Załącznik do uchwały Nr XIV/ 2011-12-12
z dnia 20 grudnia 2011 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA ROK 2012
I.

WPROWADZENIE :

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów związanych z uzaleŜnieniem od alkoholu i
narkotyków naleŜy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań jest
przedsięwzięciem długofalowym i następuje w oparciu o corocznie uchwalony
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
związanych z uzaleŜnieniem od narkotyków. Inicjatorem wszystkich działań na
terenie miasta Lipna, a w szczególności:
- zmierzających do ograniczenia spoŜycia napojów alkoholowych oraz zmiany
struktury ich spoŜycia,
- wspierających przedsięwzięcia mające na celu zmianę obyczajów w zakresie
sposobu spoŜywania tych napojów,
- przeciwdziałających powstawaniu następstw naduŜywania alkoholu
/profilaktyka uzaleŜnień, zdrowotna itp./
- przeciwdziałających uŜywaniu narkotyków i stosowania przemocy
jest Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie.
Jest ona jednocześnie realizatorem wspomnianego wyŜej programu.
II. CELE PROGRAMU :
Proponowane w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok
działania słuŜą osiągnięciu celów wyznaczonych w Narodowym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na lata 2011-1015,
opracowanym przez PARPA w Warszawie, a przede wszystkim zmniejszeniu:
- ilości alkoholu i narkotyków uŜywanych przez młodzieŜ,
- ilości nowych przypadków uzaleŜnienia,
- rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych naduŜywaniem alkoholu
oraz uŜywaniem narkotyków
- ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń Ŝycia rodzinnego (przemocy i
zaniedbań
wobec
członków
rodziny,
uszkodzeń
zdrowotnych
spowodowanych u dzieci i dorosłych współuzaleŜnionych),
- śmiertelności i degradacji psychofizycznej osób uzaleŜnionych,

- ilości wypadków oraz strat ekonomicznych spowodowanych nietrzeźwością
w miejscu pracy,
- udziału nietrzeźwości wśród przyczyn naruszania prawa i porządku
publicznego,
- rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym,
oraz
- promowaniu postaw społecznych waŜnych dla profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz związanych z uŜywaniem narkotyków
- tworzeniu bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji
programu.
III. ZADANIA PROGRAMOWE :
Zadania własne gminy słuŜące realizacji wspomnianych wyŜej celów
obejmują w szczególności:
1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzaleŜnionych od alkoholu i narkotyków
2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i
narkotykowe, pomocy psychospołecznej, zdrowotnej i prawnej, a w
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla
dzieci , młodzieŜy i dorosłych mieszkańców Lipna
4. ustalanie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na
prowadzenie sprzedaŜy napojów alkoholowych przeznaczonych do spoŜycia
na miejscu lub poza miejscem sprzedaŜy oraz kontrolę przestrzegania zasad
obrotu tymi napojami,
5. wspomaganie działalności instytucji i osób fizycznych, słuŜącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych, a takŜe zajmujących się terapią
osób uzaleŜnionych od narkotyków,
6. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a dotyczących:
zakazu sprzedaŜy napojów alkoholowych nietrzeźwym, osobom do lat 18, na
kredyt lub pod zastaw oraz zakazu reklamy i promocji napojów
alkoholowych. Występowanie w tych sprawach przed sądem w charakterze
oskarŜyciela publicznego

IV. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW MKRPA W LIPNIE :
a) Wysokość wynagrodzenia członków Komisji ustala się wskaźnikiem
procentowym liczonym od minimalnego wynagrodzenia za pracę
określonego w drodze rozporządzenia Rady Ministrów lub obwieszczenia
Prezesa rady Ministrów:
- dla Przewodniczącej i Sekretarza Komisji- 45% minimalnego
wynagrodzenia

- dla pozostałych członków Komisji- 35 % minimalnego wynagrodzenia
b) wynagrodzenie, o którym mowa wyŜej, wypłacane będzie na podstawie
umów zlecenia zawartych z członkami Komisji,
c) wynagrodzenie wypłacane będzie do 10 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie,
d) pełnomocnictwo do występowania jako Zleceniodawca w zakresie
organizacyjno-prawnej regulacji stosunku zlecenia z członkami komisji
otrzymuje Burmistrz Miasta Lipna .

V. H A R M O N O G R A M
REALIZACJI
MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w 2012 ROKU

Przedstawiony poniŜej harmonogram określa zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Związanych z Narkomanią na terenie m. Lipna w 2012 roku, podaje sposoby realizacji, terminy i jego
wykonawców
W programie uwzględniono zadania, jakie ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na
samorządy gmin oraz środki finansowe, które słuŜyć będą ich realizacji. W realizacji zadań programu Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie współpracować będzie jak dotychczas z instytucjami, organizacjami i osobami
fizycznymi, bez których pomocy program nie mógłby być zrealizowany.
Zadania
1. Zwiększenie dostępności
pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób
uzaleŜnionych od alkoholu,
narkotyków oraz będących
ofiarami lub sprawcami
przemocy

Sposób realizacji

Instytucja
odpowiedzialna
za wykonanie

1. kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjnego
przy MOPS Lipno dla osób uzaleŜnionych od
MKRPA
alkoholu oraz prowadzenie grupy wsparcia dla tych
osób
2. kontynuacja działalności Telefonu Zaufania przy
członkowie
Urzędzie Miejskim w Lipnie
MKRPA
(bezpłatnie)
3. kontynuacja działalności grupy wsparcia AA dla
Terapeuta
anonimowych alkoholików z terenu miasta Lipna

Termin
realizacji

cały rok

cały rok

cały rok

4. podejmowanie czynności zmierzających do
podjęcia leczenia odwykowego przez osoby
MKRPA
uzaleŜnione / terapia , występowanie do sądu o
Terapeuci
zastosowanie obowiązku leczenia, inne
działania interwencyjne/
___________________________________________
5. Prowadzenie MłodzieŜowego Klubu
Terapeuta
Profilaktycznego przy Parafii Bł. Kozala w Lipnie.
uzaleŜnień
6. systematyczne szkolenie przedstawicieli róŜnych
grup zawodowych na temat choroby alkoholowej i
uzaleŜnienia od narkotyków oraz
moŜliwości ich leczenia
7. systematyczne monitorowanie stanu problemów
alkoholowych na terenie miasta Lipna oraz
inwentaryzowanie stanu zasobów słuŜących
rozwiązywaniu tych problemów
8. informowanie w miejscach publicznych o
uzaleŜnieniu alkoholowym i narkotyków oraz
moŜliwościach ich leczenia,prowadzenie strony
WWW.uzaleznienialipno.pl
9. podjęcie szerszej współpracy z instytucjami i
placówkami działającymi na rzecz profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych i
narkomanii, poczynienie starań o poszerzenie oferty
terapeutycznej o moŜliwość leczenia alkoholików w
formie ambulatoryjnej

praca ciągła

cały rok

Terapeuci

praca ciągła

MKRPA

praca ciągła

MKRPA

cały rok

MKRPA

cały rok

10. systematyczne dyŜury członków MKRPA przy
Urzędzie Miejskim w Lipnie

Cały rok
MKRPA

MKRPA
11. kontynuacja terapii ulicznej w grupach dzieci i
pedagog uliczny
młodzieŜy szczególnie zagroŜonych
terapeuta
alkoholizmem narkomanią i innymi
uzaleŜnień
uzaleŜnieniami oraz działalności Punktu
Konsultacyjnego dla osób uzaleŜnionych od
narkotyków przy Parafii Bł. Kozala w Lipnie
___________________________________________
terapeuta
12. utworzenie grupy terapeutycznej dla dorosłych
sprawców przemocy w rodzinie przy MOPS-ie w
Lipnie
2. Udzielanie rodzinom, w
których występują problemy
alkoholowe ,narkomania i
przemoc
pomocy psychospołecznej,
zdrowotnej i prawnej, a
szczególnie ochrona dzieci i
młodzieŜy przed przemocą
w rodzinie, zaniedbaniem;

1. kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjnego
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Urzędzie
Miasta w Lipnie
2. wspieranie i pomoc dla członków grupy osób
współuzaleŜnionych Al Anon ( Ŝon, matek, ojców,
rodzeństwa itp.)
3. kontynuacja działalności świetlicy środowiskowej
„ Promyki „ o charakterze profilaktyczno –
opiekuńczym przy Szkole Podstawowej Nr 3
w Lipnie
4. kontynuacja działalności świetlicy środowiskowej
„Tęcza” o charakterze profilaktyczno-opiekuńczym
przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w
Lipnie w zmniejszonym wymiarze czasowym.

cały rok

MKRPA

praca ciągła

Terapeuta

cały rok

MKRPA

cały rok

MKRPA

cały rok

5. kontynuacja działalności świetlicy środowiskowej
„ Fantazja” o charakterze profilaktyczno –
Opiekuńczym przy Publicznym Gimnazjum Nr 1
w Lipnie

MKRPA

cały rok

6. kontynuacja działalności świetlicy środowiskowej
„ Miś ” o charakterze profilaktyczno –
Opiekuńczym przy Zespole Szkół Specjalnych
w Lipnie
7. kontynuacja działalności świetlicy
środowiskowej”Arka” przy Szkole Podstawowej
Nr 5 w Lipnie
8. kontynuacja działalności świetlicy
środowiskowej”Stokrotka” przy SP Nr 2 w Lipnie.

MKRPA

cały rok

9. wspomaganie rodzin, w których występują
problemy alkoholowe i narkomania w
zapobieganiu i usuwaniu
negatywnych następstw rodzinnych , zdrowotnych
i psychospołecznych (konsultacje lekarskie,
poradnictwo prawne, socjalne, psychologiczne
itp.)
10.ochrona rodziny w sytuacjach kryzysowych
(przemoc, wykorzystywanie seksualne, znęcanie
się nad członkami rodziny) poprzez współpracę z
instytucjami do tego powołanymi (pogotowie dla
ofiar rodziny, najbliŜsze schroniska itp.);
włączenie do systemu pomocy lekarzy rodzinnych
i pediatrów

MKRPA

MKRPA
SP ZOZ
MOPS

cały rok

praca ciągła

Terapeuci

MKRPA
MOPS
lekarze rodzinni
pediatrzy
PCPR

praca ciągła

11.Prowadzenie terapii par małŜeńskich z
występującym problemem uzaleŜnienia od
alkoholu.

3. Wspomaganie działalności
instytucji, stowarzyszeń i
osób fizycznych, słuŜącej
rozwiązywaniu problemów
alkoholowych i narkomanii

1. udział profesjonalistów w ogólnopolskich
kampaniach i szkoleniach organizowanych przez
PARPA dotyczących problematyki uzaleŜnień i
Przemocy
2. szkolenie słuŜb realizujących program profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
(organizacja szkoleń własnych, udział w
szkoleniach innych)

terapeuta

wg ustalonego
harmonogramu
spotkań

MKRPA

cały rok

MKRPA

praca ciągła

3. systematyczne szkolenie przedstawicieli róŜnych
instytucji i słuŜb społecznych na temat przemocy
w rodzinie oraz zacieśnienie wzajemnej
współpracy między tymi słuŜbami. Utrwalanie
i doskonalenie lokalnego systemu szybkiego
reagowania w przypadku ofiar przemocy.

MKRPA
MOPS
Pedagodzy Szkolni
Kuratorzy Sądowi
Dzielnicowi
Lekarze Rodzinni

4. Prowadzenie profilaktycznej 1. propagowanie wiedzy na temat
działalności informacyjnej i
uzaleŜnień od: alkoholu, narkotyków, nikotyny, i
edukacyjnej, adresowanej do
innych uŜywek
dzieci , młodzieŜy i dorosłych
2. cykliczne spotkania młodzieŜy i rodziców z
profesjonalistami zajmującymi się problematyką
uzaleŜnień i przemocy – dostarczanie wiedzy o
lokalnych moŜliwościach rozwiązywania tych
problemów

SANEPiD
MKRPA
Pedagodzy Szkolni

MKRPA
Pedagodzy Szkolni
Terapeuci

praca ciągła

cały rok

praca ciągła

3. wspomaganie procesu utrzymania w trzeźwości
członków AA i ich rodzin poprzez:
a) dofinansowanie wyjazdów na dni skupienia
modlitewnego do Częstochowy i Lichenia
b) organizowanie „Biesiady bezalkoholowej”

MKRPA

4. organizacja róŜnych form wypoczynku dla dzieci z
MKRPA
rodzin zagroŜonych alkoholizmem, przemocą i
miejscowe Parafie,
innymi patologiami, tj. wycieczki, ferie zimowe,
akcja „Lato”, „Bezpieczne wakacje” – połączonych placówki oświatowe,
z treściami profilaktycznymi. Zacieśnienie
organizacje
współpracy z instytucjami i organizacjami w celu
współorganizacji tych form .
5. organizowanie i finansowanie w szkołach działań
Profilaktycznych dla dzieci i młodzieŜy , jak:
MKRPA
a) ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy
PSSE
Pedagodzy Szkolni
Umysł” ,
b) profilaktycznych spektakli teatralnych oraz
,koncertów rockowych
c) imprez i zajęć w kołach zainteresowań
alternatywnych dla uŜywek i nałogów (sportowe,
rekreacyjno – turystyczne, kulturalne itp. ) –
w tym zakup sprzętu sportowego,
d) realizacja autorskich programów profilaktycznych Terapeuci
uzaleznień
w miejscowych szkołach dla dzieci i młodzieŜy
zagroŜonej alkoholizmem , narkomanią i
przemocą

Sierpień i
listopad 2012

praca ciągła

rok szkolny

5. Ustalanie szczegółowych
1. ograniczanie dostępności do alkoholu, inicjowanie
zasad wydawania i cofania
działań zmierzających do zmiany stylu picia
zezwoleń na prowadzenie
napojów alkoholowych przez mieszkańców
sprzedaŜy napojów
miasta Lipna
alkoholowych oraz kontrola
przestrzegania zasad obrotu 2. podejmowanie działań informacyjno-profilaktycz.
tymi napojami
w stosunku do osób fizycznych i
prawnych łamiących ustawowy zakaz reklamy
alkoholu
3. podejmowanie działań kontrolnych w stosunku do
podmiotów handlujących alkoholem
4. występowanie przed sądem w związku z
naruszeniem przepisów określonych w art.13 i 15
ustawy,
5. przeprowadzanie szkoleń dla właścicieli punktów
sprzedaŜy napojów alkoholowych oraz
sprzedawców
6. kontrola przestrzegania ustawowych zakazów
sprzedaŜy napojów alkoholowych, tj. nieletnim,
nietrzeźwym, na kredyt i pod zastaw
7. egzekwowanie od sprzedawców napojów
alkoholowych obowiązku zapewnienia ładu i
porządku publicznego w miejscu sprzedaŜy i jego
obrębie

MKRPA

praca ciągła

MKRPA

cały rok

MKRPA

praca ciągła

MKRPA

praca ciągła

Terapeuta

praca ciągła

MKRPA

cały rok

MKRPA
współpraca Policji

cały rok

