i konsultacji telefonicznie/mailowo;
• pomocy w znalezieniu odpowiedniego ośrodka rehabilitacyjnego
i leczenia na terenie całego kraju oraz w procedurze przyjęcia
pacjenta na leczenie.

Wskaźniki osiągania celu:
a. Liczba pacjentów, którzy po ukończeniu terapii utrzymują abstynencję
przez ponad rok.
b. Liczba pacjentów, u których po ukończeniu terapii utrzymują się
pozytywne zmiany w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym.
c. Liczba pacjentów uzależnionych i współuzależnionych korzystających
z programów terapeutycznych.
d. Liczba przeszkolonych terapeutów i instruktorów terapii zatrudnionych
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w placówce odwykowej.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie.
Powyższe zadanie realizowane będzie poprzez:
• zwiększenie skuteczności interwencji prawno-administracyjnych
wobec przemocy i innych zaburzeń funkcjonowania rodziny;
• zwiększenie dostępności i skuteczności zorganizowanych form
pomocy między innymi psychologicznej, prawnej i informacyjnej dla
członków rodzin;
• organizowanie i wspieranie lokalnych kampanii edukacyjnych, narad,
prelekcji, konferencji, itp. na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;
• edukację publiczną przejawiającą się w przekazywaniu w mediach
ważnych informacji dotyczących przemocy w rodzinie;
• inicjowanie środowiskowych grup wsparcia;
• zakup i dystrybucję materiałów edukacyjno – informacyjnych;
• koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy,
poprzez współpracę z Policją, MOPS, przedstawicielami ochrony
zdrowia,
szkołami,
kuratorami
sądowymi,
organizacjami
pozarządowymi, osobami fizycznymi i innymi realizującymi programy
przeciwdziałania przemocy domowej;
• zakup materiałów, pomocy naukowych, fachowej literatury w celu
realizowania zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy;
• finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych, itp. zwiększających
kompetencje w zakresie pomagania osobom doznającym przemocy.
W celu udzielania profesjonalnej pomocy osobom doznającym przemocy
zakłada się tworzenie spójnego systemu wyspecjalizowanych placówek
i służb, poprzez:
• działania zgodne z zapisami Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Przemocy Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 20152016
• finansowanie Punktu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
• grupy robocze podejmujące działania w ramach Zespołu
Interdyscyplinarnego.
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Wskaźniki osiągania celu:
a. Liczba osób uczestniczących w programie pomocy dla ofiar przemocy
w rodzinie.
b. Liczba porad i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
c. Liczba osób zgłaszających się do Punktu Konsultacyjnego ds.
Przemocy.
d. Liczba osób uczestniczących w grupach psychoedukacyjnych dla
ofiar przemocy.
e. Liczba rodzin z problemem alkoholowym, w których Policja
wielokrotnie podejmowała interwencję w związku z przemocą
domową.
3.
Prowadzenie
profilaktycznej
działalności
informacyjnej
i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii, w tym problematyce poświeconej
HIV/AIDS oraz podejmowanie działań profilaktycznych w związku
z obawą naruszenia przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości:
• prowadzenie pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych,
a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych
i socjoterapeutycznych;
• tworzenie możliwości integrujących wszystkich profilaktyków
(szczególnie pedagogów i nauczycieli) realizujących programy
profilaktyczne dla dzieci i młodzieży;
• edukacja rodziców i wychowawców w zakresie profilaktyki
uzależnień i zapobiegania patologiom społecznym;
• organizowanie i finansowanie programów profilaktycznych dot.
uzależnień;
• zakup materiałów, pomocy naukowych, fachowej literatury w celu
realizowania zadań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom;
• wszechstronne wspieranie, w tym organizowanie i finansowanie
kształcenia w różnych formach, w dziedzinie profilaktyki, tj.
pedagogów szkolnych, nauczycieli, członków Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników MOPS,
policjantów,
kuratorów
sądowych,
pracowników
świetlic
socjoterapeutycznych, przedstawicieli ochrony zdrowia i innych
zajmujących się profilaktyką uzależnień;
• diagnozowanie i monitorowanie problemów uzależnień na terenie
miasta, zwłaszcza w środowiskach młodzieży szkolnej;
• promocja imprez bezalkoholowych i zdrowego stylu życia;
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• współpraca z mediami w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i innych uzależnień;
• wspieranie działań podejmowanych przez lokalne koalicje
trzeźwościowe;
• wspieranie działalności środowisk wsparcia dla osób uzależnionych
oraz żyjących z HIV/AIDS oraz edukacja w tym zakresie;
• interwencje profilaktyczne wobec grup podwyższonego ryzyka;
• organizacja i finansowanie kampanii profilaktycznych lokalnych i
udział w kampaniach ogólnopolskich;
• organizacja spektakli, koncertów, warsztatów profilaktycznych dla
dzieci i młodzieży lubańskich szkół;
• dofinansowanie profilaktycznych obozów, kolonii, półkolonii,
wycieczek, zajęć pozalekcyjnych oraz innych form spędzania czasu
wolnego dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami, jak również osób
niepełnosprawnych, które zawierają program profilaktyczny
w zakresie problemów uzależnień od alkoholu, narkotyków,
przemocy, itp.;
• dofinansowanie
działań
w
dziedzinie
promocji
zdrowia,
przeciwdziałania przemocy, wczesnej profilaktyki narkomani;
• działania na rzecz osób w wieku emerytalnym lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
• finansowanie zajęć w placówkach przeznaczonych dla dzieci z grup
ryzyka, w świetlicach socjoterapeutycznych, Ośrodku Wsparcia
Dziennego, itp;
• dofinansowanie tworzenia i uzupełniania bazy niezbędnej do realizacji
alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież
i dorosłych, w ramach środowiskowej profilaktyki i uzależnień
(bezpieczne podwórka, place zabaw, boiska);
• organizowanie
pozalekcyjnych
zajęć
sportowo-rekreacyjnych
w ramach programu;
• organizacja działań rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia;
• współpraca i wspieranie organizacji pozarządowych i związków
wyznaniowych mająca na celu promocję zdrowia i propagowanie
trzeźwych obyczajów oraz promocję i organizację wolontariatu;
• wspieranie organizacji zawodów sportowych, upowszechnianie
kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych;
• wspieranie organizacji obozów sportowych dla dzieci i młodzieży
uprawiających sport;
• wspieranie działań mających na celu zmniejszanie zjawiska
nietrzeźwości na drogach;
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• prowadzenie zakładki na stronie internetowej miasta Lubań
poświęconej profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałaniu narkomanii i innym uzależnieniom;
• inicjowanie i uczestnictwo w działaniach, mających na celu
zapobieganie
popełnianiu
przestępstwa
i
wykroczeń
oraz
współdziałanie w tym zakresie z organami administracji państwowej;
• prowadzenie kontroli placówek handlowych i gastronomicznych na
terenie miasta prowadzących sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania
z zezwoleń;
• prowadzenie szkoleń dla właścicieli i sprzedawców punktów sprzedaży
napojów alkoholowych.

Wskaźniki osiągania celu:
a. Liczba dzieci, młodzieży, rodziców i kadry pedagogicznej
uczestniczących w szkolnych programach profilaktycznych.
b. Liczba szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, w których
prowadzone są programy profilaktyczne.
c. Liczba świetlic profilaktycznych, Ośrodków Wsparcia Dziennego, oraz
liczba dzieci uczestniczących w realizowanych przez nie programach
i zajęciach terapeutycznych.
d. Ilość interwencji Policji i Straży Miejskiej wobec naruszenia warunków
sprzedaży alkoholu.
e. Liczba wszczętych postępowań wyjaśniających.
f. Liczba cofniętych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych w związku z zabronioną sprzedażą alkoholu nieletnim.
g. Liczba wniosków złożonych do Policji o wszczęcie i przeprowadzenie
dochodzenia w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹
i 15 ustawy.
4. Wspomaganie i współpraca (w tym finansowe i organizacyjne)
działalności oraz aktywne włączanie w realizację Programu:
• służb,
instytucji,
stowarzyszeń,
organizacji
pozarządowych
realizujących swoje zadania statutowe związane z profilaktyką i
rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu
uzależnieniom, a także wszelkich podmiotów promujących zdrowy
styl życia i wspierających działania profilaktyczne;
• ruchów samopomocowych, szczególnie AA, Al Anon, DDA,
stowarzyszeń trzeźwościowych, itp.

Wskaźniki osiągania celu:
1. Liczba stowarzyszeń stale współpracujących przy realizacji Programu.
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2. Ocena działalności lokalnej koalicji trzeźwościowej.
5. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Lubaniu.
Na podstawie art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z
2015 r., poz 1286 z późn. zm.) powołano Miejską Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Lubaniu, której głównym zadaniem jest:
• prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób
uzależnionych od alkoholu;
• zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu;
• udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie;
• prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w
zakresie
rozwiązywania
problemów
alkoholowych
i
przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań
na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych
programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
• wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
• podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów
określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem
w charakterze oskarżyciela publicznego;
• wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez
finansowanie centrów integracji społecznej;

organizowanie

i

• podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu
wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się
leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;
• opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych pod kątem zgodności z uchwałami Rady Miasta dot.
limitu punktów sprzedaży i ich lokalizacji.
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W skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Lubaniu wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych.
Wynagradzanie za udział w pracach komisji:
a. Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych ustala się w wysokości 10 %
minimalnego
wynagrodzenia
za
pracę,
określonego
Rozporządzeniem z dnia 11 września 2015 r., obowiązującym
od dnia 01.01.2016 r. (Dz. U. z 2015r., poz.1385).
b. Wynagrodzenie przysługuje za udział w pracach Komisji.
c. Wynagrodzenie określone w pkt.1 wypłacane będzie na
podstawie „listy wypłat” podpisanej przez przewodniczącego.
d. Za
prowadzenie
dokumentacji
komisji
ustala
się
wynagrodzenie w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie, płatne
w terminie 7 dni po przedłożeniu rachunku.

ROZDIAŁ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZASADY FINANSOWANIA
Na podstawie art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizację
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na 2016 rok
powierza się Pełnomocnikowi ds. uzależnień i patologii społecznej we
współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Lubaniu.
Realizacja Programu koordynowana jest przez Wydział Infrastruktury
Społecznej Urzędu Miasta Lubań.
Środki na finansowanie Programu w wysokości 540.000 zł pochodzą z opłat
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i są ujęte
w budżecie miasta w dziale 851 „Ochrona Zdrowia”.
Z kwoty tej na:
- przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) zaplanowano wydatki
w wysokości 490.000 zł.
- zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) zaplanowano kwotę 50 000 zł.
Należy podkreślić, że środki te niewykorzystane w danym roku budżetowym
powinny być umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego i są przeznaczone w następnym roku
budżetowym na realizację Programu.
Harmonogram realizacji zadań stanowi załącznik do Programu.
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