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Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii
za rok 2018
W 2018 roku w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w Sulechowie udzieliłem
łącznie 261 konsultacji. W ramach prowadzonych dyżurów zgłaszały się do mnie osoby
uzależnione, osoby nadużywające w sposób szkodliwy substancje psychoaktywne, osoby
które chciały zdobyć podstawową wiedzę na temat uzależnienia oraz sygnałów
ostrzegawczych.
Z 261 konsultacji, których udzieliłem w minionym roku, 195 udzieliłem osobom
dorosłym. Wśród tych osób znajdowały się osoby uzależnione, osoby zgłaszające się po
poradę oraz osoby współuzależnione. W minionym roku 3 osoby dorosłe, które zgłosiły się
do Punktu Konsultacyjnego podjęły długoterminowe leczenie odwykowe w Całodobowym
Oddziale Terapii Uzależnień w Ciborzu.
W minionym roku udzieliłem 66 konsultacji nieletnim. Większość z nich była
udzielona osobom nadużywającym substancji psychoaktywnych w sposób szkodliwy.
Wszyscy nieletni, którzy zgłaszali się na spotkania uczęszczają do byłych oddziałów szkół
gimnazjalnych oraz podstawowych na terenie gminy Sulechów, jedna z tych osób podjęła
długoterminowe leczenie odwykowe w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień w
Ciborzu.
W 2018 r. udzieliłem 36 porad. Po porady zgłaszały się głównie osoby dorosłe. Byli to
przede wszystkim rodzice, którzy chcieli zaczerpnąć informacji dotyczących objawów
uzależnienia, rozwoju uzależnienia oraz informacji dotyczących rozpoznawania substancji
psychoaktywnych.
Ze wszystkich udzielonych konsultacji po raz pierwszy większość stanowiły kobiety
137, mężczyźni124.

W 2018 r. zostały przeprowadzone zajęcia profilaktyczne na temat konsekwencji
związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych dla wszystkich szkól podstawowych
łącznie z byłymi oddziałami gimnazjum na terenie Gminy Sulechów.

W 2018 trzy razy w miesiącu odbywały się również spotkania grupy wsparcia dla
osób uzależnionych, które ukończyły program terapii podstawowej, zamieszkałych w gminie
Sulechów. Celem tych spotkań było wzmacnianie motywacji do utrzymywania abstynencji
oraz dzielenie się informacjami dotyczącymi radzenia sobie w sytuacjach zagrażających
powrotem do nałogu.
W spotkaniach tych uczestniczyło łącznie 193 osób.

W trakcie dyżurów w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w zależności od stopnia
uzależnienia, wieku oraz pozostałych czynników mających wpływ na rozwój uzależnienia
przeprowadzałem różnorodne metody interwencji terapeutycznych.
Podsumowując przeprowadziłem łącznie 261 konsultacji.
Z podziałem na wiek:
Dorośli: 195
Nieletni: 66
Z podziałem na płeć:
Mężczyźni: 124
Kobiety: 137
Z podziałem na sposób nadużywania substancji psychoaktywnych:
Osoby Uzależnione: 159
Osoby nadużywające w sposób szkodliwy: 66
Osoby zgłaszające się po poradę: 36
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