SPRAWOZDANIE

z realizacji
Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

I. WPROWADZENIE
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 ustanowiony został Uchwałą Nr XXII/137/16 Rady
Miasta Lubartów z dnia 29 grudnia 2016 r. na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 Ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.
z 2016 r. poz. 487, Dz. U. z 2017 r. poz. 2245 i 2439, Dz. U. z 2018 r. poz. 310 ) oraz art. 10
ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz.
783, 1458 i 2439).
Program

wyznaczał

zadania w zakresie zmniejszania lub

wyeliminowania

występowania negatywnych zjawisk będących skutkami uzależnień od alkoholu i narkotyków
oraz ograniczania zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych używaniem
substancji psychoaktywnych i przemocą w rodzinie. Realizatorami programu byli: Miejska
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jednostki organizacyjne, organizacje
pozarządowe, osoby fizyczne i prawne działające w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania
uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, zwana dalej MKRPA, pracowała w następującym składzie:
1. Bajda Krystyna – przewodnicząca
2. Faraj Marzena
3. Kirylak Krzysztof
4. Kowalska Agnieszka
5. Maciejewicz Janina
6. Monist – Czerwińska Magda
7. Targońska Krystyna
8. Zasada Lucyna
II. REALIZACJA PROGRAMU
Program na rok 2017 obejmował 5 podstawowych zadań:
1. Zwiększenie dostępności do różnych form pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych i ich rodzin, a także osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie,
gdzie istnieje problem alkoholowy.
2. Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla
dzieci i młodzieży.
3. Wspomaganie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i

o

wolontariacie, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii w obszarze
profilaktyki i rehabilitacji uzależnień - zadanie realizowane w drodze konkursu.
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4. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
5. Tworzenie na terenie gminy niezbędnych warunków umożliwiających zapewnienie
alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.
Realizacja zadania 1.
Zwiększenie dostępności do różnych form pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i ich rodzin, a także osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie, gdzie
istnieje problem alkoholowy.
W ramach realizacji tego zadania:
1. Biegłe orzekające w przedmiocie uzależnienia wydały 35 opinii w zakresie osób
kierowanych przez MKRPA na leczenie odwykowe.
2. Udzielono pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie, w tym prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego.
Zadanie to było realizowane przez dwóch specjalistów w danej dziedzinie:
1) Panią Wandę Suchorab – psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii
uzależnień. Pani Suchorab zrealizowała 47 dyżurów po 3 godziny. Udzieliła 233
konsultacji , którymi objęła 46 osób.
2) Panią Justynę Czernicką – psycholog, psychoterapeuta. Pani Czernicka odbyła 42
dyżury po 3 godziny. Udzieliła 168 konsultacji, którymi objęła 42 osoby.
Część z tych osób pozostaje pod systematyczną opieką psychologiczną od 2-3 lat od
skończenia swojego podstawowego leczenia. Dzięki tym oddziaływaniom osoby
uzależnione pozostają w trwałej abstynencji. Stanowią one około 30% korzystających z
pomocy.
Każdy z ww. konsultantów przyjmował interesantów w wymiarze 3 godzin tygodniowo w
punkcie konsultacyjno – informacyjnym przy ul. 3go Maja 24B w Lubartowie. Liczba
godzin przepracowanych przez konsultantów wynosi w sumie 267. Przyjęto 88
beneficjentów. Niektóre z tych osób korzystały wielokrotnie z poradnictwa. Konsultanci
byli zobowiązani do prowadzenia Karty indywidualnego poradnictwa i konsultacji, które
zostały dołączone do złożonych sprawozdań z wykonanego zadania.
Realizacja zadania 2.
Wspieranie

profilaktycznej

działalności

informacyjnej

i

edukacyjnej

w

zakresie

rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy, w
szczególności dla dzieci i młodzieży.
I. W ramach realizacji zadania Miasto Lubartów zwiększyło budżety szkół na
realizację indywidualnych programów przez poszczególne placówki o niżej wymienione
kwoty. W łącznej kwocie przeznaczonych zostało 90.000,00 zł.
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1. Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami gimnazjalnymi otrzymała środki finansowe w
wysokości 31.623,00 zł.

Lp.

Nazwa programu,
działania

Charakterystyka programu,
działania
Na godzinach wychowawczych
oraz lekcjach przyrody i biologii
przekazywanie wiedzy
o toksyczności i skutkach
negatywnych sięgania przez dzieci
po środki uzależniające: nikotyna,
alkohol, narkotyki, dopalacze

1.

Propagowanie
zdrowego stylu
życia

2.

Bezpieczne ferie w
Jedynce

3.

Szkoła pozytywnej
profilaktyki –
Uczę się żyć

Warsztaty profilaktyczne
w zakresie profilaktyki uzależnień
i zachowań ryzykownych dla
uczniów klas IV - VI

Przedsięwzięcie
profilaktyczne –
Nie jesteś sam
w ramach
projektu „Skarby
Jedynki”

a) przygotowanie i prezentacja
spektaklu w wykonaniu uczniów
dla społeczności SP1,
b) przygotowanie wystawy
„Skarby Jedynki” prezentującej
prace uczniów
i nauczycieli
Realizacja treści programu w
zakresie: rozumienia swoich uczuć,
poczucia własnej wartości,
rozwiązywania problemów, dbania
o zdrowie, zapoznanie się ze
skutkami picia alkoholu, palenia
papierosów, brania narkotyków.

4.

5.

6.

7.

Program
profilaktyczny
„Spójrz inaczej”

Zajęcia sportowo- rekreacyjne,
muzyczne, teatralne, plastyczne:
Kolorowo bez uzależnień

Program
profilaktyczny
„Spójrz inaczej na
agresję”

Realizacja treści programu w
zakresie: budowania prawidłowej
samooceny, właściwego
komunikowania, prawidłowych
relacji, radzenia sobie w sytuacjach
trudnych, konfliktowych.

Program
profilaktyczny
„Dziękuję, Nie”

Realizacja treści programu w
zakresie: umiejętności
komunikowania, budowy dobrych
relacji z rówieśnikami, warsztaty
asertywnej odmowy.

Liczba uczniów
biorących w nich
udział

Liczba nauczycieli
lub wychowawców
zaangażowanych w
ich realizację

627

38

121

5

292

18

584

12

487

20

589

25

295

8

3

8.

Warsztaty
profilaktyczne dla
uczniów w
zakresie
profilaktyki
uzależnień od
środków
psychoaktywnych,
gier
komputerowych.

Realizacja treści programu w
zakresie: wiedzy o skutkach i
zażywania substancji
psychoaktywnych oraz warsztaty
nt. radzenia sobie w sytuacjach
ryzykownych

627
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2. Szkoła podstawowa nr 3 z oddziałami gimnazjalnymi otrzymała środki w wysokości
34.017,00 zł
Lp.

1.

2.

Nazwa
programu
„Zgodne Asy z
pierwszej klasy”

„Prometeusz –
myślący w
przód”

3.
„Mali –
bezpieczni”

4.

Program
profilaktyczny
„Stop agresji”

5.

„Elementy
Treningu
Zastępowania
Agresji ART”

6.

„W siatkówkę
gram, o zdrowie
dbam”

Charakterystyka programu,
działania
Celem programu jest ukształtowanie
trwałych zachowań i nawyków
odpowiedzialnego zachowania
zdrowia oraz bezpieczeństwa
swojego i innych w szkole i poza nią
Celem programu jest ukształtowanie
trwałych zachowań i nawyków
odpowiedzialnego zachowania
zdrowia oraz bezpieczeństwa
swojego i innych w szkole i poza nią
Celem programu jest tworzenie
warunków do kształtowania postaw i
wartości, ułatwianie dzieciom
dokonywania wyborów,
uświadamianie zagrożeń, radzenie
sobie z trudnościami oraz
promowanie i kształtowanie
zdrowego stylu życia
Celem programu jest radzenie sobie
w sytuacjach nowych i trudnych dla
dziecka
Celem zajęć jest nabycie
umiejętności rozpoznawania
sygnałów emocji negatywnych w
swoim ciele, radzenie sobie z
własnymi i cudzymi emocjami,
tworzenie własnego planu działania
w sytuacjach trudnych oraz
nabywanie umiejętności świadomego
odmawiania innym w przypadku
namawiania do wagarów, zażywania
substancji szkodliwych, stosowania
przemocy oraz e-przemocy.
Celem programu jest wspomaganie
rozwoju psychicznego i fizycznego,
poprawa samopoczucia, zwiększenie
zainteresowania aktywnością
fizyczną jako alternatywą spędzania
czasu wolnego, obniżenie ryzyka
zachorowań, zdobycie umiejętności
ruchowych niezbędnych do
prowadzenia aktywnego trybu życia.

Liczba uczniów
biorących w nich
udział

Liczba nauczycieli
zaangażowanych w
ich realizację

25

1

25

1

25

1

25

1

175

7

60

5

4

7.

„Mam -naście
lat w XXI w.”

8.

„Gadki z psem”

9.

„Owce w sieci”

10.

„Gdzie jest
Mini?”

11.

„Bądź kumplem
– nie dokuczaj”

12.

13.

14.

15.

Warsztaty
profilaktyczne
”Stop
uzależnieniom”

Spektakle
profilaktyczne:
”Lili,fejs i
..kłopoty”,
„Cyberpułapka
””Bella”
Warsztaty
profilaktyczne
„Jestem
autorem swego
życia”
Warsztaty
interaktywne
„Maska”

Celem programu jest zapobieganie
występowania niekorzystnych
symptomów zagrażających
rozwojowi ucznia uwzględniając
specyfikę osób będących w klasie
biorąc pod uwagę predyspozycje
osobowościowe oraz środowiskowe
poprzez wzmacnianie czynników
ochronnych oraz redukcja czynników
ryzyka.

125

5

Zajęcia dla dzieci i młodzieży
dotyczące bezpieczeństwa w
kontaktach z innymi.
Zajęcia profilaktyczne dla uczniów
dotyczące zagrożeń występujących w
internecie.
Zajęcia profilaktyczne dotyczące
skutków hejtu w internecie

50

4

250

12

75

4

Zajęcia profilaktyczne dotyczące
zachowania w grupie rówieśniczej
oraz różnych form reagowania i
pomocy osobom doznającym
przemocy

100

5

174

7

239

10

142

6

130

6

Warsztaty interaktywne na temat
uzależnienia od komputera, Internetu
i gier komputerowych. Uczniowie
zapoznali się z mechanizmami
uzależnienia od gier
i wpływu na ośrodkowy układ
nerwowy. Dowiedzieli się o
konsekwencjach niekontrolowanego
korzystania z gier, które prowadzi do
nadużywania i uzależnienia.
Uczniowie korzystali z SENgogli
służących do demonstracji zmęczenia
występującego po długim korzystaniu
z komputera.
Spektakle profilaktyczne
ukierunkowane na przeciwdziałanie
agresji i przemocy rówieśniczej oraz
ryzykowne zachowania z używaniem
różnych substancji psychoaktywnych.
Warsztaty z psychoterapeutą na
temat różnych pułapek w życiu
uczniów i .znaczenia podejmowania
właściwych decyzji życiowych. w
różnych sytuacjach przez uczniów .
Warsztaty z psychoterapeutą na temat
zagrożeń związanych z zażywaniem
różnych środków psychoaktywnych.

5

16.

Spektakl
profilaktyczny
„Wspomnienia
narkomanki”

Spektakl mówiący o zgubnym
wpływie narkotyków w życiu
nieletniej dziewczyny, która
opowiada o swoich przeżyciach po
zażywaniu narkotyków i cenie jaką
zapłaciła wybierając te środki.

73
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3. Szkoła podstawowa nr 4 otrzymała środki finansowe w wysokości 7.760,00 zł.
Lp.

1.

2.

3.

Nazwa
programu

Spójrz Inaczej
dla klas I-III

Spójrz Inaczej
dla klas IV-VI

Zajęcia
profilaktyczne
„Stop
Nałogom”

Charakterystyka programu, działania

Program dla klasy szkolnej
ukierunkowany na wczesne
zapobieganie zachowaniom
ryzykownym oraz destrukcyjnym.
Prawidłowa adaptacja dzieci w grupie
rówieśniczej, wspieranie prawidłowego
rozwoju i rozwijanie umiejętności
prospołecznych; rozpoznawanie i
nazywanie uczuć, negatywnych emocji,
kształtowanie pozytywnej samooceny.
Wdrażanie do zdrowego stylu życia.

Liczba uczniów
biorących w nich
udział

Liczba nauczycieli
zaangażowanych w
ich realizację

95

6

Przeznaczony dla dzieci w przedziale
wiekowym 10-13 lat. Celem programu
jest zapobieganie zachowaniom
ryzykownym i destrukcyjnym w klasie
szkolnej; rozwijanie prawidłowych
umiejętności psychospołecznych,
współpracy i współdziałania w klasie,
umiejętności rozwiązywania
konfliktów, podejmowania
samodzielnych decyzji. Zachęcanie do
zdrowego stylu życia, zagrożenia i
konsekwencje związane z używaniem
substancji psychoaktywnych i leków.

50

2

Uwrażliwienie na problematykę
związaną z uzależnieniami i ich
przyczynami, rozwijanie zachowań
asertywnych, umiejętności
komunikacyjnych, poczucia bycia
niezależnym, świadomym swoich
poglądów, ćwiczenia ich
wypowiadania, podsumowanie
przedstawienie teatralne dla
społeczności szkolnej.

16

1

6

4.

5.

6.

7.

Zajęcia
profilaktyczne
„Mój
Przyjaciel
Robot”

Zajęcia
profilaktyczne
„Bezpieczny
Uczeń”

Zajęcia
profilaktyczne
„Sztuka
Odmawiania”

Zajęcia
profilaktyczne
Cyberprzemoc
wśród dzieci i
młodzieży

Alternatywne formy spędzania czasu
wolnego dla uczniów pochodzących z
rodzin zagrożonych alkoholizmem.
Kształtowanie umiejętności
manualnych, koncentracji,
kreatywnego myślenia i twórczego
rozwiązywania problemów.
Kształtowanie wyobraźni przestrzennej
i rozwijanie zainteresowań, w tym
technicznych. Zdobycie wiedzy i
umiejętności w zakresie
programowania komputerowego
poprzez wykorzystywanie klocków
edukacyjnych zaopatrzonych w układy
podłączone do komputera ze
specjalnym oprogramowaniem
umożliwiających realizację różnych
zadań.
Edukacja dla bezpieczeństwa;
efektywne i długofalowe działania na
rzecz poprawy bezpieczeństwa.
Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów
na terenie szkoły i poza placówką.
Zwiększenie aktywności rodziców i
opiekunów w propagowaniu
bezpiecznych zachowań dzieci i
młodzieży. Kształtowanie
odpowiedzialności za zdrowie swoje i
najbliższego otoczenia, wykształcenie
zachowań sprzyjających zdrowiu,
propagowanie zdrowego stylu życia
bez używek.
Zajęcia ukierunkowane na
kształtowanie postawy asertywnej,
umiejętności mówienia nie w
sytuacjach trudnych i zagrażających
zdrowiu, w tym w sytuacjach
eksperymentowania z substancjami
uzależniającymi. Podnoszenie
samoświadomości i samooceny
młodego człowieka, kształtowanie
właściwego systemu wartości.

Zjawisko cyberprzemocy w
środowisku dzieci i młodzieży.
Wdrażanie do bezpiecznego
korzystania z Internetu i portali
społecznościowych. Przejawy
cyberprzemocy i zasady bezpiecznego
zachowania w sytuacji zagrożenia.

16

1

18

1

45

1

115

30

7

4. II Liceum Ogólnokształcące otrzymało środki finansowe w wysokości 16.600,00 zł.

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nazwa programu,
działania

Program
profilaktyczny
„Zanim spróbujesz”

Program
profilaktyczny
„Jak żyć z ludźmi”

Program „Nasze
spotkania”

Program
profilaktyczny w
formie warsztatów
słowno- muzycznych
„Czy słowem można
zranić?” Jacka i
Michała
Musiatowiczów
Turniej rekreacyjno –
sportowy “Na
wesoło”

Marsz profilaktyczny
o Puchar Burmistrza
Miasta Lubartowa

Liczba
uczniów
biorących w
nich udział

Liczba
nauczycieli
zaangażowanych
w ich realizację

58

2

43

1

48

3

Program miał na celu przeciwdziałanie
wszelkim uzależnieniom spotykanym
we współczesnym świecie. Ukazywał
zalety życia wolnego od nałogów: picia
alkoholu, palenia papierosów oraz
zażywania narkotyków. Program miał
formę koncertu profilaktycznego
połączonego z wykładem na temat
uzależnień oraz dyskusji z młodzieżą.

281

1

Turniej mający na celu wskazanie
młodzieży jak można spędzać wolny
czas bez zażywania używek.

47

2

Działania, których ideą było
promowanie życia bez nałogów .
Realizowane cele:
- kształtowanie u uczniów poprawnego
systemu wartości,
- kształtowanie postaw
odpowiedzialności,
- kształtowanie umiejętności
rozwiązywania problemów,
promowanie życia bez nałogów

41

3

Charakterystyka programu, działania

Program realizowany przez pedagoga i
psychologa w czasie zajęć
wychowawczych w klasach pierwszych
(w czasie zajęć integracyjnych).
Program łączy informacje o
uzależnieniach z zajęciami
poświeconymi problemom emocji i
relacji interpersonalnych.
Elementy programu realizowane były
podczas godzin wychowawczych w
klasach I, II i III prowadzonych przez
pedagoga szkolnego. Głównym celem
programu jest rozwijanie
najważniejszych umiejętności
interpersonalnych: komunikowania się
z ludźmi, podejmowania decyzji,
chronienia siebie w sytuacji nacisku
grupowego, radzenia sobie ze stresem,
otwartości i empatii.
Program realizowany był przez
wychowawców. Celem programu jest
pomoc w rozwoju osobistym młodych
ludzi. Obejmuje cztery obszary:
kontakt z samym sobą,
z innymi osobami, umiejętność
radzenia sobie z trudnościami i
umiejętność pomagania innym.

8

Igrzyska
Międzyszkolne
Lekkiej Atletyki
„Mila 2017”

7.

8.

9.

10.

Turniej tenisa
stołowego
profilaktycznego
„Daj sobie szansę”

Warsztaty
profilaktyczne „O
jeden wpis za
daleko”
przeprowadzone z
udziałem
pracowników
Akademii Pozytywnej
Profilaktyki przeciwdziałanie
przemocy w
internecie i sięgania
po narkotyki i
dopalacze.
Warsztaty
profilaktyczne: „Jak
radzić sobie z
trudnymi emocjami i
nie popaść w
uzależnienie?”
przeprowadzone z
udziałem pracownika
MONAR

Projekt był realizowany w formie
igrzysk sportowych o charekterze
międzyszkolnym. Miał na celu
ukazanie wartości uprawiania sportu i
zdrowej rywalizacji w przezwyciężaniu
chęci sięgania po środki uzależniające.
Celem zawodów było uświadomienie
młodzieży jak szkodliwe jest palenie
papierosów i picie alkoholu oraz
ukazanie skutków zdrowotnych
związanych z paleniem i piciem.
Przekazane były informacje dotyczące
przyczyn sięgania po używki. Młodzież
uczyła się metod skutecznego
odmawiania.
Celem zajęć było kształtowanie
czujności młodzieży na zjawisko
"mowy nienawiści" w sieci i
promowanie empatycznej postawy
wobec innych. Podczas spotkania
młodzież z II LO uświadomiła sobie,
że niestety przemoc „w sieci” jest
bardzo popularnym zjawiskiem i
należy z nim zdecydowanie walczyć.
Uczniowie poznali konsekwencje
formalno-prawne, jakie grożą za
„hejtowanie” oraz dowiedzieli się,
gdzie szukać pomocy i jak reagować,
gdy zetkną się z tym problemem
Celem warsztatów było zwiększanie
wiedzy uczniów o konsekwencjach
sięgania po używki oraz rozwój ich
umiejętności w radzeniu sobie w
trudnych sytuacjach, pozwolą
zapobiegać sięganiu po używki.

62

2

36

2

139

1

145

1

W jednej ze szkół podstawowych 2 uczniów zostało zakwalifikowanych do grupy ryzyka zagrożenia

niedostosowaniem

społecznym

i

zachowaniami

eksperymentującymi

z

substancjami psychoaktywnymi i alkoholem. Są to uczniowie pochodzący z rodziny gdzie
istnieje problem uzależnienia, będący pod stałą opieką ośrodka pomocy społecznej i szkoły.
Szkoła sprawuje stały monitoring nad tymi uczniami i ich sytuacją rodzinną. Uczniowie są
zaangażowani w prace w kołach zainteresowań, uczestniczą w programach terapeutycznych
celem przedstawienia im alternatywnych form aktywności i spędzania czasu wolnego.
Przebywają pod stałą opieką pedagoga i psychologa szkolnego. Rodzicom zaproponowano
konsultacje indywidualne. W ankietach przeprowadzonych w II LO w Lubartowie wśród
uczniów klas I i II młodzież zadeklarowała, że piją alkohol na imprezach, zdarzają się
również nieliczne przypadki palenia marihuany na imprezach pozaszkolnych. Szkoły stosują
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działania

profilaktyczne

zawarte

w

programach

profilaktycznych

oraz

programie

wychowawczym. Prowadzone są zajęcia wychowawcze przez pedagoga, psychologa,
wychowawców oraz zaproszonych gości, które mają na celu minimalizowanie zagrożeń w
przedmiocie uzależnień. Szkoły prowadzą również spotkania w formie wykładów i
warsztatów dla rodziców o tematyce profilaktycznej.
II. W ramach realizacji zadania Miasto Lubartów zwiększyło budżet Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lubartowie o kwotę 115.000,00 zł na działalność Świetlicy
Środowiskowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych przy MOPS w Lubartowie. Do Świetlicy
przyjmowane są dzieci w wieku od 6 do 15 roku życia. W 2017 roku do Świetlicy
uczęszczało 31 dzieci, w wieku od 7 do 15 lat, w tym, z rodzin: niepełnych – 20 dzieci; z
problemem alkoholowym – 6. Celem działalności Świetlicy było: kształtowanie właściwych
postaw społecznych poprzez objęcie wychowanków placówki w czasie wolnym od nauki
szkolnej opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi. Program zajęć
świetlicowych dostosowano do potrzeb dzieci. Duży nacisk kładziono na indywidualne
podejście do każdego uczestnika zajęć. Dzieci brały udział w zajęciach ruchoworekreacyjnych, których zadaniem było zaspokojenie potrzeb ruchowych dzieci, rozwijanie ich
zainteresowań sportowych i aktywności ruchowej. Dodatkowo realizowano warsztaty terapii
zajęciowej - muzykoterapii, dramatoterapii i choreoterapii. Realizowano zajęcia metodą
integracyjną oraz metodą „ruchu rozwijającego” oraz gry i zabawy relaksacyjne,
ukierunkowane na redukowanie agresji. Dwa razy w tygodniu odbywały się zajęcia grupowe i
indywidualne z psychologiem, których celem było wspieranie wychowanków w sytuacjach
trudnych, usprawnienie i rozwijanie procesów poznawczych oraz funkcji operacyjnomotorycznych, a także umiejętności szkolnych. W ramach realizowanego cyklicznie projektu
socjalnego, ukierunkowanego na zapewnienie różnych form wypoczynku dla dzieci w okresie
dni wolnych od nauki, organizowano integracyjne wycieczki krajoznawczo-przyrodnicze.
Dzieci uczestniczyły w: „Rodzinnym Dniu Dziecka”; cyklu zajęć czytelniczych w filii
Miejskiej

Biblioteki

Publicznej

w

Lubartowie;

imprezach

okolicznościowych

organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dzienny Dom Pomocy
Społecznej w Lubartowie, Klub Abstynenta „Nadzieja”, Stowarzyszenie „Odnowa”.
Świetlica funkcjonuje jako placówka opiekuńczo – wychowawcza wsparcia dziennego.
Realizacja zadania 3.
Wspomaganie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o

10

wolontariacie, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii w obszarze
profilaktyki i rehabilitacji uzależnień – zadania realizowane w drodze konkursu
1. Działania umożliwiające dostęp do pomocy terapeutycznej, konsultacyjnej, porad
prawnych

i

obywatelskich

dla

osób

uzależnionych

od

alkoholu,

narkomanii,

współuzależnionych, a także innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
1) Na realizację zadania wpłynęły 3 oferty:
a) Stowarzyszenie ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny,
21-100 Lubartów, ul. Lubelska 32 – 2 oferty
b) Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE”, 20-109 Lublin,
ul. Bernardyńska 5, filia 21-100 Lubartów, Lisów 20
2) W wyniku wyboru ofert przyznane zostały dotacje dla:
a) Stowarzyszenie ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny, 21100 Lubartów, ul. Lubelska 32 – dotacja w wysokości 3.000,00 zł. Zadanie obejmowało
pomoc psychologiczną dla osób dorosłych. W ramach projektu „Droga do radości – pomoc
psychologiczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych” odbyło się 60 spotkań, w tym 40 o
charakterze psychoterapii, 3 spotkania w ramach poradnictwa psychologicznego oraz 17 o
charakterze konsultacji psychologicznych. Z kontaktu psychologicznego skorzystało 15 osób
dorosłych zagrożonych problemem uzależnień lub borykających się z tym problemem w
rodzinie, 1 osoba z młodzieży i 2 dzieci.
b) Stowarzyszenie ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny, 21100 Lubartów, ul. Lubelska 32 – dotacja w wysokości 3.500,00 zł. Zadanie obejmowało
realizację programu profilaktycznego „Zrozumieć siebie i innych” przeznaczonego dla
młodzieży ponadgimnazjalnej (uczniowie II LO w Lubartowie). Zrealizowano 46 godzin
dydaktycznych zajęć w dwóch grupach ( po 23 godziny dla każdej grupy). Łączna liczba
uczestników programu – 23 osoby.
c) Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE”, 20-109 Lublin, ul.
Bernardyńska 5, filia 21-100 Lubartów, Lisów 20 – dotacja w wysokości 4.000,00 zł. Zadanie
obejmowało poradnictwo i wsparcie psychologiczne oraz poradnictwo prawne dla osób
pokrzywdzonych a także członków ich rodzin z problemem alkoholowym i przemocy w
rodzinie. Z indywidualnego poradnictwa psychologicznego skorzystało 19 osób w wymiarze
49 godzin konsultacji oraz 5 osób z porad prawnych w wymiarze 15 godzin.
2. Działania w zakresie promowania zdrowego stylu życia przez organizację różnych form
spędzania wolnego czasu i organizację imprez w obszarach kultury i sztuki, edukacji, kultury
fizycznej i sportu, krajoznawstwa i turystyki – bez zażywania używek.
1) Na realizację zadania wpłynęło 12 ofert:
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a) Lubartowski Klub Pływacki „SKALAR”, 21-100 Lubartów, ul. Kościuszki 28c/4 – 2
oferty
b) Miejski Klub Sportowy „Lewart” Autonomiczna Grupa Sekcji, 21-100 Lubartów, ul.
Krzywe koło 34A
c) Uczniowski Klub Sportowy „Rekord”, 21-100 Lubartów, ul. 1 Maja 66/74
d) Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych, 20-301 Lublin, ul.
Fabryczna 15
e) Stowarzyszeni Inicjatyw Lokalnych, 21-100 Lubartów, ul. Szaniawskiego 62
f) Stowarzyszenie „ODNOWA” przy Kościele o. Kapucynów, 21-100 Lubartów, ul.
Lubelska 32
g) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lubartowie, ul. Lubelska 36
h) Młodzieżowy Klub Lekkoatletyczny „NEFRYT”, 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68 – 2
oferty
i) Centrum Pomocy „Otoczmy troską życie” , 21-100 Lubartów, Lisów 2D
j) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, 21-100
Lubartów, ul. Lubelska 36B
2) W wyniku wyboru ofert przyznane zostały dotacje dla:
a) Lubartowski Klub Pływacki „SKALAR”, 21-100 Lubartów, ul. Kościuszki 28c/4 – dotacja
w wysokości 2.900,00 zł. W ramach projektu „Ze Skalarem pływam – używek nie zażywam”
zorganizowano zajęcia nauki pływania i doskonalenia pływania na basenie. Głównym
rezultatem było zagospodarowanie czasu wolnego w sposób aktywny i promujący zdrowy styl
życia - bez używek. Odbiorcami było 45 dzieci z klas III – VI szkół podstawowych oraz
młodzież z klas I – III szkół gimnazjalnych z terenu miasta Lubartowa (zajęcia zostały
przeprowadzone w czerwcu 2017 r.). W ramach zadania dzieci uczestniczyły w pogadankach
profilaktycznych oraz otrzymały broszury informacyjno – edukacyjne o tematyce uzależnień.
b) Lubartowski Klub Pływacki „SKALAR”, 21-100 Lubartów, ul. Kościuszki 28c/4 – dotacja
w wysokości 500,00 zł. W ramach zadania zorganizowano imprezę rekreacyjno - sportową
„Rodzinne pływanie dla dzieci z rocznika 2009 i młodszych ”. W spotkaniu uczestniczyło 20
dzieci i 20 rodziców. Na zakończenie uczestnicy otrzymali broszury na temat aktywności
fizycznej i uzależnień.
c) Miejski Klub Sportowy „Lewart” Autonomiczna Grupa Sekcji, 21-100 Lubartów, ul.
Krzywe

Koło 34A – dotacja 3.200,00 zł. W ramach zadania odbyło się 9 turniejów

eliminacyjnych i 2 turnieje finałowe pod hasłem „Gra w ping ponga od używek odciąga”.
Promowano zdrowy stylu życia poprzez aktywność fizyczną. Uczestnicy otrzymali foldery na
temat szkodliwości używek i promujące zdrowy tryb życia. Po odczytaniu referatu na temat
12

szkodliwości używek przeprowadzony został konkurs plastyczny pod nazwą „Używki – nie,
sport – tak”.
d) Uczniowski Klub Sportowy „Rekord”, 21-100 Lubartów, ul. 1 Maja 66/74 – dotacja w
wysokości 2.500,00 zł. Zorganizowany został cykl 8 turniejów koszykówki dla uczniów z
lubartowskich szkół (klasy V-VII i oddziały gimnazjalne) pod hasłem „Rozwijaj pasję
zamiast nałogów”. Łącznie w turniejach wzięło udział 98 osób. Na zakończenie uczestnicy
otrzymali foldery informacyjne dotyczące szkodliwości używek.
e) Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, 21-100 Lubartów, ul. Szaniawskiego 62 – dotacja w
wysokości 2.000,00 zł. W ramach zadania Stowarzyszenie zorganizowało festyn Święto
Rodziny,

w

którym

udział

wzięło

166

uczestników

w

tym

dzieci

wraz

z

rodzicami/opiekunami, W przedsięwzięciu wzięły udział dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
ubogich, niepełnych, niezaradnych wychowawczo i społecznie, w tym w których istnieje
problem alkoholowy. Podczas festynu rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pt. „Rodzina
bez nałogów”, w którym wzięło udział 72 dzieci.
f) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lubartowie, ul. Lubelska 36 – dotacja w wysokości
2.400,00 zł.. Stowarzyszenie zorganizowało turniej pt. „ Alkohol kradnie wolność – Jak żyć
zdrowo?” w którym wzięło udział 15 drużyn po 3- 4 osoby ( uczniowie szkół miejskich,
rodzice, przedstawiciele stowarzyszeń ). Treści zawarte podczas imprezy dotyczyły
szkodliwości zażywania używek, zasad zdrowego żywienia oraz możliwości spędzania
wolnego czasu bez nałogów.
g) Młodzieżowy Klub Lekkoatletyczny „NEFRYT”, 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68 –
dotacja w wysokości 3.500,00 zł.

W ramach zadania odbyło się 30 spotkań w formie

wycieczek biegowych w okresie siedmiu miesięcy. W każdym spotkaniu uczestniczyło 10-12
osób w tym dzieci z opiekunami oraz młodzież. Zajęcia te wpłynęły pozytywnie na
kształtowanie właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży. Uprawianie sportu motywuje do
samorozwoju oraz wpływa pozytywnie na kreowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.
h) Centrum Pomocy „Otoczmy troską życie” , 21-100 Lubartów, Lisów 2D – dotacja w
wysokości 2.500,00 zł. W ramach dotacji zorganizowano familijny festyn integracyjny pt.
„Potrzeba spojrzenia miłości” w którym wzięło udział około 80 osób. Podczas imprezy
propagowano zdrowy styl życia bez nałogów, uczestnicy otrzymali broszury na temat
uzależnienia od alkoholu. Poprzez wspólne gry i zabawy, fachowe poradnictwo
psychologiczne uczestnicy poznali formy i metody profilaktyki uzależnień w trakcie
kulturalnego spędzania wolnego czasu.
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Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Nadzieja” 21-100 Lubartów, ul. 3 Maja 24A
złożyło w drodze konkursu kompleksową ofertę obejmującą:
1. Działania umożliwiające dostęp do pomocy terapeutycznej, konsultacyjnej, porad
prawnych

i

obywatelskich

dla

osób

uzależnionych

od

alkoholu,

narkomanii,

współuzależnionych, a także innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Działania w zakresie promowania zdrowego stylu życia przez organizację różnych form
spędzania wolnego czasu i organizację imprez w obszarach kultury i sztuki, edukacji, kultury
fizycznej i sportu, krajoznawstwa i turystyki – bez zażywania używek.
3. Zorganizowane formy działalności anonimowych alkoholików
4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej.
Kwota dotacji – 60.000,00 zł. W ramach dotacji:
1) Odbyły się warsztaty korekcyjno – edukacyjne dla par i małżeństw – uczestniczyło 24
osoby
2) Przeprowadzono 80 godzin psychoterapii grupowej „Grupa dalszego leczenia”, udział
wzięło 15 osób
2) Przeprowadzono 150 godzi psychoterapii indywidualnej – „Trzeźwy wgląd w siebie”,
udział wzięło dla 19 osób
3) Udzielonych zostało 72 porady prawne dla 67 osób w wymiarze 40 godzin
4) Zorganizowano imprezę plenerową z okazji Dnia Dziecka, w której wzięło udział 90 osób,
w tym 60 dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i dzieci ze świetlicy
środowiskowej działającej przy MOPS-ie.
5) Wyjazd do Farmy Iluzji Parku Edukacji i Rozrywki – efektem wyjazdu rodziców z dziećmi
(32 osoby) było integrowanie rodziny wewnątrz systemu rodzinnego jak i z innymi rodzinami
– zewnątrz systemu oraz aktywne i proedukacyjne spędzanie wolnego czasu.
6) Wakacyjne warsztaty integracyjne dla rodzin (Mazury) w których udział wzięło 50 osób.
Podczas wyjazdu prowadzone były zajęcia przez psychologa i animatora kultury dotyczące
takich zagadnień jak warunki konstruktywnej komunikacji małżeńskiej, mapa emocji w
relacjach z bliskimi, rola zabawy w wychowywaniu dzieci. Zajęcia te umożliwiły
wypracowanie nowych sposobów postępowania z dzieckiem, także w oparciu o
doświadczenia innych rodziców.
7) Mikołajki – w których udział wzięło ok. 100 osób w tym dzieci i wnuki członków
stowarzyszenia oraz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych objętych wsparciem przez MOPS.
8) Piknik trzeźwościowy w ogrodzie o.o. Kapucynów, w którym wzięło udział ok. 200 osób.
Imprezie towarzyszyły liczne atrakcje dla dzieci. Wśród uczestników były dzieci ze
środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których strukturach występuje osoba
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uzależniona, dzieci ze świetlicy środowiskowej działającej przy MOPS–ie oraz mieszkańcy
miasta i gminy Lubartów.
9) Program rozwoju duchowego połączony z pielgrzymką do Wambierzyc w intencji
utrzymania trzeźwości i zgody w rodzinie. W pielgrzymce uczestniczyło 50 osób.
10)

Opracowanie materiałów profilaktycznych i zamieszczenie ich w prasie lokalnej –

zadanie zrealizowano poprzez umieszczenie dwóch artykułów w zakresie przeciwdziałania
problemom związanych z uzależnieniami.
11) Obchody XXVI rocznicy powstania stowarzyszenia, w której wzięło udział ok. 300 osób,
w tym przedstawiciele instytucji zajmujących się pomocą

dla osób uzależnionych i

współuzależnionych.
Zadania zostały wykonane zgodnie z ofertą.
Zadanie 4.
Zapewnienie działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Realizacja zadania przez Gminę przy współudziale MKRPA:
1. Zakup usługi w zakresie spektaklu o tematyce uzależnień - Spektakl muzyczny „Niećpa
2017” zorganizowany był przez Pomorską Agencję Imprez Artystycznych „PAJA”. Koszt
zakupu kart wstępu wyniósł 3.240,00 zł. Karty wstępu zakupiono dla pedagogów szkolnych,
członków MKRPA, członków stowarzyszeń zajmujących się tematyką uzależnień oraz
uczniów samorządu uczniowskiego II Liceum Ogólnokształcącego w Lubartowie.
2. Zakup materiałów, artykułów i nagród:
1) Wsparcie finansowe organizacji konkursu – zakup nagród dla uczniów szkół
podstawowych z klas IV-VI biorących udział w konkursie wiedzy prewencyjnej „Jestem
bezpieczny” organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Lubartowie (wiedza z
zakresu bezpieczeństwa dziecka, uzależnień i zagrożeń z nim związanych oraz przepisów
ruchu drogowego”). Koszt zakupu – 800,00 zł
2) Zakup materiałów i artykułów biurowych
3. Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia
odwykowego lub w przypadku odmowy - podejmowanie czynności zmierzających do
orzeczenia wobec osoby uzależnionej od alkoholu

obowiązku poddania się leczeniu w

zakładzie lecznictwa odwykowego (rozmowy z osobami skierowanymi na komisję,
świadkami, kierowanie do biegłego, kierowanie wniosków do Sądu)
6. Prowadzenie kontroli przestrzegania

przepisów sprzedaży napojów alkoholowych na

terenie miasta Lubartów.
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7. Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz
ilości tych punktów określonych w stosownych uchwałach Rady Miasta Lubartów
8. Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie (m.in. udział w pracach grup roboczych
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie)
9. Opiniowanie wniosków związanych z otwartym konkursem ofert na realizację zadań
objętych niniejszym programem
Członkowie

Miejskiej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

uczestniczyli w 19 posiedzeniach. Rozpatrzyli 19 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych. Przeprowadzili rozmowy z 48 osobami podejrzanymi o uzależnienie
od alkoholu oraz 43 członkami rodzin osób zgłoszonych o nadużywanie napojów
alkoholowych. Z niektórymi z nich odbyto rozmowy kilkakrotnie. W stosunku do 44 osób
wszczęto postępowanie sądowe.
W 2017 r. obrót ze sprzedaży gastronomicznej wyniósł 1.098.280,95 zł, a ze sprzedaży
w punktach z przeznaczeniem spożycia poza miejscem sprzedaży wyniósł 22.318.415,94 zł.
W sumie: 23.416.696.89 zł. Obroty za poszczególne klasy alkoholu przedstawiały się
następująco: napoje alkoholowe do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa – 12.278.524,87 zł,
od 4,5% do 18% alkoholu z wyłączeniem piwa – 3.132.370.27 zł, powyżej 18% alkoholu, –
8.005.801.75 zł.

Realizacja zadania 5.
Tworzenie na terenie gminy niezbędnych warunków do aktywnego spędzania wolnego
czasu.
Zgodnie z założeniami Programu na rok 2017 wsparcie finansowe dla obiektów
sportowych przy ul. Parkowej w Lubartowie - budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią,
przyczyniło się do poprawy jakości infrastruktury sportowej. Kreowanie zdrowego i
bezpiecznego stylu życia, szeroko pojęta profilaktyka uzależnień, wytworzenie motywacji do
samorozwoju możliwe jest między innymi poprzez uprawianie sportu.
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III. PODSUMOWANIE FINANSOWE
Planowane dochody stanowiły kwotę 500.000,00 zł, a zostały wykonane w kwocie 502.082,69 zł.
Planowane wydatki stanowiły kwotę 500.000,00 zł, a zostały wykonane w wysokości 460.154,36 zł,
z tego na :
Plan
przeciwdziałanie narkomanii, w tym:

75.000,00

dotacje

Wykonanie
63.794,58
15.000,00

wynagrodzenia bezosobowe i pochodne

979,71

zakup materiałów i wyposażenia

23.546,90

zakup środków żywności

300,00

zakup usług pozostałych

23.967,97

przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:

425.000,00

wydatki bieżące, z tego:

396.359,78
296.359,78

dotacje

75.000,00

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

32,32

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

119.517,89

zakup materiałów i wyposażenia

32.825,89

zakup środków żywności

414,09

zakup pomocy naukowych

953,05

zakup usług zdrowotnych

125,00

zakup energii

12.494,83

zakup usług pozostałych

41.168,25

zakup usług telekomunikacyjnych

572,00

różne opłaty i składki

71,46

opłaty na rzecz budżetów

924,00

ZFŚS

1.983,00

opłaty sądowe

9.764,00

szkolenia pracowników
wydatki inwestycyjne

514,00
100.000,00

100.000,00
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