Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Czerwieńsk
w roku 2017

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu narkomanii, realizacja zadań własnych gminy z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom przebiegała zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską w
Czerwieńsku Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2017 oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018, które wpisują się w
Strategię Integracji i Polityki Społecznej Gminy Czerwieńsk na lata 2015-2020.
Środki finansowe na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z opłat za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych corocznie przez wszystkich
przedsiębiorców z terenu gminy.
W 2017 r. środki te wyniosły 171.948 złotych z tego 12.800 złotych przeznaczono na
realizację programu narkomanii.
Zadania ujęte w tym Programie stanowiły ważny i trwały element profilaktyki społecznej w
zakresie ochrony zdrowia, realizowany na terenie naszej gminy.
Do działań związanych z profilaktyką należy też zaliczyć działania promujące zdrowie,
leczenie oraz pomoc rodzinom w radzeniu sobie z alkoholizmem i ich członkom jako osób
współuzależnionych.
W celu ich realizacji gminnego programu Burmistrz powołał Zarządzeniem Nr 111/10 z dnia 29

listopada 2010 r. Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Czerwieńsku, która składa się z 5 członków.
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I. Realizacja zadań GKRPA
Do zadań powierzonych do realizacji GKRPA należą:
1. inicjowanie działań dotyczących realizacji Programu;
2. współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych;
3. prowadzenie działalności informacyjnej, służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych;
4. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie obowiązku
poddania się leczeniu osób uzależnionych od alkoholu (kierowanie osób
zgłoszonych do GKRPA na specjalistyczne badania diagnostyczne, kierowanie
wniosków do sądu w sprawie orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu, udział
w postępowaniu sądowym);
5. kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń zgodnie z
zapisami ustawy.
W zakresie zadań realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2017 r.

Ad. 1. Inicjowanie działań dotyczących realizacji programu:
Współpraca GKRPA ze Szkołą przybiera różną postać, od przekazywania sobie
informacji, po wspólne organizowanie przedsięwzięć profilaktycznych. Często szkoła
staje się też instytucją wpływającą na rozwój potencjału społecznego środowiska, w
którym działa, dlatego też GKRPA łatwiej inicjować swoje działania poprzez:
 wdrażanie i prowadzenie na terenie szkół kampanii i programów profilaktycznych
dla dzieci i młodzieży dotyczących problemu uzależnień,
 wspieranie działań mających na celu umożliwienie dzieciom i młodzieży spędzania
wolnego czasu poprzez udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych i innych,
 popularyzacja wiedzy na temat szkodliwości spożywania napojów alkoholowych,
narkotyków i dopalaczy (organizowanie konkursów, rozprowadzanie ulotek,
komiksów itp. ),
 organizowanie dla rodziców spotkań, prelekcji i szkoleń ze specjalistami
w dziedzinie profilaktyki,
 organizowanie warsztatów, seminariów dla nauczycieli z zakresu profilaktyki,
 wspieranie lokalnych inicjatyw propagujących trzeźwy styl życia
 dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży,
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Ad. 2 . Współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej : współpraca w zakresie diagnozowania sytuacji
rodzin zgłaszających problem choroby alkoholowej, bądź narkotyków, rozpoznaje ich
potrzeby i ustala zasady wsparcia. Działający przy OPS Zespół Interdyscyplinarny,
występuje do GKRPA o podjęcie działań wobec osób dla których prowadzone jest
postępowanie w zakresie przemocy wynikające z nadużywania alkoholu i narkotyków.
Należy podkreślić, że współdziałanie w powyższym zakresie przebiega prawidłowo.
Współpraca z Komisariatem Policji w Zielonej Górze w zakresie realizacji programów
narkotykowych i cyberprzemocy skierowanych do dzieci i młodzieży w szkołach. Policja
zapraszana jest bardzo często przez szkoły np. w celu przeprowadzenia konkursu BRD.
Współpraca z MGOK ukierunkowana na aktywne i bezpieczne spędzanie wolnego
czasu dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji. Każdego roku zabezpieczane
są w budżecie GKRPA środki na organizację wypoczynku dla dzieci z elementami
profilaktyki. W ramach zagospodarowania czasu wolnego organizowane są imprezy
integrujące pokolenia takie, jak Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Kobiet, Dzień
Seniora, a także rodzinne warsztaty z różnych form sztuk plastycznych oraz konkursy.
W zakresie podejmowania działań służących profilaktyce i edukacji w szczególności dla
dzieci i młodzieży, realizatorem tego zadania są przede wszystkim Szkoły, które przy
współpracy GKRPA, Policji, Poradni psychologicznej, MGOK- podejmują działania
systematycznie co roku.
Szkoły przywiązują dużą uwagę do profilaktyki oraz promocji zdrowego stylu życia,
przeciwdziałania agresji, a także organizacji zajęć pozaszkolnych, realizując tym
samym własne programy profilaktyczne , które wpisują się z Gminny Program
Profilaktyki.
Współpraca z pedagogami szkolnymi , dotyczy przede wszystkim uzgadniania
tematów profilaktyki kierowanej do szkół.
Szkoła ma istotny wpływ na funkcjonowania społeczności lokalnej. Jest nie tylko
miejscem, w którym odbywa się proces nauczania, ale także wychowuje i otacza opieką
uczniów, borykających się z różnymi problemami, tj. ubóstwo, uzależnienia. W tym sensie
szkoła jest instytucją, w której odbijają się problemy, które dotykają członków
społeczności lokalnej. Szkoła włącza się nie tylko w rozwiązywanie problemów swoich
uczniów, ale szerzej także pozostałych mieszkańców – uczestnicząc w debacie,
współpracując z lokalnymi instytucjami, prowadząc akcje profilaktyczne i edukacyjne .
Współpraca

GKRPA ze Szkołą

przybiera różną postać, od przekazywania sobie
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informacji, po wspólne organizowanie przedsięwzięć profilaktycznych.
Raz w miesiącu w Zespole interdyscyplinarnym wszystkie trudne sprawy rodzinne w
których uczestniczą dzieci, omawiane są przy udziale pedagogów szkolnych. W skład
zespołu interdyscyplinarnego wchodzi również członek GKRPA oraz socjoterapeuta z
poradni socjoterapeutycznej w Czerwieńsku. Kontakt ten powoduje dalszą współpracę
pedagoga szkolnego z socjoterapeutką, umawiane są bezpośrednio wizyty z dziećmi i
ewentualnie rodzicami.
Socjoterapeuta ma dobry kontakt ze szkołami, w ramach potrzeb osobiście uczestniczy w
zajęciach lekcyjnych w celu obserwacji dziecka na podstawie której robi wiarygodną
diagnozę dziecka i planuje z nim pracę terapeutyczną. W trakcie spotkania terapeuty z
dzieckiem mającym trudności w zachowaniu w środowisku rodzinnym lub szkolnym,
terapeuta dokonuje diagnozy słabych i mocnych stron gdzie później rozwija jego
kompetencje w różnych sferach życia.
Należy również zaznaczyć, że bardzo dobra współpraca Punktów konsultacyjnoterapeutycznych z grupą wsparcia AA przynosi obopólną korzyść oraz stwarza możliwość
przekierowania osób po terapiach do ruchu trzeżwościowego w celach motywowania do
trwania w abstynencji.
Spotkania terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin
odbywały się trzy razy w miesiącu.
Osoby uzależnione miały możliwość indywidualnych spotkań z terapeutą, podczas
których uzyskiwały informacje na temat leczenia i pomoc w wytrwaniu w abstynencji.
Przekazywana im była podstawowa wiedza o chorobie alkoholowej i motywacja do
systematycznej pracy nad sobą w kierunku zdrowienia.
Osoby współuzależnione spotykały się w grupie terapeutycznej pracującej na procesie
grupowym. Aktualne problemy osób uczestniczących w zajęciach rozwiązywanie i
omawiane były na bieżąco.
Odpowiednio do potrzeb prowadzona była edukacja na temat choroby alkoholowej,
współuzależnienia, funkcjonowania rodziny.
Osoby biorące udział w zajęciach były systematycznie motywowane i ukierunkowywane
do dokonania zmian w swoim funkcjonowaniu. Pomocą były wybrane lektury i omawiane
przypadki.
Wszystkie zgłaszające się osoby uzyskały odpowiednie dla siebie informacje i wsparcie.
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Ad. 3.Prowadzenie działalności informacyjnej, służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych:
GKRPA dużą uwagę przykłada do informowania mieszkańców gminy o możliwościach
korzystania z istniejących instytucji powołanych do rozwiązywania problemów
alkoholowych , narkotykowych i wszelkich innych uzależnień.
Corocznie umieszczone są w gazetce lokalnej "U NAS" informacje, gdzie można zwrócić
się na terenie gminy z problemem uzależnień. Na stronie bip. Czerwieńsk zamieszczona
jest aktualna informacja o dniach godzinach pracy punktów konsultacyjnych, dyżurach
Gminnej komisji oraz poradach prawnych.
Do szkół przekazywane są ulotki profilaktyczne wraz z informacjami , gdzie szukać
pomocy w potrzebie. W ciągu roku szkolnego szkoły przy okazji imprez profilaktycznych
zapraszały przewodniczącą GKRPA, która informowała młodzież o możliwościach
korzystania z gminnych instytucji i telefonów zaufania w sprawach przemocy i
uzależnień.
Na terenie gminy rozwiązywanie problemów uzależnień do niedawna było tematem
wstydliwym. Podejmowane od kilku lat działania w ramach Gminnego Programu
profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
sprawiły, że sporo z tych problemów udało się zlokalizować, opisać, a niektóre rozwiązać.

Ad. 4. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie
obowiązku poddania się leczeniu osób uzależnionych od alkoholu (kierowanie
osób zgłoszonych do GKRPA na specjalistyczne badania diagnostyczne,
kierowanie wniosków do sądu w sprawie orzeczenia obowiązku poddania się
leczeniu, udział w postępowaniu sądowym);
Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego stosowana na podstawie ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ma na celu motywowanie do
podjęcia terapii odwykowej. Utrudnieniem w realizacji ustawowej procedury jest
lekceważenie wezwań Komisji na posiedzenia Komisji i do biegłego sądowego. Dzieje się
tak, ponieważ nie ma właściwego żadnego skutecznego środka przymusu.
Postanowienie o zobowiązaniu do leczenia odwykowego zapada w trybie nieprocesowym
i nie ma znamion wyroku sądowego - sankcji karnej. Zobowiązanie nie ma charakteru
przymusu w sensie prawnym. Przymus można zastosować zgodnie z zapisami ustawy na
etapie doprowadzenia osoby nadużywającej alkoholu na badania przez biegłego, na
rozprawę w sądzie i do zakładu leczenia odwykowego. Nie ma jednak możliwości
prawnych ani organizacyjnych zatrzymania pacjenta w takim zakładzie wbrew jego woli.
Poza tym o wiele skuteczniej pracuje się z pacjentami zmotywowanymi, chcącymi sie
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leczyć niż tzw. sądowymi, którzy dezorganizują zajęcia i podważają wiarygodność, a
także skuteczność terapii.
Mając na uwadze fakt, że leczenie odwykowe jest najbardziej skuteczne dla pacjenta
odpowiednio zmotywowanego członkowie Komisji starają się przeprowadzić rozmowę
tak, aby skłonić osobę nadużywającą alkohol do "dobrowolnego" podjęcia leczenia
odwykowego, W tym celu wykorzystują zgromadzony materiał tj. zgłoszenie, informacje,
notatki służbowe itp.
Takie rozwiązanie spraw, zgodnie z procedurą ustawową, nie wyczerpuje jednak
problemu. Niektóre z osób uzależnionych, odwożone nawet przez policję do
stacjonarnych zakładów leczenia odwykowego, mimo nakazu sądowego, nie utrzymuje
się w terapii. Bywa tak, że już w dniu przyjazdu opuszczają samowolnie szpital. Osoba,
wobec której wydano postanowienie o leczeniu odwykowym, jest wprawdzie
zobowiązana stawić się w zakładzie lecznictwa odwykowego "w celu poddania się
leczeniu", gdzie tylko teoretycznie postanowienie o poddaniu się leczeniu odwykowemu
zastępuje obowiązek uzyskania zgody pacjenta. Praktycznie bywa tak, że pacjent
odmawia wyrażenia zgody na leczenie odwykowe, co jest równoznaczne z jego powrotem
do domu. Komisja nie jest informowana o takich przypadkach, co powoduje, że osoba z
sądowym nakazem leczenia, wraca do swego środowiska i nadal pije. Stwarza to komfort
bezkarności innym alkoholikom. Na tę sytuację Komisja nie ma wpływu, gdyż jej rola
kończy się z chwilą skierowania wniosku do sądu. Obowiązek poddania sie leczeniu trwa
2 lata od chwili uprawomocnienia się postanowienia sądu. Po tym okresie całą procedurę
trzeba zaczynać od nowa. Wobec tego do Komisji trafiają osoby, które były już wcześniej
zgłaszane i kierowane do sądu.
W 2017 roku komisja rozpatrzyła 52 wnioski osób nadużywających alkoholu. W miarę
podejmowania działań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych zauważyć
można "otwarcie się" środowisk wiejskich na problemy patologii społecznych. Wpływa
coraz więcej informacji o nadużywaniu alkoholu i przemocy domowej w tych
środowiskach. Do niedawna były to na wsiach tematy tabu. Cieszy fakt, że coraz więcej
zgłoszeń wpływa od członków rodziny czy zaniepokojonych sąsiadów, a nie jak dotąd z
policji. Świadczy to o większej świadomości społecznej odnośnie możliwości udzielenia
pomocy osobie uzależnionej, a także o wychodzeniu z problemami rodzinnymi na
zewnątrz pomimo mocno zakorzenionej mitów nt. choroby alkoholowej.
Analizując liczbę osób zgłoszonych do Komisji należy pamiętać, że ustawową procedurą
objęte są nie tylko osoby zgłoszone w danym roku kalendarzowym. Podejmuje się
bowiem działania skierowane do wszystkich osób zarejestrowanych jako osoby
nadużywające alkoholu. Są to sprawy, których prowadzenie ze względu na specyfikę
choroby alkoholowej (nawroty, niekonsekwencja, mechanizmy obronne, a zwłaszcza
mechanizm zaprzeczeń) jest rozciągnięte w czasie, wstrzymywane i odnawiane. Zdarza
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się, że członkowie rodzin wstrzymują procedurę, bowiem osoba nadużywająca alkohol
pod wpływem wezwań Komisji podejmuje abstynencję a nawet leczenie odwykowe. Nie
mając jednak odpowiedniej motywacji z czasem znów "sięga do kieliszka", co skutkuje
wznowieniem postępowania. Stąd działania Komisji nie mogą się ograniczać tylko do
zgłoszeń bieżących.
W 2017 r. Komisja odbyła 13 posiedzeń, w celu przeprowadzenia rozmów motywujących
do podjęcia terapii odwykowej. Zaproszono 52 osób zgłoszonych przez rodziny,
kuratora i OPS spośród nich 10 osób skierowano do WOTUiW celem przebadania i
wydania opinii o stopniu uzależnienia .
Wobec tych osób Komisja skierowała 9 wniosków do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze
w sprawie zastosowania obowiązku podjęcia leczenia odwykowego w placówce
wyznaczonej przez Sąd. Komisja udzieliła 16 odpowiedzi w zakresie dalszego
postępowania w stosunku do osób uzależnionych oraz Prokuratury.

Ad. 5. kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń zgodnie z

zapisami ustawy.
Komisja w 2017 roku zaopiniowała 19 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż i
podawanie napojów alkoholowych.
Przeprowadzono 3 kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
Ponadto, Straż Miejska wraz z Policja podczas akcji przestrzegania porządku
publicznego w miejscowościach, dokonywała lustracji terenów przyległych do punktów
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych i w wielu przypadkach za spożywanie
alkoholu w miejscu publicznym zostały wystawione mandaty.
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III. Charakterystyka rynku napojów alkoholowych
Czerwieńsk na dzień 31 grudnia 2017 roku

w

Gminie

W 2017 r funkcjonowało 27 punktów sprzedaży napojów alkoholowych poza
miejscem sprzedaży i 8 punktów ze spożyciem w miejscu sprzedaży.
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Czerwieńsku Nr XXVIII/296/14 z dnia 23
kwietnia 2014 r na terenie Gminy Czerwieńsk może funkcjonować: 10 punktów
przeznaczonych do spożycia alkoholu w miejscu sprzedaży; 35 punktów przeznaczonych
do spożycia alkoholu poza miejscem sprzedaży.

Tab. 1. Wartość sprzedaży alkoholu na terenie Gminy Czerwieńsk według
oświadczeń sprzedaży napojów alkoholowych złożonych przez przedsiębiorców w
latach 2015-2017 /dane w zł/
Rok

2015

2016

2017

piwo

3.687.322,02

2.946.944,56

4.046.047,53

wino

428.974,05

297.909,91

450.945,52

wódka

2.865.300,53

2.222.359,32

3.331.835,77

Łączna wartość sprzedaży /w zł/

6.901.596,60

5.467.213,79

7.828.828,82
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Z powyższych danych wynika, że sprzedaż napojów alkoholowych w gminie Czerwieńsk
na przestrzeni ostatnich 3 lat w 2017 r jest najwyższa.

Tab. 2. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w latach 2015-2017
Rok
Sprzedaż detaliczna
Gastronomia
Razem

2015
31
4
35

2016
28
5
33

10

2017
27
8
35

Tab. 3. Liczba mieszkańców powyżej 18 roku życia przypadająca na jeden punkt
sprzedaży napojów alkoholowych w latach 2015 -2017
Rok

2015

2016

2017

Liczba mieszkańców
pow.18 roku życia:

7.744 osób

7.786 osób

7.777 osób

Liczba mieszkańców
przypadająca
na 1 punkt sprzedaży

221,3 osób/punkt

235,9 osób/punkt 222,2 osób/punkt

Tab. 4. Kwoty wydane na zakup alkoholu przypadająca na 1 mieszkańca powyżej
18 lat w gminie Czerwieńsk na w latach 2015-2017 /dane w zł/
Rok

Kwota

2015

891,20 zł/osobę/rok

2016

702,20 zł/osobę/rok

2017

1.006,67 zł/osobę/rok

Na terenie Gminy obserwowana jest niepokojąca tendencja wzrostowa w zakresie
wydatków przeznaczanych na alkohol w grupie mieszkańców powyżej 18. r.ż.
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II. Realizacja głównych celów Programu
Główne cele Programu zostały zrealizowane i przedstawione tabelarycznie:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu
Lp.

Zadania

Sposób realizacji

Termin
realizacji

Realizatorzy

Wskaźniki

1.

Profilaktyka selektywna

Prowadzenie
rozmów
motywacyjnych do
podjęcia terapii,
prowadzenie
konsultacji i terapii
indywidualnej
Punktów
Informacyjnokonsultacyjnych
i terapeutycznych

cały rok

Punkt
konsultacyjnoterapeutyczny

195 wizyt

Rozmowy z
osobami

cały rok

Udzielanie wsparcia
psychologicznego,
terapeutycznego,
edukacyjnego,
emocjonalnego,
prawnego dla osób
z problemem
alkoholowym

2.

Profilaktyka wskazująca
Motywowanie osób
uzależnionych i
współuzależnionych do
podjęcia
terapii w placówkach
leczenia

pijącymi
rozpoznawanie
środowiska
domowego

/M.Gieruszyński

w tym terapia
indywidualna
długofalowa dla :



11 K,
19 M

GKRPA

Liczba

OPS

przeprowadzonych
rozmów
motywujących
przez Komisję 52
osoby
w tym:



odwykowego

23 K
29 M

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

1.

Zadania do
zrealizowania

Sposób realizacji

Profilaktyka selektywna

Finansowanie

Prowadzenie
poradnictwa oraz

Działalności
Punktów

udzielanie wsparcia dla
członków

Informacyjno-

rodzin , w których
występują

Termin

Realizatorzy

Wskaźniki

Punkt
konsultacyjno-

289 wizyt

realizacji
cały rok

-terapeutyczny
/W.Gieruszyński

w tym:



36 K,
33 M

konsultacyjnych .
Prowadzenie
konsultacji

problemy alkoholowe

Poradnia
Socjoterapeutyczna
/B.TorońFórmanek/

Pomoc
socjoterapeutyczn
a
(krótkotrwała)
dla 62 osób w tym
30 dzieci,
Pomoc
socjoterapeutyczn
a (długotrwała)
praca z 19
osobami
dorosłymi oraz 20
dziećmi
niepełnoletnimi
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2.

Profilaktyka uniwersalna
Udzielanie pomocy
prawnej zmierzającej do
ochrony przed
następstwami
nadużywania alkoholu
przez bliską osobę

Udzielanie porad
prawnych przez
prawnika
prowadzącego
dyżury w OPS oraz
w Punkcie Porad
Prawnych

cały rok

OPS

Odnotowano
21 konsultacji
prawnych w
powyższym
zakresie

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć
Lp.

Zadania do realizacji

Sposób realizacji

Termin

Realizatorzy

Wskaźniki

GKRPA

Informacja w
gazecie lokalnej
”U NAS” - 1 raz w
ciągu roku,

realizacji
1.

Profilaktyka uniwersalna
Edukacja publiczna
społeczności lokalnej

Prowadzenie
działalności

cały rok

informacyjnej o
miejscach i

informacje na
tablicach
ogłoszeń,

instytucjach
zajmujących się
niesieniem pomocy
Osobom w kryzysie(
ulotki, ogłoszenia, w
lokalnej prasie,
na tablicach
ogłoszeń, na stronie
internetowej)
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stronie
internetowej.
ulotki
przekazywane
szkołom,

2.

Profilaktyka uniwersalna
Edukacja dzieci i
młodzieży

Organizowanie i
prowadzenie
na terenie szkół i
przedszkola zajęć
edukacyjno-warszta
towych

Szkoły
prowadzą
działalność
wychowaw
czą na
bieżąco,.
W każdym
półroczu
przeprowa
dzane są
warsztaty
w szkołach
dla
wszystkich
uczniów .

GKRPA

Przedszkole.

Placówki
oświatowe

4 godzinne zajęcia
dla
4 grup dzieci
SP Nietkowice
4 warsztaty
(1 godzinne)
dla wszystkich klas
SP Czerwieńsk
6 warsztatów
(2 godzinnych)
SP Nietków
4 warsztaty
( 2 godzinne)
SP Leśniów Wlk.
2 warsztaty
(2-godzinne)
NSP Płoty
warsztaty dla klas
1-3 ( 1 godzinne)
Gimnazjum
Czerwieńsk.
6 warsztatów
( 2 godzinne)
W gimnazjum
przeprowadzona
została debata w
zakresie ,,Co to są
dopalacze Projekt
prowadziło Radio
Zachód. W ramach
projektu zostały
wydane komiksy z
tematyką dopalaczy
które otrzymali
wszyscy uczniowie
gimnazjum.
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3.

Profilaktyka uniwersalna
Edukacja rodziców

Organizowanie
spotkań

1 raz w
półroczu

edukacyjnych dla
rodziców

GKRPA
Placówki
oświatowe

Dla każdej szkoły i
przedszkola w
Czerwieńsku,
zakupiono
szkolenia dla
rodziców „Jak z
miłością i
szacunkiem
wyznaczyć
dziecku granice,
oraz
cyberprzemoc”
W gimnazjum w
Czerwieńsku
przeprowadzono
szkolenie nt.
”Narkotyk - to
trzeba wiedzieć’’
odbyły się
podczas
wywiadówek
szkolnych.

4

Profilaktyka selektywna
Edukacja grup
zawodowych

Organizowanie
1 raz w
szkoleń dla
roku
nauczycieli,
pedagogów,
sprzedawców
napojów
alkoholowych oraz
osób zajmujących się
profilaktyką i
rozwiązywaniem
problemów
alkoholowych tj.
Członków GKRPA,
Pracowników GOPS,
członków Zespołu
Interdyscyplinarnego
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GKRPA
Placówki
oświatowe

W każdej szkole
oraz
w przedszkolu
przeprowadzone
zostały szkolenia
dla nauczycieli i
pedagogów
szkolnych (2
godzinne)nt.
”Narkotyk- to
trzeba wiedzieć’’
Przeprowadzono
szkolenie dla
GKRPA w którym
uczestniczyli
pracownicy OPS
i Zespołu
interdyscyplinarnego,

5.

Profilaktyka uniwersalna

Zajęcia sportowe,

Organizowanie
pozalekcyjnych zajęć
dla dzieci i młodzieży,
w tym zajęcia z
logopedą

Sekcje
zainteresowań w
tym

Działania
ciągłe

Organizacje
pozarządowe ,
MGOK,
Parafia

zajęcia taneczne,
muzyczne,

GKRPA

plastyczne itp. ,
Zajęcia
logopedyczne

Dofinansowano
zajęcia
pozalekcyjne :
sportowe( Biegi
przełajowe,
zakupiono
spektakl dla dzieci
z rodzin
alkoholowych
z okazji ,,Dnia
Dziecka’’
Sfinansowano
Gminny i
Wojewódzki
Konkurs BRD
w którym
uczestniczyły
drużyny ze
wszystkich szkół
podstawowym a
organizatorem
było Gimnazjum w
Czerwieńsku.

6.

Profilaktyka uniwersalna
Organizowanie
półkolonii, kolonii w
okresie letnim i

Dofinansowanie
wypoczynku

Ferie
zimowe,

dla dzieci i
młodzieży

wakacje

zimowym

MGOK,

Dofinansowano

Szkoły

1 tygodniowe
formy zimowego i
letniego
wypoczynku
organizowane
przez MGOK w
świetlicach
wiejskich oraz w
Gminnym Domu
Kultury w
Czerwieńsku.
W
zorganizowanym
wypoczynku
udział wzięło 200
dzieci.
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4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, fundacji i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych
Lp.

Zadania do zrealizowania

Sposób realizacji

Termin

Realizatorzy

Wskaźniki

Klub Abstynenta

Utrzymanie lokalu
opłaty
stałe(media)

realizacji
1.

Leczenie uzależnienia
Udzielanie wsparcia
społeczności
abstynenckiej

2.

Profilaktyka uniwersalna
Wspieranie inicjatyw
profilaktycznych
promujących
trzeźwy i bezpieczny sposób
spędzania wolnego czasu

Udzielanie
wsparcia

cały rok

Grupa AA

merytorycznego,

Dofinansowano
organizację
„Uroczystego
Mitingu’’, który
odbył się
w kwietniu ub.r.

i rzeczowego
oraz
finansowego dla
stowarzyszeń i
organizacji
pozarządowych
działających na
rzecz
utrzymywania
więzi wśród
społeczności
abstynenckiej
Organizowanie
lokalnych

Sfinansowano koszty
przejazdu
na rekolekcje
trzeźwościowe do
Częstochowy
grupy AA.
Działania
ciągłe

GKRPA
Klub Abstynenta

imprez,
konkursów i
zajęć

Grupa AA,

promujących
zdrowy styl

Oświatowe,

Placówki

życia bez
używek

Dofinansowano
„Dzień Niebieski’’
- organizowany
corocznie przez
Gimnazjum,
Profiscena Gminny Teatr
Profilaktyczny w
którym biorą
udział szkoły
z terenu gminy,
organizowany
przez SP
w Nietkowicach
po raz piąty.
Dofinansowano
Gminną Wigilię
dla samotnych .
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3.

Aktywizacja młodych ludzi,
rozbudzanie aktywności
dzieci i młodzieży szkolnej
oraz promocja

Powoływanie
grup
wolontariackich

raz w
roku

Placówki
Oświatowe
Organizacje
pożytku

i wspieranie lokalnego

publicznego

wolontariatu

Sfinansowano
koszt wyżywienia
dla grupy
młodzieży
szkolnej
zaangażowanej
w ramach
wolontariatu
( 90 dzieci
i młodzieży)
biorących udział
w Wielkiej
Orkiestrze
Świątecznej
Pomocy.

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13¹ i 15 ustawy
oraz występowanie przed w charakterze oskarżyciela publicznego
Lp.

Zadanie do realizacji

Sposób realizacji

Termin

Realizatorzy

Wskaźnik

GKRPA

Przeprowadzono
3 kontrole
w punktach
sprzedaży
alkoholu.

realizacji
1.

Kontrola zasad i warunków
korzystania z zezwoleń na
sprzedaż napojów
alkoholowych

Prowadzenie
działań
kontrolnych
punktów
sprzedaży
napojów
alkoholowych

cały rok

Straż Miejska,
Policja

W 2017 r
przeprowadzono
postępowanie
administracyjne
w stosunku do 1
punktu sprzedaży
napojów
alkoholowych w
związku ze
skargą jaka
wpłynęła do
Urzędu i dotyczyła
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zanieczyszczenia
terenu przyległego
do sklepu a tym
samym
wnioskowanie
o cofnięcie
zezwoleń na
sprzedaż napojów
alkoholowych.
.Procedura
postępowania
została
zakończona
wycofaniem skargi
przez skarżącego
w związku z niepotwierdzonymi
dowodami
w sprawie.

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji
społecznej
Lp.

1.

Zadanie do
realizacji

Sposób realizacji

Tworzenie
Centrum
Integracji
Społecznej

Poczynienie
starań o

Termin

Realizatorzy

Wskaźnik

W miarę

GKRPA

możliwości

OPS

Gmina Czerwieńsk
podpisała z
Centrum Integracji
Społecznej w
Zielonej Górze
umowę partnerską
na rzecz realizacji
projektu pt. ,,Lepsze
jutro’’.

realizacji

utworzenie CIS
przez

Organizacje

organizacje

pozarządowe
lub

pozarządowych
lub

podmiot o
którym

podmiot, o
którym mowa

mowa w art.3
ust.3 pkt

w art.3 ust.3 pkt1

1i 3 ustawy o
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Celem projektu jest
zdolność
zatrudnienia osób
zagrożonych
ubóstwem i

i3

działalności
pożytku

ustawy o
działalności

publicznego i
wolontariacie

pożytku
publicznego i

wykluczeniem
społecznym oraz
przygotowanie ich
do efektywnego
funkcjonowania na
rynku pracy i w
Społeczeństwie. W
ramach projektu
zaplanowano 4
rodzajów kursów
zawodowych , w
ramach wsparcia
społecznego
zaplanowano
zajęcia grupowe ze
specjalistami(
doradca zawodowy,
pracownik
socjalny, psycholog,
trener zajęć z
informatyki,
terapeuta

wolontariacie

w 2017 r.
udział wzięło: 7 osób
o kwalifikacjach:
pracownik
gospodarczy, 2
osoby
opiekun
Środowiskowy
Łącznie
przygotowanie do
zawodu ukończyło w
2017 r 9 osób.

M-mężczyzna ,K-kobieta
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III. Podsumowanie i wnioski wynikające ze sprawozdania
1. Analizując realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii można zauważyć
efekty edukacji społeczeństwa prowadzonej szczególnie przez Szkoły, Punkty
Informacyjno-Konsultacyjne, przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, OPS. Wzrasta ogólna świadomość społeczeństwa na temat instytucji
pomagających w rozwiązywaniu problemów społecznych.
2.Dzięki prowadzonym działaniom profilaktycznym wzrasta świadomość wśród
mieszkańców gminy, co do szkodliwości spożywania napojów alkoholowych
i konieczności uczestniczenia osób uzależnionych i ich rodzin w programach
psychoterapeutycznych. Wskaźnikiem tego jest wzrost liczby osób korzystających
z pomocy Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu. Coraz częściej osoby takie zgłaszają
się do Poradni na zasadzie dobrowolności. Programy profilaktyczne prowadzone w
szkołach skutkują coraz większą liczbą młodych ludzi wyedukowanych w tej dziedzinie
i świadomych konsekwencji wyboru określonej drogi w swoim życiu.
3. Problem eksperymentowania ze środkami odurzającymi w postaci narkotyków
i dopalaczy przez młodzież jest zagadnieniem wymagającym szczególnej współpracy
rodziców ze służbami prewencji specjalizujących się w temacie narkotyki. Ustawa
o przeciwdziałaniu narkomanii nie daje delegacji gminie do podejmowania skutecznych
metod ich zwalczania. Gmina jest zobowiązana jedynie do prowadzenia działalności
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej.
4. W związku z obserwacją przez socjoterapeutę szeregu problemów związanych
z wychowaniem dzieci, konieczne jest wzmożenie pedagogizacji rodziców, w tym
wypracowanie wśród opiekunów prawnych większych kompetencji opiekuńczych
i wychowawczych oraz promocji zdrowego stylu życia wśród uczniów i rodziców.

Pragniemy podziękować wszystkim zaangażowanym w realizację zadań wynikających
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w szczególności:








Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czerwieńsku
Komendy Powiatowej Policji w Zielonej Górze,
Terapeutom, Grupie AA
wszystkim szkołom z terenu Gminy Czerwieńsk,
pedagogom szkolnym,
MGOK
Poradnią Uzależnień w Zielonej Górze,
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 Kuratorom sądowym
 sołtysom w szczególności Sołtysowi z Sycowic
 oraz członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Opracowała:
B.M.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO
PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII za 2017 r

Dochody:

171.948,00zł

Wydatki:
Narkotyki : 12.800 zł
Alkohol: 159.148 zł

Klasyfikacja:

Wydatki :

Wykaz rzeczowy :

8585153

9.600,00

1/2 ryczałty GKRPA

1.200,00

Usługi socjoterapeutyczne( umowa
zlecenie B.Toroń -Fórmanek)

500,00

Zakup urządzenia do wskazania
narkotyków o organizmie
(użyczenie Policji)

ARKO-NARK.(1/2)
1.500,00

Warsztaty dla dzieci „Profilaktyka
w szkołach"

-------------------------------------------------------------------------------------------------Razem :

12.800 zł

8585154
12.900,00

1/2 ryczałty GKRPA

38.028,67

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi
opiekuna pomieszczeń ( klubu AA,
poradni socjoterapeutycznej, punktów
konsultacyjnych)

14.160,00

Usługi socjoterapeutyczne (umowa
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zlecenie B.Toroń-Fórmanek)
3.466,00

Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży
organizowane prze MGOK

500,00

Zajęcia pozalekcyjne (biegi przełajowe)

913,00

Gminny przegląd Teatrów
Profilaktycznych PROFISCENA

3.956,05

Gminny i Wojewódzki Konkurs BRD

99,99

Bieg po trzeźwość -Cibórz

526,03

Zakup środków bhp do utrzymania
czystości w lokalach

500,00

Zakup ARKO-NARK.(1/2 ) w użyczeniu
Policji

3.500,00

Wypoczynek letni organizowany przez
MGOK

1.986,75

Wigilia dla samotnych.

4.074,00

Zakup energii

14,76

Przegląd gaśnic w pomieszczeniach
GKRPA

1.575,00

Posiłek dla wolontariuszy(WOŚP)

1.100,00

Program profilaktyczny ,,Stop
dopalaczom''
organizowany przy współudziale Radia
Zachód w tym komiksy i ulotki dla dzieci
i młodzieży 200szt.

486,00

Spektakl profilaktyczny zrealizowany
w ramach "Dzień Niebieski'

9.588,72

Opłaty za media w pomieszczeniach
GKRPA

28.800,00

Konsultacje terapeutyczne
(p. Gieruszyńscy)
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360,00

Opłaty sądowe( 9x 40 zł)

3.200,00

Badania biegłym w sprawie uzależnienia

1.660,00

Uroczysty Miting dla osób trzeżwiejących

250,00

Leczenie farmakologiczne bezdomny
mieszkaniec Sycowic (koszt szczepionki)

2.650,00

Transport grupy po terapiach na
rekolekcje do Częstochowy w miesiącu
„Trzeźwości''

6.850,00

Warsztaty profilaktyczne dla dzieci,
młodzieży, rodziców i nauczycieli

1.048,08

Usługi telekomunikacyjne

490,00

Szkolenie GKRPA, pracowników OPS

13.700,00

Razem wydatki:

Doposażenie placu zabaw i siłowni
zewnętrznej.

157.586,96 zł

Pozostała niewykorzystana kwota: 1.561,04
Plan wydatków wykonano w 99,1%

Mając powyższe na uwadze, Gminna Komisja wykonywała swoje zadania z myślą o jak
najlepszym wykorzystaniu środków i sposobów na walkę z alkoholizmem i innymi używkami dla
dobra całej społeczności gminy. Należy mieć nadzieję, że działalność ta przyniosła zamierzone
efekty.
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