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Zadania zawarte w przyjętym przez Radę Miasta Sejny Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach na 2015 rok
stanowiącym załącznik do uchwały Rady Miasta Sejny nr IV/16/15 z dnia 21 stycznia 2015 r.,
wynikają z zapisu art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
z 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą
o wychowaniu w trzeźwości”, oraz art. 10 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 26 lipca
2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii”
określały zadania własne gminy w sferze profilaktyki i rozwiązywania lokalnych problemów
uzależnień.
REALIZATORZY, PARTNERZY I ADRESACI PROGRAMU
Program był realizowany przez członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Sejnach, Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom
i innych realizatorów, którzy zgłosili chęć wykonania zadań zawartych w programie oraz uzyskali
pozytywną opinię Komisji i akceptację Burmistrza Miasta Sejny.
W realizacji poszczególnych zadań zawartych w programie uczestniczyły również: osoby fizyczne
i prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także: organizacje
pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2014r. poz.1118.).
Program realizują również:








Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach,
Komenda Powiatowa Policji w Sejnach,
Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna w Sejnach,
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Sejnach,
Placówki kulturalne i oświatowe,
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe,
Organizacje pozarządowe realizujące zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych,
 Inne podmioty, którym zlecane są zadania miejskiego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz inne jednostki miejskie posiadające niezbędną
wiedzę, doświadczenie i potencjał kadrowy.
Plan wydatków na rok 2015 wynosił: 211.580,00 zł., w tym:
 dot. zwalczania narkomanii – 10.000,00 zł.
 dot. przeciwdziałania alkoholizmowi – 201.580,00 zł.
Wykonanie wydatków za rok 2015: 156.993,65 zł., w tym:
 dot. zwalczania narkomanii – 1.385,00 zł.
 dot. przeciwdziałania alkoholizmowi – 155.608,65 zł.
Pozostałe koszty poniesione - wkład Urzędu Miasta Sejny: 600,00 zł. – koszt wynagrodzenia
Pełnomocnika
Łącznie na realizację celów Programu w 2015 r. wydatkowano kwotę 157.593,65 zł, z tego:
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1) Zadanie I – Podejmowanie działań mających na celu zwiększenie dostępności pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, współuzależnionych (finansowanie
zajęć terapeutycznych dot. osób uzależnionych i współuzależnionych, sfinansowanie wykonania
diagnozy) – 8.290,00 zł,
2) Zadanie II – Udzielenie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychologicznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie (finansowanie poradnictwa
prawnego i psychologicznego, pracy świetlicy środowiskowej, koszt sporządzania opinii
specjalistycznych w przedmiocie uzależnień, udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego, –
41.161,33 zł,
3) Zadanie III – Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii (finansowanie
kampanii informacyjnej, zakup ulotem i materiałów, działania edukacyjne, szkolenia,
finansowanie imprez dot. uzależnień oraz kampanii „zachowaj trzeźwy umysł”) – 35.920,69 zł,
4) Zadanie IV – Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu (finansowanie
działań profilaktycznych dot. kierowców) – 1.291,50 zł,
5) Zadanie V – Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi
i osobami fizycznymi w rozwiązywaniu problemów uzależnień (udzielanie wsparcia instytucjom
i organizacjom pozarządowym realizującym działania dot. rozwiązywania problemów
uzależnień m.in. stowarzyszenia, Policja, Sanepid, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,
szkoły, Ośrodek Kultury) – 15.615,00 zł.
6) Zadanie VI – Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego (opłaty sądowe, koszty
postępowania sądowego) – 1.482,56 zł.
7) Zadanie VII – Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (finansowanie abonamenty za telefon,
internet, wodę, ogrzewanie, energię elektryczną) – 8.522,73 zł.
8) Koszty związane z obsługą Komisji wyniosły łącznie 44.509,84 zł, w tym:
 Wynagrodzenia członków Komisji za pracę w posiedzeniach podzespołów, grupach roboczych
oraz posiedzeniach plenarnych w ciągu roku – 33.960,00 zł.
 Koszt zakupu materiałów biurowych – 891,86 zł.
 Koszt delegacji – 36,00 zł.
 Koszt szkoleń członków MKRPA – 6.672,00 zł.
 Na potrzeby działalności Komisji zakupione zostały:
- szafa aktowa - 1.281,78 zł.
- urządzenie wielofunkcyjne – 1.279,20 zł.,
- odkurzacz - 389,00 zł.
Zakupione środki trwałe znajdują się w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Parkowej 5.
9) Koszty wynagrodzenia Pełnomocnika – 800,00 zł. – wkład własny Urzędu Miasta Sejny.
Wykonanie wydatków w roku 2015
1. Zwalczanie narkomanii
- zakup materiałów i wyposażenia

1.385,00
1.385,00

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- składki na ubezpieczenia społeczne

155.608,65
3.218,22
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- składki na fundusz pracy
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup energii
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych
- zakup usług pozostałych
- podróże służbowe
- szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
- opłata na rzecz budżetu państwa
3. Pozostałe koszty poniesione
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na fundusz pracy

437,62
83.775,00
17.266,44
6.121,70
2.401,03
40.670,08
36,00
200,00
1.482,56
600,00
482,70
102,60
14,70

Realizacja poszczególnych zadań Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach na 2015
W zakresie spraw organizacyjnych komisji:
Z danych uzyskanych z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach
wynika, że Komisja odbyła od stycznia do sierpnia 2015 r. - 28 wspólnych posiedzeń plenarnych.
Od sierpnia 2015 r. powołana została nowa komisja, w której funkcjonują 3 podzespoły:
I podzespół - zajmujący się merytorycznie rozpatrywaniem wniosków o leczenie odwykowe,
przeprowadzaniem rozmów motywacyjno- interwencyjnych z osobami uzależnionymi - odbył łącznie
- 13 spotkań
II podzespół - odbył 3 spotkania, w celu wydania pozwolenia:
- na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 1 szt.
- jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych (o zawartości do 4,5% oraz piwa)
do spożycia w miejscu sprzedaży - 2 szt.
III podzespół - odbył 6 spotkań
Dotyczyły one następujących zagadnień:
 rozpatrzenie ofert na realizację pozaszkolnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
(15 ofert wpłynęło - zostały pozytywnie zaopiniowane),
 rozpatrzenie 4 ofert na stanowisko wychowawcy świetlicy środowiskowej, przeprowadzenie
rozmowy kwalifikacyjnej,
 sporządzano harmonogramy sprawdzenia zajęć profilaktycznych,
 rozpatrywanie ofert na dofinansowanie działań profilaktycznych prowadzonych na terenie
Miasta Sejny przez inne jednostki,
 uzgodnienie kierunków działania,
które zostały zawarte w Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2016 w Mieście Sejny.
W zakresie działań na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych:
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Komisja ma swoją siedzibę w Punkcie Konsultacyjnym w Sejnach, przy ul. Parkowej 5. W 2015 roku
Zespół złożył do Sądu Rejonowego 28 spraw o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku
poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
Komisja na podstawie złożonych wniosków o objęcie leczeniem odwykowym (28 spraw) zaprosiła
na rozmowy 84 osoby, odbyto 44 rozmów, 40 osób nie zgłosiło się. Przeprowadzono dalszy tryb
postępowania zgodny z przepisami, wydano 14 opinii, w sprawie określenia stopnia uzależnienia od
alkoholu. Komisja skierowała do Sądu Rejonowego w Sejnach łącznie 8 wniosków wraz z aktami
sprawy o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Sąd Rejonowy wydał
8 postanowień nakładających obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu otwartego
lub zamkniętego.
W latach ubiegłych statystyka tych spraw wygląda następująco:
Tabela. Liczba spraw do Sądu złożonych przez MKRPA
MKRPA

Liczba spraw

2012

2013

2014

2015

25

35

26

28

Dane: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach

W zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu:
Działalność swą kontynuował 1 Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin,
dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
Oferta Punktu Konsultacyjnego skierowana jest do mieszkańców z terenu miasta Sejny,
a w szczególności do rodzin z problemami alkoholowymi, narkotykowymi oraz osób
współuzależnionych. W ramach Punktu będą prowadzone m.in. działania: indywidualne
psychologiczne poradnictwo, indywidualne poradnictwo prawne, grupa wsparcia osób uzależnionych
oraz współuzależnionych.
Tematem konsultacji był przede wszystkim własny problem z alkoholem, problem z pijącym
członkiem rodziny, problemy wychowawcze spowodowane piciem alkoholu oraz trudności
w relacjach rodzinnych. Wszystkie porady i konsultacje udzielane w Punkcie są bezpłatne.
Z bezpłatnej pomocy specjalistów korzysta rokrocznie około 164 mieszkańców miasta.
Z bezpłatnej pomocy specjalistów skorzystało:
1. Z porad prawnika - 73 osoby. Prawnik udzielał konsultacji we czwartki w godzinach
od 16.00 – 18.00, nie więcej niż 8 godzin w miesiącu, z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
prawa cywilnego, ubezpieczeń społecznych, prawa osobowego, prawa spadkowego oraz karnego
materialnego a także procesowego. Porady dotyczyły przemocy w rodzinie stosowanej wobec kobiet
i dzieci, zarówno przemocy bezpośredniej jak i przemocy społecznej i ekonomicznej. Duża część
spraw dotyczyła rozliczeń pomiędzy małżonkami oraz egzekucji alimentacyjnej.
Koszt – 6.273,00 zł
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2. Z porad psychologa - 50 porad. W roku 2015 odbyło się 69 dyżurów. Spotkania odbywały się
w każdy wtorek i czwartek po 2 godziny. W trakcie zajęć stosowano metody konsultacji
indywidualnych, terapii indywidualnej, psychoedukacji, konsultacji i terapii małżeńskich lub
rodzinnych, terapii dziecka. Konsultacje psychologiczne miały za zadanie wspierać lecznictwo
odwykowe, wzmacniać funkcję rodziny oraz wspierać uczniów poprzez rozpoznawanie
indywidualnych potrzeb i analizę niepowodzeń.
Koszt – 3.920,00 zł
3. Grupa wsparcia dla osób uzależnionych prowadzona przez terapeutę ds. uzależnień - 12 osób.
Grupa wsparcia służy do umożliwienia osobom potrzebującym pomocy, doświadczenia,
zaopiekowania, poczucia bezpieczeństwa oraz przyjrzenia się trudnościom dotyczącym spraw
bieżących. Stosowane metody: wsparcie, mikroedukacja z zakresu uzależnienia i współuzależnienia,
praca z kwestionariuszami, rysunek oraz dzielenie się doświadczeniami poszczególnych członków
grupy objętych opieką terapii grupowej. Konsultacje indywidualne miały na celu dokonanie wstępnej
diagnozy, poradnictwa w sprawie właściwego leczenia odwykowego oraz motywowania do terapii.
Koszt – 3.960,00 zł
4. Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych prowadzona przez terapeutę - 8 osób. Spotkania
były dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników. Terapeuta stosował terapię indywidualną
wobec ok. 30 osób uzależnionych. Natomiast na zajęcia przychodziło każdorazowo ok. 6-10 osób.
W trakcie zajęć realizowane zostały cele: praca nad uszkodzeniami życia emocjonalnego, rozwijanie
zdolności pacjenta do rozumienia samego siebie i innych oraz do konstruktywnej wizji swojego życia,
praca nad dezorganizacją swojego „ja” oraz nad brakiem oparcia w sobie a także poprawa kontaktów
z otoczeniem społecznym uczestników.
Koszt – 3.580,00 zł
5. Z porad ogólnych – 10 osób. Porad ogólnych udzielali członkowie Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach podczas dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym
w każdą środę w godzinach 10.00 – 18.00. Członkowie Komisji pełnili dyżury od sierpnia, kiedy to
został powołany nowy skład Komisji. Każda osoba powołana w skład Komisji jest zobowiązana
uczestniczyć w dyżurach.
W zakresie udzielania pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe:
Działalność swą kontynuowała Świetlica Środowiskowa
w Sejnach
czynna
codziennie
od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00 do 17.00. Z działalności świetlicy w 2015 roku korzystało
łącznie 25 dzieci w wieku 5 - 14 lat. Świetlica działa w środowisku lokalnym obejmującym opieką
dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich wielodzietnych i zagrożonych wykluczeniem.
Praca wychowawcza prowadzona jest w oparciu o miesięczne programy profilaktyczne
uwzględniające indywidualne potrzeby zgłaszane przez uczestników i ich rodziców.
Z funduszów komisji zabezpieczono w pełni środki na działanie świetlicy. Sfinansowano
wynagrodzenie wychowawcy, zapewniono materiały na zajęcia profilaktyczne, środki czystości.
Podopieczni świetlicy codziennie otrzymują podwieczorek w postaci świeżych owoców i soków.
Koszt funkcjonowania świetlicy – 25.474,73 zł., w tym:
 wynagrodzenie wychowawcy – 20.755,00 zł
 maty do ćwiczeń na potrzeby świetlicy środowiskowej oraz maty korkowej – 257,00 zł.
 materiały do prowadzenia zajęć – 840,26 zł.
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 środki czystości – 150,80 zł.
 wyżywienie dzieci – 3.471,67 zł.
W zakresie prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
dla dzieci, młodzieży i dorosłych:
Komisja ogłosiła nabór wniosków i dofinansowała zajęcia profilaktyczne pozalekcyjne w okresie
styczeń - lipiec 2015. Wpłynęło łącznie 15 ofert. Dofinansowanie przyznano 12 wnioskodawcom:
1. Zajęcia profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Sejnach, ul. Wojska Polskiego 64 w klasach IVVI:
 zajęcia profilaktyczno muzyczne, dla młodzieży zainteresowanej graniem na instrumentach
muzycznych. Łącznie przeprowadzono zajęcia dla 30 osób. Zajęcia odbywały się dwa razy
w tygodniu.
 zajęcia profilaktyczno grzecznościowe „Savoir vivre dla każdego”. Uczestnikami byli
uczniowie klas V b i VI a. Łącznie w zajęciach uczestniczyło 24 osób. Odbyło się 20 godzin
spotkań, podczas których uczestnicy poznali zasady grzecznościowe zasady etykiety związane
z zachowaniem się w miejscach publicznych oraz przy stole.
 zajęcia profilaktyczno teatralne. Realizowane w wymiarze 8 godzin w miesiącu z uczniami
szkoły podstawowej klasa IV b. Udział wzięło 20 osób. Zajęcia były realizowane w formie
warsztatów, prezentacji, rozmów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się aranżowane scenki,
w których uczniowie wczuwali się w role bohaterów w różnych sytuacjach związanych
z uzależnieniami.
 zajęcia profilaktyczno edukacyjne, pt. ,,Nie przechodź obojętnie, zaczekaj, pomóż...''
Realizowane w wymiarze 8 godzin w miesiącu z uczniami szkoły podstawowej w klasach IV
a i V a. Udział wzięło 10 osób.
 zajęcia profilaktyczno matematyczne, Uczestnikami byli uczniowie klasy IV a. Łącznie
w zajęciach uczestniczyło 10 osób.
 zajęcia profilaktyczno plastyczne „Żegnaj nudo”. Uczestnikami byli uczniowie klas II b oraz
IV a. Łącznie w zajęciach uczestniczyły 22 osoby.
2. Zajęcia profilaktyczne w Gimnazjum nr 1 w Sejnach, ul. Adama Mickiewicza 36:
 zajęcia profilaktyczno rekreacyjne, Zajęcia dla uczniów gimnazjum w Sejnach uwzględniające
zainteresowania dzieci. Spotkania dla 10 uczestniczących dzieci. Celem była
zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży z przeznaczeniem go na zdrową aktywność
ruchową oraz uświadomienie zagrożeń jakie niosą za sobą używki.
 zajęcia profilaktyczno turystyczne. Celem zajęć było nabycie umiejętności pracy w grupie
i wzmocnienie poczucia własnej wartości, rozwój zainteresowań z zakresu krajoznawstwa,
turystyki, historii i dziedzictwa kulturowego Sejneńszczyzny, poznawanie mechanizmów
uzależnień i asertywności. Grupa uczestników, dzieci ze szkoły gimnazjalnej – 10
uczestników.
 zajęcia profilaktyczno sportowe, w Sejnach. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu
po 2 godziny. Podczas zajęć kształtowano wytrzymałość z uwzględnieniem motoryki,
koordynacji i szybkości prowadzono także trening techniczny.
 zajęcia profilaktyczno teatralne. W zajęciach wzięło udział 10 osób. Przeprowadzono
32 godziny zajęć. Celem zajęć było nabycie umiejętności pracy w grupie i wzmocnienie
poczucia własnej wartości.
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 zajęcia profilaktyczno sportowo – rekreacyjne z młodzieżą ze z I oraz III klasy gimnazjum
w Sejnach. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 2 godziny. Udział wzięło 10 osób.
Komisja dofinansowała zajęcia profilaktyczne pozalekcyjne w okresie sierpień - grudzień 2015:
We wrześniu ogłoszono nabór ofert i wyłoniono wykonawców na prowadzenie zajęć profilaktycznych:
1. Zajęcia w Szkole Podstawowej w Sejnach:
 zajęcia sportowo - rekreacyjne z młodzieżą ze szkoły podstawowej w Sejnach. Zajęcia
odbywały się dwa razy w tygodniu po 2 godziny. Podczas zajęć prowadzono ćwiczenia
szybkościowe i wytrzymałościowe a także trening techniczny.
 zajęcia Mistrz dobrych manier. Uczestnikami byli uczniowie klas IV c, VI b i VI c. Łącznie
w zajęciach uczestniczyło 21 osób. Odbyło się 20 godzin spotkań, podczas których uczestnicy
poznali zasady grzecznościowe zasady etykiety związane z zachowaniem się w miejscach
publicznych oraz przy stole. Przeprowadzono zajęcia praktyczne, odgrywanie scenek. Odbyła
się także dyskusja dotycząca pozytywnych wzorców spędzania czasu wolnego i zasad
kulturalnego zachowania się. Przeprowadzono także rozmowy dotyczące profilaktyki
uzależnień, nazywania uczuć i emocji, sposobów rozładowania napięcia z pominięciem agresji.
 zajęcia profilaktyczne, Poprowadzi nas bajka – pomagajka. Zajęcia realizowane były w klasie
V a szkoły podstawowej – 12 spotkań dla 19 uczniów. Działania wspomagały prawidłowe
procesy rozwoju fizycznego i psychicznego. Miały na celu promocję zdrowego stylu życia oraz
późnienia wieku inicjacji alkoholowej i nikotynowej a przez to zmniejszenia zasięgu zachowań
ryzykownych. Cele programu zostały zrealizowane w oparciu o treści bajek terapeutycznych.
 zajęcia profilaktyczne, Wiem, kim jestem. Realizowane w wymiarze 8 godzin w miesiącu
od października do grudnia z uczniami klasy III a (12 uczniów) i VI c (3 uczniów) oraz
uczniami klasy III b (14 uczniów) szkoły podstawowej. Zajęcia miały na celu zwrócenie
uwagi na zdrowy styl życia i odpowiednie odżywianie a także na tematykę uzależnień oraz
skutków sięgania po używki. Zajęcia były realizowane w formie warsztatów, prezentacji,
rozmów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się aranżowane scenki, w których uczniowie
wczuwali się w role bohaterów w różnych sytuacjach związanych z uzależnieniami. Zajęcia
pozwoliły na stworzenie klimatu zaufania i bezpieczeństwa.
 zajęcia profilaktyczne, Dobroczynna Moc bajek terapeutycznych. Odbyło się 12 spotkań
z uczniami klas IV a. Uczestniczyło w nich 10 osób. Celem było wpłynięcie na zmianę
postawy uczniów wobec siebie i innych, przezwyciężenie agresji, pokonanie własnych lęków
i negatywnych emocji. Nastawiony były na integrowanie grupy i poczucie bezpieczeństwa
w oparciu o treść bajek terapeutycznych.
2. Zajęcia w Gimnazjum w Sejnach:
 zajęcia profilaktyczne, Szkolny Klub Krajoznawczo – turystyczny PTTK Włóczykij. Celem
zajęć było nabycie umiejętności pracy w grupie i wzmocnienie poczucia własnej wartości,
rozwój zainteresowań z zakresu krajoznawstwa, turystyki, historii i dziedzictwa kulturowego
Sejneńszczyzny, poznawanie mechanizmów uzależnień i asertywności. Grupa uczestników,
dzieci ze szkoły gimnazjalnej – 10 uczestników. Łączna ilość godzin zajęć 32. Realizowane
były w formie warsztatów krajoznawczo – turystycznych, dyskusji, gier i zabaw
integracyjnych, pieszych i rowerowych wycieczek oraz publikacji internetowych.
 zajęcia profilaktyczne, Żyjmy zdrowo na sportowo. Zajęcia dla uczniów gimnazjum w Sejnach
uwzględniające zainteresowania dzieci. Odbyło się 21 spotkań dla 16 uczestniczących dzieci.
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Celem była zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży z przeznaczeniem go na zdrową
aktywność ruchową oraz uświadomienie zagrożeń jakie niosą za sobą używki.
3. Zajęcia w Przedszkolu Miejskim:
 zajęcia profilaktyczne, w labiryncie uczuć. Program zaplanowany tak, aby zaangażować
wszystkie dzieci z 4 grup przedszkolnych – łącznie skorzystało i korzysta nadal ok. 80 dzieci.
Opierał się na organizowaniu zabaw sprzyjających poznawaniu uczuć swoich i innych,
rozładowanie emocji, dających możliwość odpoczynku, radości, osiągnięcia sukcesu. Pozwolił
na pokonanie negatywnych wzorców zachowań i pozyskanie prawidłowych umiejętności
prospołecznych. Ze środków Komisji sfinansowano zakup drzewka smutku i radości oraz tablic
do rysowania. Kwota dotacji – 1.331,50 zł
 zajęcia profilaktyczne, Małe Picasso. W zajęciach uczestniczyło 12 dzieci z przedszkola
miejskiego. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po 60 minut. Celem było zapewnienie
każdemu dziecku osiągnięcia sukcesu na miarę swoich możliwości, wspieranie twórczej
aktywności dzieci poprzez wzbogacenie środków wyrazu, wyzwalanie emocji, stworzenie
swobodnej akceptującej i twórczej atmosfery pracy. Ponadto kształtowane były u dzieci
nawyki postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa, zacieśnienia więzi rodzinnych.
4. Zajęcia w ZSO w Sejnach:
 Zajęcia sportowo - rekreacyjne z młodzieżą w Sejnach. Zajęcia odbywały się dwa razy
w tygodniu po 2 godziny. Podczas zajęć kształtowano wytrzymałość z uwzględnieniem
motoryki, koordynacji i szybkości prowadzono także trening techniczny.
 Program zajęć profilaktycznych. Na początku przeprowadzona została diagnoza wśród
70% uczniów Liceum, która dotyczyła problemu uzależnień. Na podstawie wyników
wyłoniono 3 klasy, w których zjawisko zagrożenia związanego z używaniem alkoholu,
papierosów czy narkotyków okazała się najwyższa tj. I BG (23 osoby), II G (26 osób) oraz
II AB (22 osoby). W każdej klasie przeprowadzono 4 godziny warsztatów dla uczniów,
nauczycieli oraz rodziców. Były to zajęcia warsztatowe, pogadanki, dyskusje z zakresu
profilaktyki uzależnień. Dodatkową formą realizacji zajęć była też propaganda wizualna czyli
gazetki oraz ulotki informacyjne. Ogółem na realizację Programu przeznaczono 18 godzin
dydaktycznych.
5. Zajęcia w ZSCKR w Sejnach:
 zajęcia profilaktyczne, ARS, czyli jak dbać o miłość. W zajęciach wzięły udział klasy III PT
(28 uczniów), III a BT (22 uczniów), III b BT (26 uczniów). Ogólnopolski program
profilaktyczny skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, którego celem było
ograniczenie używania substancji psychoaktywnych poprzez edukację w zakresie skutków
zdrowotnych i społecznych używania tych substancji. Zajęcia odbywały się w 3 cyklach
realizowanych w zajęć pozalekcyjnych.
6. Zajęcia w Bibliotece Miejskiej:
 zajęcia profilaktyczne, w zdrowym ciele zdrowy duch. W zajęciach wzięło udział
10 uczestników ze szkół podstawowych w Sejnach. Łącznie przeprowadzono 10 zajęć
mających na celu promowanie zdrowego stylu życia i zachęcenie do aktywnego, twórczego
i zdrowego spędzania czasu wolnego.
7. Zajęcia w świetlicy środowiskowej:
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 zajęcia relaksacyjne z elementami jogi i muzykoterapii. Zajęcia odbywały się 4 razy
w tygodniu po 2 godziny lekcyjne. Łącznie odbyło się 12 spotkań. Na zajęcia uczęszczały
dzieci za szkoły podstawowej uczestniczące w świetlicy środowiskowej – ok. 10 dzieci.
Dzieci zapoznały się z technikami relaksacyjnymi, nauczyły się, że praca z oddechem redukuje
nadmierne pobudzenie, napięcie emocjonalne i fizyczne. Zauważyły, że po zajęciach
są bardziej wyciszone i mogą poprawić swoją koncentrację uwagi na lekcjach w szkole.
Ponadto dofinansowano następujące działania:
1. Komisja wsparła finansowo działania profilaktyczne dotyczące nasilającego się w ostatnich czasach
problemu dopalaczy realizowane przez Komendę Powiatową Policji w Sejnach. Szeroko rozumiana
profilaktyka, edukacja oraz wychowanie młodego pokolenia prowadzone było między innymi
podczas „Bloku imprez Miejskich”, ze środków Komisji sfinansowano zakup namiotu przenośnego
niezbędnego do utworzenia stoiska edukacyjno – informacyjnego dla Policji oraz członków
Komisji. Wspólne działania kierowano do dzieci, młodzieży jak i dorosłych realizowane były
wielokrotnie w ciągu roku. Koszt – 1.385,00 zł.
2. Wsparto realizację programu Profilaktycznego Przeciwdziałania Uzależnieniom realizowanego
przez dział Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sejnach.
Przyznano środki w kwocie 2.000,00 zł. przeznaczone na nagrody w konkursie na wykonanie
„Krótkiego filmu o uzależnieniach” – skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
W ramach realizacji programu sfinansowano również koszt trenera oraz poczęstunku podczas
szkolenia „Dopalacze – nowe zagrożenie” dla kadry pedagogicznej i medycznej – udział wzięło
159 osób. Współorganizatorem była również Komenda Powiatowa Policji w Sejnach.
3. Komisja zleciła i sfinansowała wykonanie diagnozy problemów społecznych mieszkańców miasta
Sejny Konsorcjum Firm Oficyna Profilaktyczna oraz Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa
Perspektywa. Koszt wykonania Diagnozy 1.750,00 zł.
4. Dofinansowano Program profilaktyczny Ośrodka Kultury w Sejnach pn. „Powiedz a zapomnę,
pokaż a zapamiętam, pozwól wziąć udział a zrozumiem”. W ramach programu sfinansowano koszt
zatrudnienia instruktorów zajęć tanecznych (dla grupy młodszej i starszej), teatralnych (dla grupy
młodszej i starszej) oraz fitness dla dorosłych. Wszystkie zajęcia odbywały się po 2 razy
w tygodniu. 3 instruktorów – 2.160,00 zł. Udział brało – ok. 60 osób.
5. W Szkole Podstawowej w Sejnach zrealizowany został program profilaktyczny dla klas VI pn.
„Uzależnienia”. Dotacja w wysokości 3.000,00 zł przeznaczona została na honoraria instruktorów
realizujących działania w szkole oraz na zakup materiałów dla uczestników. Programem objęto
57 uczniów.
6. Dofinansowano program szkoły podstawowej w Sejnach - na kwotę 3150,00 zł. Ze Przyznanych
środków pokryto koszt dojazdów na basen dla uczniów klas III, w ramach realizacji projektu
„Umiem pływać”. Uczestniczyło w zajęciach 48 dzieci.
7. Dofinansowano konkurs w szkole podstawowej w Sejnach pt „Dymek papierosa szkodzi, kiedy
się do szkoły chodzi” w ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia - na kwotę 500,00
zł. Ze środków zakupiono nagrody dla uczestników konkursu.
10

8. Dofinansowano działania w ramach programu profilaktycznego „W Sieci” skierowanego
do uczniów klas I- III i IV-VI Szkoły Podstawowej w Sejnach – na kwotę 500,00 zł za 2 spektakle
połączone z warsztatami oraz pogadanką o negatywnym wpływie nadużywania komputera.
9. Sfinansowano działania Poradni psychologiczno – pedagogicznej w Sejnach na kwotę 760,00 zł.
Ze środków Komisji sfinansowano 2 szkolenia dla kadry pedagogicznej w kwocie łącznej 260,00
zł. dla ekspertów prowadzących szkolenia. Ponadto sfinansowano zakup 2 filmów szkoleniowych
w celu przeprowadzenia zajęć profilaktycznych z młodzieżą.
Szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach.
1. W miesiącu wrześniu wszyscy członkowie Komisji uczestniczyli w 44 godzinnym szkoleniu
podstawowym. Koszt szkolenia 3.872,00 zł.
2. W miesiącu grudniu wszyscy członkowie Komisji uczestniczyli w 8 godzinnym szkoleniu
dotyczącym zasad konstruowania Gminnego Programu profilaktyki. Koszt szkolenia 2.600,00, zł.
3. Komisja zorganizowała i sfinansowała szkolenie dot. procedury „Niebieskiej Karty”. Uczestnikami
szkolenia byli członkowie Komisji oraz osoby z placówek oświatowych i służby zdrowia, Policji
oraz MOPS z terenu miasta. Koszt szkolenia 2.600,00 zł.
Rynek alkoholowy w mieście Sejny
Zgodnie z Uchwałą nr II/15/02 Rady Miasta Sejny z dnia 13 grudnia 2002 roku
w sprawie ustalenia dla terenu Miasta Sejny liczby punktów sprzedaży napojów zawierających
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak
i w miejscu sprzedaży.
Limit punktów sprzedaży dla napojów alkoholowych:
Zgodnie z Uchwałą II/15/02 Rady Miasta Sejny z dnia 13 grudnia 2002, łączny limit punktów
sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia wynosi 35 punktów, w tym:
 limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży (detal) – 25,
 limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
(gastronomia) – 10.
Obecnie na terenie miasta funkcjonują 32 punkty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych:
 25 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży (sklepy)
 7 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
(lokale gastronomiczne) .
w tym:
 19 punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18%
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy)
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 oraz 2 punkty sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18%
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne).
Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2015 roku
( według zawartości alkoholu)

1) poza miejscem sprzedaży
do 4,5% od 4,5 do 18% pow. 18%
(oraz
(z wyjątkiem
piwa)
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0

0

0
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razem
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razem

0

4

2

2
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ogółem
(1+2)
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Dane: Urząd Miasta Sejny

Liczba wydanych zezwoleń nie jest taka sama jak ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych
do spożycia w miejscu (gastronomia) lub poza miejscem (detal), ponieważ jeden punkt sprzedaży
może posiadać 3 rodzaje zezwoleń:
 do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo (piwo),
 powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu /z wyjątkiem piwa/ (wino),
 powyżej 18% zawartości alkoholu (wódka)
Ponadto w 2015 roku wydano 5 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż piwa (1-2 dni) podczas
imprez organizowanych na otwartej przestrzeni.
Komenda Powiatowa Policji w Sejnach w 2015 roku:
 ujawniono 8 osób nieletnich będących pod wpływem alkoholu, które zostały odwiezione
do domów rodzinnych,
 w Policyjnych Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych zatrzymano do wytrzeźwienia
68 nietrzeźwych osób dorosłych, w tym 62 mężczyzn i 6 kobiet,
 nie zatrzymano żadnej nietrzeźwej osoby nieletniej w Policyjnych Pomieszczeniach dla Osób
Zatrzymanych do wytrzeźwienia.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach w 2015 r.
 z pomocy rodzinie, w której występują problemy alkoholowe skorzystało:
- ogólna liczba rodzin - 257
- liczba rodzin korzystających z pomocy materialnej MOPS, objętych tą pomocą z powodu
uzależnień lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z członków rodziny - 4
 wielkość środków finansowych przeznaczonych przez MOPS na pomoc rodzinom z problemem
alkoholowym - 13 694,16 zł
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