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Zadania zawarte w przyjętym przez Radę Miasta Sejny Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Sejny w roku
2016 stanowiącym załącznik do uchwały Rady Miasta Sejny nr XXII/89/16 z dnia 22 lutego 2016 r.,
wynikają z zapisu art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
z 26 października 1982 r. zwanej dalej „ustawą o wychowaniu w trzeźwości”, oraz art. 10 ust. 1 i 3
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 26 lipca 2005 r. zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu
narkomanii” określały zadania własne gminy w sferze profilaktyki i rozwiązywania lokalnych
problemów uzależnień.
Program zmieniony został uchwałą Rady Miasta Sejny nr XXX/130/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
Zmiany dotyczyły Planu rzeczowo – finansowego na rok 2016 oraz szacunkowego podziału środków
finansowych ze względu na cele z uwzględnieniem zadań realizowanych w ramach Programu w 2016
roku.
Program zmieniony został również uchwałą Rady Miasta Sejny nr XXXI/135/16 z dnia 30 września
2016 r. Zmiany dotyczyły Planu rzeczowo – finansowego na rok 2016 oraz szacunkowego podziału
środków finansowych ze względu na cele z uwzględnieniem zadań realizowanych w ramach Programu
w 2016 roku.
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 realizowali również:











Punkt Konsultacyjny w Sejnach,
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,
Zakłady opieki zdrowotnej,
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe,
Kościoły i związki wyznaniowe,
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.
Zlecanie zadań ujętych w Programie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Zlecanie zadań miejskim jednostkom organizacyjnym, w tym szkołom i innym placówkom systemu
oświaty może nastąpić także w drodze zmiany dysponenta środków budżetowych.
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Plan wydatków na rok 2016 wynosił: 247.132,00 zł., w tym:
 dot. zwalczania narkomanii – 10.000,00 zł.
 dot. przeciwdziałania alkoholizmowi – 237.132,00 zł.
Ogółem dochody w roku 2016: 241.1298,03 zł., w tym:
 z roku 2016: 193.997,03 zł
 przeniesione z roku 2015: 47.132,00 zł.
Wykonanie wydatków za rok 2016: 216.107,60 zł., w tym:
 dot. zwalczania narkomanii – 6.380,68 zł.
 dot. przeciwdziałania alkoholizmowi – 209.726,92 zł.
Pozostałe koszty poniesione - wkład Urzędu Miasta Sejny: 4.303,80 zł. – koszt wynagrodzenia
Pełnomocnika
Łącznie na realizację celów Programu w 2016 r. wydatkowano kwotę 220.411,40 zł.
Kwota niewykorzystanych środków w roku 2016: 25.021,43 zł.

Zadanie I
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
dla osób uzależnionych od alkoholu.
Działalność swą kontynuował Punkt Konsultacyjny przy ulicy Parkowej 5, dla osób z problemem
alkoholowym i ich rodzin, dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
Ponadto na terenie ZSO w Sejnach z inicjatywy członków MKRPA w Sejnach został utworzony
punkt konsultacyjny (listopad/grudzień) Pani Halina Sawicka – członek MKRPA, udzielała bezpłatnej
pomocy w formie porad dla młodzieży i jej rodzinom w trudnych sytuacjach rodzinnych/szkolnych.
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 prowadzone są m.in. działania: indywidualne psychologiczne
poradnictwo, indywidualne poradnictwo prawne, grupa wsparcia osób uzależnionych oraz
współuzależnionych. Wszystkie porady i konsultacje udzielane w Punkcie są bezpłatne.
Ponadto na terenie ZSO w Sejnach z inicjatywy członków MKRPA w Sejnach został utworzony
w okresie listopad/grudzień dodatkowy Punkt Konsultacyjny, w którym Pani Halina Sawicka –
członek MKRPA, udzielała bezpłatnej pomocy w formie porad dla młodzieży i jej rodzinom
w trudnych sytuacjach rodzinnych/szkolnych - 8 osób
Nie udało się przeprowadzić programu edukacyjnego dla sprawców przemocy (trudności w stworzeniu
grypy tj. odbiorców programu).
Członkowie MKRPA zaprojektowali i zamówili ulotki dotyczące działań MKRPA – zostały one
rozdysponowane do Urzędów, Szkół, Instytucji z terenu Miasta Sejny.
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MKRPA wzięła udział w Kampanii „Przeciw pijanym kierowcom”, promującej trzeźwość na
drodze. W związku z tym nawiązano współpracę z Komendą Powiatową Policji w Sejnach, Parafią
Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Sejnach, Ośrodkami szkoleniowymi kierowców, mediami
oraz Wydziałem Dróg i Komunikacji przy Starostwie Powiatowym w Sejnach. Zorganizowano akcję
informacyjno – edukacyjną promującą trzeźwość na drogach na terenie miasta Sejny. Akcja miała na
celu promowanie zdrowego stylu życia, która trwała od 24 lipca do końca wakacji 2016 r.
- rozdysponowanie ulotek informacyjnych na placu przy kościele podczas Święta Patrona Kierowców,
- rozdanie ulotek kierowcom, podczas współpracy z Komendą Powiatową Policji w Sejnach.
Wskaźniki:
1) liczba osób skierowanych na leczenie odwykowe: 9 osób.
Wobec 15 osób, które nie przybyły na żadne z wezwań lub nie zadeklarowały chociażby próby
podjęcia leczenia MKRPA wystosowała 9 wniosków do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu
Rejonowego w Sejnach w sprawie wszczęcia postępowania o zobowiązanie uczestnika postępowania
do podjęcia leczenia odwykowego.
2) liczba przeprowadzonych rozmów interwencyjno – motywujących: 36 osób.
W 2016 roku wpłynęło 28 wniosków o wszczęcie postepowania – 20 złożonych przez KPP w Sejnach,
8 od członków rodziny. Zaproszono 51 osób na posiedzenie komisji. Z 36 osobami przeprowadzono
rozmowy motywujące do podjęcia dobrowolnego leczenia.
3) liczba
osób
uzależnionych,
korzystających
z wyszczególnieniem form terapii: ok. 30 osób.

z

programów

terapeutycznych

Grupa wsparcia dla osób uzależnionych prowadzona przez terapeutę ds. uzależnień - 6-10 osób.
Grupa wsparcia spotykała się w piątki raz w tygodniu. Spotkania służyły do umożliwienia osobom
potrzebującym pomocy, doświadczenia, zaopiekowania, poczucia bezpieczeństwa oraz przyjrzenia się
trudnościom dotyczącym spraw bieżących. Grupowa terapia pomagała w lepszym rozumieniu siebie
pozwalała modelować właściwe postawy i zachowania. Grupa wsparcia służy do umożliwienia
osobom potrzebującym pomocy, 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. Jednocześnie z Punktu
skorzystali ludzie kierowani z innych miejsc związanych z lecznictwem uzależnień. Takich porad
było 7 i dotyczyły radzenia sobie z osobą nadużywającą alkoholu. Udzielono również kilku porad
indywidualnych jednorazowych. Konsultacje indywidualne miały na celu dokonanie wstępnej
diagnozy, poradnictwa w sprawie właściwego leczenia odwykowego oraz motywowania do terapii.
Ponadto stały kontakt z terapeutą ma ponad 30 osób uzależnionych. Konsultacje indywidualne
miały na celu dokonanie wstępnej diagnozy, poradnictwa w sprawie właściwego leczenia
odwykowego oraz motywowania do terapii.
4) liczba osób uzależnionych i współuzależnionych, korzystających z programów pomocowych
oferowanych przez organizacje pozarządowe i inne placówki: 37 osób
W ramach ogłoszonego w dniu 27.04.2016 konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w
zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016 przyznano
dofinansowanie dla Suwalskiego Stowarzyszenia WYBÓR na realizację zadania pn.
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„Ponadpodstawowy program terapeutyczny Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od
alkoholu ul. Reja 67a w Suwałkach”. W ramach realizacji zadania przeprowadzono:
- warsztaty terapeutyczne dla osób uzależnionych – 13 godzin dla osób z III etapu terapii i 15
osób z IV etapu terapii.
- przeprowadzono także maraton terapeutyczny dla osób współuzależnionych – łącznie 9 godz. dla
9 osób.
Realizowane działania stanowiły niezbędne uzupełnienie i zwiększenie oferty terapeutycznej Paradni
w pogłębionej fazie terapii i zwiększyły w znacznym stopniu skuteczność leczenia poprawiając
funkcjonowanie uczestników w środowisku społecznym i rodzinnym
5) liczba osób korzystających z pomocy konsultantów w Punktach Konsultacyjnych: 162
osoby.
Z bezpłatnej pomocy specjalistów skorzystało:
1. Z porad prawnika - 46 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.
2. Z porad psychologa - 81 porad. Spotkania odbywały się w czwartki po 1,5 godziny. Łącznie
udzielono porad 41 osobom. Ponadto udzielono porad dotyczących innych problemów niż
alkoholowe dla 16 osób. 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.
3. Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych prowadzona przez terapeutę - 12 osób.
Spotkania były dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników. Terapeuta stosował terapię
indywidualną wobec ok. 39 osób współuzależnionych.
6) liczba i rodzaj prowadzonych działań edukacyjno-informacyjnych: 11 osób.
Z porad ogólnych – 11 osób. Porad ogólnych udzielali członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Sejnach podczas dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym w każdą środę
w godzinach 16.00 – 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.
7) liczba organizacji pozarządowych i liczba zadań przez nie realizowanych, zleconych
w ramach konkursu na dotacje z budżetu miasta: 1 organizacja
W ramach ogłoszonego w dniu 27.04.2016 konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016 przyznano
dofinansowanie 1 organizacji - dla Suwalskiego Stowarzyszenia WYBÓR na realizację zadania pn.
„Ponadpodstawowy program terapeutyczny Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
od alkoholu ul. Reja 67a w Suwałkach”.
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Zadanie II
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie.
Działania określone w Programie skierowane są nie tylko do osób z problemem alkoholowym, ale
także do członków ich rodzin, którzy, podobnie jak osoba z problemem alkoholowym, podlegają
niszczącym skutkom długotrwałego oddziaływania alkoholu. Konsekwencją życia z osobą
nadużywającą alkoholu może być tzw. współuzależnienie. Współuzależnienie nie jest chorobą – to
efekt przystosowania się do sytuacji problemowej. Istotne z punktu widzenia trwałości i jakości życia
rodziny z problemem alkoholowym jest objęcie pomocą terapeutyczną całej rodziny.
W ramach zadania współpracowano z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sejnach, Komendą
Powiatową Policji w Sejnach, Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Sejnach, pedagogami szkolnymi, radcą prawnym.
Na posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawiciel MKRPA w Sejnach, przedstawiciele
policji, kierownik MOPS, pedagodzy szkolni na bieżąco informowali o pojawiających się w ich
środowisku, problemach związanych z nadużywaniem alkoholu oraz przemocą w rodzinie. W ramach
grup roboczych, w skład których wchodzili członkowie MKRPA w Sejnach – 8 rodzinom udzielono
pomocy.
Wskaźniki:
1) liczba osób współuzależnionych uczestniczących w programach psychoterapeutycznych
i profilaktycznych: około 51 osób
Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych prowadzona przez terapeutę - 12 osób. Spotkania były
dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników. Terapeuta stosował terapię indywidualną wobec
ok. 39 osób współuzależnionych.
2) liczba dzieci i młodzieży objętych zorganizowanymi formami pomocy: łącznie 25 dzieci w
wieku 5 - 14 lat
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 okresie od stycznia
do czerwca w 2016 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 – 15. 372,26 w tym:
 wynagrodzenie wychowawcy – 13.843,92 zł
 materiały do prowadzenia zajęć – 150,00 zł.
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 środki czystości – 111,09 zł.
 wyżywienie dzieci – 1.267,25 zł.
Ponadto od września do grudnia w ramach konkursu ofert przekazano dotację dla Stowarzyszenia
Origo w wysokości 14.000,00 zł.
3) liczba placówek wsparcia dziennego i liczba dzieci objętych wsparciem w tych placówkach:
25 dzieci w wieku 5 - 14 lat.
Na terenie miasta Sejny funkcjonuje 1 świetlica. 25 dzieci w wieku 5 - 14 lat uczęszczających do
świetlicy środowiskowej. Świetlica prowadzony była przez Urząd Miasta Sejny. Od września 2016
roku, świetlica prowadzona jest przez organizację pozarządową.
4) liczba osób przeszkolonych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom.
Brak
5) liczba organizacji pozarządowych i liczba zadań przez nie realizowanych, zleconych
w ramach konkursu na dotacje z budżetu miasta: 1 organizacja
- W ramach ogłoszonego w dniu 19.08.2016 konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016 przyznano
dofinansowanie dla Stowarzyszenia ORIGO na realizację zadania pn. „Prowadzenie placówki
wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę” w kwocie
14.000,00 zł.

Zadanie III
Prowadzenie
profilaktycznej
działalności
informacyjnej
i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci
i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
a także działań na rzecz dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych
programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych
Myśląc o działaniach profilaktycznych i o ochronie dzieci i młodzieży przed różnymi zagrożeniami,
należy mieć na uwadze, że to właśnie alkohol jest najczęściej wskazywaną przez nich substancją
psychoaktywną, która otwiera drogę do podejmowania zachowań ryzykownych. Przy realizacji
Programu uwzględniono doświadczenia z lat ubiegłych, z których wynika, że najskuteczniejsza jest
profilaktyka skierowana do najmłodszej grupy odbiorców, tj. dzieci i młodzieży. Finansując realizację
w ramach Programu działań skierowanych do dzieci i młodzieży, brano pod uwagę fakt, iż osiągnięcie
celu stanie się możliwe, o ile działania będą prowadzone systematycznie i planowo przy
wykorzystaniu różnych form oddziaływań i skierowaniu działań na różne obszary. Dlatego też między
innymi za ważne uznano działania ukierunkowane na zmniejszenie spożycia napojów alkoholowych
wśród mieszkańców Miasta, a przede wszystkim wśród młodzieży.
Ważnym zadaniem było również kierowanie działań edukacyjnych do rodziców. Celem takich działań
jest wspieranie abstynencji dziecka i przygotowywanie go do podejmowania świadomych
iodpowiedzialnych decyzji związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.
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Niezmiernie ważna była edukacja w tym zakresie również osób dorosłych, sprzedawców napojów
alkoholowych, przyszłych użytkowników dróg itp. Działania edukacyjne i informacyjne wzmacniają
skuteczność innych narzędzi lokalnej polityki wobec alkoholu. Systematyczne edukowanie i szkolenia
profesjonalistów pracujących zawodowo w systemie pomocy dzieciom, młodzieży i rodzinom były
również ważnym elementem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w naszym
mieście.
Wskaźniki:
1) liczba dzieci i młodzieży korzystających ze zorganizowanego wypoczynku w okresie letnim
i zimowym: 12 osób.
W okresie ferii zimowych dla dzieci ze świetlicy środowiskowej zorganizowano wyjazd na warsztaty
w Parku Naukowo - Technologicznym oraz na basen.
2) liczba dzieci uczestniczących w zajęciach i programach profilaktycznych oraz zajęciach
pozalekcyjnych: 754 osoby
- Dofinansowano zajęcia profilaktyczne pn. „Zajęcia taneczne Zumba Kids promujące zdrowy styl
życia” prowadzone przez Instruktora zumby. Łącznie przeprowadzono 22 godziny zajęć dla 72 dzieci
w dwóch grupach wiekowych 4-7 lat oraz 8-12 lat.
- Dofinansowano zajęcia profilaktyczne pn. „Pomocna dłoń” realizowane w Zespole Centrum
Kształcenia Rolniczego w Sejnach. W ramach zadania wykonano diagnozę wśród wszystkich uczniów
szkoły dot. problemu uzależnień – 73 ankiety złożone. Następnie przeprowadzono zajęcia
warsztatowe w klasach: IA – 20 osób, IIA – 31 osób, IIIA – 17 osób, IIIB – 21 osób oraz dla rodziców
oraz nauczycieli – 50 osób. Łącznie 139 osób.
- Dofinansowano zajęcia profilaktyczne „Stop używkom uprawiamy sport” realizowane przez SKS
Pomorzanka Sejny. Zajęcie prowadzony były przez trenerów w 3 grupach wiekowych, łącznie udział
w nich wzięło 146 osób.
- Dofinansowano zajęcia profilaktyczne pn. „Pomocna dłoń – reaktywacja” realizowane w Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Sejnach. Celem zadania było podniesienie poziomu wiedzy na temat
szkodliwości i konsekwencji zdrowotnych, emocjonalnych używania substancji psychoaktywnych
przez młodzież oraz stworzenie w szkole bezpiecznego i przyjaznego klimatu poprzez doskonalenie
umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz ograniczenie zachowań ryzykownych. Udział w
zajęciach wzięło łącznie 79 osób z klasy 1 LO (11 osób), 2 klasy 2 LO (52 osoby) oraz klasa 1
Technikum Informatycznego (16 osób) a także rodzice i nauczyciele (60 osób).
- Dofinansowano zajęcia profilaktyczne pn. „Program edukacyjno – profilaktyczny dot.
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, promujący styl życia bez
nałogów” realizowane w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach. W zajęciach udział
wzięli uczniowie szkoły z klas I PT i II BT – łącznie 37 osób.
- Dofinansowano zajęcia profilaktyczne pn. „Żyjemy zdrowo na sportowo” realizowane w Gimnazjum
nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach. Celem było zorganizowanie czasu wolnego dla młodzieży w wieku
gimnazjalnym pochodzących z rodzin zagrożonych alkoholizmem. Przeprowadzono 26 godzin zajęć
dla 16 uczestników.
- Dofinansowano zajęcia profilaktyczne pn. „Moja szkoła” realizowane w Szkole Podstawowej im. mjr
Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach. Podczas zajęć realizowano tematy dot. rozwiązywania
problemów klasowych występujących w środowisku szkolnym. Uczestniczyli w nich uczniowie
szkoły podstawowej -łącznie zrealizowano 10 godzin zajęć dla 10 uczestników.
- Dofinansowano zajęcia profilaktyczne pn. „Autorski program teatralnych zajęć profilaktycznych”
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realizowane w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II Sejnach. Uczestnicy nabyli umiejętności pracy w
grupie i wzmocnili poczucie własnej wartości. Uczestnicy – uczniowie gimnazjum łącznie 14 osób.
- Dofinansowano zajęcia profilaktyczne pn. „Autorski program zajęć profilaktycznych klubu
krajoznawczo – turystycznego PTTK Włóczykij” realizowane w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II
Sejnach. Umożliwiono krzewienie wśród młodzieży świadomości narodowej i patriotycznej,
kształcenie postaw obywatelskich opartych na znajomości historii a także szukanie życiowych
inspiracji w otaczającym świecie, w tradycji i rodzinie. Uczestnicy – uczniowie gimnazjum łącznie 30
osób.
- Dofinansowano zajęcia profilaktyczne pn. „Autorski program zajęć profilaktycznych klubu
historycznego im. Armii Krajowej przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sejnach” realizowane
w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II Sejnach. Zajęcie profilaktyczne wspomagały rozwój młodego
człowieka, umożliwiły dokonywanie w nim pozytywnych zmian, uwrażliwiły na potrzeby i zagrożenia
otaczającego świata oraz przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa.
Uczestnicy uczniowie gimnazjum – łącznie 12 osób.
- Dofinansowano zajęcia profilaktyczne pn. „Zajęcia rekreacyjno - sportowe” realizowane w
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II Sejnach. Zajęcia prowadzone były dwa razy w tygodniu.
Uczestniczyło w nich 10-15 osób. Ponadto uczestnicy otrzymali wiedzę dot. uzależnień, jak ich
unikać i jakie mogą być skutki zażywania dopalaczy.
zajęcia profilaktyczne „Stop przeciw narkotykom – ja nie biorę lecz wygrywam” realizowane przez
SKS Pomorzanka Sejny. Zajęcie prowadzony były przez trenerów w 3 grupach wiekowych, oraz
zorganizowanie wakacyjnego turnieju dzikich drużyn w piłce nożnej oraz w piłce plażowej, łącznie
udział w nich wzięło 49 osób.
- Dofinansowano zajęcia profilaktyczne pn. „Młodzi w Sejnach na trzeźwo i bez używek” realizowane
w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach. W ramach zadania zorganizowano zajęcia dla
młodzieży, 12 godzin zajęć raz w tygodniu. Uczestnicy – 14 osób z czego 9 chłopców i 5 dziewcząt.
Efektem zajęć było zmniejszenie skali zachowań patologicznych, popularyzacja zdrowego stylu życia
oraz dążenie do samorozwoju młodych ludzi.
- Dofinansowano zajęcia profilaktyczne pn. „Stop używkom” realizowane w Zespole Centrum
Kształcenia Rolniczego w Sejnach. Celem głównym była popularyzacja zdrowego stylu życia oraz
profilaktyka poprzez sport oraz zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z uzależnień i rozwijanie
poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów. Uczestniczyło w zajęciach
20 uczniów Technikum, w tym 14 chłopców i 6 dziewcząt.
- Dofinansowano zajęcia profilaktyczne pn. „Mamy inne pasje niż używki. Młodzi mówią Stop”
realizowane w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach. Celem zadania było
zorganizowanie czasu wolnego dla 44 dziewcząt i chłopców z gimnazjum i ZSO w Sejnach.
Łącznie odbyło się 58 godzin zajęć sportowych.
3) liczba organizacji pozarządowych i liczba zadań przez nie realizowanych, zleconych
w ramach konkursu na dotacje z budżetu miasta, prowadzących działalność na rzecz
integracji społecznej osób uzależnionych i ich rodzin: 0
- W roku 2016 nie zlecono organizacjom pozarządowym realizacji zadań w ramach zadania III.
4) ilość zorganizowanych szkoleń i kursów oraz liczba uczestników szkoleń i kursów: 15 osób.
- MKRPA zainicjowała realizację szkolenia dla Radnych Miasta Sejny pn. „Przeciwdziałanie
alkoholizmowi oraz narkomanii jako elementy polityki społecznej realizowanej na poziomie
samorządu gminnego”. Jednakże szkolenie nie odbyło się z powodu braku zainteresowania tematem
samych zainteresowanych.
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- MKRPA zorganizowała szkolenie dla właścicieli lokali sprzedających napoje alkoholowe oraz
sprzedawców. Szkolenie odbyło się 25 października 2016 r. Udział w nim wzięło 15 osób.
5) liczba szkół i innych placówek, w których prowadzone są programy profilaktyczne:
8 placówek
- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach,
- Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach,
- Przedszkole Miejskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach,
- Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Sejnach
- Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach,
- Ośrodek Kultury w Sejnach,
- Miejska Biblioteka Publiczna w Sejnach,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach.
6) liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach profilaktycznych: 1330 osób
- Dofinansowano konkurs realizowany przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Sejnach
pn. „Uzależnienia nie bądź obojętny”. W ramach zadania odbył się konkurs pn. „Uzależnienia – nie
bądź obojętny” oraz heppening w ramach krajowego programu edukacyjnego „Czyste powietrze
wokół nas”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przedszkolaków oraz
osób niepełnosprawnych z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sejnach. Łącznie udział wzięło około
400 osób.
- Dofinansowano zajęcia organizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Sejnach.
W ramach zadania zorganizowano cykl szkoleń dla nauczycieli oraz chętnych członków MKRPA
z zakresu profilaktyki uzależnień. W ramach realizacji zadania odbyło się szkolenie dot.
„Samookaleczania i zachowań samobójczych. Rozpoznawania zagrożeń i sposoby wsparcia” dla
16 uczestników, szkolenie „Zaburzenia odżywiania dzieci i młodzieży” dla 16 uczestników, szkolenie
„Przeciwdziałanie używania substancji psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków oraz
profilaktyka uzależnienia od gier komputerowych, internetu i hazardu” – dla 18 uczestników,
szkolenie „Rozwiazywanie kryzysów z rodzin uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem a także
związanych z wyjazdem rodziców za granicę w celach zarobkowych, jak również związanych
z przemocą w rodzinie” – dla 17 uczestników, szkolenie „Trening pewności siebie dla dzieci
wycofanych i doświadczających przemocy w szkole oraz w domu. Cz I” – dla 19 uczestników,
szkolenie Trening pewności siebie dla dzieci wycofanych i doświadczających przemocy w szkole oraz
w domu. Cz II” – dla 86 uczestników. Przeprowadzono 14 godzin szkoleń. Uczestnikami szkoleń
byli nauczyciele z terenu miasta Sejny – łącznie – 69 osób skorzystało ze szkoleń.
- Dofinansowano konkurs realizowany przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Sejnach
pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych
środków psychoaktywnych- w ramach programu przeprowadzono szkolenie dla szkolnych
koordynatorów oraz ogłoszono konkurs na ulotkę profilaktyczną dot. uzależnień od narkotyków”.
Konkurs skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta. Uczestniczyło w nim
około 170 osób. W konkursie wzięło udział 9 osób, które przygotowały projekt ulotki
profilaktycznej. Zwycięzkie ulotki zostały wydrukowane w ilości 900 sztuk na potrzeby MKRPA.
- Dofinansowano konkurs realizowany przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Sejnach
pn. „ Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych
środków psychoaktywnych - warsztaty informacyjno - edukacyjne dla młodzieży szkolnej i spotkania
edukacyjno – informacyjne dla rodziców”. W sejneńskich szkołach gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych odbyły się spotkania dla rodziców Odbyły się także warsztaty dla młodzieży.
Łącznie uczestniczyło w działaniach 250 uczniów i 150 rodziców.
- Dofinansowano konkurs realizowany przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Sejnach
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pn. pn. „HIV/AIDS czy warto o tym rozmawiać?”. Nawiązano współpracę z pielęgniarkami z szkół
oraz nauczycielami biologii i pedagogami. Przeprowadzono zajęcia informacyjno – edukacyjne dla
uczniów prowadzone metoda „burzy mózgów”. Łącznie 2 godziny lekcyjne. Uczestniczyło w zadaniu
ok. 250 młodzieży oraz 15 uczestników konkursu zakwalifikowano do etapu powiatowego.
7) liczba wspartych przedsięwzięć profilaktycznych organizowanych w szkołach i innych
placówkach: 1104 osób
- Dofinansowano zajęcia profilaktyczne w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach.
Zajęcie prowadzone były przez Instruktora Terapii Uzależnień. Uczestnikami byli uczniowie klasy II
PT i II BT, łącznie 37 uczniów. Podczas zajęć omówione zostały zagrożenia wynikające z zażywania
narkotyków i dopalaczy.
- Dofinansowano zajęcia pn. „Razem tworzymy lepszy internet” w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II
w Sejnach. przeznaczona była na zakup nagród dla uczestników konkursu, uczniów klas I-ych.
W konkursie udział wzięło 21 osób.
- Dofinansowano zajęcia pn. „Trening pewności siebie” realizowany w Szkole Podstawowej im. mjr
Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach. Zajęcia prowadzone były przez Instruktora
i przeznaczone były dla osób nieśmiałych, wycofanych, z zaburzeniami emocjonalnymi i lękowymi.
W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas I – VI szkoły podstawowej – łącznie 19 uczniów, a także
rodzice – 12 osób.
- Dofinansowano zajęcia pn. „Kulturalna alternatywa dla uzależnień” realizowane w Ośrodku Kultury
w Sejnach. Zajęcia prowadzone były w okresie maj – grudzień 2016 r. Zadanie obejmowało cykl zajęć
animacyjno – ruchowych i spotkań integracyjnych dla dzieci i młodzieży. W ramach zadania
promowano zdrowy styl życia. Głównym założeniem była eliminacja niepożądanych zachowań oraz
stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Uczestnicy ok. 100 osób.
- Dofinansowano zajęcia pn. „Żyj zdrowo, odpowiedzialnie i bezpiecznie” realizowane w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Sejnach. Zajęcia dla dzieci w wieku 8-12 lat zachęcające do zdrowego
i bezpiecznego życia. Udział wzięło 10 osób.
- Dofinansowano działania pn. „Projekt sportowo – profilaktyczny Zdrowo i wesoło” realizowany
w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach. Celem realizacji była
organizacja imprezy sportowej dla dzieci, wpływającej na kształtowanie prawidłowych nawyków
prozdrowotnych. W zadaniu uczestniczyli uczniowie wszystkich klas I – VI szkoły podstawowej –
łącznie 411 uczniów, 32 nauczycieli a także rodzice – 34 osób.
- Dofinansowano działania pn. „Projekt sportowo – profilaktyczny Małe igrzyska olimpijskie”
realizowany w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach. Celem było
promowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów szkoły. Zakupiono poczęstunek dla uczestników
oraz nagrody do konkursów. W zadaniu uczestniczyli uczniowie wszystkich klas I – VI szkoły
podstawowej – łącznie 371 uczniów, 32 nauczycieli a także rodzice – 14 osób.
- Dofinansowano zajęcia profilaktyczne pn. „Żyj zdrowo” realizowane w Szkole Podstawowej im. mjr
Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach. W zajęciach uczestniczyli uczniowie szkoły
podstawowej – łącznie 50 uczniów. W ramach zadania zorganizowano 15 spotkań dla klas IIa, IIc,
IVb i VIa. Zapoznano uczestników z wiedzą na temat uzależnień, agresji, sposobów zdrowego
odżywiania się i spędzania wolnego czasu.
- Dofinansowano zajęcia profilaktyczne pn. „Program profilaktyczny uzależnienia dla klas VI”
realizowane w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach. W ramach
realizacji zadania zakupiono zestaw interaktywny na potrzeby realizacji zaplanowanych działań.
Zadanie polegało na przeprowadzeniu badania ankietowego wśród uczniów oraz odbyły się spotkania
tematyczne dot. nałogów wśród młodych ludzi. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas VI szkoły
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podstawowej – łącznie 52 uczniów, 32 nauczycieli oraz 40 rodziców.
- Dofinansowano zajęcia profilaktyczne pn. „Akademia zdrowego malucha” realizowanego
w Przedszkolu Miejskim w Sejnach. W ramach realizacji zadania doposażono plac zabaw na terenie
przedszkola oraz zakupiono zestaw rehabilitacyjny do prowadzenia zajęć korekcyjnych z dziećmi oraz
koszulki dla uczestników zaplanowanych działań. Zajęcia profilaktyczne odbywały się na świeżym
powietrzu z wykorzystaniem zakupionego sprzętu oraz w salach w miesiącach zimowych – dwa razy
w tygodniu po 2 godziny. Uczestnicy to wszystkie dzieci uczęszczające d o przedszkola miejskiego 125 przedszkolaków w pięciu grupach wiekowych wraz ze swoimi wychowawcami oraz
rodzicami.
- Dofinansowano zajęcia pn. „Wpływam na swoje życie” organizowane przez Zespół Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Sejnach. Zadanie miało na celu kształtowanie i rozwijanie umiejętności
psychologicznych i społecznych młodych ludzi m. in. zdolności automotywacji, wytrwałości
w dążeniu do celu, umiejętności rozpoznawania i nazywania złych emocji u siebie i u innych ludzi,
zdolności zachowania optymizmu. W ramach zadania udział wzięło 12 uczniów ze szkoły, którzy
uczestniczyli w 10 wyjazdach na basen oraz w spotkaniach z psychologiem.
- Dofinansowano działania pn. „Program profilaktyczny Wyloguj się” realizowany w Szkole
Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach. W ramach działania zapewniony
występ muzyczny dla uczniów szkoły. Łącznie 370 uczniów.
- Dofinansowano konkurs pn. „Świat wolny od dymu tytoniowego” realizowany w Szkole
Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach. W ramach działania
zorganizowano pogadankę na temat szkodliwości palenia papierosów dla uczniów szkoły.
Przygotowano gazetkę tematyczną oraz przeprowadzono konkurs. Łącznie udział wzięło 115
uczniów, 20 nauczycieli i 60 rodziców.9
8) liczba przeprowadzonych kontroli przez członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych: 5 kontroli
Członkowie MKRPA w roku 2016 dokonali sprawdzenia poprawności realizacji zadań
profilaktycznych finansowanych ze środków Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Sejny w roku 2016:
- w dniu 22.06.2016 sprawdzono realizację zajęć profilaktycznych pn. „Pomocna dłoń”
realizowanych w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach prowadzonych przez Panią
Justynę Matan.
- w dniu 25.11.2016 r. sprawdzono realizację zajęć profilaktycznych pn. „Mamy inne pasje niż
używki. Młodzi mówią Stop realizowane w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach
prowadzonych przez Panią Dorotę Tomczyk.
- w dniu 01.12.2016 r. sprawdzono realizację zajęć profilaktycznych pn. „Zajęcia rekreacyjno sportowe” realizowane w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II Sejnach prowadzonych przez Panią
Barbarę Kukolską.
- w dniu 09.12.2016 r. sprawdzono realizację zajęć profilaktycznych pn. „Zumba Kids” realizowane
dla dzieci w wieku 8-12 lat prowadzone przez Magdalenę Liszkowską.
- w dniu 07.12.2016 r. sprawdzono realizację zajęć profilaktycznych pn. „Zajęcia rekreacyjno sportowe” realizowane dla młodzieży z ZSCKR w Sejnach, prowadzone przez Julitę Moroz.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
9) liczba spotkań członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
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uczestniczących w posiedzeniach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego – 21
spotkań.
MKRPA uczestniczyła w 21 spotkaniach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego. Na
posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawiciel MKRPA w Sejnach, przedstawiciele
policji, kierownik MOPS, pedagodzy szkolni na bieżąco informowali o pojawiających się w ich
środowisku, problemach związanych z nadużywaniem alkoholu oraz przemocą w rodzinie. W ramach
grup roboczych, w skład których wchodzili członkowie MKRPA w Sejnach – 8 rodzinom udzielono
pomocy.

Zadanie IV
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób
fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Zadanie to realizowane było poprzez:
 wspieranie realizacji zadań organizowanych przez organizacje pozarządowe prowadzące
działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym,
 wspieranie systemu współpracy międzyinstytucjonalnej tj. współpracy służb, instytucji, organizacji
pozarządowych i osób fizycznych na rzecz zwiększenia skuteczności działań profilaktycznych,
promujących zdrowy tryb życia i abstynencję oraz interwencyjnych,
 wspomaganie finansowe i rzeczowe działań stowarzyszeń abstynenckich, ruchów
samopomocowych AA
i innych podmiotów realizujących zadania Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii Miasta
Sejny,
 współpracę merytoryczną, wymianę informacji i doświadczeń z podmiotami realizującymi
Program, włączanie organizacji pozarządowych w wykonywanie zadań wynikających
z realizacji Programu.
Wskaźniki:
1) liczba organizacji, instytucji, podmiotów i osób fizycznych zaangażowanych w działalność
na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych: 18 instytucji i organizacji.
- SKS Pomorzanka Sejny,
- Stowarzyszenie ORIGO,
- Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Oświaty, Kultury i Sportu w Sejnach,
- Sejneńskie Towarzystwo Oświatowo – Społeczne,
- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach,
- Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach,
- Przedszkole Miejskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach,
- Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Sejnach,
- Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach,
- Ośrodek Kultury w Sejnach,
- Miejska Biblioteka Publiczna w Sejnach,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach,
- Suwalskie Stowarzyszenie Wybór,
- Ośrodki szkoleniowe dla kierowców,
- Wydział Komunikacji i Dróg w Sejnach,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach,
- Komenda Powiatowa Policji w Sejnach,
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- Parafia NNMP w Sejnach.
MKRPA wzięła dział w Kampanii „Przeciw pijanym kierowcom”, promującej trzeźwość na drodze.
W związku z tym nawiązano współpracę z Komendą Powiatową Policji w Sejnach, Parafią
Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Sejnach, Ośrodkami szkoleniowymi kierowców, mediami
oraz Wydziałem Dróg i Komunikacji przy Starostwie Powiatowym w Sejnach. Zorganizowano akcję
informacyjno – edukacyjną promującą trzeźwość na drogach na terenie miasta Sejny. Akcja miała na
celu promowanie zdrowego stylu życia, która trwała od 24 lipca do końca wakacji 2016 r.
- rozdysponowanie ulotek informacyjnych na placu przy kościele podczas Święta Patrona
Kierowców
- rozdanie ulotek kierowcom, podczas współpracy z Komendą Powiatową Policji w Sejnach.
Członkowie MKRPA zaprojektowała i zamówiła ulotki dotyczące działań MKRPA – zostały one
rozdysponowane do Urzędów, Szkół, Instytucji.
2) liczba zadań zleconych organizacjom pozarządowym i instytucjom w ramach współpracy
międzyinstytucjonalnej: wpłynęło 5 ofert w trybie pozakonkursowym oraz podpisano 9
umów w ramach konkursów ofert. Łącznie 14 umów.
W ramach konkursów ofert przekazano dotację:
- w dniu 23.02.2016 wpłynęła oferta zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, złożona przez SKS Pomorzanka Sejny pn. „Organizacja amatorskiej ligi siatkówki o
Puchar Burmistrza Miasta Sejny”. Oferta została pozytywnie zaopiniowana i otrzymała
dofinansowanie w kwocie 3.200,00 zł.
- w dniu 08.03.2016 wpłynęła oferta zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, złożona przez Stowarzyszenie ORIGO pn. „Świetlico – otwórz się”. Oferta została
pozytywnie zaopiniowana i otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.600,00 zł.
- w dniu 21.06.2016 wpłynęła oferta zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, złożona przez Stowarzyszenie ORIGO pn. „Szeszupa-Seina/Marycha-rzeki łączące
młodzież”. Oferta została pozytywnie zaopiniowana i otrzymała dofinansowanie w kwocie 2.000,00
zł. Zadanie zostało zrealizowane a nieprawidłowo rozliczona kwota została zwrócona na konto
Urzędu.
- w dniu 05.12.2016 wpłynęła oferta zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, złożona przez SKS Pomorzanka Sejny pn. „Mikołajkowy rodzinny turniej tenisa
stołowego „Żyjmy zdrowo na sportowo”. Oferta została pozytywnie zaopiniowana i otrzymała
dofinansowanie w kwocie 1.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane a nieprawidłowo rozliczona
kwota została zwrócona na konto Urzędu.
- w dniu 08.03.2016 wpłynęła oferta zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, złożona przez Stowarzyszenie ORIGO pn. „Spotkajmy się w Święta”. Oferta została
pozytywnie zaopiniowana i otrzymała dofinansowanie w kwocie 4.500,00 zł.
- W ramach ogłoszonego w dniu 09.06.2016 konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016 przyznano
dofinansowanie dla SKS Pomorzanka Sejny na realizację zadania pn. „Stop Używkom- uprawiamy
sport” w kwocie 4.000,00 zł.
a także dla
- Stowarzyszenia Społecznego na Rzecz Rozwoju Oświaty, Kultury i Sportu w Sejnach na zadania pn.
„Młodość wolna od uzależnień i patologii społecznych” w kwocie 4.000,00 zł.
- W ramach ogłoszonego w dniu 05.07.2016 konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
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w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016 przyznano
dofinansowanie dla Stowarzyszenia ORIGO na realizację zadania pn. „Nie próbuję – nie częstuję” w
kwocie 2.000,00 zł.
- W ramach ogłoszonego w dniu 02.09.2016 konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016 nie przyznano
dofinansowania żadnej z ubiegających się o wsparcie organizacji.
- W ramach ogłoszonego w dniu 03.10.2016 konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016 przyznano
dofinansowanie dla Sejneńskiego Towarzystwa Oświatowo – Społecznego, na realizację zadania pn.
„Randka bez przemocy” w kwocie 3.000,00 zł.

Zadanie V
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów
określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowania przed Sądem
w charakterze oskarżyciela publicznego.
Zadanie było realizowane poprzez:
 rozpatrywanie przez Komisję wpływających wniosków dotyczących osób uzależnionych
od alkoholu, występowanie w Sądzie w charakterze oskarżyciela publicznego,
 prowadzenie kontroli przedsiębiorców prowadzących sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
w zakresie przestrzegania zasad zawartych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych
osobom nieletnim,
 kształtowanie właściwych postaw reagowania w sytuacji sprzedaży alkoholu nietrzeźwym,
nieletnim i pod zastaw poprzez m. in. organizację szkoleń dla przedsiębiorców prowadzących
obrotu napojami alkoholowymi.
Wskaźniki:
1) Liczba posiedzeń plenarnych oraz zespołów roboczych Komisji:
Z danych uzyskanych z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach
wynika, że Komisja odbyła od stycznia do grudnia 2016 r. - 12 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 - 20 spotkań
W 2016 roku wpłynęło 28 wniosków o wszczęcie postepowania – 20 złożonych przez KPP w Sejnach,
8 od członków rodziny. Zaproszono 51 osób na posiedzenie komisji. Z 36 osobami przeprowadzono
rozmowy motywujące do podjęcia dobrowolnego leczenia. Wobec 15 osób, które nie przybyły na
żadne z wezwań lub nie zadeklarowały chociażby próby podjęcia leczenia MKRPA wystosowała
9 wniosków do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Sejnach w sprawie wszczęcia
postępowania o zobowiązanie uczestnika postępowania do podjęcia leczenia odwykowego.
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II podzespół - odbył 4 spotkania
Komisja m.in. zajmowała się opiniowaniem wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i do spożycia poza
miejscem sprzedaży. Pozytywnie zaopiniowano 16 wniosków.
III podzespół - odbył 10 spotkań
W 2016 roku MKRPA pozytywnie zaopiniowała 25 ofert zajęć profilaktycznych dla dzieci
i młodzieży.
2) liczba wniosków przekazanych do sądu dot. leczenia osób uzależnionych od alkoholu: 9
Komisja w 2016 roku złożyła do Sądu Rejonowego 9 wniosków o wszczęcie postępowania
o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
W 2016 roku wpłynęło 28 wniosków o wszczęcie postepowania – 20 złożonych przez KPP w
Sejnach, 8 od członków rodziny. Zaproszono 51 osób na posiedzenie komisji. Z 31 osobami
przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywujące w związku z nadużywaniem alkoholu.
Wobec 15 osób które nie przybyły na żadne z wezwań lub nie zadeklarowały chociażby
próby podjęcia leczenia GKRPA wystosowała 9 wniosków do
Wydziału Rodzinnego i
Nieletnich Sądu Rejonowego w Sejnach w sprawie wszczęcia postępowania o zobowiązanie
uczestnika postępowania do podjęcia leczenia odwykowego.

W latach ubiegłych statystyka tych spraw wygląda następująco:
Tabela. Liczba spraw do Sądu złożonych przez MKRPA
MKRPA

Liczba spraw

2013

2014

2015

2016

35

26

28

28

Dane: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach

3) liczba opinii o uzależnieniu od alkoholu wydanych przez biegłych sądowych: 9
BIEGLI SĄDOWI WYDALI 9 OPINII O UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU.
4) liczba przeprowadzonych kontroli: 6 punktów sprzedaży alkoholu
W miesiącu grudniu 2016 roku członkowie MKRPA przeprowadzili kontrola przestrzegania zasad
i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Sejny na
podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 6 punktach
sprzedaży alkoholu w Sejnach:
 Tomasz Daniłowicz, Sejny ul. Zawadzkiego 17, Sklep Spożywczo – przemysłowy TOP –
MARKET,
 Henryk Józef Poszwa, Prywatne Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowo-GastronomicznoKulturalne „U Henryka”, Sejny ul. Piłsudskiego 13, Restauracja „SKARPA,
 Bogusław Mackiewicz, Zaleskie 32 A, Sejny ul. Łąkowa 3a Sklep Spożywczo-przemysłowy,
 Anna i Józef Szulewscy, S. C., Sejny ul. 22 Lipca 9, „Karczma Litewska”,
 Gminna Spółdzielnia „Sch”, Sejny ul. 22 lipca, Kiosk Spożywczy,
 Jeronimo Martins Dystrybucja S, A.
Kostrzyn ul. Żniwna 5, Sejny ul. 1 Maja 6, Sklep
Spożywczo- przemysłowy „BIEDRONKA” nr 2851.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
16

5) liczba przeprowadzonych szkoleń dla sprzedawców oraz liczba uczestników: 15 osób.
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach zorganizowała szkolenie dla
właścicieli lokali sprzedających napoje alkoholowe oraz sprzedawców. Szkolenie odbyło się 25
października 2016 r. Udział w nim wzięło 15 osób. Zakres szkolenia:
 zmiany w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości wprowadzone z dniem 01.01.2016 r uprawnienia i obowiązki wynikające ze zmian dla przedsiębiorców,
 zasady wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (wymagane
dokumenty, opłaty za zezwolenia)-procedura ubiegania się o zezwolenie, ze zwróceniem uwagi na
terminowość i kompletność składanych dokumentów, obowiązki przedsiębiorców w zakresie
dokonywania opłat za zezwolenia oraz skutki naruszenia tych obowiązków.
 zasady i warunki prowadzenia sprzedaży alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem
zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym-zasady i warunki sprzedaży
alkoholu, do których przestrzegania zobowiązani są przedsiębiorcy, przesłanki do cofnięcia
zezwoleń.
 nauka asertywnej odmowy oraz procedurę postępowania w sytuacjach nietypowych
 kontrole punktów sprzedaży alkoholu –prawa i obowiązki przedsiębiorcy.
 uzależnienie od alkoholu, skala zjawiska w Polsce.

MONITORING I EWALUACJA
Realizacja
Programu
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii nie rozwiąże wszystkich problemów dotyczących uzależnień
w mieście Sejny. Jednakże Pogram partycypuje w dobro mieszkańców gminy i w części poprawi
sytuację społeczeństwa lokalnego w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień.
Koordynację Programu prowadził Pełnomocnik. Monitoring Programu prowadzony był na podstawie:
 wymiany informacji między instytucjami, organizacjami i wszelkimi podmiotami
odpowiedzialnymi i realizującymi politykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na terenie
gminy,
 analizy danych na temat problemu alkoholowego w mieście,
 ankiet i sprawozdań z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach.
Osiągnięto następujące rezultaty:
 objęto dzieci i młodzieży szkolną działaniami o charakterze profilaktycznym,
 wzrosły kompetencje pracowników służb zobowiązanych do pomocy osobom doświadczającym
przemocy, mających problemy związane z uzależnieniem,
 dostarczono informacji mieszkańcom na temat oferty pomocy z zakresu uzależnień
i przemocy w rodzinie na terenie miasta i w najbliższej okolicy,
 zapewniono wsparcia specjalistycznego dla mieszkańców miasta w Punkcie Konsultacyjnym,
 zapewniono szeroką ofertę organizacji czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu
miasta,
 wzmocniono
postawy
sprzyjającą
prawidłowemu
funkcjonowaniu
w
rodzinie
i w społeczeństwie.
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
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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:
 23 punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży (sklepy)
 4 punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
(lokale gastronomiczne) .
w tym:
 18 punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18%
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy)
 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 2016 roku
( według zawartości alkoholu)

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

15

13

12

2) w miejscu sprzedaży
razem

do 4,5%
(oraz
piwa)

od 4,5 do 18%
(z wyjątkiem
piwa)

pow.
18%

razem

40

1

0

0

1

ogółem
(1+2)

41

Dane: Urząd Miasta Sejny, stan na dzień 31.12.2016 r.

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 2016 roku wydano 2 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż piwa (1-2 dni) podczas imprez
organizowanych na otwartej przestrzeni.
Komenda Powiatowa Policji w Sejnach w 2016 roku:
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 ujawniono 1 osobę nieletnią będącą pod wpływem dopalaczy, któremu udzielono pomocy
medycznej
 ujawniono 8 osób nieletnich będących pod wpływem alkoholu, które zostały odwiezione
do domów rodzinnych,
 nie zatrzymano żadnej nietrzeźwej osoby nieletniej w Policyjnych Pomieszczeniach dla Osób
Zatrzymanych do wytrzeźwienia oraz nie przekazano do Policyjnej Izby Dziecka.
 w Policyjnych Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych zatrzymano ogółem do wytrzeźwienia
90 nietrzeźwych osób dorosłych, w tym 82 mężczyzn i 8 kobiet,
 w Policyjnych Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych zatrzymano mieszkańców miasta Sejny do
wytrzeźwienia 41 nietrzeźwych osób dorosłych, w tym 36 mężczyzn i 5 kobiet.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach w 2015 r.
 z pomocy rodzinie, w której występują problemy alkoholowe skorzystało:
- ogólna liczba rodzin - 236
- liczba rodzin korzystających z pomocy materialnej MOPS, objętych tą pomocą z powodu
uzależnień lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z członków rodziny - 8
 wielkość środków finansowych przeznaczonych przez MOPS na pomoc rodzinom z problemem
alkoholowym - 25.087,48 zł.
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Załącznik do sprawozdania
z realizacji Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Sejny
w roku 2016

REALIZACJA PLANU RZECZOWO – FINANSOWEGO W ROKU 2016
Działania w zakresie
profilaktyki zawarte
w Programie
Profilaktycznym

1.

Zwiększenie
dostępności pomocy
terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od
alkoholu

Udzielanie rodzinom, w
których występują
problemy alkoholowe,
pomocy
2.
psychospołecznej i
prawnej, a w
szczególności ochrony
przed przemocą w
rodzinie.

Szczegółowa realizacja
Programu
zakup świadczeń
zdrowotnych w zakładach
lecznictwa odwykowego w
tym realizacja programów
rehabilitacyjnych,
dofinansowanie do
prowadzenia ośrodków
terapeutycznych dla osób
uzależnionych

Przewidywane
nakłady
finansowe

2 000

Realizacja

2.000

finansowanie działalności
Punktów Konsultacyjnych
oraz wynagrodzenia
terapeutów osób
uzależnionych

20.000

19.296,75

tworzenie warunków do
powstawania nowych oraz
dofinansowanie działalności
placówek wsparcia
dziennego dla dzieci i
młodzieży z rodzin z
problemem alkoholowym,

30 000

29.967,26

Sposób realizacji/wykonania

W ramach ogłoszonego w dniu 27.04.2016 konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku
2016 przyznano dofinansowanie dla Suwalskiego Stowarzyszenia WYBÓR na realizację
zadania pn. „Ponadpodstawowy program terapeutyczny Poradni Terapii Uzależnień i
Współuzależnienia od alkoholu ul. Reja 67a w Suwałkach” w kwocie 2.000,00

Środki przeznaczone na zakup usług i materiałów, czynsz i inne opłaty z tym związane tj.:
- Wynagrodzenie terapeuty uzależnień w okresie – 5.160
- usługa sprzątania pomieszczeń Punktu – 4.229,85
- koszt wywozu nieczystości – 121,00
- koszt remontu polegającego na doprowadzeniu oświetlenia przed pomieszczeniem Punktu –
250,00
- ogrzewanie, zużycie wody, energia elektryczna – 7.965,90
- Internet. Telefon stacjonarny i komórkowy – 1.570,08
Środki przeznaczone na zakup usług i materiałów przeznaczonych na dofinansowanie
działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży tj.: środki czystości,
dożywianie dzieci, mat. Biurowe – 1.728,34
- Wynagrodzenie Wychowawcy w okresie I-VI.2016 – 13.843,92
Ferie w Parku Naukowo- Technologicznym – 395,00
W ramach ogłoszonego w dniu 19.08.2016 konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku
2016 przyznano dofinansowanie dla Stowarzyszenia ORIGO na realizację zadania pn.
„Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez
wychowawcę” w kwocie 14.000,00 zł.
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wspieranie i rozwijanie
poradnictwa
indywidualnego, grup
wsparcia, zatrudnienie
terapeutów i specjalistów do
prowadzenia programów
profilaktycznych,
uruchomienie telefonu
zaufania, prowadzenie
edukacji publicznej dot.
uzależnień, zakup
materiałów edukacyjnych
itp.

19.000

15.914,40

Środki przeznaczone na zakup usług prowadzonych w Punkcie Konsultacyjnym tj.:
- Wynagrodzenie psychologa w okresie - 4.800
- Wynagrodzenie terapeuty dla osób współuzależnionych – 4.440 (480- kwota za XII.2016
wypłacona w 2017 roku)
- Wynagrodzenie prawnika – 6.674,40 (680 zł -kwota za XII.2016 wypłacona w 2017 roku)
Zaplanowano również prowadzenie zajęć korekcyjnych dla sprawców przemocy, jednakże z
powodu braku uczestników umowa z wykonawcami została rozwiązana.
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wdrażanie programów
profilaktycznych w
szkołach, w tym
rekomendowanych
Prowadzenie
programów profilaktycznych
profilaktycznej
opartych na skutecznych
działalności
strategiach oddziaływań,
3.
informacyjnej i
finansowanie
edukacyjnej w
organizowanych konkursów
szczególności dla dzieci
na temat uzależnień oraz
i młodzieży.
realizacja programów,
warsztatów dla rodziców,
nauczycieli, pedagogów,
psychologów, młodzieży

30 000

22.783,75

Środki przeznaczone na zakup usług i materiałów/konkurs ofert/ufundowanie nagrody tj.:
- Dofinansowano zajęcia pn. „Razem tworzymy lepszy internet” w Gimnazjum nr 1 im. Jana
Pawła II w Sejnach w kwocie 250,00 zł.
- Dofinansowano zajęcia profilaktyczne pn. „Pomocna dłoń” realizowane w Zespole Centrum
Kształcenia Rolniczego w Sejnach w kwocie 720,00 zł.
- Dofinansowano zajęcia profilaktyczne w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w
Sejnach w kwocie 150 zł.
- Dofinansowano zajęcia pn. „Trening pewności siebie” realizowany w Szkole Podstawowej
im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach w kwocie 750,00 zł.
- Dofinansowano zajęcia profilaktyczne pn. „Program edukacyjno – profilaktyczny dot.
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomnii, promujący styl
życia bez nałogów” realizowane w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach.
Kwota dofinansowania – 400,00 zł
- Dofinansowano zajęcia profilaktyczne pn. „Żyj zdrowo” realizowane w Szkole
Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach w kwocie 2.700,00 zł.
- Dofinansowano zajęcia profilaktyczne pn. „Program profilaktyczny uzależnienia dla klas
VI” realizowane w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w
Sejnach w kwocie 7.373,98 zł.
- Dofinansowano zajęcia profilaktyczne pn. „Pomocna dłoń – reaktywacja” realizowane w
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach. Kwota dofinansowania – 720,00 zł
- Dofinansowano zajęcia profilaktyczne pn. „Autorski program teatralnych zajęć
profilaktycznych” realizowane w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II Sejnach w kwocie
960,00 zł.
- Dofinansowano zajęcia profilaktyczne pn. „Autorski program zajęć profilaktycznych klubu
krajoznawczo – turystycznego PTTK Włóczykij” realizowane w Gimnazjum nr 1 im. Jana
Pawła II Sejnach w kwocie 960,00 zł.
- Dofinansowano zajęcia profilaktyczne pn. „Autorski program zajęć profilaktycznych klubu
historycznego im. Armii Krajowej przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sejnach”
realizowane w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II Sejnach w kwocie 960,00 zł.
- Dofinansowano zajęcia profilaktyczne pn. „Zajęcia rekreacyjno - sportowe” realizowane w
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II Sejnach w kwocie 1.040,00 zł.
- Dofinansowano zajęcia profilaktyczne pn. „Żyjemy zdrowo na sportowo” realizowane w
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach w kwocie 1.040,00 zł
- Dofinansowano zajęcia profilaktyczne pn. „Moja szkoła” realizowane w Szkole
Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach w kwocie 1.000,00 zł.
- Dofinansowano zajęcia profilaktyczne pn. „Program edukacyjno – profilaktyczny,
promujący styl życia bez nałogów” realizowane w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego
w Sejnach. Kwota dofinansowania – 400,00 zł
- Dofinansowano działania pn. „Program profilaktyczny Wyloguj się” realizowany w Szkole
Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach w kwocie 600,00 zł
- Dofinansowano konkurs pn. „Świat wolny od dymu tytoniowego” realizowany w Szkole
Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach w kwocie 800,00 zł.
- Zorganizowano i sfinansowano szkolenie dla właścicieli lokali sprzedających napoje
alkoholowe oraz sprzedawców. Szkolenie odbyło się 25 października 2016 r. Udział w nim
wzięło 15 osób. Koszt - 1.216,99 zł. Zakupiono także poczęstunek dla uczestników.
742,78- koszt poczęstunku oraz zakupu nagród na potrzeby realizacji programów
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organizowanie czasu
wolnego dzieci i młodzieży
po zajęciach lekcyjnych oraz
w czasie ferii zimowych i
wakacji, doposażenie placów
zabaw dla dzieci

dofinansowanie imprez
sportowych dla dzieci,
wpływających na
kształtowanie prawidłowych
nawyków prozdrowotnych,
wspieranie lokalnych imprez
profilaktycznych o
charakterze rozrywkowym,
sportowym i innych,

44 000

10 000

40.490,08

Środki przeznaczone na zakup usług i materiałów tj.:
- Dofinansowano zajęcia profilaktyczne „Stop używkom uprawiamy sport” realizowane
przez SKS Pomorzanka Sejny w kwocie 4.560,00 zł.
- Dofinansowano zajęcia pn. „Kulturalna alternatywa dla uzależnień” realizowane w Ośrodku
Kultury w Sejnach w kwocie 7.660,00 zł.
- Dofinansowano zajęcia pn. „Żyj zdrowo, odpowiedzialnie i bezpiecznie” realizowane w
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sejnach w kwocie 2.000,00 zł.
- Dofinansowano zajęcia profilaktyczne pn. „Zajęcia taneczne Zumba Kids promujące
zdrowy styl życia” w kwocie 1.100,00 zł.
- Dofinansowano zajęcia profilaktyczne „Stop używkom uprawiamy sport” realizowane
przez SKS Pomorzanka Sejny w kwocie 3.000,00 zł. – kwota przeniesione na 2017 rok
- Dofinansowano zajęcia profilaktyczne pn. „Młodzi w Sejnach na trzeźwo i bez używek”
realizowane w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach w kwocie 480,00 zł.
- Dofinansowano zajęcia profilaktyczne pn. „Stop używkom” realizowane w Zespole
Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach w kwocie 480,00 zł.
- Dofinansowano zajęcia profilaktyczne pn. „Mamy inne pasje niż używki. Młodzi mówią
Stop realizowane w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach w kwocie 2.320,00
zł.
- Dofinansowano zajęcia pn. „Wpływam na swoje życie” organizowane przez Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach w kwocie 2.283,17 zł.
- Dofinansowano zajęcia profilaktyczne pn. „Akademia zdrowego malucha” realizowanego
w Przedszkolu Miejskim w Sejnach w kwocie 19.606,91 zł.

4.034,00

Środki przeznaczone na zakup usług i nagród tj.:
Dofinansowano działania pn. „Projekt sportowo – profilaktyczny Zdrowo i wesoło”
realizowany w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach w
kwocie 2.550,00 zł.
- Dofinansowano działania pn. „Projekt sportowo – profilaktyczny Małe igrzyska
olimpijskie” realizowany w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
w Sejnach w kwocie 1.484,00 zł.
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prowadzenia edukacji
publicznej dot uzależnień ,
opracowywanie, wydawanie,
zakup i kolportaż broszur,
książek, biuletynów, ulotek i
innych form służących
oddziaływaniu
profilaktycznemu, udział w
ogólnopolskich i
regionalnych kampaniach
informacyjno –
edukacyjnych oraz
organizacja lokalnych
kampanii, sporządzanie
lokalnych diagnoz,

współpraca z Policją i
innymi instytucjami w
organizacji działań
profilaktycznych, realizacja
programów edukacyjnych,
interwencyjnych i
korekcyjnych

4 000

10 000

3.967,71

8.251,00

Środki przeznaczone na zakup usług i materiałów tj.:
Zakup ulotek w ramach kampanii „Przeciw pijanym kierowcom” koszt 1.230
Breloki w ramach kampanii „Prowadzę jestem trzeźwy” - koszt 715
Zakup ulotek w ramach kampanii „Przeciw pijanym kierowcom” koszt 1.230
Ulotki informacyjna na potrzeby MKRPA – koszt 217,71
Breloki w ramach kampanii „Prowadzę jestem trzeźwy” – koszt 575

Środki przeznaczone na realizacja kosztów zgodnie z zawartym porozumieniem oraz na
zakup usług i nagród tj.:
- Dofinansowano zajęcia organizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w
Sejnach w kwocie 910,00 zł. W ramach zadania zorganizowano cykl szkoleń dla nauczycieli
oraz chętnych członków MKRPA z zakresu profilaktyki uzależnień.- kwota przeniesiona na
rok 2017.
- Dofinansowano konkurs realizowany przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w
Sejnach pn. „Uzależnienia nie bądź obojętny” w kwocie 1.090,07 zł. W ramach zadania
odbył się konkurs pn. „Uzależnienia – nie bądź obojętny” oraz heppening w ramach
krajowego programu edukacyjnego „Czyste powietrze wokół nas”.
- Dofinansowano konkurs realizowany przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w
Sejnach pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu,
tytoniu i innych środków psychoaktywnych- konkurs na ulotkę profilaktyczną dot.
uzależnień od alkoholu i narkotyków” w kwocie 2.180,68 zł.
- Dofinansowano konkurs realizowany przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w
Sejnach pn. „ Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu,
tytoniu i innych środków psychoaktywnych -warsztaty informacyjno-edukacyjne dla
młodzieży szkolnej i spotkania edukacyjno – informacyjne dla rodziców” w kwocie 4.200,00
zł.
- Dofinansowano konkurs realizowany przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w
Sejnach pn. pn. „HIV/AIDS czy warto o tym rozmawiać?” – 780,25 zł.
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4

Wspomaganie
działalności instytucji,
stowarzyszeń i osób
fizycznych, służącej
rozwiązywaniu
problemów
alkoholowych.

wspieranie realizacji zadań
organizowanych przez
organizacje pozarządowe
prowadzące działalność
pożytku publicznego w
zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom
społecznym,

32 000

23.300

W ramach konkursów ofert przekazano dotację:
- w dniu 23.02.2016 wpłynęła oferta zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, złożona przez SKS Pomorzanka Sejny pn. „Organizacja
amatorskiej ligi siatkówki o Puchar Burmistrza Miasta Sejny”. Oferta została pozytywnie
zaopiniowana i otrzymała dofinansowanie w kwocie 3.200,00 zł.
- w dniu 08.03.2016 wpłynęła oferta zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, złożona przez Stowarzyszenie ORIGO pn. „Świetlico –
otwórz się”. Oferta została pozytywnie zaopiniowana i otrzymała dofinansowanie w kwocie
1.600,00 zł.
- w dniu 21.06.2016 wpłynęła oferta zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, złożona przez Stowarzyszenie ORIGO pn. „SzeszupaSeina/Marycha-rzeki łączące młodzież”. Oferta została pozytywnie zaopiniowana i otrzymała
dofinansowanie w kwocie 2.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane a nieprawidłowo
rozliczona kwota została zwrócona na konto Urzędu.
- w dniu 05.12.2016 wpłynęła oferta zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, złożona przez SKS Pomorzanka Sejny pn. „Mikołajkowy
rodzinny turniej tenisa stołowego „Żyjmy zdrowo na sportowo”. Oferta została pozytywnie
zaopiniowana i otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.000,00 zł. Kwota została zwrócona w
roku 2017.
- w dniu 08.03.2016 wpłynęła oferta zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, złożona przez Stowarzyszenie ORIGO pn. „Spotkajmy się w
Święta”. Oferta została pozytywnie zaopiniowana i otrzymała dofinansowanie w kwocie
4.500,00 zł.
- W ramach ogłoszonego w dniu 09.06.2016 konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku
2016 przyznano dofinansowanie dla SKS Pomorzanka Sejny na realizację zadania pn. „Stop
Używkom- uprawiamy sport” w kwocie 4.000,00 zł.
- Stowarzyszenia Społecznego na Rzecz Rozwoju Oświaty, Kultury i Sportu w Sejnach na
zadania pn. „Młodość wolna od uzależnień i patologii społecznych” w kwocie 4.000,00 zł.
- W ramach ogłoszonego w dniu 05.07.2016 konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku
2016 przyznano dofinansowanie dla Stowarzyszenia ORIGO na realizację zadania pn. „Nie
próbuję – nie częstuję” w kwocie 2.000,00 zł.
- W ramach ogłoszonego w dniu 02.09.2016 konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku
2016 nie przyznano dofinansowania żadnej z ubiegających się o wsparcie organizacji.
- W ramach ogłoszonego w dniu 03.10.2016 konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku
2016 przyznano dofinansowanie dla Sejneńskiego Towarzystwa Oświatowo – Społecznego,
na realizację zadania pn. „Randka bez przemocy” w kwocie 3.000,00 zł.
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opinie biegłych i opłaty
sądowe
Podejmowanie
interwencji w związku z
naruszeniem przepisów
określonych w art. 131 i
15 ustawy oraz
5
występowanie przed
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w charakterze
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9.230,48

prowadzenie kontroli
przedsiębiorców
prowadzących sprzedaż i
podawanie napojów
alkoholowych

1 000

600

wynagrodzenia członków
Komisji

33 000

31.856,69

0

0

4 000

3.286

1 132

1.129,48

247 132

216.107,60

wynagrodzenie
Pełnomocnika

6.

7 000

Koszty funkcjonowania
MKRPA Miasta Sejny i
jej zespołów
problemowych,
Pełnomocnika, koszty
administracyjne
szkolenia członków Komisji
związane z realizacją
programu.

zakup materiałów biurowych
i sprzętów niezbędnych dla
funkcjonowania Komisji

Ogółem

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opinii psychologiczno – psychiatryczno-sądowej,
koszty sądowe tj.: 3.128,40 – opinie w przedmiocie uzależnień,
opłata sądowa – 800,00 zł
oraz opinie biegłych sądowych – 5.302,08 zł
Wydatek dotyczy wynagrodzeń członków MKRPA prowadzenie kontroli przedsiębiorców
prowadzących sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych tj.:
Kontrola przeprowadzona w grudniu 2016r. przez 4 członków Komisji u 6 przedsiębiorców z
terenu miasta Sejny tj.:
1. Tomasz Daniłowicz, Sklep Spożywczo – przemysłowy TOP – MARKET.
2. Henryk Józef Poszwa, Prywatne Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowo-GastronomicznoKulturalne „U Henryka”, Restauracja „SKARPA.
3. Bogusław Mackiewicz, Sklep Spożywczo-przemysłowy
4. Anna i Józef Szulewscy S. C., ,„Karczma Litewska”
5. Gminna Spółdzielnia „Sch”, Kiosk Spożywczy
6. Jeronimo Martins Dystrybucja S, A., Sklep Spożywczo- przemysłowy „BIEDRONKA” nr
2851.
Zakres tematyczny: Przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych.
Koszt wynagrodzeń członków MKRPA za posiedzenia w roku 2016 w okresie od stycznia do
grudnia.
W okresie od stycznia do maja 2016 r. MKRPA liczyła 9 członków komisji. Od czerwca do
grudnia 2016 r. jest 7 członków Komisji.
Koszt wynagrodzenia Pełnomocnika pokryty ze środków własnych Urzędu Miasta Sejny w
wysokości brutto brutto 4.303,80
Środki przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji i usług dot. szkoleń odbytych przez
członków MKRPA oraz Pełnomocnika tj.:
250- szkolenie pracownika ds. naliczania wpłat od sprzedawców
1000 - szkolenie 4 członków MKRPA dot. zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
500 - szkolenia 2 członków MKRPA dot. zmian wprowadzonych w roku 2016 w ustawie o
wychowaniu w trzeźwości;
135 - koszt delegacji;
340 - szkolenie 1 nowego członka MKRPA dot. realizacji Programu;
800 - Szkolenie 4 członków MKRPA kontrola oświadczeń sprzedawców napojów
alkoholowych;
295,00 – prawne aspekty profilaktyki, zakres programu na 2017 rok, obowiązki komisji i
nieprawidłowości stwierdzone przez NIK.
Środki przeznaczone na pokrycie kosztów zakup materiałów na potrzeby działania MKRPA
oraz Pełnomocnika tj.: materiały biurowe, długopisy, segregatory, papier ksero i spinacze,
toner itp.

Strona 26 z 27

Strona 27 z 27

