Sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Sulechów za rok 2017

Biuro Pełnomocnika ds. Uzależnień, ul. Jana Pawła II 52, 66-100 Sulechów

Wstęp
Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2017 r., poz. 310) zadania własne gminy w tym
zakresie realizowane są w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Natomiast zadania określone w ustawie z dnia 25 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U. z 2017 poz. 783) realizowane są w ramach Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Powyższe programy profilaktyczne stanowią element
realizowanych przez Gminę Sulechów celów polityki społecznej ujętych w Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2013-2017 i uwzględniają zadania wynikające
z celu nr 2 : Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji
psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi
ujętymi w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020.
Koordynatorem realizacji zadań zawartych w programach jest Pełnomocnik Burmistrza ds.
Uzależnień Elżbieta Colle. W Biurze Pełnomocnika ds. Uzależnień jest zatrudnionych 3
pracowników etatowych w tym jeden w zastępstwie.
Środki na realizację programów pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych. W roku 2017 zaplanowano na ten cel kwotę 440.000,00 zł, uzyskane dochody
wyniosły natomiast 580.218,68zł, wydatkowano środki w wysokości 436.226,91 zł. Na zadania
realizowane przez organizacje pozarządowe zaplanowano i wydatkowano w roku 2017
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
obejmował następujące zadania:
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, 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.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy
napojów alkoholowych i zasad ich sprzedaży oraz występowanie przed sądem
w charakterze oskarżyciela publicznego.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 zawierał zadania dotyczące:
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.
2. Udzielania rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej.
3. Prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym
prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo –
wychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. Wspomagania działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.
Szczegółowy wykaz zrealizowanych w 2017 roku zadań przedstawiono w kolejnych częściach
sprawozdania.
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Część I
Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
roku 2017 wydatkowano środki w wysokości 387.101,91 zł, które przeznaczono na:
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu zrealizowano poprzez zatrudnienie specjalistów oraz
instruktorów terapii uzależnień w punkcie informacyjno - konsultacyjnym działającym
przy Biurze Pełnomocnika ds. Uzależnień oraz propagowanie wśród mieszkańców
gminy możliwości korzystania z takiej formy pomocy. Szczegółowy wykaz z
uwzględnieniem liczby udzielonych porad, liczby godzin rocznie, wydatkowanych
środków oraz zakresu umowy przedstawiono w tabeli nr 1.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
zrealizowano poprzez:
•

funkcjonowanie Biura Pełnomocnika ds. Uzależnień, gdzie pracownicy
udzielają

profesjonalnej

pomocy

w

sytuacji

kryzysowej

związanej

z nadużywaniem alkoholu, narkotyków bądź przemocą, przeprowadzają
rozmowy mające na celu zorientowanie się w sytuacji problemowej,
zmotywowanie osoby poszkodowanej do podjęcia natychmiastowo stosownych
działań zmierzających do poprawy jej sytuacji oraz pomoc w wybraniu
najefektywniejszej metody działania lub niekiedy skierowanie do odpowiednich
instytucji.

Koszty

obejmowały

wynagrodzenie

pracowników

biura,

wynagrodzenie pracownika obsługującego biuro od strony finansowej (142.071
,72 zł), zakup artykułów biurowych i środków czystości (3.280,64 zł), zakup
dwóch komputerów wraz z oprogramowaniem (7.996, 00 zł) oraz koszty
eksploatacji pomieszczeń (7.937,96 zł),
•

nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń grupie Samopomocowej Kobiet,

•

szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych z zakresu działania komisji w świetle nowych przepisów,
praktycznych metod działania komisji i współpracy między instytucjami,
nowych zasad tworzenia Gminnych Programów Profilaktyki oraz wytycznych
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do funkcjonowania komisji oraz psychoterapii uzależnień, których koszt
wyniósł 3.349, 00 zł
•

szkolenia dla pełnomocnika oraz pracowników biura z zakresu nowych
wytycznych Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 do realizacji
gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
koszt to 3.349, 00 zł.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, 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 zrealizowano poprzez:
•

funkcjonowanie świetlicy „Aniołkowo” w Sulechowie, wydatkowano na ten cel
kwotę

9.542,00

zł,

która

obejmowała

wynagrodzenie

wychowawcy

prowadzącego zajęcia z dziećmi i młodzieżą, zakupy artykułów biurowych i
spożywczych oraz doposażenie świetlic w niezbędne sprzęty i drobne elementy
wyposażenia, świetlica także przystąpiła do ogólnopolskiego programu pt.
„Nowe narzędzia pracy z dziećmi z rodzin alkoholowych- Rodzina Miśków”
który jest realizowany przez Fundację ETOH z Warszawy na zlecenie
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
•

funkcjonowanie 7 wiejskich świetlic środowiskowych w Brodach, Bukowie,
Cigacicach, Kijach, Klępsku, Mozowie i Pomorsku prowadzonych na mocy
porozumienia z Sulechowskim Domem Kultury, wydatki z tego tytułu wyniosły
103.793,00 zł i obejmowały wynagrodzenie wychowawców prowadzących
zajęcia z dziećmi i młodzieżą, zakupy artykułów biurowych i spożywczych oraz
koszty eksploatacji pomieszczeń,

•

udział dzieci ze świetlicy w Kijach konkursie profilaktycznym w Poznaniu oraz
przewóz dzieci na trasie Kije-Poznań-Kije, koszt realizacji 1.198,80 zł

•

udział dzieci ze świetlic środowiskowych z terenu Gminy Sulechów w spektaklu
„Magiczny świat bajek” z elementami profilaktyki uzależnień wraz
z transportem dzieci- wydatkowano na ten cel 950, 00 zł
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•

zorganizowanie warsztatów w ramach kampanii „ Postaw na rodzinę”- „Ukręć
swojego lizaka dla dzieci z Centrum Usług Socjalnych z okazji Dnia Dzieckakoszt wyniósł 566,09 zł

•

zorganizowanie warsztatów profilaktyczno – wychowawczych w formie obozu
dla 60 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych przez Lubuski Oddział Okręgowy
Polskiego Czerwonego Krzyża, koszt realizacji zadania to 39.000,00 zł.

•

realizację warsztatów edukacyjno – profilaktycznych z konkursem z zakresu
profilaktyki uzależnień dla 250 dzieci przez Chorągiew Ziemi Lubuskiej
Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Babimojsko – Sulechowski ZHP, koszt
realizacji zadania to 11.000,00 zł,

•

Uczestniczenie w ogólnopolskiej kampanii „Masz wpływ-wybierz marzenia nie
ryzyko”

skierowanej

do

sprzedawców

napojów

alkoholowych,

oraz

rozpowszechnienie pakietu edukacyjnego rekomendowanego przez Państwową
Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dla osób doznających
przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym nt.
możliwości uzyskania pomocy
•

warsztaty

profilaktyczne

podstawowych

i

dla

młodzieży

dotychczasowych

szkolnej

gimnazjów

klas

wraz

z

IV-VI

szkół

rodzicami

i

nauczycielami-koszt realizacji zadania 9.000, 00 zł,
•

Warsztaty profilaktyczne dotyczące cyber przemocy, zagrożeń internetowych
oraz przemocy w szkole ”MIASTO MARZEŃ-ŻYCIE PRZEGRYWA SIĘ
TYLKO RAZ” z koncertem profilaktyczno-edukacyjnym dla dzieci i młodzieży
ze szkól gminnych, Brody, Pomorsko, Kije, Kalsk, Cigacice, Buków, Szkoły
Podstawowe 1,2,3 w Sulechowie, Specjalny Ośrodek Wychowawczy, Liceum
Ogólnokształcące, Centrum Kształcenia Ustawicznego- koszt realizacji zadania
10.000, 00 zł,

•

Warsztaty profilaktyczno-edukacyjno dla dzieci i młodzieży wraz ze
spotkaniem dla nauczycieli i rodziców w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym- koszt realizacji 1.000,00 zł.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych zrealizowano poprzez:
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•

wsparcie finansowe VII Biegu Trzeźwości Deszczno – Cibórz, które wyniosło
148,73 zł,

•

współpracę z Komisariatem Policji w Sulechowie w zakresie realizacji
programów skierowanych do mieszkańców Gminy Sulechów oraz uzyskiwanie
informacji dotyczących sytuacji osób zgłoszonych do Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

•

współpracę z pracownikami socjalnymi, uzyskiwanie informacji dotyczących
sytuacji osób zgłoszonych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,

•

współpracę z Zespołem Interdyscyplinarnym poprzez zgłaszanie osób oraz
rodzin wymagających natychmiastowej interwencji odpowiednich służb,

•

współpracę z Sulechowskim Domem Kultury poprzez współfinansowanie
dowozu dzieci z terenu Gminy Sulechów na przegląd dorobku artystycznego
przedszkoli, koszt to 800, 000 zł,

•

współpracę z Sulechowskim Domem Kultury poprzez wynajem Sali Zboru w
celu realizacji warsztatów-edukacyjno-profilaktycznych, koszt wyniósł 800, 00
zł,

•

wsparcie grupy Anonimowych Alkoholików zakup literatury dot. tematyki AAkoszt wyniósł 937,02 zł,

•

współorganizacja XXIII urodzin Sulechowskiej Grupy Anonimowych
Alkoholików- koszt to 1.000,00 zł,

•

udostępnienie pomieszczeń Biura Pełnomocnika ds. Uzależnień oraz wsparcie
merytoryczne Samopomocowej Grupy Kobiet.

5. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym
podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy
napojów alkoholowych i zasad ich sprzedaży oraz występowanie przed sądem
w charakterze oskarżyciela publicznego. Podejmowane w tym zakresie działania
przedstawiono w dwóch sprawozdaniach z prac Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za rok 2017, który stanowi załącznik nr 1. i nr 2. Koszty
związane z działalnością Komisji wyniosły:
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•

41.895,00 zł wynagrodzenia członków Komisji,

•

5.100,00 zł za badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób
skierowanych przez Komisję,

•

3.628,00 zł za przeprowadzenie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
złożenie wniosków oraz wydanie prawomocnych postanowień w sprawach o
zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego,

•

zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań dla nowo powołanej Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – koszt realizacji zadania
610,10 zł
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Część II
Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2017 wydatkowano
środki w wysokości 49.125,00 zł, które przeznaczono na:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem oraz udzielanie rodzinom, w których
występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej poprzez
zatrudnienie specjalisty terapii uzależnień oraz psychologa w punkcie informacyjno konsultacyjnym działającym przy Biurze Pełnomocnika ds. Uzależnień oraz
propagowanie wśród mieszkańców gminy możliwości korzystania z takiej formy
pomocy. Szczegółowy wykaz z uwzględnieniem liczby udzielonych porad, liczby
godzin rocznie, wydatkowanych środków oraz zakresu umowy przedstawiono w tabeli
nr 2.
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym
prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo –
wychowawczych i socjoterapeutycznych oraz wspomaganie działań instytucji,
organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów
narkomanii zrealizowano poprzez:
•

działania edukacyjno – informacyjne w ramach ogólnopolskich kampanii
społecznych- „DOPALACZE POWIEDZ STOP” – koszt realizacji zadania
2.460,00 zł,

•

Warsztaty profilaktyczne dotyczące cyber przemocy, zagrożeń internetowych
oraz przemocy w szkole ”MIASTO MARZEŃ-ŻYCIE PRZEGRYWA SIĘ
TYLKO RAZ” z koncertem profilaktyczno-edukacyjnym dla dzieci i młodzieży
ze szkól gminnych, Brody, Pomorsko, Kije, Kalsk, Cigacice, Buków, Szkoły
Podstawowe 1,2,3 w Sulechowie, Specjalny Ośrodek Wychowawczy, Liceum
Ogólnokształcące, Centrum Kształcenia Ustawicznego- koszt realizacji zadania
7.000, 00 zł,
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Wnioski
Działania zaplanowane przez Biuro Pełnomocnika ds. Uzależnień w Sulechowie w ramach
realizacji gminnych programów profilaktycznych w roku 2017 zostały zrealizowane pomyślnie
z osiągnięciem wszystkich założonych celów. Przede wszystkim kontynuowane były działania
realizowane w latach poprzednich co jest podstawową zasadą do realizacji tego typu zadań.
Wszystkie działania miały na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców.
Alkoholizm i narkomania przyczyniają się w znacznym stopniu do wzrostu przestępczości,
rozpadu rodziny, wykluczenia społecznego oraz chorób, a co za tym idzie zwiększeniem
kosztów leczenia. Te negatywne skutki uzależnień doskonale ukazują wagę odpowiednio
prowadzonej działalności profilaktycznej, edukacyjnej i informacyjnej.
Liczba ukazująca ilość osób zgłaszających się po pomoc do Biura Pełnomocnika
ds. Uzależnień wskazuje na świadomą postawę mieszkańców wobec problemów uzależnień
oraz przemocy a także możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy.
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