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Lubań, 2019 

 

Miejski  Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na rok 2020 

 

§ 1. Podstawa prawna  

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na 2020 r.  został opracowany zgodnie z: 

1) Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277), która stanowi kluczowy dokument 

kompleksowo regulujący zagadnienia związane z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych; 

2) Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r.,  

poz. 852), która stanowi kluczowy dokument kompleksowo regulujący zagadnienia 

związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów narkomanii; 

3) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1492), którego elementem 

składowym jest Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Krajowy Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które to programy 

funkcjonowały jako odrębne dokumenty przed wejściem w życie niniejszego 

rozporządzenia; 

4) Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. 

zm.), której zapisy nakładają na Gminę obowiązek opracowania i realizacji gminnej 

strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem 

programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka; 

5) Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.  z 2015 r., 

poz. 1390 z późn. zm.), w której zawarto zadania własne gminy polegające m.in.  

na inspirowaniu i promowaniu nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie oraz opracowaniu realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

6) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), która to w działaniach społecznie użytecznych 

prowadzonych przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych wprowadza 

zadanie w zakresie m.in. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

7) Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, 

którego celem głównym jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Polsce;  

8) Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Lubań na lata 2017-

2025, która jest dokumentem ukierunkowanym na realizację przedsięwzięć w obszarze 

polityki społecznej w wymiarze długofalowym na terenie miasta Lubań; 

9) Miejskim Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Lubaniu na lata 2017-2020, którego głównym celem jest 

zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali 

tego zjawiska w mieście Lubań; 

10)  Programem wspierania rodziny w Gminie Miejskiej Lubań na lata 2020-2022, którego 

głównym celem jest tworzenie warunków umożliwiających poprawę sytuacji społecznej 

rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich wspieranie w prawidłowym 

funkcjonowaniu poprzez realizowanie skoordynowanej polityki społecznej na rzecz 

wzmocnienia rodziny przez wyspecjalizowane instytucje samorządu lokalnego. 
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§ 2. Wprowadzenie  

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podaje, że prowadzone 

w Polsce badania epidemiologiczne pozwalają szacować liczbę osób uzależnionych  

od alkoholu na ok. 600 tys., zaś osób pijących szkodliwie – na ok. 2,5 mln. 

Choroba alkoholowa jest zaburzeniem psychicznym i zaburzeniem zachowania, które             

w Polsce diagnozuje się na podstawie Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób                     

i Problemów Zdrowotnych. Zaburzenie to polega na utracie kontroli nad ilością spożywanego 

alkoholu. Ponadto choroba alkoholowa jest czynnikiem sprzyjającym rozwojowi  narkomanii, 

przemocy, zachowań ryzykowanych i ubóstwa. Ofiarami uzależnienia są ludzie bez względu 

na wiek, płeć czy status społeczny. Konsekwencje nadużywania alkoholu dotykają nie tylko 

samych uzależnionych, ale również osób znajdujących się w ich bliższym i dalszym 

otoczeniu. Uznając życie obywateli w trzeźwości i z zapewnieniem bezpieczeństwa  

w rodzinie za niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra społeczności lokalnej, 

organy gminy są obowiązane do podejmowania wszelkich działań minimalizujących 

spożywanie napojów alkoholowych i innych substancji psychoaktywnych oraz eliminacji 

negatywnych skutków ich  spożywania. W celu realizacji  działań  na rzecz wychowania  

w trzeźwości, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, a także ich przykrych następstw 

związanych z uzależnieniami organy gminy powinny podejmować współpracę  ze wszelkimi 

podmiotami, których działalność może przyczynić się do osiągnięcia pożądanych efektów. 

Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz przemocy powinny 

być realizowane poprzez kształtowanie polityki społecznej, a w szczególności poprzez:  

1) tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspakajanie motywuje 

obywateli do powstrzymywania się od spożycia alkoholu i narkotyków;  

2) działalność wychowawczą, zapobiegawczą i funkcyjną;  

3) ograniczenie dostępności alkoholu;  

4) działanie mające na celu leczenie, rehabilitację i readaptację osób uzależnionych;  

5) ograniczenie szkód zdrowotnych; 

6) zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu, narkotyków  

i wszelkich substancji psychoaktywnych i ich usuwanie;  

7) krzewienie pozytywnych postaw wobec zdrowego stylu życia, opartego na zdrowiu 

fizycznym i psychicznym.   

 

§ 3.  Diagnoza problemów lokalnych w zakresie uzależnień i przemocy 

 

1. Ogólna charakterystyka mieszkańców 

 

W Lubaniu zameldowanych jest 20 038 osób (wg stanu na dzień 30.06.2019 r.), w tym 

3 105 dzieci i młodzieży w wieku od 0-18 lat, stanowi to 15% ogólnej liczby mieszkańców. 

Liczba ludności w wieku 19-64 lata wynosi 12 617 osób, co stanowi 63% ogółu 

mieszkańców. Natomiast liczba ludności powyżej 65 roku życia wynosi 4316 co stanowi 22% 

ogółu mieszkańców. 
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W powiecie lubańskim wg stanu na koniec września 2019 r. szacunkowa stopa 

bezrobocia rejestrowanego wynosiła 6% (dane z: GUS, https://stat.gov.pl/obszary-

tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/). W gminie miejskiej Lubań na koniec 

grudnia 2018 zarejestrowanych było 332 bezrobotnych, natomiast na koniec czerwca 2019 

roku odnotowano 280 zarejestrowanych.  

Z danych otrzymanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że w roku 

2018 ze świadczeń pomocy społecznej z powodu alkoholizmu skorzystały 52 rodziny  

(79 osób). Z powodu narkomani skorzystało  6 rodzin (14 osób). Z danych otrzymanych  

z Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu wynika, że w 2019 (stan na dzień 19.10.2019 r.) 

zatrzymano aż 28 nietrzeźwych kierowców, 32 kierowców pod wpływem narkotyków,  

46 osób zatrzymano za posiadanie narkotyków, 27 osób zatrzymano do wytrzeźwienia. 

Ponadto odnotowano 356 interwencji domowych oraz 1 zabójstwo pod wpływem alkoholu  

i narkotyków. 

Diagnoza i analiza problemów lokalnych na terenie miasta Lubań jest podstawą  

do wyznaczania priorytetów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i innym uzależnieniom o zasięgu lokalnym. 

Sondaż został zrealizowany w drugim kwartale 2019 roku. 

 

2. Badania wśród dorosłych 

 

W badaniach wzięło udział 200 mieszkańców oraz 15 sprzedawców alkoholu. 52% 

stanowiły kobiety. Najwięcej badanych mieściło się w przedziale wiekowym 45-54 lata  

35 %, 20%- miało między 55-64 lata, a 16 %- 35-44 lata. 
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Wykres. Wiek badanych w Gminie Miejskiej Lubań 
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https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/
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42% ankietowanych posiadało średnie wykształcenie,  28%  – wyższe, zaś 16% osób – 

wykształcenie podstawowe i 14 % wykształcenie zawodowe. W momencie badania 7% 

respondentów pozostawała bez pracy. 

`W niniejszym raporcie przedstawiono procentowe i liczbowe wyniki ankiety – często 

nie sumują się do 100% lub do ogólnej liczby respondentów, gdyż możliwe było zaznaczenie 

więcej niż jednej odpowiedzi lub pojedyncze pytania zostawały nieuzupełnione przez część 

osób. 

Ankietowani zostali poproszeni o określenie na skali od 1 do 5, jak ważne w ich 

odczuciu są poszczególne problemy społeczne w mieście Lubań (ocena „1” oznaczała, że 

dana kwestia jest zupełnie nieważna, zaś „5” – bardzo ważna). Szczegółowe wyniki 

przedstawia poniższy wykres. 
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Jak ważne dla mieszkańców są kategorie problemów?

 

 

Za najpoważniejsze problemy w gminie zdecydowanie uznano: uzależnienie od alkoholu, 

ubóstwo, narkotyki, emigracja zarobkowa, przemoc domowa. 

 

Problematyka uzależnienia od alkoholu stanowi w ocenie respondentów jeden  

z najpoważniejszych problemów w mieście. W ankiecie znalazły się pytania dotyczące skali 

spożycia napojów alkoholowych wśród dorosłych i niepełnoletnich mieszkańców gminy 

miejskiej Lubań, łamania prawa (ustawy o wychowaniu w trzeźwości) oraz poglądów 

związanych ze spożywaniem alkoholu. 

Jeśli chodzi o okres, jaki minął od ostatniego spożycia alkoholu przez ankietowanych, 

to najczęściej, bo w przypadku 30% osób był to okres ostatniego miesiąca przed sondażem. 

24% respondentów piło alkohol w tygodniu poprzedzającym pytanie. 19% osób określiło,  
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że po raz ostatni spożywało napoje alkoholowe ponad miesiąc temu, a 6% jeszcze rzadziej. 

Pozostali ankietowani nie pamiętali lub nie piją wcale alkoholu.  

Bardzo wyraźnym zjawiskiem, jest w opinii ankietowanych, uzależnienie od alkoholu 

– aż 69% zna osobiście kogoś dotkniętego tym problemem. 42% ankietowanych ocenia,  

że  bardzo często lub często widuje osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych. 

27% respondentów nie widuje wcale takich osób, a sporadycznie (rzadko lub czasami) – 31% 

osób. 42% badanych słyszało o przypadkach kierowania pojazdem po spożyciu alkoholu.   

30% ocenia, że zdarza się to często lub bardzo często (szczegółowe dane prezentowane są na 

wykresie). Jeśli chodzi o doświadczenia samych respondentów, 2% spośród udzielających 

odpowiedzi przyznało, że zdarzyło im się prowadzić pojazd w stanie nietrzeźwości.  

43% respondentów po raz pierwszy spożyło alkohol przed 18 rokiem życia. Najczęściej było 

to piwo lub wino. 45% ankietowanych poparłoby projekt podwyższenia dozwolonego wieku 

spożywania alkoholu. 88% ankietowanych jest przeciwnych przychodzeniu do pracy pod 

wpływem alkoholu. Mniej jednoznaczna opinia panuje na temat tego, czy alkohol zawarty  

w piwie jest mniej szkodliwy niż ten zawarty w wódce – z tym stwierdzeniem zgadza się  

aż 22%  badanych. Większość badanych nie zgadza się ze stwierdzeniem, że na przestrzeni lat 

maleje spożycie alkoholu. 

Kolejna pula pytań dotyczyła kwestii alkoholu w środowisku młodzieży z miasta 

Lubań. Ponad połowa badanych (51%) uznaje, że młodzież spożywa alkohol często  

lub bardzo często. Niepokojące jest to, że aż 70% ankietowanych słyszało o przypadkach 

sprzedaży alkoholu niepełnoletniej osobie. Jeśli chodzi o opinie sprzedawców napojów 

alkoholowych, to aż 35% słyszało o przypadkach sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim 

w gminie. Prawie połowa osób jest zdania, że nie zdarza się to w ogóle, 40% - rzadko. Żaden 

z badanych sprzedawców nie postrzega takiego zdarzenia za  bardzo częste.  

40% sprzedawców ocenia, że nigdy nie zdarzyło im się, że niepełnoletni klienci chcieli kupić 

alkohol. 9% spotyka się z takimi prośbami często, a 51% - rzadko. Żaden ze sprzedawców  

na 15 ankietowanych  nie zadeklarował, że zdarzyło się mu ulec namowom i sprzedać alkohol 

osobie niepełnoletniej. Trzynastu z piętnastu sprzedawców (86%) potwierdziło,  

że nie zdarzyło się im sprzedać alkoholu osobie wyglądającej na niepełnoletnią, bez pytania  

o dowód tożsamości. Wszyscy z nich mieli sytuacje, że zdarzyło się im prosić o okazanie 

dowodu tożsamości osobę,  która wyglądała na niepełnoletnią, a chciała kupić alkohol. 

Według 13% sprzedawców, zdarza się, że klienci spożywają alkohol na terenie sklepu. 

Tylko jeden sprzedawca (6%) twierdzi, że dzieje się to bardzo często. Jeden  

z ankietowanych przyznał, że wzywał policję z powodu zakłócania porządku przez 

nietrzeźwych klientów. 

Obok problemu alkoholowego problem narkotykowy jest postrzegany jako jedno  

z najważniejszych zagrożeń w gminie miejskiej Lubań. 28% respondentów zna osobiście 

kogoś, kto zażywa narkotyki, a 18% zna kogoś kto zażywa dopalacze. Co więcej, aż 70% 

ankietowanych uważa, że młodzież w mieście jest narażona na kontakt ze środkami 

odurzającymi. 75% badanych uważa, że młodzież w mieście jest narażona na kontakt  

z dopalaczami. 52% osób jest zdania, że nietrudno jest uzyskać dostęp do narkotyków  

w okolicy. 50% respondentów uważa, że łatwo jest uzyskać dostęp do dopalaczy w mieście.  

W obu pytaniach pojawiał się spory brak odpowiedzi respondentów.  W ankietach pojawiały 

się dodatkowo napisane odpowiedzi: nie wiem. 



 

 

6 

Przekonania dotyczące problemów narkotykowych wśród badanych przedstawiają się 

następująco. Znacząca większość – 88% uważa, że staje się on coraz ważniejszy  

w dzisiejszych czasach i może dotknąć każdego. 85% zgadza się, że nawet jednorazowy 

kontakt z narkotykiem może uzależnić. Jednocześnie ponad 25% respondentów jest  

za legalizacją tzw. miękkich narkotyków (np. marihuany). Ponadto 88% badanych twierdzi, 

że każdy się może uzależnić od alkoholu czy narkotyków. 

 
3. Badania wśród dzieci i młodzieży 

 

Badanie zostało przeprowadzone na 163 osobowej grupie uczniów klas 6-8 szkół 

podstawowych w Lubaniu. Odbyło się ono w drugim kwartale 2019 roku podczas zajęć 

lekcyjnych. W grupie badanej znalazło się 42% dziewcząt i 58% chłopców przeciętnie  

w wieku 13 lat.  

Poniżej przedstawiono procentowe i liczbowe wyniki ankiety – często nie sumują się 

do 100% lub do ogólnej liczby respondentów, gdyż możliwe było zaznaczenie więcej niż  

jednej odpowiedzi lub pojedyncze pytania zostawały nieuzupełnione przez część uczniów. 

Ponad połowa respondentów uważa, że młodzi ludzie piją alkohol, aby zaimponować 

innym (62%), a mniej podawało jako motywację lepszą zabawę i wyluzowanie (47%).  

31% jest zdania, że robią to, żeby dotrzymać towarzystwa pijącym koleżankom czy kolegom,  

a 34% wskazuje motyw zapominania o szkolnych kłopotach szkolnych. 33%  ankietowanych  

upatruje w piciu sposobu na radzenie sobie z problemami rodzinnymi. 10% ankietowanych 

uczniów przyznaje, że spożywa napoje alkoholowe. 4% z nich pije je rzadziej niż raz  

w miesiącu, a 3%  co najmniej raz w miesiącu i tyle samo raz w tygodniu. Żaden z uczniów 

nie zadeklarował spożywania alkoholu codziennie. Zaskakującym jest wynik, że według 4% 

ankietowanych ich rodzice wiedzą, że dzieci piją. Ponad 7% rodziców uczniów nie wie,  

że dziecko spożywa alkohol. Pozostali uczniowie zadeklarowali, że nie spożywają alkoholu. 

Najczęściej spożywanym przez uczniów napojem zawierającym alkohol jest piwo  

w dalszej kolejności respondenci podawali wódkę, a następnie wino. Zdaniem 76% uczniów, 

ich rodzie są całkowicie przeciwni spożywaniu alkoholu przez osoby niepełnoletnie, ale 

według 22% osób dopuszczają oni spożywanie przez dzieci niewielkich ilości alkoholu oraz 

2% nie ma nic przeciwko temu.   

W stosunku do narkotyków 19% uczniów szkół podstawowych jest zdania,  

że młodzież w ich wieku ma kontakt z narkotykami. 16% uczniów nie ma zdania w tej 

kwestii. 18% ankietowanych zna osobiście kogoś, kto zażywa narkotyki. Ponadto 29% 

uczniów twierdzi, że w szkole są konsumenci narkotyków. 3% uczniów z miasta twierdzi,  

że miała chociaż raz do czynienia z jakimiś narkotykami. Najczęstszym deklarowanym 

narkotykiem, którego próbowali uczniowie jest marihuana. Jeśli chodzi o świadomość 

zagrożeń, jakie niesie za sobą zażywanie poszczególnych narkotyków, to 40% posiada ogólną 

wiedzę na ten temat, a 13% respondentów szczegółowo się orientuje w tej kwestii. Pozostałe 

osoby albo mają niewielką albo żadną świadomość skutków zażywania substancji 

psychoaktywnych. Najpopularniejszymi źródłami wiedzy o narkotykach są według 

respondentów: media- internet (41%) oraz telewizja (38%). 42% uczniów szuka takich 

informacji w szkole. 11% ankietowanych korzysta z informacji przekazywanych przez 
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rówieśników, a 8% pyta starszych kolegów. Z rodzicami rozmawiało na ten temat 30% 

uczniów szkół podstawowych w gminie.  40% uczniów nie szuka takich informacji.  

W przypadku problemu narkotykowego lub alkoholowego, ankietowani ze szkół 

podstawowych  najchętniej zwróciliby się o pomoc do członków rodziny – do mamy (70 %)  

i taty (52%). 24% pomocy szukałoby u rodzeństwa. Spośród pracowników szkoły 

największym zaufaniem uczniów cieszy się wychowawca, z którym o problemie z alkoholem 

lub narkotykami porozmawiałoby 21% respondentów. W dalszej kolejności uczniowie 

wybraliby innego członka rodziny (22%) lub pedagoga (20%). 16%  uczniów nie zwróciłoby 

się do nikogo o pomoc. 

 

4. Problem przemocy domowej  

 

Według dorosłych ankietowanych przemoc domowa zdarza się raczej rzadko (32%). 

Taki sam procent mieszkańców jest innego zdania – twierdzi, że jest to problem spotykany 

często w gminie. 13% ankietowanych twierdzi, że nie spotyka się z takim problemem  

w Lubaniu. Są to według zdania ankietowanych zjawiska występujące rzadko i bardzo rzadko 

(55%) w rodzinie. Zdaniem mieszkańców najczęściej w rodzinach występuje przemoc 

psychiczna (48%) oraz przemoc fizyczna (27%), mniej osób wskazuje na zaniedbanie dzieci 

(18%), przemoc ekonomiczną (18%) oraz nadużycia seksualne (5%). W tym pytaniu 

większość ankietowanych zakreślała więcej niż jedną odpowiedź, stąd łączny wynik 

procentowy przekroczył 100 %. 
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Dorośli respondenci dość zgodnie wskazują, że najczęściej poszkodowanymi  

w wyniku przemocy domowej są dorosłe kobiety (73%) oraz dzieci (46%), a także osoby 

starsze (31%) rzadziej osoby chore (16%). 27 osób wskazało dorosłych mężczyzn,  

zaś 23 osoby – osoby niepełnosprawne intelektualnie. Jeśli chodzi o osoby, które stosują 

przemoc w rodzinie, to najczęściej wymieniani są mąż (73%) i konkubent (48%) oraz syn 
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(21%). Głównymi przyczynami przemocy domowej wymienianymi przez ankietowanych 

mieszkańców są: problem alkoholowy (75%) oraz narkotyki (36%), nieumiejętność 

porozumienia się (33%), a także zła sytuacja materialna (27%). Ankietowani dość wysoko 

ocenili bezradność (19%) oraz niezaradność życiową (15%). Pozostałe odpowiedzi  

są wymieniane znacznie rzadziej – prezentuje je wykres poniżej. 
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Dorośli respondenci odpowiadali także na pytania związane z ich osobistymi 

doświadczeniami przemocy domowej. 19% doświadczyło kiedykolwiek przemocy 

psychicznej, 10% - przemocy fizycznej, tyle samo – zaniedbania i przemocy ekonomicznej. 

Najczęściej ankietowani doświadczali przemocy psychicznej, a w dalszej kolejności 

fizycznej. Dwoje z ankietowanych przyznało się, że kilka razy zastosowało wszystkie 

wymienione rodzaje przemocy domowej. Jedna z nich przyznała się do bardzo częstego 

stosowania wszystkich formy przemocy w rodzinie. 5% osób kilkukrotnie uciekało się  

do użycia siły fizycznej wobec członka rodziny, zaś 14% stosowało przemoc psychiczną. 

Ponadto 5% ankietowanych przyznało się do stosowania przemocy ekonomicznej i także  

5% do zaniedbania. Ponadto 38% respondentów potwierdziło w ankiecie, że było świadkiem 

przemocy domowej, a 55% ankietowanych zna w swoim otoczeniu osoby będące ofiarami 

przemocy w rodzinie. Największą grupę osób z otoczenia badanych, które są ofiarami 

przemocy w rodzinie stanowią kobiety (73%) i dzieci (45%). 9% badanych nie udzieliło  

w tym pytaniu żadnej odpowiedzi. Większość badanych wskazała strach i lęk (75%) oraz 

wstyd (49%) jako główne przyczyny, które powstrzymują osoby od zgłoszenia faktu 

stosowania wobec nich przemocy.  Na trzecim miejscu (49%) znalazło się przeświadczenie  

o nieskuteczności działań służb/instytucji. Większość osób (42%) ocenia działania instytucji 

jako mało efektywne. Łącznie 34% ocenia te same działania jako dobre. Ponadto 

zdecydowana większość badanych (67%) słyszała o procedurze  Niebieskiej karty stosowanej 

w przypadku przemocy domowej.  

Zdaniem ankietowanych, najskuteczniejszymi środkami zaradczymi jest izolacja 

sprawcy (42%) i psychologiczne wsparcie osoby doznającej przemocy (także 42%). Najmniej 

wskazań otrzymały programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy (12%) oraz 
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inne działania (3%). W ankiecie było także pytanie odnośnie przekonań społecznych 

badanych na stosowania kar cielesnych. 19% ankietowanych przyznaje, że w niektórych 

sytuacjach kary cielesne są uzasadnionym środkiem wychowawczym wobec dzieci.   

 

Przedstawiona diagnoza problemów występujących na terenie miasta Lubań oraz 

wyciągnięte z niej wnioski nakłaniają do zacieśnienia współpracy ze służbami i instytucjami 

działającymi w obszarze profilaktyki i zwalczania uzależnień oraz placówkami medycznymi, 

oświatowymi i wychowawczymi, organizacjami pozarządowymi, parafiami oraz wszelkimi 

podmiotami zainteresowanymi profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień 

poprzez działania opisane w § 4 i § 5. 

 

§ 4. Założenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

 

Zakłada się, że Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na 2020 rok będzie kontynuacją 

lokalnej polityki przyjętą w latach poprzednich. Program ma charakter interdyscyplinarny  

i kompleksowy. W celu uzyskania pozytywnych efektów, model działań profilaktycznych  

i pomocowych realizowany będzie przez wszystkie instytucje i organizacje zobligowane do 

podejmowania działań na rzecz zapobiegania uzależnieniom i minimalizowania ich szkód. 

Podejmowane działania muszą być kierowane równolegle do dzieci i młodzieży  

ze szczególnym zwróceniem uwagi na dzieci i młodzież zagrożoną i niedostosowaną, do ich 

środowiska rodzinnego oraz do dorosłej społeczności lokalnej. 

 

Podstawowe kierunki działań obejmować będą: 

1) działania uprzedzające: informacyjne i edukacyjne, kierowane do ogółu 

społeczeństwa,  w tym w szczególności do dzieci i młodzieży, ich rodziców oraz osób 

pracujących na rzecz pomocy rodzinom. Promowanie alternatywnych form spędzania 

czasu wolnego przez dzieci i młodzież, poprzez udział w różnego rodzaju zajęciach 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 

2) działania powstrzymujące: psychologiczne, pedagogiczne, reedukacyjne i inne 

kierowane do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z grupy ryzyka z utrudnioną 

bądź zaburzoną socjalizacją; 

3) działania interwencyjne: pomoc pedagogiczna, psychologiczna, prawna kierowana  

do środowisk w kryzysie; 

4) działania wspierające i korekcyjne: pomoc pedagogiczna, praca socjalna, 

psychologiczna, terapeutyczna kierowana do osób uzależnionych oraz 

współuzależnionych. 

 

Przedsięwzięcia podejmowane w ramach programu ukierunkowane będą na: 

1) ograniczenie zjawisk patologii społecznej, takich jak: narkomania, alkoholizm, 

substancje psychoaktywne, agresja, przemoc; 

2) wypracowanie form i metod pracy nad określonymi problemami społecznymi; 

3) skuteczne reagowanie na przejawy problemów społecznych; 



 

 

10 

4) pobudzenie inicjatyw społecznych; 

5) wytworzenie w społeczności lokalnej poczucia odpowiedzialności za przestrzeganie 

prawa, zasad i norm społecznych.  

§ 5. Zadania problemowe i sposób ich realizacji 

 

Zadanie 1.  

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  

od alkoholu i narkotyków i współuzależnionych, dotkniętych przemocą lub będących  

jej świadkami. 

Powyższe zadanie realizowane będzie poprzez: finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla 

Osób i Rodzin z Problemem Uzależnienia oraz Przeciwdziałania Przemocy w Lubaniu, 

zatrudnianie specjalistów w  tym zakresie, wspieranie i współpracę z placówkami 

działającymi w tych obszarach w najbliższej odległości, jak również na terenie całego kraju.   

 

Zadanie 2. 

Zapewnienie osobom i rodzinom, w których występują problemy uzależnień od alkoholu                      

i narkotyków, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą              

w rodzinie. 

Powyższe zadanie realizowane będzie poprzez: 

1) Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób i Rodzin z Problemem Uzależnienia 

oraz Przeciwdziałania Przemocy; 

2) zwiększenie skuteczności interwencji prawno-administracyjnych wobec przemocy       

i innych zaburzeń funkcjonowania rodziny poprzez umożliwienie ofiarom, sprawcom    

i świadkom przemocy korzystania z psychologa, terapeuty i prawnika, a także innych 

osób specjalizujących się w obszarze przeciwdziałania przemocy; 

3) organizowanie i wspieranie lokalnych kampanii edukacyjnych, narad, prelekcji, 

konferencji, itp. na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

4) edukację publiczną przejawiającą się w przekazywaniu w lokalnych mediach oraz 

stronach internetowych informacji dotyczących przemocy w rodzinie oraz promocji 

lokalnych instytucji pomocowych; 

5) inicjowanie środowiskowych grup wsparcia; 

6) zakup i dystrybucję materiałów edukacyjno – informacyjnych; 

7) koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy, poprzez współpracę               

z Policją, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, przedstawicielami ochrony 

zdrowia, szkołami, kuratorami sądowymi, organizacjami pozarządowymi, osobami 

fizycznymi i innymi realizującymi programy przeciwdziałania przemocy domowej; 

8) zakup materiałów, pomocy naukowych, fachowej literatury w celu realizowania zadań 

związanych z przeciwdziałaniem przemocy; 

9) finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych, itp. zwiększających kompetencje     

w zakresie pomagania osobom doznającym przemocy. 

 

Zadanie 3. 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w tym 
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problematyce poświęconej HIV/AIDS oraz podejmowanie działań profilaktycznych              

w związku z obawą naruszenia przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości.  

Powyższe zadanie realizowane będzie poprzez: 

1) prowadzenie pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć, w tym sportowych, także działań 

na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo-wychowawczych  i socjoterapeutycznych; 

2) tworzenie możliwości integrujących wszystkich profilaktyków (szczególnie 

pedagogów i nauczycieli) realizujących programy profilaktyczne poprzez wspólne 

szkolenia, prelekcje, itp; 

3) wdrażanie programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemu     

rekomendacji i o naukowych podstawach; 

4) edukację rodziców i wychowawców w zakresie profilaktyki uzależnień i zapobiegania 

patologiom społecznym, w szczególności wdrażania programów rozwijających 

kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu 

postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży; 

5) zakup materiałów, pomocy naukowych, fachowej literatury w celu realizowania zadań 

związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom; 

6) wszechstronne wspieranie, w tym organizowanie i finansowanie kształcenia               

w różnych formach i w różnych grupach zawodowych w dziedzinie profilaktyki 

uzależnień i negatywnych konsekwencji wynikających ze stosowania substancji 

psychoaktywnych, m.in. wśród pedagogów szkolnych, nauczycieli, członków 

Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego pracowników MOPS, policjantów, kuratorów sądowych, 

pracowników świetlic socjoterapeutycznych, przedstawicieli ochrony zdrowia i innych 

zajmujących się profilaktyką uzależnień; 

7) diagnozowanie i monitorowanie problemów uzależnień na terenie miasta, zwłaszcza                 

w środowiskach młodzieży szkolnej; 

8) promocję i wspieranie imprez bezalkoholowych i zdrowego stylu życia;  

9) współpracę z lokalnymi mediami w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i innych uzależnień;  

10) wspieranie działań podejmowanych przez lokalne koalicje trzeźwościowe; 

11) edukację w zakresie HIV/AIDS; 

12) interwencje profilaktyczne wobec grup podwyższonego ryzyka; 

13) organizację i finansowanie kampanii profilaktycznych lokalnych i udział                    

w kampaniach ogólnopolskich; 

14) organizację spektakli, koncertów, warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży; 

15) dofinansowanie profilaktycznych obozów, kolonii, półkolonii, wycieczek, zajęć 

pozalekcyjnych oraz innych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami, jak 

również osób niepełnosprawnych,  które zawierają program profilaktyczny w zakresie 

problemów uzależnień od alkoholu, narkotyków, przemocy, itp.; 

16) dofinansowanie działań w dziedzinie promocji zdrowia, w tym w zakresie ochrony 

zdrowia psychicznego, przeciwdziałania przemocy, wczesnej profilaktyki narkomani;  
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17) działanie na rzecz seniorów zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

18) finansowanie zajęć w placówkach przeznaczonych dla dzieci z grup ryzyka,                

w świetlicach socjoterapeutycznych, Ośrodku Wsparcia Dziennego, itp; 

19) dofinansowanie tworzenia i uzupełniania bazy niezbędnej do realizacji alternatywnych 

form spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych, w ramach 

środowiskowej profilaktyki uzależnień; 

20) wspieranie organizacji zawodów i obozów sportowych, upowszechnianie kultury 

fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 

krzewienie rywalizacji w duchy fair play, wspieranie autorytetu trenera; 

21) wspieranie działań mających na celu zmniejszanie zjawiska prowadzenia pojazdów  

po zażyciu substancji psychoaktywnych; 

22) prowadzenie zakładki na stronie internetowej miasta Lubań poświęconej profilaktyce                

i rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy; 

23) kontrola placówek handlowych i gastronomicznych na terenie miasta prowadzących 

sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad  

i warunków korzystania z zezwoleń; 

24) prowadzenie szkoleń dla właścicieli i sprzedawców punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych. 

 

Zadanie 4. 

Wspomaganie (w tym finansowe i organizacyjne) działalności poprzez aktywne włączanie                   

w realizację Programu i współpracę: 

1) służb, instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych realizujących swoje 

zadania statutowe związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych i przeciwdziałaniu uzależnieniom, a także wszelkich podmiotów 

promujących zdrowy styl życia i wspierających działania profilaktyczne; 

2) grup samopomocowych, szczególnie AA, Al Anon, DDA, stowarzyszeń 

abstynenckich, itp.; 

3) współpraca i wspieranie organizacji pozarządowych, kościołów i związków 

wyznaniowych mająca na celu promocję zdrowia i propagowanie trzeźwych 

obyczajów oraz promocję i organizację wolontariatu; 

 

§ 6. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                  

w Lubaniu. 

    

1. Na podstawie art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277) powołano 

Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu, której głównym 

zadaniem jest inicjowanie działań w zakresie określonym w art. 4¹ ust. 1 ustawy oraz 

podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakresie leczenia 

odwykowego. 
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2. W skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu 

wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

3. Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych 

ustala się w wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej  

w 2020 r. (Dz. U.  z 2019 r., poz. 1778). Wynagrodzenie przysługuje za udział  

w posiedzeniach Komisji i wypłacane będzie na podstawie listy wypłat podpisanej przez 

przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego. 

4. Za obsługę administracyjną oraz prowadzenie dokumentacji komisji ustala się 

wynagrodzenie na podstawie odrębnie zawartej umowy. 

 

§ 7. Realizatorzy programu. 

  

Na podstawie art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizację Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu  

na 2020 rok powierza się Pełnomocnikowi ds. uzależnień i patologii społecznej  

we współpracy  z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu. 

 

§ 8. Zasady finansowania i postanowienia końcowe. 

 

1. Planowane środki na finansowanie Programu w wysokości 570.000,00 zł pochodzą z opłat 

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i są ujęte w budżecie miasta 

Lubań  w dziale 851 „Ochrona Zdrowia” , rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii 

oraz rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi. 

2. Należy podkreślić, że środki te niewykorzystane w danym roku budżetowym powinny być 

umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  

i są przeznaczone w następnym roku budżetowym na realizację Programu.  

3. Zakres zadań ujętych w Programie może być zweryfikowany ze względu na wysokość 

środków finansowych przeznaczonych na ich realizację oraz ze względu na bieżące 

zapotrzebowanie z zakresu działań profilaktycznych skierowanych do lokalnej 

społeczności. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Kamil Glazer 


