Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
w roku 2007 .
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2007 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr VI/30/2007 Rady Gminy Świdwin
w dniu 28 marca 2007r., Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Uchwałą
Nr VII/41/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 kwietnia 2007r. Program
finansowany jest z budżetu gminy z środków pochodzących z wpłat za wydawanie
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które mogą być przeznaczone tylko
i wyłącznie na realizację powyższych programów. W 2007 roku wysokość budżetu
na realizację programu (planowana) wynosiła 56.000 zł.
Realizatorem i koordynatorem realizacji programu jest Pełnomocnik Wójta Gminy
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, który podejmuje szereg
działań polegających na uruchomieniu procedur administracyjno-prawnych
związanych z kierowaniem osób na przymusowe leczenie odwykowe , które
nadużywają napojów alkoholowych.
1) Podejmowanie działań ograniczających dostępność alkoholu
4 maja 2006 roku Zarządzeniem Nr 10/2006 Wójt Gminy Świdwin powołał Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:
1. Kazimiera Seżysko
2. Anna Zwierzyńska
3. Stanisława Kwiatkowska
4. Bożena Żdżańska
5. Władysław Polański
Do Komisji w 2007r. wpłynęło 38 wniosków w tym z zakresu "Niebieskiej karty" 30.
Gminna Komisja odbyła 13 posiedzeń, na których rozpatrywała i ewentualnie
zobowiązywała określone osoby motywując do podjęcia leczenia.
Komisja odbyła 20 posiedzeń (niepłatnych), na których opiniowała wnioski na
sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych. Opinie dotyczyły
zgodności lokalizacji i limitu punktów sprzedaży z obowiązującymi w tym zakresie
uchwałami.
Pozytywnie zaopiniowano wnioski na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych:
- o zawartości do 4,5% alkoholu i piwa
- 9
- o zawartości pow. 4,5% do 18% alkoholu
- 10
- powyżej 18%
- 1
Pozytywnie zaopiniowano wnioski na gastronomiczną sprzedaż napojów
alkoholowych:
- o zawartości do 4,5% alkoholu i piwa
- 0
- o zawartości pow. 4,5% do 18% alkoholu
- 0
- powyżej 18%
- 0
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Pozytywnie zaopiniowano 19 wniosków jednorazowych zawierających do 4,5%
i piwo podczas trwania imprez na terenie gminy Świdwin.
W roku 2007 nie wpłynęły żadne wnioski o cofnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
Komisja przeprowadziła jedną kontrolę placówek handlowych. Skontrolowano 33
sklepy prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych. Przeprowadzone kontrole
podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i na wynos nie wykazały
poważnych uchybień. Zaleceniami pokontrolnymi były m.in. usunięcie
niedozwolonych reklam napojów alkoholowych (nie zawierających informacji
o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych), umieszczenie w widocznych
miejscach informacji o zakazie sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim,
nietrzeźwym oraz pod zastaw.
2. Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i profilaktycznej dla
dzieci i młodzieży.
Placówki wsparcia dziennego
W miejscowościach Lekowo i Berzwnica funkcjonują placówki wsparcia dziennego Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jest
specjalistyczną placówką opiekuńczo-wychowawczą, której celem jest udzielanie
pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonej sieroctwem lub niedostosowaniem
społecznym bez odrywania dziecka od domu rodzinnego i naturalnego środowiska.
Do placówek uczęszcza 80 dzieci.
4 lipca 2007r. odbyła się w Koszalinie IV Olimpiada Sportowa placówek wsparcia
dziennego -Środowiskowych Ognisk Wychowawczych. Wzięło w niej udział 38
uczestników z placówek Lekowo i Bierzwnica. W trakcie imprezy uczestnicy mieli
możliwość zaprezentowania własnego programu artystycznego oraz wzięcia udziału
w konkursie plastycznym.
Kampania "Ciąża bez alkoholu"
Gmina Świdwin w kwietniu 2007 roku przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii
edukacyjnej pod hasłem "Ciąża bez alkoholu". Jej głównym celem jest zmniejszenie
liczby kobiet pijących w czasie ciąży, promocja abstynencji w tym okresie oraz
zwiększenie wiedzy o negatywnym wpływie alkoholu na płód. Działaniem
związanym z realizacją kampanii była edukacja i promowanie abstynencji w ciąży
poprzez dystrybucję materiałów kampanijnych (broszur, ulotek, plakatów):
- w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej,
- w poradniach ginekologiczno-położniczych
- w ośrodkach pomocy społecznej
- w urzędach administracji.
30 listopada 2007r. w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej "Ciąża bez
alkoholu" odbyła się Konferencja zorganizowana wspólnie przez Wójta Gminy
Świdwin oraz Burmistrza Miasta Świdwina . W spotkaniu wzięło udział 60 osób.
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Prelegentami podczas konferencji byli lekarz psychiatra Krzysztof Liszcz, z-ca
prezesa fundacji "Daj Szansę", krajowy konsultant Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z żoną Katarzyną Kałamajską Liszcz, którzy tworzą rodzinę zastępczą dla 4 dzieci obciążonych zespołem FAS alkoholowym zespołem płodowym.
Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł"
W styczniu 2007r. gmina Świdwin po raz pierwszy przystąpiła do udziału
w kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" odbywającej się pod patronatem Ministra
Edukacji Narodowej i Ministra Sportu. Szkołą realizującą projekt był Zespół Szkół
w Lekowie. Głównym celem kampanii dla uczniów szkoły podstawowej było
promowanie prozdrowotnego stylu życia przez budowanie poczucia kompetencji
w dokonywaniu prozdrowotnych wyborów. Natomiast dla uczniów gimnazjum także promowanie prozdrowotnego stylu życia przez budowanie tożsamości
indywidualnej i społecznej opartej na dokonywaniu prozdrowotnych wyborów.
Cała kampania oparta była na dużej ilości konkursów, zarówno indywidualnych, jak
i grupowych. Uczniowie zostali szczegółowo zapoznani z ofertą kampanii.
Wychowawcy poszczególnych klas zobowiązali się do pomocy uczniom, m.in. przy
udziale w konkursach klasowych, dopilnowaniu kwestii terminów wysyłania prac,
a także po otrzymaniu scenariuszy zajęć przeprowadzili zajęcia profilaktyczne
z uczniami.
Wśród laureatów Ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł" znaleźli się
również przedstawiciele naszej gminy. Kilkoro uczniów otrzymało wyróżnienia oraz
nagrody rzeczowe. Twórcy Kampanii obdarowali nagrodą rzeczową Klasę V ZS
Lekowo.
Propagowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu
Na terenie sołectw gminy Świdwin organizowane są spotkania dla dzieci i młodzieży
z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki, Mikołajki, wigilii.
3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych
służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych
Gminna Komisja współpracuje z kuratorami sądowymi nadzorującymi osoby
kierowane na leczenie odwykowe.
Gmina partycypuje w kosztach utrzymania Wojewódzkiego Ośrodka Terapii
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie. Osoby z terenu gminy
Świdwin wymagające leczenia biorą udział w specjalistycznym leczeniu
odwykowym w Stanominie gdzie są hospitalizowani oraz uczestniczą w terapii
ambulatoryjnej w Poradni Uzależnień w Świdwinie.
Mieszkańcy gminy Świdwin korzystają ze specjalistycznej, psychologicznej pomocy,
terapii uzależnienia i współuzależnienia, a także z działań z zakresu tzw. terapii
podtrzymującej.
Pełnomocnik Wójta Gminy d/s Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii
Anna Zwierzyńska
3

