
R A D A  M I E J S K A  
w LIPSKU 

27-300 Lipsko, u l.l Maja 2 
województwo mazowieckie

UCHWAŁA NR XXII/170/2016 
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r, poz. 
1515 i 1890) i art. 4 1 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz U. z 2015r., poz. 1286, 1893 i 1916) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 
lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2016r., poz. 224) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Miejsko - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Lipsku

Jacek Zając
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Załącznik do Uchwały Nr XXII/170/2016 
Rady Miejskiej w Lipsku 

z dnia 30 marca 2016 r.

MEJSKO - GMINNY PROGRAM

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

MIASTA I GMINY LIPSKO NA ROK 2016

Niniejszy Program uwzględniając zadania określone w art. 4 1 ust. 1 pkt. 1-7 ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015r. poz.1286 ) i w art. 10 ust. 1 - 5 ,  art. 2 ust. 1 pkt 1 
-  3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. , poz. 224) określa zadania, które będą realizowane 
przez samorząd gminny w formach dostosowanych do aktualnych potrzeb lokalnych z wykorzystaniem 
istniejących zasobów służących rozwiązywaniu problemów wynikających z uzależnień.

I. OPIS ZJAWISKA NA PODSTAWIE DIAGNOZY

Program opracowany został na podstawie diagnozy sytuacji problemów alkoholowych występujących w 
mieście i gminie Lipsko. Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych została opracowana przez Studio 
Diagnozy i Profilaktyki w Krakowie oraz o materiały własne Urzędu Miasta i Gminy Lipsko. Badania i dane 
statystyczne pozyskano od partnerów i realizatorów Programu oraz instytucji współuczestniczących w 
realizacji Programu.

1. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA

Struktura demograficzna mieszkańców miasta i gminy Lipsko na przełomie lat 2012-2015 przedstawiała się 
następująco:

Liczba
mieszkańców

31.12.2013r. 31.12.20i4r. 31.12.2015r.

Ogółem 11 707 11 576 11 498

Lipsko - 5 943 
Gmina - 5 764

Lipsko - 5 859 
Gmina - 5 717

Lipsko - 5 820 
Gmina- 5 678

Liczba mieszkańców 
powyżej 18 r. życia

9 832

kobiety - 5 051 
mężczyźni - 4 781

9 747

kobiety - 2 647 
mężczyźni — 2 370

9 689

kobiety- 4 975 
mężczyźni- 4 714

Liczba urodzeń 88 101 98
Liczba zgonów 130 128 139

Źródło -  Ref. Ewidencja Ludności UMiG Lipsko

Dominującą grupą wiekową wśród mieszkańców miasta i gminy Lipsko są osoby w wieku powyżej 18 roku 
życia, a dominującą grupą z uwagi na płeć- są kobiety.

2. DOSTĘPNOŚĆ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Uchwała Nr XL/217/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie określenia liczby 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży określiła limit punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych. W mieście i gminie może być ich łącznie 85 (sklepy i lokale gastronomiczne). Limit 
punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży (bez piwa) 
wynosi 70 (sklepy). Limit punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu 
sprzedaży (bez piwa) wynosi 15 (lokale gastronomiczne).

Liczba punktów Rodzaj Stan na Stan na Stan na
sprzedaży zezwolenia 31.12.2013r. 31.12.2014r. 31.12.2015r.
napojow
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alkoholowych
do spożycia poza 
miejscem 
sprzedaży 
(sklepy)

A - do 4,5 % 
oraz piwo

40 37 39

B - od 4,5 % 
do 18 % z 
wyjątkiem 
piwa

36 34 35

C - powyżej 
18%

29 29 32

Razem liczba punktów 40 37 39
do spożycia w 
miejscu 
sprzedaży 
(lokale
gastronomiczne)

A - do 4,5 % 
oraz piwo

10 9 9

B - od 4,5 % 
do 18%  z 
wyjątkiem 
piwa

4 4 4

C - powyżej 
18 %

7 6 6

Razem liczba punktów 10 9 9

W 2013 roku liczba mieszkańców przypadających na 1 punkt sprzedaży wynosiła 234,14 przy czym gęstość 
sieci sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 18% na jednego mieszkańca wynosiła 325,19.

W 2014 roku liczba mieszkańców przypadających na 1 punkt sprzedaży wynosiła 270,75 przy czym gęstość 
sieci sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 18% na jednego mieszkańca wynosiła 278,48.

W 2015 roku liczba mieszkańców przypadających na 1 punkt sprzedaży wynosiła 239,54 przy czym gęstość 
sieci sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 18% na jednego mieszkańca wynosiła 302,58.

Wartość sprzedanego alkoholu

Za rok Do 4,5%
(oraz piwo)

Od 4,5% do 18%
(z wyjątkiem piwa)

Po w. 18% Razem

2014 3.732.795,98 681.901,09 4.290.806,36 8.705.503,43
2015 3.699.673,78 704.191,21 5.100.327,63 9.504.192,62

W 2015r. nastąpił wzrost sprzedaży napojów alkoholowych o kwotę 798.689,19 zł.

3. NIETRZEŹWOŚĆ W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

Liczba zatrzymanych do wytrzeźwienia Stan na 
31.12.2013r.

Stan na 31.12.2014r. Stan na 
31.12.2015r.

1. zatrzymanych w celu wytrzeźwienia w 
pomieszczeniach policyjnych

61 14 12

2. nieletnich poniżej 18 roku życia 0 0 0
Liczba zdarzeń pod wpływem alkoholu Stan na 

31.12.2013
Stan na 

31.12.2014
Stan na 31.12.2015r

3. Prowadzenie pojazdów po drodze 
publicznej w stanie nietrzeźwości

210 60 196

4. Zakłóceń porządku publicznego 300 64 44

4. POMOC DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, NARKOTYKOWYM ORAZ 
STOSUJĄCĄ PRZEMOC

Podstawowe problemy środowiskowe w opinii mieszkańców Lipska.

1)Za najważniejszy problem w środowisku lokalnym mieszkańcy uznali bezrobocie, zubożenie społeczeństwa 
oraz alkoholizm. Z pewnością w tej sferze są największe oczekiwania wobec władz, związane z podjęciem 
działań umożliwiających zwiększenie poziomu zatrudnienia.

2) Bezrobocie przyczynia się do występowania wielu negatywnych zjawisk. Jednym z jego skutków jest ubożenie 
rodziny, które często prowadzi do narastania konfliktów i napięć między członkami rodziny oraz przyczynia się
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do powstawania patologii społecznych. 42,6% badanych mieszkańców Lipska deklaruje, że doświadczyło w 
swoim życiu bezrobocia. Wynik ten jest zbliżony do wyniku badań ogólnopolskich.

3) Zdecydowana większość respondentów ocenia szansę znalezienia pracy w miejscowości jako niewielką. 
Zaledwie 18% badanych mieszkańców Lipska posiada wiedzę na temat działań prowadzonych przez władze 
lokalne, których celem jest wspieranie osób bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Należałoby zwrócić większą uwagę na dostępność oraz rozpowszechnienie informacji na temat działań 
podejmowanych przez władze lokalne w tym zakresie.

Bezrobocie w mieście i gminie Lipsko

2014 2015
Wiek Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety
18-24 150 70 132 51
25-34 206 107 197 93
35-44 136 63 131 61
45-54 144 61 129 52
55-59 68 23 68 27
60-64 35 2 41 3
Razem 739 236 698 287

Dane statystyczne  —  Pow iatow y Urząd Pracy Lipsko

Osoby uzależnione objęte wsparciem pracowników służb pomocy społecznej latach 2013-2015 (źródło M- 
GOPS w Lipsku) :

Osoby objęte wsparciem 
pracowników służb 
pomocy społecznej

Stan na 31.12.2013r. Stan na 
31.12.2014r.

Stan na 
31.12.2015r.

ogółem liczba rodzin 
korzystających z opieki 
M-GOPS

513 540 546

w tym liczba rodzin 
z problemem alkoholowym

78 74 114

Dane statystyczne- M-GOPS w Lipsku

Osoby uzależnione są często niezaradne życiowo, bezradne w prowadzeniu gospodarstwa domowego i w 
wychowaniu dzieci. Większość swego dnia młodzież spędza w szkole, dlatego dzieło jego wychowania i 
kształtowania charakteru spoczywa w równej mierze na rodzicach i nauczycielach. Stąd też ważne jest, byśmy 
wszyscy — rodzice i wychowawcy — potrafili rozpoznawać symptomy świadczące o zagrożeniu ucznia 
zachowaniem ryzykownym oraz umieli wspólnie podjąć działania interwencyjne, na duży odsetek osób z 
problemem alkoholowym korzystających z pomocy M-GOPS wskazane jest minimalizowanie oraz 
zapobieganie szkodom spowodowanym występowaniem w rodzinie problemu alkoholowego, poprzez objęcie 
tych rodzin kompleksową pomocą o charakterze zarówno naprawczym, jak i profilaktycznym, np. poprzez 
tworzenie systemowych programów pomocy osobom z problemem alkoholowym.

5. DZIECI I MŁODZIEŻ A ZACHOWANIA RYZYKOWNE

W ramach realizacji Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych przeprowadzono badania ankietowe:

- „Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych” na terenie miasta i gminy Lipsko wykonane w marcu 2012 r.

Celem przeprowadzonych badań było określenie postaw uczniów szkół oraz dorosłych mieszkańców z 
terenu miasta i gminy Lipsko wobec substancji psychoaktywnych, np. poziom świadomości dotyczący 
używania środków psychoaktywnych w środowisku rówieśniczym, rodzaj zachowań i sytuacji związanych ze 
stosowaniem środków uzależniających, struktura używania środków psychoaktywnych w placówkach 
oświatowych oraz osób nie będących uczniami.

„DIAGNOZA LOKALNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH - LIPSKO 2012” .

DIAGNOZA:
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Zagrożenia w środowisku dzieci i młodzieży.

1) Spożywanie napojów alkoholowych przez młode osoby jest bardzo poważnym problemem. Wraz z wiekiem 
rośnie odsetek osób sięgających po alkohol. Przyznało się do tego 11,8% uczniów szkół podstawowych, 64,5% 
gimnazjalistów oraz 86,3% uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto 2% uczniów szkół podstawowych, 
14,1% gimnazjalistów oraz 47,1% uczniów szkół ponadgimnazjalnych przynajmniej raz w życiu upiło się, 
tracąc kontrolę nad własnym zachowaniem.

2) Wśród przyczyn sięgania po napoje alkoholowe dzieci i młodzież coraz częściej wskazują na picie okazjonalne 
lub presję rówieśników, co wskazywać może na społeczne przyzwolenie na spożywanie alkoholu przez młode 
osoby.

3) Badania wykazały, że stosunkowo dużo młodych mieszkańców Lipska ma kontakt z tytoniem oraz 
narkotykami. Z pewnością te dwa zagadnienia powinny spotkać się z pilną uwagą ze strony władz 
samorządowych.

4) Jednocześnie niepokojący jest względnie łatwy dostęp dzieci i młodzieży do substancji psychoaktywnych. Jego 
ograniczenie jest zadaniem leżącym w obowiązku osób dorosłych.

5) Najbardziej sprzyjające okoliczności do kontaktu z substancjami psychoaktywnymi stwarzają wakacje oraz 
czas wolny, dlatego też dzieci w tym okresie powinny zostać otoczone szczególną uwagą opiekunów i 
uświadamiane w kwestii niebezpieczeństw, jakie wiążą się ze spożywaniem alkoholu, narkotyków i paleniem 
papierosów. Wielu uczniów zażywało ponadto substancje psychoaktywne w czasie imprez, na dyskotece czy w 
pubie.

6) Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że rodzice często nie zauważają tego, że ich dzieci znajdują się pod 
wpływem alkoholu i narkotyków. Uzyskane wyniki powinny zaalarmować rodziców i opiekunów, aby 
poświęcali swoim dzieciom więcej uwagi i nie zapominali o odpowiedzialności, jaką za nie ponoszą.

7) Umiarkowanym problemem w Lipsku są przypadki agresji i przemocy, z jakimi młodzi ludzie spotykają się w 
środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Ich poziom jest niższy od poziomu obliczonego na podstawie badań 
ogólnopolskich.

8) Dopalacze cieszą się największą popularnością wśród starszych uczniów -  3,1% gimnazjalistów oraz 9,8% 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznało się do zażywania ich, a 7,8% gimnazjalistów oraz 16,3% 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych zażyłoby dopalacze, gdyby miało do tego okazję. Działania profilaktyczne 
oraz informacje o szkodliwym wpływie dopalaczy na funkcjonowanie organizmu powinny być kierowane 
przede wszystkim do starszych uczniów.

Czynniki ryzyka i czynniki chroniące: (za uwarunkowaniami problemów społecznych - z „Diagnozy 
lokalnych zagrożeń społecznych - Lipsko 2012)

Czynniki ryzyka -  cechy, sytuacje, warunki powstawania zachowań ryzykownych.

Czynniki chroniące -  cechy, sytuacje, warunki zwiększające odporność na działanie czynników ryzyka.

Wśród licznych czynników ryzyka i czynników chroniących za najważniejsze uważa się:

1) związane z sytuacją rodzinną,

2) związane z sytuacją szkolną,

3) czynniki osobowościowe związane z grupą rówieśniczą,

4) zaangażowanie religijne.

Najważniejsze czynniki chroniące :

1) silna więź emocjonalna z rodzicami,

2) zainteresowanie nauką szkolną,

3) regularne praktyki religijne,

4) poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów społecznych,

5) przynależność do pozytywnej grupy.
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Celem interwencji profilaktycznej jest oddziaływanie, zarówno na czynniki ryzyka, jak i na czynniki 
chroniące. Działania profilaktyczne powinny być skierowane na najważniejsze czynniki ryzyka tkwiące 
zarówno w samej jednostce, jak i w jej otoczeniu społecznym.

Rodzinne uwarunkowania zachowań ryzykownych:

Czynniki ryzyka związane z sytuacją rodzinną sprzyjające używaniu i nadużywaniu alkoholu :

1) brak stawiania dziecku jasnych i wyraźnych oczekiwań co do jego zachowań,

2) brak przekazywania reguł postępowania,

3) brak lygorów lub też bardzo surowa dyscyplina,

4) niekonsekwencja,

5) wysoki poziom konfliktów w rodzinie,

6) brak bliskości pomiędzy rodzicami i dziećmi,

7) tolerancja rodziców wobec używania przez dzieci alkoholu i innych środków odurzających

8) picie alkoholu, palenie papierosów przez rodziców.

Czynniki ryzyka związane z rodziną predestynujące do wczesnej aktywności seksualnej:

1) nieobecność ojca w domu,

2) rozwód, separacja,

3) ponowne małżeństwo rodziców,

4) brak jednego z rodziców,

5) destabilizacja układu z ojcem, jako głową rodziny,

6) rodzice nadmiernie surowi lub nadmiernie ustępliwi,

7) brak uświadomienia seksualnego przez rodziców,

8) brak silnej więzi matki z córką,

9) liczne rodzeństwo,

10) przedwczesna ciąża matki, siostry,

11) aprobata rodziców dla aktywności seksualnej dziecka.

Czynniki ryzyka związane z sytuacją rodzinną predestynujące do używania narkotyków:

1) brak lub osłabienie więzi emocjonalnej między rodzicami i dziećmi,

2) brak wyraźnego i konsekwentnego systemu wychowawczego,

3) destabilizacja układu z ojcem jako głową rodziny (ojciec w roli tyrana lub bez wpływu na wychowanie dzieci),

4) matka nadmiernie chroniąca, zmienna emocjonalnie,

5) rozwód lub separacja rodziców,

6) wysoki poziom konfliktów w rodzinie,

7) brak kontroli lub nadmierna kontrola i dyscyplina.

Zachowania i postawy uczniów wzbudzające niepokój:

Większość niepokojących nas zachowań i postaw nastolatków i młodzieży to po prostu objaw tzw. 
trudnego dojrzewania. Jeśli wystąpią u naszych dzieci, nie należy jeszcze zakładać najgorszego. Jednakże 
pojawienie się wielu z nich naraz powinno wzmóc naszą ostrożność. Tak, więc zwracajmy uwagę na:

1) pogarszanie się stopni w szkole,

2) dużą liczbę nieobecnych godzin,

3) spóźnienia do domu,
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4) brak apetytu lub jego nagły przypływ,

5) kłopoty z wywiązywaniem się z domowych obowiązków,

6) zmiany w aktywności (zmęczenie lub nagła ruchliwość),

7) nieuzasadnione zmiany nastroju,

8) tajemnicze, krótkie telefony,

9) nagłe wyjścia o dziwnych porach dnia,

10) posiadanie własnych pieniędzy mimo braku pracy,

11) kaszel, zaczerwienione spojówki,

12) kłamstwa,

13) późne powroty lub noce poza domem.

Odpowiedzią na w/w zagadnienia są programy placówek oświatowych, kultury oraz organizacji 
pozarządowych- które realizowane są i będą w roku 2016.

Profilaktyka w placówkach oświatowo-wychowawczych.

Większość swego dnia młodzież spędza w szkole, dlatego dzieło jego wychowania i kształtowania 
charakteru spoczywa w równej mierze na rodzicach i nauczycielach. Stąd też ważne jest by wszyscy -  
rodzice i wychowawcy -  potrafili rozpoznawać symptomy, które, świadczą o zagrożeniu ucznia- 
wychowanka zachowaniem ryzykownym oraz umieli podjąć działania interwencyjne.

Placówki oświatowe Ilość uczęszczających 
na dzień 01.09.2014r.

Ilość
Uczęszczających 
na dzień 
01.09.2015r.

Szkoły podstawowe 655 680
Gimnazja 290 285
Przedszkola 295 275
Szkoły ponadgimnazjalne 328 340
Razem 1273 1580

W funkcjonujących na terenie miasta i gminy placówkach oświatowych, tj. w czterech publicznych szkołach 
podstawowych, dwóch gimnazjach, jednej szkoły ponadgimnazjalnej, w których uczy się 1305 (jeden tysiąc 
trzystu pięciu) uczniów prowadzone będą różnego rodzaju działania edukacyjno-profilaktyczne w zakresie 
przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy.

W oparciu o szkolne programy realizowane będą programy profilaktyczne m.in.:

1) Gimnazjum w Lipsku - „Bezpieczna, przyjazna szkoła”,

2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Soleckiej- program bez nazwy,

3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipsku - „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie”

4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Długowoli - program bez nazwy

5) Zespół Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej - program bez nazwy
6) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku - program bez nazwy

W 2016 roku realizowane będą programy przygotowane przez placówki kulturalno oświatowe, 
wychowawcze, sportowe oraz organizacje pozarządowe:

1) W świetlicy wychowawczo-opiekuńczej realizowany będzie program „Pogotowie lekcyjne”

2) Lipskie Centrum Kultury - „W mojej głowie wojna —2016”,

3) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze O/Lipsko - „Jestem wolny od nałogów”,

4) Związek Harcerstwa Polskiego — Komenda Hufca Lipsko - „W nowym tysiącleciu bez uzależnień”,

5) Stowarzyszenie „Dobro dziecka” - „W zdrowym ciele -  zdrowy duch”,
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6) Jednostka Strzelecka 1005 STRZELEC - „Być wolnym i odpowiedzialnym”,

7) Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” w Lipsku - „Profilaktyka i sport grają fair play”

8) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku - „Bajkowy piknik”

9) Klub Abstynenta KROKUS - kontynuacja systematycznej pracy Klubu.

10) Programy Autorskie:

a) „Bilet do trzeźwości”

b) Zajęcia rekreacyjno-sportowe z dziećmi,

c) Szkółka bokserska -  zajęcia sportowo-rekreacyjne,

d) Zajęcia z osobami współuzależnionymi.

11) Współpraca z lokalnymi mediami:

a) Kwartalnik „Życie Powiśla”,

b) Twoje Radio Lipsko,

c) Inne organizacje (stowarzyszenia, fundacje i inne), które realizować będą programy profilaktyczne

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. GŁÓWNE CELE PROGRAMU

Cele strategiczne:

1) Zapobieganie powstawaniu problemów i ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających ze 
spożywania alkoholu lub innych substancji zmieniających świadomość człowieka w tym narkotyków, 
dopalaczy.

2) Edukacja psychologiczna i społeczna o szkodliwości środków i substancji psychoaktywnych oraz promowanie 
postaw społecznych ważnych dla profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy.

3) Zwiększanie umiejętności i zasobów społecznych niezbędnych do radzenia sobie z istniejącymi problemami 
życiowymi osobom uzależnionym, członkom ich rodzin oraz ofiarom przemocy domowej.

4) Zwiększenie kompetencji wychowawców i nauczycieli w zakresie pracy z podopiecznymi.

5) Zwiększenie kompetencji rodziców w zakresie umiejętności wychowawczych.

6) Zwiększenie dostępu do oferty pomocowej osobom uzależnionym, członkom ich rodzin oraz ofiarom przemocy 
domowej.

2. ADRESACI I FORMY ODDZIAŁYWAŃ

1) Adresaci programu to dzieci i młodzież (w tym z rodzin dysfunkcyjnych), osoby z problemami alkoholowymi i 
innymi uzależnieniami, rodzice dzieci, kadra pedagogiczna szkół i przedszkoli, pracownicy socjalni, służby 
zdrowia i policji, pracownicy i członkowie organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwiązywania 
problemów uzależnień i przemocy w rodzinie, sprzedawcy napojów alkoholowych i pozostała lokalna 
społeczność.

2) Stosowane strategie profilaktyczne:

a) strategia informacyjna, której celem jest dostarczanie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań 
ryzykownych i tym samym umożliwienie dokonywania racjonalnego wyboru,

b) strategia edukacyjna, której celem jest rozwijanie ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych,

c) strategia alternatyw, której celem jest pomoc w zaspokojeniu ważnych potrzeb (sukcesu, przynależności) 
oraz osiągnięcie satysfakcji życiowej przez stworzenie możliwości zaangażowania się w pozytywną 
działalność,

d) strategia interwencyjna, której celem jest pomoc osobom mającym trudności w identyfikowaniu i 
rozwiązywaniu swoich problemów oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych, udzielanie pomocy 
specjalistycznej.
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e) strategia zmniejszania szkód, której celem jest zmniejszenie szkód indywidualnych i społecznych.

f) strategia rozwoju zasobów środowiskowych.

3. Kryteria doboru oddziaływań -  technik profilaktycznych uzależnione są od stopnia zagrożenia i wyróżniamy
tu:

1) grupę niskiego ryzyka -  osoby, które nie podejmują zachowań ryzykownych, są jeszcze przed inicjacją.

2) grupę podwyższonego ryzyka -  osoby, które podjęły choć jedno zachowanie ryzykowne -  są po inicjacji, u 
których ponadto obserwujemy liczne czynniki ryzyka.

3) grupę wysokiego ryzyka -  osoby, u których zachowania są głęboko utrwalonej które odczuwają poważne 
negatywne konsekwencje (zdrowotne i społeczne) swoich zachowań ryzykownych (uzależnieni).

3 . REALIZATORZY GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI.

1. Realizatorem Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki jest Urząd Miasta i Gminy Lipsko, Pełnomocnik 
ds.Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii, który koordynuje realizację działań programowych we współpracy z szeregiem podmiotów 
działających na rzecz rozwiązywania problemów patologii społecznych.

2. Współrealizatorzy Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki:

1) Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, do zadań, której należy w 
szczególności:

2) inicjowanie zadań własnych miasta i gminy Lipsko w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

3) powadzenie rozmów motywujących do podjęcia leczenia z osobami dotkniętymi chorobą alkoholową oraz 
pijącymi szkodliwie,

4) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia przez Sąd Rejonowy w Lipsku -  o zastosowaniu wobec 
osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

5) wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady 
Miejskiej w Lipsku,

6) prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w mieście i gminie Lipsko,

7) realizacja programu dla sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

8) realizacja zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. prowadzenie procedury Niebieskiej 
Karty oraz uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego,

9) wspieranie działań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

10) realizacja zadań w oparciu o regulamin pracy komisji.

3. Szkoły w oparciu o szkolne programy profilaktyki, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o 
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami).

4. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, współpracujące z samorządem miejsko - gminnym w Lipsku 
przyczyniające się do realizacji zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii i przemocy.

4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI.

Źródłem finansowania Miejsko -Gminnego Programu Profilaktyki są środki pochodzące z opłat za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ujęte w budżecie miasta i gminy w dziale 851 
„Ochrona Zdrowia” :

- Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

- Rozdział 85153 - Zwalczanie Narkomanii,
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które wykonywane będą w oparciu o spis zadań zawarty w niniejszym programie oraz Uchwałę Budżetową
Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016.

2. Wynagrodzenia dla realizatorów programów profilaktycznych i terapeutycznych spójne będą z wytycznymi 
określonymi w Rekomendacjach do Realizowania i Finansowania Gminnych Programów Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2016 opublikowanych przez Państwową Agencję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi -Za jedno posiedzenie członek Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych otrzyma kwotę brutto 150,- (sto pięćdziesiąt złotych). Podstawą wypłaty jest złożenie rachunku-  
zgodnego z umową-zleceniem oraz listą obecności na posiedzeniu.

5. USTAWOWE KATEGORIE ZADAŃ GMINY.

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji 
społecznej osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii należy do zadań własnych gmin. W szczególności 
zadania te obejmują:

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i 
narkotyków,

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w 
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

3) 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,

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych i narkomanii,

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz 
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

ZADANIA GMINY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM  
I ODPOWIADAJĄCE IM DZIAŁANIA DO REALIZACJI

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 
i narkotyków.

Celem zadania jest zapewnienie osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków oraz osobom pijącym w 
sposób szkodliwy czy ryzykowny odpowiedniej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej, które pozwolą im na 
utrzymanie abstynencji, poprawę zdrowia psychicznego i fizycznego, nabycie umiejętności potrzebnych do 
rozwiązywania problemów emocjonalnych i rozwój osobisty.

Realizacja zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez:

1) Realizacja dodatkowych programów terapeutycznych (pogłębiony program terapii uzależnienia) nie 
realizowany przez NFZ), przeznaczonych dla mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko w ramach współpracy i 
wspierania lecznictwa odwykowego. Programy te mogą być wprowadzone po złożeniu konkretnych wniosków 
z uzasadnieniem (opis programu, założenia, grupa docelowa, wskaźniki, nakłady, ewaluacja) przez zakłady 
opieki zdrowotnej w ramach, których funkcjonują poradnie.

2) Dofinansowywanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników lecznictwa odwykowego.

3) Doposażenie bibliotek i placówki leczenia odwykowego w Lipsku w fachowe publikacje dla terapeutów, 
materiały edukacyjne dla pacjentów.

4) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków M-GKRPA, pracowników Punktów Informacyjno -  
Konsultacyjnych w Lipsku, dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych, pracowników programów 
pracy środowiskowej, pedagogów i nauczycieli szkół, pracowników socjalnych, członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego.

5) Finansowanie badań wykonywanych przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od 
alkoholu i wskazania rodzaju zakładu lecznictwa wobec osób kierowanych na przedmiotowe badanie, na
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podstawie uprawnienia Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do kierowania 
wniosków do Sądu o orzeczenie obowiązku podjęcia leczenia przez nadużywających alkoholu.

6) Przygotowanie i wyposażenie bazy do prowadzenia zajęć profilaktycznych, sportowych, rekreacyjnych.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Celem zadania jest zapewnienie kompleksowej pomocy specjalistycznej rodzinom w których występują
problemy związane z alkoholem, narkomanią czy przemocą, w formie poradnictwa, edukacji, pomocy
specjalistycznej.

1. Realizacja zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez:

1) Edukację publiczną — Radiowe K am panie Społeczne.

2) Edukację rodziców w zakresie kompetencji i umiejętności wychowawczych.

3) Podnoszenie kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy, alkoholizmowi i narkomanii poprzez 
organizację szkoleń dla pracowników instytucji i służb zajmujących się tymi problemami.

4) Współfinansowanie szkoleń dla osób zajmujących się przemocą w rodzinie -  konsekwencji nadużywania 
alkoholu, narkotyków oraz substancji zmieniających świadomość (szkolenie dla pracujących z osobami 
stosującymi przemoc).

5) Wzmacnianie procedury Niebieskiej Karty i zobowiązania do leczenia odwykowego.

6) Udział członków Komisji w pracach grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych.

7) Współrealizacja programów korekcyjnych dla osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących 
przemoc.

Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i
przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie działań na rzecz 

dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych.

Celem zadania jest edukowanie, uświadamianie, kształtowanie prawidłowych postaw i zdolności do 
dokonywania wyborów wśród całej społeczności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i 
przeciwdziałania narkomanii. W ramach zadań realizowane będą kampanie edukacyjno-informacyjne 
mające na celu promocję zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień.

1. Realizacja zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez:

1) Finansowanie w szkołach prowadzonych przez gminę, programów profilaktycznych, których skuteczność 
została potwierdzona w badaniach i rekomendowanych przez PARPA dla dzieci i młodzieży oraz innych form 
oddziaływań uwzględniających zagadnienia dotyczące rozwoju umiejętności społecznych, przeciwdziałania 
uzależnieniom oraz z zakresu edukacji dotyczącej zjawiska przemocy.

2) Organizację i finansowanie specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli w zakresie pracy profilaktycznej z 
dziećmi i młodzieżą uprawniających do prowadzenia tego typu zajęć .

3) Dofinansowanie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć (np. sportowych) z obowiązkowym programem 
profilaktycznym świadomie ukierunkowanym na profilaktykę oraz włączeniem dzieci i młodzieży z grup 
ryzyka do pozytywnej grupy rówieśniczej (zmiana środowiska = alternatywa). Zadanie wspierane zgodnie z 
ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz programem i 
zasadami współpracy Miasta i Gminy Lipsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

4) Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, 
skierowanych do grup rówieśniczych.

5) Organizowanie dla dzieci i młodzieży wypoczynku letniego w formie kolonii profilaktycznych stanowiących 
element całorocznej pracy z dziećmi lub młodzieżą uczestniczącą w pozalekcyjnych programach 
profilaktycznych. Te formy wypoczynku oferowane będą dzieciom i młodzieży wywodzących się z rodzin 
niewydolnych wychowawczo dotkniętych problemem uzależnień lub przemocy, uczestniczących w 
pozalekcyjnych programach profilaktycznych. Zadanie to powierzone będzie zgodnie z ustawą z dnia 24
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kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz programem i zasadami 
współpracy Miasta i Gminy Lipsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego.

6) Prowadzenie działań edukacyjnych przygotowujących do odpowiedzialnego rodzicielstwa:

a) wzbudzanie wśród rodziców potrzeby aktywnego udziału w działaniach profilaktycznych prowadzonych na 
terenie placówek oświatowych oraz placówek kultury,

b) podjęcie działań do zorganizowania warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców, którzy nie radzą sobie z 
problemami wychowawczymi dzieci, np. program „Szkoła dla rodziców”,

c) podnoszenie świadomości rodziców o ich współodpowiedzialności za edukację i wychowanie dzieci.

7) Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej wśród dorosłych, organizowanie lokalnych kampanii, 
pikników, konkursów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, stosowaniu przemocy oraz udział w 
aktualnych ogólnopolskich kampaniach dotyczących problemów uzależnień.

8) Wdrażanie programów interwencyjnych dla młodzieży upijającej się.

9) Wdrażanie do placówek ochrony zdrowia wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji wobec osób pijących 
alkohol ryzykownie i szkodliwie.

10) Prowadzenie działań informacyjnych o miejscach udzielania pomocy na terenie gminy w zakresie 
rozwiązywania problemów uzależnień -  zakłady opieki zdrowotnej, ośrodek pomocy społecznej, policja, 
parafie, szkoły, organizacje pozarządowe, punkty konsultacyjne, świetlice i kluby środowiskowe i 
socj oterapeutyczne.

11) Prowadzenie badań i sondaży, lokalnych diagnoz i ekspertyz, pozwalających ocenić aktualny stan problemów, 
zasobów i efektów podejmowanych działań.

12) Finansowanie zakupów materiałów edukacyjnych i sprzętu, produktów niezbędnych do realizacji programów 
profilaktycznych i terapeutycznych, również imprez profilaktycznych dla mieszkańców miasta i gminy.

13) Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań 
kontrolnych mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu 
sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia z uwzględnieniem nie tylko aspektów prawnych, lecz 
również obszaru osobistych motywacji, (np. postawy rodzicielskie, mity na temat alkoholu) oraz nabycie 
umiejętności praktycznych, np. asertywne odmawianie sprzedaży.

14) Prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców - udział w kampaniach 
promujących trzeźwość, dystrybucja materiałów edukacyjnych.

15) Współpraca z mediami w zakresie propagowania wiedzy, dotyczącej profilaktyki uzależnień oraz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych, narkotykowych oraz ochrony przez przemocą w rodzinie.

Celem zadania jest doskonalenie współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi 
się problematyką uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

1. Realizacja zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez:

1) Organizowanie spotkań w celu wymiany doświadczeń oraz integracji środowiska zawodowego osób 
zajmujących się profilaktyką uzależnień i przeciwdziałaniem przemocy.

2) Udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym realizującym swoje działania statutowe związane z 
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii przemocy.

3) Przekazywanie materiałów edukacyjno-informacyjnych, publikacji, książek jako pakietów edukacyjno- 
informacyjnych bibliotekom, szkołom, organizacjom pozarządowym i instytucjom zajmującym się profilaktyką 
uzależnień i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
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4) Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w realizacji zadań wynikających z niniejszego Programu w 
oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 
Program współpracy Miasta i Gminy Lipsko z organizacjami pozarządowym.

5) Dowóz osób na Warsztaty Terapii Zajęciowej z terenu Miasta i Gminy Lipsko w celu zagospodarowania czasu 
wolnego z uwzględnieniem promocji zdrowia i trzeźwego stylu życia.

6) Współpraca merytoryczna w zakresie współrealizacji działań związanych z profilaktyką

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanią i przemocą domową, określonych w 
niniejszym Gminnym Programie Profilaktyki.

7) Promowanie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych w mediach (Twoje Radio Lipsko, Życie 
Powiśla) i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko,

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Określone w niniejszym dokumencie kierunki działań mają realizować założone cele na rzecz 
mieszkańców miasta i gminy Lipsko w zakresie ograniczania skali problemów alkoholowych, 
narkotykowych i przemocy w rodzinie w oparciu o określone powyżej zadania.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Lipsku

l  Jacek Zając
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