
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki            

  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 2013 rok

Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz

Przeciwdziałania  Narkomanii,  uchwalony  Uchwałą  Nr  XXXIX/219/2013  Rady  Miejskiej  Borku

Wlkp. z dnia 28 listopada 2013 roku jest podstawowym dokumentem określającym zakres 

i formę realizacji zadań wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Program ma na

celu  tworzenie  spójnego  systemu  działań  profilaktycznych  i  naprawczych  zmierzających  do

zapobiegania  powstawania  nowych  problemów  związanych  z  alkoholem  i  narkotykami,

zmniejszana rozmiaru tych, które aktualnie występują oraz zwiększeniu zasobów niezbędnych do

radzenia sobie z już istniejącymi problemami.

Źródłem finansowania realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki 

i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Gminnym  Programie  Przeciwdziałania

Narkomanii zgodnie z art.4¹ ust. 1,2 i 5 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zgodnie z art.2 ust.  1,2 i 3 ustawy z dnia

29.07.2005r.  o  przeciwdziałaniu  narkomanii  są  wpływy  z  opłat  za  zezwolenia  na  sprzedaż

napojów alkoholowych.  Dochody z tego tytułu  w roku 2013 wyniosły  107 424,55 zł  i  zostały

wykonane w kwocie 101 351,46 zł.

W  2013  roku  odbyło  się  8  posiedzeń  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych,  a  także  jej  członkowie  pełnili  14  dyżurów,  w  trakcie  których  przeprowadzano

rozmowy  interwencyjno-motywujące.  Osoby  zgłaszające  się  mogły  także  uzyskać  informacje

dotyczące procedury leczenia odwykowego oraz możliwościach uzyskania pomocy.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi GKRPA

opiniowała wnioski na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem ich zgodności 

z uchwałą Rady Miejskiej dotyczącej limitu oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży – wydano

24  postanowienia.  Członkowie  Komisji  przeprowadzali  także  rozmowy  interwencyjno-

motywacyjne. Koszt wynagrodzeń dla członków GKRPA to 3 840 zł.

Zadania zawarte w programach były realizowane poprzez:

I. Zwiększenie dostępności i skuteczności terapii dla osób uzależnionych 

i współuzależnionych

Jednym z podejmowanych działań jest funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego,  w

którym  pomoc  nakierowana  jest  m.in.  na  zmniejszenie  rozmiarów  problemów
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alkoholowych, narkomanii  oraz przemocy domowej. W Punkcie Konsultacyjnym dyżury

pełnili specjaliści: psycholog oraz terapeuta uzależnień. 

Problemy osób zgłaszających się do psychologa dotyczyły następujących obszarów:

a) szeroko rozumiane problemy wychowawcze z dziećmi (10 osób).

b) zaburzenia zachowania (4 osoby),

c) niska motywacja do nauki szkolnej (5 osób),

d) obniżenia funkcjonowania intelektualnego (3 osoby),

e) kłopoty z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej (4 osoby),

f) konflikty małżeńskie (11 osób),

g) zaburzenia psychiczne (5 osób),

h) wybór dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej (3 osoby),

i ) problem alkoholowy, w tym:

- osobom z problemem alkoholowym (9 osób),

-  dorosłym  członkom  rodziny  osoby  z  problemem  alkoholowym  (w  tym

współuzależnionym i DDA) – 12 osób,

- dzieciom funkcjonującym w rodzinie z problemem alkoholowym (3 osoby),

- ofiarom przemocy w rodzinie (10 osób),

- sprawcom przemocy w rodzinie (2 osoby),

- udzielanie wsparcia osobom uzależnionym po zakończonym leczeniu odwykowym

(3 osoby).

 Większość  z  porad  udzielanych  przez  terapeutę  (48)  dotyczyła  motywowania  do

utrzymania  abstynencji  oraz  rozwijania  umiejętności  służących  trzeźwieniu.   Ustalano

również  z  5  osobami  terminy  leczenia  w  Ośrodkach  Leczenia  Uzależnień.  Cztery

spotkania dotyczyły porad dla osób z podejrzeniem o stosowanie przemocy w rodzinie. 

Żadna ze spraw prowadzonych  przez  psychologa i  terapeutę  nie  dotyczyła  problemu

narkomanii.

Koszt funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego to 5 900 zł.

W  ramach  podejmowanych  działań  dofinansowano  również  obóz  terapeutyczny  dla

osoby współuzależnionej (150 zł).

II. Udzielanie  rodzinom,  w  których  występują  problemy  alkoholowe,  pomocy

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą 

w rodzinie.

Jednym  z  najważniejszych  zadań  w  realizacji  gminnego  programu  było  stworzenie

lokalnego systemu pomocy psychologicznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. W

planowaniu  pomocy  dążyliśmy  do  zintegrowania  działań  różnych  instytucji  zajmujących  się

pomaganiem  dziecku  i  rodzinie.  Dotyczyło  to  przede  wszystkim  szkoły,  Ośrodka  Pomocy

Społecznej,  Policji,  świetlicy  środowiskowej,  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego zajmującego się problemem przemocy.
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W  2013  roku  wpłynęło  15  nowych  spraw  dotyczących  problemu  alkoholowego  oraz

zajmowano się 6 sprawami, które miały swój początek przed 2013r. Zakończono 8 spraw (ustanie

problemu bądź podjęcie leczenia).

-  Członkowie  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  przeprowadzili  17

rozmów interwencyjno-motywujących.

- 7 osób zostało skierowanych na badanie przez biegłego psychologa i psychiatrę 

w  celu  wydania  opinii  w  przedmiocie  uzależnienia  od  alkoholu  i  wskazania  rodzaju  zakładu

leczniczego (2 646 zł).

-  Do Sądu Rejonowego w Gostyniu skierowano 3 wnioski o wszczęcie postępowania 

o leczenie odwykowe (120 zł) oraz 3 wnioski o doprowadzenie do biegłych na badanie.

Kontynuowano  zajęcia  dla  dzieci  z  rodzin  ze środowisk  zagrożonych alkoholizmem w

ramach świetlicy środowiskowej działającej w Borku Wlkp. Świetlica prowadzona przez Siostry

Służebniczki Niepokalanego Poczęcia NMP czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach

od 13.00 do 18.00 i obejmuje swoją opieką 45 dzieci. Świetlica oferuje uczniom mogą  pomoc w

odrabianiu  lekcji,  wyrabianiu  właściwych cech charakteru,  nawyków kulturalnego zachowania.

Dzięki pracy wychowawczej dzieci mają możliwość rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań

oraz  poznać  alternatywne  formy  spędzania  czasu  wolnego.  Dzieci  miały  także  zapewnione

wyżywienie.

Na bieżącą działalność świetlicy wykorzystano środki finansowe w kwocie 18 829,20 zł. 

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 dożywiania dzieci uczestniczących 

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

-  Na terenie szkół prowadzono programy profilaktyczne dla dzieci  i  młodzieży.  Sfinansowano

także przedstawienie profilaktyczne (250 zł).

Ważnym wyzwaniem w działalności profilaktycznej  było rozszerzenie programów zajęć

psychoprofilaktycznych dla dzieci i młodzieży o różne formy zajęć sportowych. 

Były  to  zarówno  obozy  zimowe,  letnie,  jak  i  jednodniowe  imprezy  wspomagające  działania

promujące  zdrowy styl  życia,  m.in.:  spartakiady,  Biegi-Żaka,  Sztubaka,  Bojanowskiego,  akcja

„Borek  biega”  oraz  turnieje  piłkarskie  organizowane  przez  placówki  oświatowe  oraz

stowarzyszenia działające na terenie gminy.  Łączny koszt zadania to kwota 4 720,88 zł.

Podczas  ferii  zimowych  i  wakacji  letnich  starano  się  o  wypełnienie  czasu  wolnego

dzieciom i  młodzieży z terenu naszej  gminy,  którym zapewniono wypoczynek i  oderwanie od

środowiska  w  jakim  na  co  dzień  przebywają.  Na  zorganizowanie  wypoczynku  (zimowisko,

półkolonie, obozy)  przekazano środki finansowe w kwocie: zima -18 663,66 zł, lato – 23 979,58

zł.

Były to formy, które najlepiej sprawdziły się w naszych lokalnych warunkach  i już na stałe wpisały

się  w klimat  gminy.  Uczestniczyły  w nich  przede wszystkim dzieci  z  rodzin  dysfunkcyjnych,
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zwłaszcza ze specyficznym dla środowiska problemem alkoholowym. Zamierzeniem, które udało

się osiągnąć, było to, aby jak najwięcej dzieci i  młodzieży skorzystało z możliwości czynnego

wypoczynku.  Najlepszą  rekomendacją  do  organizowania  tego  typu  zajęć  są  uśmiechy

zadowolonych uczestników, a także podziękowania od rodziców, którzy także wspierają podjętą

inicjatywę.  Dzieci  i  młodzież  oprócz  „wyrwania  się”  ze  środowiska,  w  którym  na  co  dzień

przebywają, uzyskały możliwość atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego oraz zdobycia wiedzy w

różnych dziedzinach. Należy także zaznaczyć, że nie zabrakło zajęć o charakterze edukacyjnym

–  poruszano  kwestie  szeroko  pojętego  bezpieczeństwa,  realizowano  zajęcia  profilaktyczne

obejmujące tematykę uzależnień, a także poprzez dobre przykłady uczono zachowań przyjętych

jako normy społeczne. Ponadto podjęte inicjatywy doskonale zintegrowały różne środowiska.

Kwotą  2  449,14  zł  wsparto  organizację  akcji  profilaktycznych  i  konkursów,  m.in.,

"Dzieciństwo bez przemocy" (konkurs plastyczny organizowany przez Przedszkole Samorządowe

‘Pod Dębem” w Karolewie),  „Dzień Szkoły bez Przemocy” (obchody organizowane przez Zespół

Szkół  w  Borku  Wlkp.),  "Palić  nie  palić?-  oto  jest  pytanie",  „Papierosom – Stop!”  (  konkursy

profilaktyczne przeprowadzane przez Szkołę Podstawową w Borku Wlkp.).

Gmina Borek Wlkp. przystąpiła także do konkursu "Dobry klimat dla rodziny" 

o  Nagrodę  Pary  Prezydenckiej  w  kategorii  „Czas  wolny  dzieci  i  młodzieży  –  czas  rozwoju”,

którego rozstrzygnięcie nastąpi w maju br.

Kwotę  19  803  zł  wydatkowano  na  doposażenie  placów  zabaw,  na  których  dzieci  mogą

atrakcyjnie i bezpiecznie spędzać czas. Naszym zamierzeniem jest, aby na terenie gminy takie

miejsca rekreacji i zabawy powstały we wszystkich miejscowościach.

IV. Wspomaganie  działalności  instytucji,  stowarzyszeń  i  osób  fizycznych,  służącej

rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Prowadzono  działalność  informacyjną  mającą  na  celu  pomoc  w realizacji  zadań  statutowych

stowarzyszeń, szukanie rozwiązań i sposobów finansowania różnych przedsięwzięć

 o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym. 

V.           W 2013 roku nie podejmowano interwencji  w  związku  z  naruszeniem  przepisów

określonych w art. 13¹ i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  (  sprzedaż  alkoholu  nieletnim,  promocja  i  reklama  napojów

alkoholowych).

W 2013 roku nawiązano jeszcze lepszą współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

Policją, kuratorami sądowymi, służbą zdrowia i pedagogami szkolnymi, co wpłynęło korzystnie na

jakość pracy i ilość rozwiązywanych problemów.

Przygotowała:

Jolanta Majchrzak

27.03.2014
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