
UCHWAŁA NR XIX/108/2015
RADY MIASTA KRAŚNIK

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2015 r., poz. 1515),  art. 41 ust. 1, 2  i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2015 r. poz. 1286) oraz  art. 10 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity z 2012 r., poz. 124 z późn. zm.) - Rada Miasta Kraśnik 
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przyjąć do realizacji Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 wraz z zadaniami do realizacji, który stanowi Załącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwały - zwany dalej „Programem”.

§ 2. 

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Kraśnik do przedłożenia Radzie Miasta Kraśnik rocznego sprawozdania z 
wykonania Programu za rok 2016.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kraśnik.

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kraśnik.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kraśnik

Jan Albiniak
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MIEJSKI  PROGRAM   

PROFILAKTYKI  I  ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH  

ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2016 
 

dla Gminy Miejskiej  Kraśnik 
 

Wstęp 
 
 

Do zadań własnych Gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką                  

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz integracją 

społeczną osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych.  

  Realizacja niniejszych zadań prowadzona jest w postaci Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zwany dalej 

„Programem”, który uchwalany  jest corocznie przez Radę Miasta Kraśnik. 

 Podstawę prawną opracowania Programu stanowi: 

- ustawa z dnia 26 października o  wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

- ustawa  z dnia 29 lipca  2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 

            Program koresponduje z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie.  

 Przyjęte kierunki działań zbieżne są z wytycznymi wynikającymi z dokumentów 

strategicznych: 

- Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-

2015, 

- Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016, 

- Rekomendacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizowania 

i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
 

   

Główne cele Programu 

 

 Podstawowym celem Programu na 2016 rok jest zapewnienie ciągłości działań                         

o charakterze terapeutycznym, edukacyjnym i doradczym dla osób uzależnionych od alkoholu lub 

narkotyków i ich rodzin, propagowanie trzeźwości i abstynencji oraz budowanie lokalnego 

systemu przeciwdziałania narkomanii lub przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym lub 

narkotykowym, zapobieganie powstawania nowych problemów minimalizowanie tych, jakie już 

występują, inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do kształtowania i utrwalania 

pozytywnych postaw i wartości przy szczególnym uwzględnieniu dzieci i młodzieży. 

 Zaplanowane działania są rokrocznie  rozszerzane i opracowywane tak, aby realizacja jego 

celów przynosiła wymierne korzyści dla poszczególnych grup mieszkańców naszego miasta. 

Załącznik do Uchwały Nr XIX/108/2015

Rady Miasta Kraśnik

z dnia 26 listopada 2015 r.
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  Program uwzględnia działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii, które będą skierowane do wszystkich 

mieszkańców. Zawiera działania profilaktyczno-informacyjne, mające na celu propagowanie 

zdrowego stylu życia i zmianę postaw przy użyciu sprawdzonych  i rekomendowanych programów 

profilaktycznych, odpowiadających na środowiskowe zapotrzebowanie. Program uwzględnia 

system działań pomocowych skierowanych do osób uzależnionych, osób spożywających alkohol w 

sposób ryzykowny i szkodliwy, jak również  do ich rodzin. W celu zapewnienia skuteczności, 

uwzględnione działania są długofalowe, konsekwentnie wdrażane oraz systematycznie prowadzone 

na terenie naszego miasta.  

 
 

Cele szczegółowe: 

-    ograniczenie rozmiarów szkód zdrowotnych, psychologicznych i społecznych spowodowanych 

nadużywaniem alkoholu, przemocy w rodzinie oraz  używaniem narkotyków  na poziomie 

 lokalnym, 

- zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych i narkomanii oraz 

zmniejszanie rozmiarów tych, które aktualnie występują, 

- rozwój i popieranie działalności informacyjnej i kulturalnej podejmowanej w celu  

informowania społeczeństwa o szkodliwości alkoholu oraz skutkach choroby alkoholowej                               

i używania narkotyków, 

- prowadzenie działalności wychowawczej i zapobiegawczej poprzez realizację skutecznych 

programów profilaktyki wobec dzieci i młodzieży, 

- wypracowanie wśród dzieci i młodzieży racjonalnych postaw wobec alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych poprzez wdrażanie i realizację programów profilaktycznych, informacyjno – 

edukacyjnych,  
- wspomaganie współpracy międzyinstytucjonalnej w obszarze profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, 
- zwiększanie dostępności  terapii w zakresie nowoczesnych wdrożeń i metod pomocy dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych, 

-  prowadzenie działań w celu ochrony ofiary przemocy w rodzinie a także oddziaływań 

edukacyjnych, korekcyjnych i terapeutycznych dla osób stosujących przemoc, 

-  wspieranie procesu trzeźwienia osób uzależnionych od alkoholu, 

-   zwiększanie oddziaływań w celu motywowania do podjęcia leczenia odwykowego, 

- zapewnienie mieszkańcom miasta Kraśnik możliwości uzyskania wsparcia oraz pomocy             

w rozpoznaniu problemów wynikających z nadużywania alkoholu, środków psychoaktywnych               

i przemocy w rodzinie, 

-  organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, 

- organizowanie imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, integracyjnych, festynów oraz 

imprez lokalnych, które promują zdrowy styl życia, bez używek, 

- podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów związanych z uzależnieniami, 

-   monitorowanie problemów alkoholowych i narkotykowych, 

- kontrola rynku napojów alkoholowych, w kontekście przestrzegania zasad i warunków 

korzystania z zezwoleń, zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
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Diagnoza problemów alkoholowych i narkomanii 
 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

przeprowadził w 2014 roku badania audytoryjne wśród dorosłych mieszkańców naszego miasta.  

 Badanie trwało od marca do czerwca 2014 r. Ankiety przeprowadzono wśród rodziców 

dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych  oraz wśród interesantów Urzędu Miasta. W badaniu 

wzięło udział 468 osób. W celu ograniczenia  liczby nieprawdziwych odpowiedzi udzielanych 

przez badanych respondentów poinformowano o dobrowolności udziału w badaniu, zapewniono 

 o całkowitej anonimowości. W trakcie analizy materiałów badawczych zwrócono uwagę na braki 

danych oraz sposób wypełnienia kwestionariusza mogący świadczyć o niepoważnym traktowaniu 

badań. Odrzucono 66 ankiet, zaakceptowano do badania 402 ankiety. 

 

 Zbadaliśmy, jaka jest hierarchia problemów społecznych wśród mieszkańców Kraśnika. 
 

Jakie problemy społeczne uważa Pan/i 

za najważniejsze na terenie naszego miasta? 

 

Problem społeczny: 

 

liczba 

 

% 

 

Bezrobocie 

 

358 

 

89,05 

 

Alkoholizm 

 

184 

 

45,77 

 

Ubóstwo/ niewydolność materialna rodziny 

 

167 

 

41,54 

 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

i prowadzenia gospodarstwa domowego 

 

 

64 

 

 

15,92 

 

Przemoc w rodzinie 

 

52 

 

12,93 

 

Problemy wieku podeszłego/izolacja społeczna osób starszych 

 

38 

 

9,45 

 

Niepełnosprawność i długotrwała choroba 

 

37 

 

9,20 

 

Wielodzietność i problemy rodzin niepełnych 

 

31 

 

7,71 

 

Brak poczucia bezpieczeństwa u mieszkańców (przestępczość) 

 

30 

 

7,46 

 

Bezdomność 

 

20 

 

4,97 

 

Inne: nieestetyczny wygląd miasta, zaniedbane dzielnice i 

ulice, przestępczość nieletnich, brak możliwości spędzenia 

wolnego czasu: imprezy sportowe, kluby 

 

 

3 

 

 

0,74 
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 Z uwagi na to, że badani mieli możliwość wyboru większej liczy odpowiedzi, nie sumują 

się one do 100%.  

Według respondentów w skali lokalnej na pierwsze miejsce wysuwa się problem bezrobocia -  

89,05%. Alkoholizm postrzegany jest jako jedno z ważniejszych zagrożeń (drugi w  hierarchii 

ważności – 45,77%).  

 Do głównych przyczyn występowania problemu uzależnień w naszym mieście badani 

wskazali: bezrobocie (utrata pracy) 86,31%, niezaradność życiowa 47,01%, indywidualne 

skłonności do popadania w nałogi 40,79%, konflikt rodzinny, rozpad rodziny 39,55%, dostępność 

do środków psychoaktywnych 17,91%, wzorce społeczne 16,16% - (badani mieli możliwość 

wyboru większej liczy odpowiedzi). 

 Na pytanie: Czy uważa Pan/i, że posiada dostateczną wiedzę na temat uzależnień 

odpowiedziało: raczej tak 60,69%, zdecydowanie tak 24,13%, trudno powiedzieć 9,45%, raczej nie 

4,98%, zdecydowanie nie 0,75%. 

 Zdaniem respondentów w mieście Kraśnik występuje problem alkoholizmu, ale problem 

ten nie jest większy niż gdzie indziej, tak odpowiedziało 49,75%, problem ten dotyka zbyt wielu 

osób, odpowiedziało 39,06%, 5,72% nie ma zdania, problem alkoholizmu występuje, ale są to 

nieliczne przypadki 5,47%. 

 
 

Jak Pan/i uważa, które osoby najczęściej dotyka problem alkoholizmu w pana/i gminie? 

 

 

 

liczba 

 

% 

 

Ludzi, którzy mają problemy życiowe ( np. w pracy,  

w małżeństwie) 

 

 

260 

 

 

64,67 

 

Ludzi mających trudną sytuację materialną 

 

237 

 

58,95 

 

Ludzi, którzy wychowali się w rodzinie z problemem 

alkoholizmu 

 

 

199 

 

 

49,50 

 

Głównie ludzi młodych 

 

132 

 

32,83 

 

Głównie mężczyzn 

 

55 

 

13,68 

 

Ludzi mających bardzo dobrą sytuację materialną 

 

27 

 

6,71 

 

Głównie ludzi starszych 

 

15 

 

3,73 

 

Inne: bezrobotnych, kobiety, dzieci z domów patologicznych  

i domów dziecka  

 

 

4 

 

 

0,99 

 

Z uwagi na to, że badani mieli możliwość wyboru większej liczy odpowiedzi, nie sumują się one 

do 100%.  

 Na pytanie: Jak Pan/i uważa, czy alkohol w piwie jest mniej groźny niż w wódce: „tak” 

wskazało  12,19% badanych, „nie” wskazało 87,81 %. Wiemy, że alkohol etylowy zawarty  

w piwie jest taką samą substancją, co alkohol zawarty w winie i wódce. Poszczególne napoje: 

piwo, wino, wódka różnią się od siebie stężeniem alkoholu. Zdecydowana większość badanych ma 

słuszny pogląd w tej sprawie. 
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 Prawie jednoznacznie respondenci odpowiedzieli na pytanie: Jak Pan/i  uważa, czy 

narkotyki, podobnie jak alkohol powinny być ogólnie dostępne (legalne)? 85,08% odpowiedziało - 

absolutnie nie,  8,21%  - trudno powiedzieć, 5,47% - tak, ale tylko tzw. „miękkie”, 1,24% tak, 

wszystkie. Pozyskana odpowiedź świadczy o bardzo wysokiej świadomości o negatywnych 

skutkach legalności narkotyków bez wyjątku, tzw. narkotyki „miękkie” np. marihuana również nie 

są akceptowane przez respondentów.  

 Zdaniem respondentów w mieście Kraśnik występuje problem narkomanii, ale problem ten 

nie jest większy niż gdzie indziej, tak odpowiedziało 36,57%,  sporadyczne przypadki 21,40%,  

problem ten dotyka zbyt wielu osób  20,14%,  nie mam zdania 80%,  nie ma takiego problemu, 

uważa 1,99%. 

 Mieszkańcy coraz częściej podejmują decyzję, aby z problemem zwrócić  się do specjalisty, 

wiedzą gdzie szukać pomocy. Jeszcze kilka lat temu  ulegał fałszywy stereotyp, że  problem 

alkoholowy w domu rodzinnym to wstyd i nikt inny nie może o tym wiedzieć „problem sam się 

rozwiąże”, co jest oczywiście złudnym myśleniem.  

Systematyczne działania informacyjno-edukacyjne podejmowane w ramach realizacji Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii przynoszą pozytywne efekty. Mieszkańcy coraz częściej podejmują decyzję, aby  

z problemem zwrócić  się do specjalisty, wiedzą gdzie szukać pomocy.  

 

Załóżmy, że bliska Panu/i osoba (np. mąż, żona, rodzic) zbyt często sięga 

 po alkohol lub narkotyki. Jaka byłaby Pana/i reakcja? 

 
 
 

liczba 
 

% 

 

Spróbuję szukać pomocy u specjalistów 

 

217 

 

53,98 

 

Spróbuję problem rozwiązać samodzielnie 

 

114 

 

28,36 

 

Trudno powiedzieć 

 

71 

 

17,66 

 

 89,05%  badanych wie jakie instytucje, organizacje i osoby pomogą rozwiązać problemy 

uzależnień, a 10,95% nie wie. 

 Na pytanie: Czy w Pana/i najbliższym otoczeniu istnieje zjawisko przemocy? Badani różnie 

wskazali: słyszałem o takich przypadkach 34,58%, nie znam takich przypadków 27,36%, znam 

takie przypadki  23,13%, nie słyszałem o takich przypadkach 14,93%. 

   Większość badanych słyszała o  Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – tak wskazało 64,68%,  nie 

wskazało 35,32%. 

   

W 2014 r. przeprowadzono monitoring „Młodzi i substancje psychoaktywne”. Badania 

pokazują, że skala zjawisk związanych z alkoholizmem i narkomanią w wśród dzieci i młodzieży 

jest niewielka. 

 Głównym celem badania była diagnoza występowania zjawiska używania substancji 

psychoaktywnych wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych. Próbę badawczą 

stanowili  uczniowie klas drugich szkół gimnazjalnych i klas piątych szkół podstawowych. 

W celu wyeliminowania ze zbioru uczniów, którzy udzielali na pytania ankiety wewnętrznie 

sprzecznych odpowiedzi dokonano szczegółowej selekcji ankiet. Głównym kluczem selekcji była 

niespójność odpowiedzi w pytaniach dotyczących palenia papierosów, spożywania alkoholu, 

palenia marihuany i zażywania dopalaczy. W rezultacie próba badawcza wśród młodzieży 
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gimnazjalnej wyniosła 33 osoby (20 chłopców i 13 dziewcząt), wśród dzieci klas piątych 146 osób 

(80 chłopców i 66 dziewcząt). Najważniejsze wyniki badania: 

 1) szkoły podstawowe - na postawione w kwestionariuszu pytanie: Czy alkohol, który znajduje się 

w piwie, winie i wódce jest taki sam (to ten sam związek chemiczny) poprawną wiedzą wykazało 

się 24% chłopców i 20% dziewcząt, natomiast 21% chłopców i 26% dziewcząt jest przekonanych, 

że alkohol znajdujący się w piwie, winie, wódce nie jest taki sam. 16% chłopców i 9% dziewcząt 

wskazuje na duże ryzyko związane z okazjonalnym spożywaniem alkoholu. Kolejne kategorie 

odpowiedzi przedstawiają się następująco: małe ryzyko – chłopcy (58%), dziewczęta (62%), brak 

ryzyka – chłopcy (18%), dziewczęta (11%), nie wiem – chłopcy (8%), dziewczęta (18%). 89% 

chłopców i 92% dziewcząt wskazuje na duże ryzyko, a 0% dziewcząt i 6% chłopców wskazuje na 

małe ryzyko związane z nałogowym spożywaniem alkoholu. 5% chłopców i 5% dziewcząt 

tłumacząc się niewiedzą nie zajęła jednoznacznego stanowiska w tej kwestii. 76% chłopców i 73% 

dziewcząt podziela opinię, że łatwo jest się uzależnić od alkoholu, 3% chłopców i 3% dziewcząt 

jest przeciwnego zdania, a 10% chłopców i 8% dziewcząt wyraża opinię, że pijąc alkohol 

okazjonalnie, nigdy się nie uzależni. Poza tym 16% chłopców i 18% dziewcząt nie ma na ten temat 

wiedzy. Odpowiedzi na pytanie: Ile miałeś/miałaś lat, kiedy zdarzyło Ci się po raz pierwszy                 

w życiu spróbować alkoholu dla respondentów  przedstawiają się następująco: 7 lub mniej lat – 5% 

chłopcy, 6% dziewczęta, 8-10 lat – 5% chłopcy, 8% dziewczęta, 11-12 lat – 3% chłopcy, 2% 

dziewczęta. Spośród przebadanych uczniów 86% chłopców i 81% dziewcząt jeszcze nigdy nie 

próbowało alkoholu. Z kolei piwo było pierwszym alkoholem dla 10% chłopców i 12% uczennic; 

szampan dla 3% chłopców i 2% dziewcząt, wino dla 3% chłopców i 0% dziewcząt, wódka dla 3% 

chłopców i 0% dziewcząt, natomiast drink dla 1% chłopców i 3% dziewcząt. Spośród 

ankietowanych 5% chłopców i 0% dziewcząt nie wie jaki piło alkohol.  W opinii 4% chłopców 

oraz 0% dziewcząt osobie w ich wieku łatwo jest kupić alkohol, przeciwnego zdania jest 30% 

chłopców i 29% dziewcząt. Dla 5% chłopców i 2% dziewcząt wymaga to kilku prób zakupu, 

chociaż zadowalający jest fakt, że 65% chłopców i 71% dziewcząt nigdy nie próbowało zakupić 

alkoholu. 

2) szkoły gimnazjalne - należy stwierdzić, że 5% chłopców i 15% dziewcząt swój pierwszy alkohol 

spożyło w wieku 11 lat lub mniej, 10% chłopców i 15% dziewcząt w wieku 12-13 lat,  

 a 10% chłopców i 0% dziewcząt w wieku 14 lat. Spośród przebadanych gimnazjalistów 60% 

chłopców  i 62% dziewcząt jeszcze nigdy nie próbowało alkoholu. 10% chłopców i 23% dziewcząt 

pierwszym alkoholem zostało poczęstowanych przez rodziców, 15% chłopców i 8% dziewcząt 

przez kolegów lub koleżanki, a 0% chłopców i 8% dziewcząt przez innych dorosłych, 0% 

chłopców i 0% dziewcząt podkradło alkohol dorosłym, a 5% chłopców i 0% dziewcząt kupiło 

alkohol samemu. Dla 20% chłopców i 39% dziewcząt zakupienie piwa byłoby niemożliwe, dla 

20% chłopców i 38% dziewcząt zakupienie piwa byłoby bardzo trudne, dla 55% chłopców i 23% 

dziewcząt łatwe, a 5% chłopców i 0% dziewcząt z zakupieniem piwa nie miałoby żadnych 

problemów. W opinii badanych 20% chłopców i 39% dziewcząt napotkałoby niemożliwe do 

przeskoczenia problemy z zakupem wina, 30% chłopców i 31% dziewcząt napotkałoby bardzo 

duże problemy z zakupem wina, jednak dla 35% chłopców i 15% dziewcząt zakup wina byłby 

łatwy, a dla 15% chłopców i 15% dziewcząt bardzo łatwy. Zakup wódki wydaje się być 

niemożliwy dla 30% chłopców i 38% dziewcząt, bardzo trudny dla 35% chłopców i 31% 

dziewcząt, łatwy dla 30% chłopców i 23% dziewcząt oraz bardzo łatwy dla 5% chłopców i 8% 

dziewcząt. Z kolei spośród zapytanych gimnazjalistów 10% chłopców i 15% dziewcząt przyznało, 

że kiedykolwiek zdarzyło im się upić, 5% chłopców i 15% dziewcząt przyznało, że w ciągu 

ostatniego roku zdarzyło im się zataczać, mówić niewyraźnie lub nie pamiętać niektórych 

wydarzeń, natomiast 5% chłopców i 0% dziewcząt przyznało, że w ciągu ostatnich 30 dni przed 

badaniem zdarzyło im się upić. 10% gimnazjalistów  i 8% gimnazjalistek   w ciągu ostatniego roku 

kupiło dla siebie alkohol, natomiast w ciągu ostatnich 30 dni kupiło dla siebie alkohol 5% 
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chłopców i 8% dziewcząt. Wprawdzie nie można jeszcze mówić o występowaniu zjawiska 

spożywania alkoholu w wymiarze masowym, to niepokojący jest fakt tak częstego upijania się 

młodych ludzi zwłaszcza, że niemalże połowa badanych jest przekonana o łatwej dostępności 

jakiegokolwiek trunku. Dla 20% chłopców i dla 8% dziewcząt zdobycie marihuany byłoby łatwe,  

a dla 0% chłopców i 0% dziewcząt bardzo łatwe. Spośród badanych 50% chłopców  i 54% 

dziewcząt przyznało, że zdobycie marihuany byłoby niemożliwe, a 30% chłopców i 38% 

dziewcząt wskazało na trudności w zdobyciu marihuany. Należy stwierdzić, że w wieku 11 lat lub 

mniej pierwszy raz spróbowało marihuany 0% chłopców i 0% dziewcząt, w wieku 12-13 lat 0% 

chłopców i 8% dziewcząt, a 5% chłopców i 8% dziewcząt spróbowało marihuany w wieku 14 lat. 

Spośród badanych 0% chłopców i 0% dziewcząt nie pamięta ile miało lat, gdy po raz pierwszy 

spróbowało marihuany. Należy odnotować, że spośród gimnazjalistów 95% chłopców i 84% 

dziewcząt jeszcze nigdy nie sięgnęło po ten narkotyk. Spośród badanych uczniów 5% chłopców             

i 8% dziewcząt samemu sięgnęło po marihuanę, 0% chłopców i 0% dziewcząt podkradło                     

ją dorosłym. Z kolei 0% chłopców i 8% dziewcząt zostało nią poczęstowanych przez koleżanki lub 

kolegów, 0% chłopców i 0% dziewcząt zostało marihuaną poczęstowanych przez rodziców, 0% 

chłopców i 0% dziewcząt zostało nią poczęstowanych przez innych dorosłych. Dla 35% chłopców  

i 47% dziewcząt zdobycie dopalaczy byłoby niemożliwe, dla 45% chłopców i 38% dziewcząt 

byłoby bardzo trudne. Z kolei 15% chłopców i 15% dziewcząt deklaruje łatwy dostęp i 5% 

chłopców oraz 0% dziewcząt bardzo łatwy dostęp do dopalaczy. 0% chłopców i 0% dziewcząt 

twierdzi, że dopalacze można kupić w szkole, 10% chłopców i 8% dziewcząt jest zdania, że przez 

internet, 15% chłopców i 15% dziewcząt wskazuje lokal, dyskotekę, a 0% chłopców i 0% 

dziewcząt podwórko, ulicę. 0% chłopców i 0% dziewcząt po raz pierwszy dopalaczy spróbowało          

w wieku 11 lat lub mniej, 5% chłopców i 8% dziewcząt w wieku 12-13 lat, a 0% chłopców i 0% 

dziewcząt w wieku 14 lat. Spośród badanych 0% chłopców i 0% dziewcząt nie pamięta ile miało 

wtedy lat. Ponadto 95% chłopców i 92% dziewcząt deklaruje,  że nigdy nie próbowało dopalaczy. 

5% chłopców i 8% dziewcząt samemu sięgnęło po dopalacze, 0% chłopców i 0% dziewcząt 

podkradło je dorosłym. Z kolei 0% chłopców i 0% dziewcząt zostało nimi poczęstowanych przez 

koleżanki lub kolegów, 0% chłopców i 0% dziewcząt zostało dopalaczami poczęstowanych przez 

rodziców, a 0% chłopców i 0% dziewcząt zostało nimi poczęstowanych przez innych dorosłych. 

3) podsumowania i wnioski - badani uczniowie zazwyczaj są motywowani przez swoich kolegów 

lub koleżanki. Dotyczy to wszystkich sfer, zarówno palenia papierosów, picia alkoholu, jak 

również palenia marihuany i zażywania dopalaczy, chociaż uczniowie, głównie szkoły 

podstawowej, podkreślają, że pierwszym alkoholem poczęstowali ich rodzice. Nie bez znaczenia 

pozostaje fakt przysłowiowej lampki szampana w noc sylwestrową. Być może staje się to 

przyzwoleniem dla młodych, wchodzących w życie ludzi. Stawiając w korespondencji zagadnienie 

zażywania środków psychoaktywnych z opinią o zażywaniu środków przez młodzież należy 

stwierdzić, że dużą rolę może odgrywać grupa odniesienia. Młodzi ludzie częściej wskazują,  

że „ktoś coś robi” niż sami się przyznają do tego, że np. palą papierosy, piją alkohol. Stwierdza się, 

iż nadal głównym celem w realizacji zadań powinny  być wdrażanie nowoczesne  programy  

profilaktyczne uczące młodzież umiejętności odmawiania i dokonywania prawidłowych wyborów.  
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Rynek napojów alkoholowych w Kraśniku 
 

  Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych: 
 

Lata sklepy lokale  

gastronomiczne 

Ogółem 

2010 75 33 108 

2011 73 30 103 

2012 83 29 112 

2013 81 26 107 

2014 81 27 108 

do 31.08.2015  83 28 111 

 

 

Liczba wydanych zezwoleń w poszczególnych kategoriach: 

 

 

Kategoria 

2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. do 31.08.2015 

sklepy lokale 

gastr. 

sklepy lokale 

gastr. 

sklepy lokale 

gastr. 

sklepy lokale 

gastr. 

 

sklepy 

lokale 

   gastr. 

o 

zawartości 

do 4,5% 

alkoholu 

oraz na 

piwo 

 

19 

 

11 

 

16 

 

11 

 

22 

 

6 

 

30 

 

4 

 

24 

 

9 

o 

zawartości 

powyżej 

4,5% do 

18% 

alkoholu,             

z 

wyjątkiem 

piwa 

 

17 

 

5 

 

15 

 

4 

 

16 

 

1 

 

26 

 

3 

 

20 

 

7 

o 

zawartości 

powyżej 

18% 

alkoholu 

 

15 

 

4 

 

15 

 

6 

 

16 

 

3 

 

27 

 

3 

 

20 

 

6 

    Źródło: Urząd Miasta Kraśnik 
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Dane z Ośrodka Terapii Uzależnień w Kraśniku, ul. Kościuszki 26  

i Poradni Leczenia Uzależnień w Kraśniku, ul. Fabryczna 6: 

 
 

 

 

Lata 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  do  

31.07.2015 r.  

Osoby uzależnione            

od alkoholu  ogółem 

 

160 

 

169 

 

161 

 

197 

 

262 

 

240 

 

203 
 

167 

Kobiety 28 20 25 31 33 61 37 32 

Mężczyźni 132 149 136 166 229 179 166 135 

Osoby               

współuzależnione 

ogółem 

 

115 

 

84 

 

28 

 

111 

 

139 

 

119 

 

93 

 
87 

Kobiety 100 76 25 100 124 107 86 80 

Mężczyźni 15 8 3 11 15 12 7 7 

 

 

 Lata 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  do  

31.07.2015 r. 

Osoby 

uzależnione            

od substancji 

psychoaktywnych 

ogółem 

 

21 

 

20 

 

30 

 

35 

 

45 

 

31 

 

38 

 
23 

Kobiety 5 3 5 7 35 8 12 4 

Mężczyźni 16 17 25 28 10 23 26 19 

Osoby 

współuzależnione 

ogółem 

 

29 

 

23 

 

28 

 

30 

 

30 

 

43 

 

47 

 

26 

Kobiety 21 20 25 27 22 30 32 22 

Mężczyźni 8 3 3 3 8 13 15 4 
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Dane Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w mieście Kraśnik 

działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku: 

 

 
 

 
 

Lata 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
do  

31.07.2015 r. 
 

liczba zgłoszeń 

Niebieskich Kart 

ogółem 

 

 

27 

 

 

37 

 

 

156 

 

 

 

49 

 

w tym z problemem 

alkoholowym  

 

18 

 

19 

 

88 

 

39 

 

 

Dane dotyczące postępowań prowadzonych 

przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kraśniku: 

 
 

 

Liczba: 

 

 

Lata 

 

2010  
 

2011  
 

2012  
 

2013 
 

2014 
do 

31.08.2015 r. 

 
 

 

nowych wniosków, które wpłynęły  

do Komisji  w związku                               

z nadużywaniem alkoholu 
 

 

67 

 

71 

 

77 

 

76 

 

92 

 

63 

 

 

osób uzależnionych                                   

i współuzależnionych wezwanych  

na Komisję 
 

 

160 

 

   162 

 

180 

 

205 

 

275 

 

163 

  

 

osób uzależnionych                                   

i współuzależnionych, które 

zgłosiły się na Komisję 
 

 

77 

 

69 

 

65 

 

91 

 

100 

 

61 

 

osób skierowanych do Sądu 

Rejonowego w Kraśniku w sprawie 

zastosowania obowiązku poddania 

się leczeniu odwykowemu 
 

 

 

44 

 

 

39 

 

 

42 

 

 

46 

 

 

49 

 

 

17 
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Dane Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku: 
 

 

 

Liczba: 

 

 

Lata 

 

2010  
 

2011  
 

2012 
 

2013 
 

2014  
do 

31.08.2015 r. 

 
 
 

interwencji w ramach procedury 

Niebieskiej Karty  

 

18 

 

 

61 

 

22 

 

38 

 

148 

 

52 

 

zdarzeń drogowych, gdzie 

sprawcy byli pod wpływem 

alkoholu (po narkotykach, brak 

danych) 
 

 

62 

 

40 

 

15 

 

14 

 

26 

 

6 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba: 

 

2014 r. 
 

do 31.08.2015 r. 

 
 
 

interwencji w szkołach dotyczących 

nieletnich mających kontakt: 
 

- z narkotykami 

- z alkoholem 

 

 
 

0 

2 

 

 
 

0 

2 
 

ujawnionych małoletnich pod 

wpływem alkoholu (wiek małoletnich 

ujawnionych to 13-17 lat) 

 

10  
(w tym  

chłopcy- 7, 

dziewczynki - 3) 

 

9  
(w tym  

chłopcy – 7, 

dziewczynki - 2) 
 

wniosków dot. nieletnich 

zagrożonych demoralizacją 

związanych z piciem alkoholu 

skierowanych do Sądu Rodzinnego   

w Kraśniku 

 

 

 

10 

 

 

9 
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Placówki oraz instytucje zajmujące się działalnością 

 profilaktyczną i naprawczą 

 

 

Lp. 

 

Nazwa instytucji 

 

Działania 
 

1. 

 

Miejska Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

 

Opiniuje, inicjuje i nadzoruje wykonanie „programu”. Opiniuje 

oferty na realizację zadań publicznych oraz kontroluje ich 

wykonywanie. Przeprowadza rozmowy interwencyjno-motywujące 

w związku z nadużywaniem alkoholu i używaniem narkotyków. 

Podejmuje czynności zmierzające do orzekania o zastosowaniu 

wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddawania się  

leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Opiniuje decyzje            

o cofaniu zezwoleń  w przypadku naruszania prawa. Prowadzi 

kontrolę przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń. 
 

2. 

 

NZOZ  

Ośrodek Terapii 

Uzależnień 

 

Diagnozowanie osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. 

Psychoterapia dla osób uzależnionych od alkoholu i  narkotyków, 

współuzależnionych dzieci i młodzieży z rodzin z problemem 

alkoholowym. Terapia w programie podstawowym                            

i ponadpodstawowym w trakcie sesji indywidualnych i grupowych. 
 

3. 

 

NZOZ Poradnia 

Leczenia Uzależnień 

 

Diagnozowanie osób uzależnionych od alkoholu, środków 

psychoaktywnych i hazardu. Psychoterapia indywidualna i grupowa 

dla osób uzależnionych. Diagnozowanie osób współuzależnionych         

i DDA oraz psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób 

współuzależnionych i DDA. Terapia małżeńska. 

     

    4. 

 

Powiatowy Zespół 

Poradni 

Psychologiczno- 

Pedagogicznych 

 

Diagnoza, terapia, edukacja osób z problemem alkoholowym  oraz 

innych zainteresowanych  pomocą w zakresie rozwiązywania   

problemów. 

 

    5. 

 

Stowarzyszenie 

Trzeźwościowe 

"Uśmiech" 

 

Uczenie życia bez alkoholu, pomoc w sytuacjach kryzysowych, 

przybliżenie sposobów funkcjonowania społecznego. Działalność 

edukacyjna dotycząca rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz rekreacyjna promująca zdrowy styl życia.  

 

6. 

 

Rodzinny Punkt 

Konsultacyjno-

Informacyjny        

„Promyk ”                         

 

Prowadzi działalność informacyjną oraz diagnostyczno-

konsultacyjną, edukację prozdrowotną oraz pomoc dzieciom                  

i młodzieży w kryzysach szkolnych, rówieśniczych, osobistych 

zagrożonych patologią społeczną, pomoc w nauce, odrabianiu lekcji, 

organizowanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań. 

 

7. 

 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

 

Wsparcie i pomoc finansowa dla osób i rodzin pozostających  

w trudnych sytuacjach życiowych związanych z problemami 
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uzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz przemocą domową. 

Pomoc ma na celu przezwyciężanie niepowodzeń, których nie są          

w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości                    

i uprawnienia. Realizuje Miejski Program Profilaktyki  

i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii 

 

8. 

 

PZOZ 

Poradnia Zdrowia 

Psychicznego 

 

Diagnozowanie problemów zdrowotnych osób uzależnionych od 

alkoholu. Diagnozowanie i poradnictwo, kierowanie na konsultacje 

specjalistyczne, farmakologiczne wspieranie psychoterapii 

uzależnienia. 

 

9. 

 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

Opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, umieszczanie na 

podstawie postanowienia Sądu dzieci  w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy 

finansowej takim rodzinom. Kierowanie osób starszych do domów 

pomocy społecznej, a także udzielanie wsparcia finansowego 

osobom niepełnosprawnym.  

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kraśniku 

 
Siedzibą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 4a. 
 

1.  Do zadań Komisji należy w szczególności: 
 

-  wszczynanie postępowań w sprawie nadużywania alkoholu i zażywania narkotyków, 

- ze względu na ważny interes rodzinny lub społeczny wszczynanie postępowań z urzędu 

   wobec osób nadużywających alkohol lub zażywających narkotyki i podejmowanie działań 

   motywujących do podjęcia leczenia, 

-  w sprawach o nadużywanie alkoholu w związku z zaistnieniem przesłanki ustawowej tzn.  

    rozkładu pożycia rodzinnego, demoralizacji nieletnich lub zakłócania spokoju lub 

    porządku publicznego oraz po wyczerpaniu wszystkich możliwości podejmowanie 

    działania zmierzające do orzeczenia przez Sąd zastosowania wobec osoby uzależnionej 

    od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,                         

- prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania 

    napojów alkoholowych, 

- przeprowadzanie rozmów w sprawach osób nadużywających alkohol lub używających 

    narkotyki oraz udzielanie pomocy ich rodzinom, 

- kierowanie na badanie przez lekarza biegłego i psychologa w celu wydania opinii 

    w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego dla 

    osób, które w związku z nadużywaniem napojów alkoholowych powodują rozpad pożycia 

    rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy, albo systematycznie 

    zakłócają spokój publiczny,                                                        

- rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o udzielenie dotacji z Miejskiego Programu 

    Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania 

    Narkomanii na realizację zlecanych, wspieranych lub powierzanych zadań publicznych. 

    Sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją tych zadań i zawartych umów poprzez 

    kontrole obejmujące  podmioty, które uzyskały dotację. 
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2.  Komisja opiniuje:  

 

a) Projekty uchwał i inne decyzje dotyczące: 

    -  liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu  

       (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, 

    -  zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów 

       alkoholowych, 

    -  Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

       Przeciwdziałania Narkomanii na dany  rok. 

b) Wydawanie zezwoleń i cofanie zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów 

     alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. 

c)  Roczny projekt sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu.  
 

3. W skład Miejskiej Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki  

     i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych. 

 

4. Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mają prawo do  

     wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji oraz kontrolę punktów sprzedaży  

     i podawania napojów alkoholowych. 

5. W ramach Miejskiej Komisji działa podkomisja ds. motywacji do leczenia. 

6. Podstawą ustalenia wysokości wynagrodzenia za jedno posiedzenie Komisji i podkomisji, 

    stanowi odpowiednio: w przypadku przewodniczącego Komisji i podkomisji 10%, 

    w przypadku członków Komisji i podkomisji 7%, a ponadto w przypadku jednego członka 

    komisji kontrolującego punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych za kontrolę 

    jednego  punktu 1% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników 

    ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

7. Podstawą wykonanej pracy są protokoły z posiedzeń komisji, podkomisji i kontroli punktów 

    sprzedaży napojów alkoholowych wraz z listami obecności. 

8. Wypłata wynagrodzeń następuje kwartalnie. 

 

 

System  wdrażania Programu, monitoring i ewaluacja  

 
Wskaźniki efektywności Programu: 
 

- liczba osób uzależnionych korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

  w Kraśniku, 

- liczba osób zgłoszonych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

  w Kraśniku,    

- liczba udzielonych porad  w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjno- Informacyjnym „Promyk”  

  i jego filii,  

- liczba miejsc, w których osoby uzależnione mogą uzyskać pomoc,                                                                   

- liczba zrealizowanych programów profilaktycznych, 

- liczba osób objętych terapią, 

- liczba osób zgłoszonych do Zespołu Interdyscyplinarnego realizującego zadania związane 

  z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i ochrony ofiar  przemocy w rodzinie miasta Kraśnik, 

- liczba przeprowadzonych kontroli punktów obrotu napojami alkoholowymi i jej wyniki, 

- wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu. 
 

Narzędzia ewaluacji Programu: 
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- system zbierania i analiza danych dotyczących realizacji Programu, 

- sporządzenie sprawozdania merytoryczno-finansowego z realizacji Programu. 
 

Monitoring i kontrola efektywności prowadzone będą poprzez: 

1. Sprawozdanie wewnętrzne dla : 

 Urzędu Miasta Kraśnik. 

2. Sprawozdanie zewnętrzne dla: 

    Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie – Urząd Marszałkowski w Lublinie. 
 

           Koordynację realizacji  zdań niniejszego Programu prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kraśniku – dział Sekcja ds. Uzależnień. 

 

Zasady finansowania Programu 
 

           Środki finansowe na realizację zadań  Programu w wysokości 895 000 zł pochodzą                 

z rocznych opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, ujęte  

są  w budżecie Miasta Kraśnik w Dziale 851 - ochrona zdrowia rozdział 85154 – przeciwdziałanie 

 alkoholizmowi – w wysokości 795 000 zł i rozdział 85153 - przeciwdziałanie narkomanii 

w wysokości 100 000 zł. 
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Zadania do realizacji na 2016 rok: 
 

Lp. 

 

 

Nazwa zadania 

 

 

Sposób realizacji 

 

I. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększanie 

dostępności pomocy 

terapeutycznej 

i rehabilitacyjnej 

dla osób uzależnionych 

od  alkoholu                         

i narkotyków 

 

 182 500 zł 

w tym: 

 

 174 500 A 

    8 000 N 

 

 

 

 

1. Programy terapeutyczne dla osób doświadczających 

    przemocy domowej związanej  z nadużywaniem 

    alkoholu – konkurs 
 

 

2. Prowadzenie dodatkowych zajęć z grupami 

    dalszego zdrowienia po programie podstawowym -  

    konkurs 
 

 

3. Programy terapii podstawowej i pogłębionej dla 

    osób współuzależnionych - konkurs 
 

 

4. Terapia Dorosłych Dzieci Alkoholików - konkurs 
 

 

5. Programy terapii dla osób uzależnionych, 

    szkodliwie używających i eksperymentujących  

    z substancjami psychoaktywnymi oraz ich rodzin – 

    konkurs 
 

 

6. Wspomaganie działalności stowarzyszeń 

     trzeźwościowych - konkurs 
 

 

7. Działania rehabilitacyjne wzmacniające proces  

    zdrowienia z choroby alkoholowej oraz 

    zapobiegające nawrotom choroby – współfinansowanie 

    zlotów trzeźwościowych, pielgrzymek, rekolekcji,  

    obozów szkoleniowo-terapeutycznych itp. dla  osób 

    uzależnionych i członków ich rodzin – konkurs 
 

 

8. Pokrywanie kosztów sądowych w postępowaniach  

    o zobowiązanie do podjęcia leczenia oraz  

    wynagrodzenie dla biegłych sądowych za badanie 

    i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia 

    od alkoholu 

 

9. Współpraca z  poradniami ambulatoryjnymi 

    leczenia  uzależnień – zakup alkomatów i narkotestów 

 

10.Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji  

     Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

11.Obsługa komisji 
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II. 

 

Udzielanie rodzinom, 

w których występują 

problemy narkomanii 

i problemy związane 

z nadużywaniem 

alkoholu, pomocy 

psychospołecznej 

i prawnej,                                       

a w szczególności 

ochrony przed przemocą 

w rodzinie 

 

 250 500 zł 

w tym: 

 

  229 800 A 

 20 700 N 

1. Prowadzenie Rodzinnego Punktu Konsultacyjno - 

    Informacyjnego „Promyk ” i filii dla osób 

    uzależnionych  i ich  rodzin oraz osób  i rodzin  

    z problemami przemocy w rodzinie: 

    - motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak 

       i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii  

      w placówkach leczenia uzależnienia,  

    - inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy 

      przemocy domowej, 

    - motywowanie do podjęcia terapii zarówno osób  

      uzależnionych, jak i członków ich rodzin, 

    - udzielanie wsparcia i pomocy osobom  i rodzinom  

      z problemami uzależnienia  alkoholowego 

      i narkotykowego przez m.in. psychologa,  

      pedagoga, mediatora,  radcę prawnego, specjalistę  

      terapii  uzależnień, specjalistę  ds. przemocy  

      w rodzinie, 

    - konsultacje i porady psychologiczne w zakresie 

      trudności wychowawczych, 

    - zajęcia dla dzieci i młodzieży z rodzin 

      zagrożonych alkoholizmem i narkomanią 

      z wychowawcą 

  -  prowadzenie dyżurnego telefonu informacyjno- 

     konsultacyjnego 
 

 

2. Wynagrodzenie dla osób dyżurujących 

     w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjno- 

     Informacyjnym „PROMYK” i filii 
 

 

3.  Utrzymanie Rodzinnego Punktu Konsultacyjno - 

     Informacyjnego „Promyk” 
 

 

4.  Materiały, wyposażenie, dożywianie oraz inne 

     koszty związane z funkcjonowaniem Punktu 

     Konsultacyjno-Informacyjnego „Promyk” –  

     organizowanie czasu wolnego, zajęcia 

     edukacyjno-rozwojowe, programy profilaktyczne  

     oraz opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci                         

     i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem  

     i narkomanią  
 

 

5.  Telefon kontaktowy – problemy związane  

     z przemocą, narkomanią  i  alkoholizmem  

     w rodzinie 
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6. Prowadzenie poradnictwa indywidualnego lub 

    grup terapeutycznych dla: - ofiar przemocy 

    domowej - sprawców przemocy domowej – 

    konkurs 

 
 

7. Prowadzenie kursów, warsztatów, dyżurów dla  

    rodziców dotyczących rozwijania umiejętności  

    rozmawiania z dziećmi m.in. o alkoholu, narkotykach,  

    zwiększania umiejętności wychowawczych,  

    na terenie szkół, przedszkoli, parafii, świetlic  

    środowiskowych - konkurs 

 
 

8. Szkolenie dla pracowników oświaty – postępowanie  

    w przypadku podejrzenia przemocy domowej 
 

 

9. Wynagrodzenie pracowników etatowych        

     Sekcji ds. Uzależnień 
 

 

10. Materiały, wyposażenie, szkolenia, utrzymanie 

    strony internetowej 

    www.uzaleznieniamops.krasnik.pl  i inne 

    koszty związane z funkcjonowaniem Sekcji 

    ds. Uzależnień 
 

 

11. Pozostałe wydatki bieżące 
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III. 

 

 

Prowadzenie 

profilaktycznej 

działalności 

informacyjnej 

i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych 

i przeciwdziałania 

narkomanii, 

w szczególności 

dla dzieci  

 i młodzieży 

 

 

 170 500 zł 

w tym: 

 

 128 000 A 

 42 500 N 

 

1. Realizacja w szkołach i przedszkolach ogólnopolskich 

    programów profilaktycznych rekomendowanych przez  

    Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 

    Ośrodek Rozwoju Edukacji i Państwową Agencję 

    Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –  

    umowa zlecenie  
 

 

2. Wspieranie działalności świetlic 

    socjoterapeutycznych i opiekuńczo - 

    wychowawczych – konkurs 
 

 

3. Współfinansowanie alternatywnych zajęć 

    sportowych wspierających zdrowy styl  życia 

    dzieci, młodzieży i dorosłych promujących 

    postawy abstynenckie i życia bez używek – konkurs 

 
 

4. Dofinansowanie obozów, kolonii, wycieczek dla 

    dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem   

    dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami  

    z programem profilaktycznym  mających na celu 

    promowanie zdrowego stylu życia oraz nabywanie 

    umiejętności gospodarowania wolnym czasem –   

    konkurs 

 

5. Prowadzenie działalności w zakresie edukacji  

    publicznej : 
 

 

a/ artykuły, informacje i ogłoszenia w mediach, 

    prenumerata czasopism,druk materiałów  

    profilaktycznych  
 

b/ upowszechnianie wiedzy na temat FAS (Płodowego 

    Zespołu Alkoholowego) oraz FASD (Spektrum 

    Alkoholowych Uszkodzeń Płodu) 
 

 

c/ upowszechnianie wiedzy w  zakresie przeciwdziałania 

    przemocy w rodzinie m.in. wychowanie dzieci bez 

    przemocy 
 

 

d/ upowszechnianie wiedzy na temat szkodliwości  

    narkotyków i dopalaczy 
 

 

  e/ działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości 

      kierowców 

 

Id: F02E8803-0314-4EDD-A257-4D2F9F5B01A9. Podpisany Strona 20



  

 

 6. Udział w kampaniach ogólnopolskich, kampaniach 

      edukacyjnych, organizowanie teatrów, koncertów  

      profilaktycznych, organizowanie konferencji,  

      konkursów, quizów tematycznych z zakresu 

      wiedzy o problemach  uzależnień i ich 

      rozwiązywaniu oraz przeciwdziałaniu, zakup 

      gadżetów, nagród dla dzieci biorących udział   

      w konkursach  
 

 

7. Zlecenie badań, sondaży opinii publicznej oraz  

    sporządzenie lokalnych diagnoz, pozwalających ocenić  

    aktualny stan problemów uzależnień oraz efektywność  

    prowadzonych działań w środowisku lokalnym 

 
 

 

 

                       

 IV. 

 

 

 

 

 

 

Wspomaganie 

działalności instytucji, 

stowarzyszeń  i osób 

fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu 

problemów 

alkoholowych  

i problemów narkomanii 

 

  275 500 zł 

w tym: 

 
 

 249 900 A 

25 600 N 

 

 

 

 

 

1. Współfinansowanie środowiskowych programów 

    edukacyjno-profilaktycznych, integracyjnych, 

    imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych  

    z elementami profilaktyki o charakterze promocji 

    zdrowego stylu życia i postaw abstynenckich -  

    konkurs 

 

 

2. Organizowanie  imprez, spotkań i wyjazdów 

    kulturalnych, integracyjnych, sportowo-  

    rekreacyjnych, festynów bezalkoholowych  

    promujących zdrowy styl życia mieszkańców 

    Kraśnika bez używek – we własnym zakresie oraz 

    konkurs 
 

 

3. Tworzenie i doposażenie placów zabaw oraz  

     miejsc rekreacji  do prowadzenia zajęć 

    sportowo - zabawowych dla dzieci i młodzieży  

    (przetarg na urządzenia zabawowe i zakupu 

    dokonuje Urząd Miasta Kraśnik) 

 

Id: F02E8803-0314-4EDD-A257-4D2F9F5B01A9. Podpisany Strona 21



 

V. 

 

 

 

Podejmowanie  

interwencji w związku 

z naruszeniem przepisów 

określonych art. 13¹ i 15 

ustawy o wychowaniu                    

w trzeźwości                          

i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi                

oraz występowanie przed 

sądem  

w charakterze 

oskarżyciela publicznego 
 

(koszty uwzględnione 

w łącznych kosztach 

wynagrodzenia  

MKRPA – poz. I pkt  11) 

 

 

1. Prowadzenie przez Miejską Komisję 

    Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

    w Kraśniku kontroli punktów sprzedaży  

    i podawania napojów alkoholowych oraz 

    podejmowanie stosownych  interwencji  

    w przypadku ujawnienia sytuacji  naruszenia 

    przepisów ustawy 

 

 

 

VI. 

 

Wspieranie zatrudnienia 

socjalnego poprzez 

organizowanie                      

i finansowanie centrów 

integracji społecznej 
 

16 000 zł 

w tym:  
  

12 800  A 

3 200  N 

 

1.Finansowanie działalności Klubu Integracji Społecznej 

   „Kreatywni razem”, działającego w strukturze  

  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku  

  organizującego działania o charakterze terapeutycznym, 

  edukacyjnym, zatrudnieniowym i samopomocowym  

  przede wszystkim dla osób uzależnionych od alkoholu,  

  narkotyków i innych środków odurzających 

 

 

 

 

 

 

                

              Instytucją odpowiedzialną za realizację Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                 

w Kraśniku z wyłączeniem poz. IV pkt 3. 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kraśnik 

 

 

           Jan Albiniak 
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