


Załącznik do uchwały Nr .38/V/2003

Rady Miejskiej w Lubaczowie

z dnia 31 stycznia 
2003 r. 

Miejski  Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych Miasta Lubaczowa na 2003 rok .

Rada Miasta uznaje, że nadużywanie alkoholu jest zagrożeniem dla zdrowia 

fizycznego, psychicznego i moralnego mieszkańców miasta, szczególnie dzieci i 

młodzieży. Ma też ogromny wpływ na zanikanie kultury życia społecznego, rodzi 

negatywne skutki materialne dla osób i rodzin dotkniętych tym problemem, prowadzi 

do rozbicia rodzin, brutalizacji życia i sieroctwa społecznego.

Niniejszy program ma na celu wytyczenie głównych kierunków 

działania na rzecz trzeźwości na terenie Miasta Lubaczowa .
          Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada 

na Gminę obowiązek wykonywania wielu trudnych zadań . 

Zadania te obejmują  miedzy innymi .: 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu, 

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 

szczególności dla dzieci i młodzieży, 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, 

służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

  I.DZIAŁANIE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE.
Oddziaływanie profilaktyczno-edukacyjne dotyczące problematyki alkoholowe

promującej model zdrowego i trzeźwego życia prowadzone  będzie poprzez : 

1. Objęcie dzieci i młodzieży szkolnej programami profilaktycznymi uczącymi 

umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu  życiu, w szczególności uczniów w 

wieku 10 -11 lat (wiek inicjacji alkoholowej) ..

- kontynuowanie i wprowadzanie nowych programów profilaktycznych i 



psycho-edukacyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz 

środowiskowych ogniskach wychowawczych.

2. Wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez młodzież 

eksponujących szkodliwość spożywania alkoholu i profilaktykę alkoholową.

1 organizowanie imprez kulturalno – rozrywkowych, których ideą przewodnią 

będzie propagowanie zdrowego stylu życia.

3 Interwencje profilaktyczne wobec grup podwyższonego ryzyka - dzieci z 

rodzin z problemem alkoholowym, ze środowisk zaniedbanych wychowawczo : 

-  prowadzenie w  świetlicach   szkolnych  zajęć profilaktyczno- 

socjoterapeutycznych  przez przeszkolonych członków MKRPA – pedagogów 

szkolnych 

4. Edukację rodziców, nauczycieli i wychowawców w zakresie pomagania 

młodzieży w utrzymywaniu abstynencji: 

- organizowanie spotkań poświęconych problematyce uzależnień dla rodziców,

- prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców.

- organizowanie szkoleń dla osób stykających się profesjonalnie z problematyką 

uzależnień i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

5. Wsparcie działań programów  profilaktyczno-pedagogicznych oddziaływań na 

młodzież nieletnią przebywającą w porze wieczorowo-nocnej na terenie miasta 

Lubaczowa  poprzez  

-   współpracę z ZHP - Komendą Hufca w Lubaczowie.

- współpraca z Kościołem  Katolickim  w Lubaczowie

- współpraca ze środowiskami abstynenckimi   

6.   Przeprowadzanie szkoleń  dotyczących uzależnień 

6 Szkolenie realizatorów nowych programów profilaktycznych 

7 Szkolenie pedagogów szkolnych, nauczycieli 



• Kuratorów sądowych, policjantów 

• Wychowawców świetlic i ognisk wychowawczych 

• Pracowników poradni odwykowej i punktu konsultacyjnego 

7.  Publikowanie w mediach ( prasa lokalna : „Życie Podkarpackie”, „Teraz”) 

artykułów dotyczących problematyki uzależnień .

8.  Prenumerata fachowych czasopism ( „Świat Problemów” i „Remedium”)  i 

zakup literatury dla środowisk zajmujących się uzależnieniami.

II. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ KONTYNUOWANE 

BĘDZIE POPRZEZ : 

1) Zwiększenie dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu:

a) Zwiększenie oferty programowej  działania Punktu Informacyjno 

Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i  Przemocy w 

Rodzinie 

b) Rozszerzenie oferty terapeutycznej dla uzależnionych od alkoholu i ich 

rodzin  w : - Poradni  Odwykowej  - leczenia uzależnień, 

- stowarzyszeniach  i organizacjach pozarządowych .

c) Szkolenie sprzedawców alkoholu i właścicieli punktów sprzedaży i 

podawania napojów alkoholowych w zakresie Ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

d) Dofinansowanie udziału dla dzieci i  młodzieży w obozach i koloniach 

terapeutycznych 

2) Dofinansowanie Poradni Odwykowej w  zakupie materiałów edukacyjnych

3) Współpracę  ze stowarzyszeniami abstynenckimi  i organizacjami pozarządowymi  

w zakresie działań na rzecz profilaktyki antyalkoholowej, pomocy uzależnionym oraz 

ich rodzinom 

4) Udzielenie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy prawnej i

psychospołecznej poprzez :

      a) koordynatora  d.s rozwiązywania problemów alkoholowych

b) dyżury członków MKRPA oraz osób przeszkolonych w zakresie 



rozwiązywania problemów alkoholowych  w Punkcie Informacyjno 

Konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi  i Przemocy w Rodzinie 

przy ul. Kościuszki 20 w Lubaczowie .

5) Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia przez Miejską Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

6) Kierowanie do biegłego na badania w przedmiocie uzależnień przez Miejską 

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

7) Występowanie  do Sadu Rejonowego z wnioskami o objęcie nakazem 

przymusowego leczenia,  

III. DZIAŁANIA NA RZECZ OGRANICZANIA DOSTĘPNOŚCI ALKOHOLU

Działania powyższe szczegółowo regulują uchwały Rady Miejskiej   :

• Nr 197/XXV/97 z dnia 21 lutego 1997  w sprawie zasad usytuowania 

miejsc sprzedaży napojów alkoholowych , warunków sprzedaży oraz 

zakazu sprzedawania i podawania tych napojów,

• Nr 43/IV/99 z dnia 29 stycznia 1999 w sprawie ustalenia dla terenu miasta 

Lubaczowa liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

zawierających powyżej 4,5 % alkoholu / z wyjątkiem piwa / 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

• Nr 90/XXVIII/2001 z dnia 31 sierpnia 2001 w sprawie ustalenia dla terenu 

miasta Lubaczowa liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych do 

spożycia w miejscu sprzedaży  ..

Jeżeli chodzi o działania zmierzające do ograniczenia dostępności do alkoholu 

 1.  Utrzymanie obowiązku umieszczania w widocznym miejscu we wszystkich 

punktach sprzedaży napojów alkoholowych:

• Tabliczki informującej o zakazie sprzedaży napojów alkoholowych osobom 

poniżej 18 lat, i osobom nietrzeźwym wraz z informacją że naruszenie tego 

zakazu jest podstawą cofnięcia zezwolenia. 

•  Utrzymanie obowiązku legitymowania młodzieży kupującej alkohol.

 2.  Kontrolowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych przez Policję i Straż 

Miejską  oraz członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w przedmiocie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwał Rady Miejskiej 



3.  Objęcie zakresem kontroli w szczególności spraw:

• Sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, 

nietrzeźwym oraz pod zastaw i na kredyt; 

• Wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z 

nielegalnych źródeł, 

4.  Składanie  przez Straż Miejską  Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych półrocznych sprawozdań z oceną każdego punktu sprzedaży 

napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwał Rady Miejskiej w tym 

zakresie obowiązujących.
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