Sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz
Gminnego Programu Przeciwdzia łania
Narkomanii
za rok 2014

WST Ę P
Zgodnie z art. 4 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 pa ździernika 1 982r.
o wychowaniu w trzeźwości i oprzeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.:Dz. U. z 2007
r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm .) zadania własne gmin w ww. zakresie realizowane s ą
w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwi ązywania problemów
alkoholowych uchwalanych corocznie przez rady gmin. Program zosta ł przyj ęty
przez Radę Gminy uchwałą Nr XXXV/282/2014 z dnia 28 lutego 2014r.
Zadania wynikaj ące z ustawy o przeciwdzia łaniu narkomanii, których
realizatorem jest gmina, zosta ły uj ęte w Gminnym Programie Przeciwdzia łania
Narkomanii na 2014 rok. Program ten zosta ł przyj ęty przez Rad ę Gminy uchwałą
Nr XXXV/283/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.
Celem realizacji ww. Programów w roku 2014 by ło podnoszenie poziomu
wiedzy i

świadomości mieszkańców Gminy

Świdwin o zagro żeniach

wynikaj ących ze spożywania napojów alkoholowych i much

środków

psychoaktywnych oraz ograniczenie ich u żywania poprzez prowadzenie dzia łań
profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych.
Program realizowany by ł we współpracy z jednostkami gminnymi,
organizacjami pozarz ądowymi i innymi podmiotami, które organizacyjnie
i merytorycznie przygotowane by ły do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki
i rozwi ązywania problemów uzale żnień.
Szczegółowy opis realizowanych zadań w zakresie profilaktyki oraz
minimalizacji społecznych i zdrowotnych szkód wynikaj ących z używania
alkoholu i narkotyków przedstawiono w poszczególnych cz ęściach sprawozdania.
Należą do nich niżej wyszczególnione działania:
1. Zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
dla osób uzależnionych od alkoholu.
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,
w szczególno ści dla dzieci i młodzieży.
3. Ograniczenie dost ępności do alkoholu.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzysze ń i osób fizycznych,
służących rozwi ązywaniu problemów alkoholowych.

Realizacja Programu Rozwiązywania Problemów A l/to/l o/o wch
oraz Przeciwdziałania Narkoamii w 2014 roku
L
Programy finansowane s ą z budżetu gminy z środków pochodzących
z wpłat za wydawanie zezwole ń na sprzedaż napojów alkoholowych, które mogą
być przeznaczone tylko i wyłącznie na realizacj ę powyższych programów.
Koordynatorem realizacji zada ń jest Pełnomocnik Wójta Gminy ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdział ania Narkomanii.
Programy były realizowane przez cz łonków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych realizatorów, którzy uzyskali
akceptacj ę Wójta Gminy Świdwin.
Skład Gminnej Komisji Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych
powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy w dniu 05 lutego 2014 r. był następujący:
1.

Barbara Felska

- przewodnicz ąca

2.

Wioleta Żubert

- sekretarz

3.

Anna Pietryka

- członek

4.

Monika Makowska

- czionek

Dochody z wpłat za wydane zezwolenia na sprzeda ż i podawanie napojów
alkoholowych w 2014 roku wyniosły 7 1.590,59 zł
Wydatki kształtowały się następująco:
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 44.509,19 zł

Przeciwdziałanie Narkomanii

- 4.669,63 zł

Razem wydatki

- 49.178,82 zł

Niewydatkowane środki w wysokości 22.411,77 zł przechodzą na rok 2015.
Tabela nr 1: Sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Świdwin według oświadczeń
sprzedaży napojów alkoholowych złożonych przez przedsi ębiorców w latach 2010-2014
Kwota

2014

2013

2.877.773,27z1

3.011 .052,59z1 2.650.721 ,83z1 2.610.350,31z1 2.564.660,23z1

2012

2011

2010

Różnica między rokiem 2010 a 2014 wynosi powy żej 313 tys.

Dochód z opłat za korzystanie z zezwole ń na sprzeda ż napojów alkoholowych
planuje się na podstawie o świadczeń za rok ubiegły. Tak więc ze sprzedaży
alkoholu w 2013 roku za kwotę 3.011.052,59 uzyskano dochód w wysoko ści
7 1.590,59 zł (na realizacj ę programu w 2014r.).

Tabela nr 2: Dochód z op łaty za korzystanie z zezwole ń na sprzedaż napojów
alkoholowych w latach 2010-2014
Kwota

2014

2013

2012

2011

2010

71.590,59z1

71.881 „32zł

67.698,43z1

67.007z1

67.743,46z1

Różnica między rokiem 2010 a 2014 wynosi 3.847,13 z ł

Na realizacj ę zadań zawartych w GPPAIPN na 2014 rok wydano kwot ę 49.178,82
zł, co stanowi 70 % kwoty uzyskanej z zezwole ń ze sprzedaży alkoholu.
Powyższy dochód uzyskano ze sprzeda ży alkoholu w punktach sprzeda ży
detalicznej oraz w gastronomii na terenie Gminy Swidwin.
Tabela nr 3: Liczba punktów sprzeda ży napojów alkoholowych w latach 2010-2014
2014
27

2013

2012

2011

2010

28

28

28

30

Gastronomia

5

4

6

6

6

Razem

32

32

34

34

36

Sprezdaż
detaliczna

Tabela nr 4: Liczba mieszka ńców przypad ąj ąca na jeden punkt sprzeda ży napojów
alkoholowych w latach 2010-2014
Rok

2014
Ogólna liczba 6172
mieszkańców
Liczba
193
mieszkańców
przypadaj ąca
na punkt
sprzedaży

2013

2012

2011

2010

6197

6239

6285

6282

194

184

184

175

Tabela nr 5: Liczba wniosków kierowanych do Gminnej Komisji Rozwi ązywania
Problemów Alkoholowych w latach 2009-2013
Rok
Liczba
wniosków

2014
32

2013

2012

2011

2010

11

29

30

36

Do Gminnej Komisji Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych w 2014
roku wpłynęło 32 wnioski w sprawie o ustalenie uzale żnienia od alkoholu.
Wnioski wpłynęły od rodzin w których wyst ępuje problem uzależnienia od
alkoholu oraz z Komendy Powiatowej Policji. W sumie w 2014 roku komisja
4

odbyła 13 posiedzeń . Osoby, które wyrazi ły zgodę na leczenie odwykowe,
kierowane były na leczenie stacjonarne lub niestacjonarne. Natomiast sprawy osób,
które nie zg łosiły się na wezwanie Komisji, nie wyrazi ły zgody na dobrowolne
leczenie lub je przerwały, zostały przekazane do S ądu Rejonowego w Białogardzie
- Wydział Rodzinny i Nieletnich, celem wydania postanowienia o przymusowym
leczeniu odwykowym.
W wyniku pracy Komisji w 2014 roku podj ęto następuj ące postanowienia:
5 spraw skierowano do S ądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich
w Białogardzie,
• 6 spraw skierowano do bieg łego w celu wydania opinii w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu,
Koszt bada ń przeprowadzonych przez lekarza psychiatr ę oraz psychologa
wyniósł : 1890,00 zł
Koszty postępowania sądowego: 120,00 z ł
W toku znajduje si ę 21 postępowań administracyjnych, które s ą kontynuacj ą
działań rozpoczętych w 2014r.
Głównym celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania
Problemów Alkoholowych by ło w szczególno ści zmniejszenie skali zjawiska
alkoholizmu i podnoszenia świadomo ści lokalnej społeczno ści w zakresie
szkodliwości nadużywania wyrobów alkoholowych.
Założone cele Komisja osi ągnęła poprzez realizacj ę następuj ących zadań :
1. Zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
dla osób uzależnionych od alkoholu w tym szczególnie poprzez:
1. przeprowadzanie rozmów z osobami uzale żnionymi i motywowanie ich
do podj ęcia leczenia odwykowego: 2912012; 1112013; 3212014
2. finansowanie konsultacji biegłych: psychologa i psychiatry orzekaj ących
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;
3. udzielanie wsparcia psychologicznego osobom uzale żnionym, kierowanie
do Poradni Uzależnień osoby uzale żnione i podejmuj ące leczenie
odwykowe;
4. wnioskowanie do s ądów o zobowi ązanie do leczenia odwykowego
(5 wniosków);
5. rozprowadzanie materia łów edukacyjnych, informacyjnych odnosz ących
się do problemów uzale żnień.
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Pacjent po zako ńczeniu leczenia w O środku Uzale żnień w Stanominie
wspólnie z terapeut ą opracowuje program dalszego zdrowienia. Gmina wychodz ąc
naprzeciw pacjentom O środka dofinansowuje tzw. terapi ę podtrzymuj ącą.
Z tej możliwości w 2014 roku skorzystało sześciu mieszkańców naszej gminy.
Dofinansowanie wyniosło 985,00 zł.

2. Prowadzenie profilaktycznej dzia łalności informacyjnej i edukacyjnej,
w szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez:
1. realizacja programów profilaktycznych w szko łach podstawowych
i gimnazjach;
2. udział w kampaniach i programach profilaktycznych;
3. organizacja czasu wolnego i finansowanie pozalekcyjnych zaj ęć sportowych
oraz imprez towarzysz ących.
W ramach tych dzia łań Uczniowski Klub Sportowy „REGA" przy
Zespole Szkó ł w Bierzwnicy otrzymał dofinansowanie na realizacj ę zadania
publicznego pod nazwą: „Przec iwdziałanie alkoholizmowi poprzez wskazanie
alternatywnych form sp ędzania czasu wolnego". W ramach tego dzia łania
zorganizowany został wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Swidwin. Obóz sportowy dla 60 dzieci odbył się w dniach 24.02.2014r. do
28.02.2014r. w Gminnej Hali Sportowej w Lekowie. Dzieci i m łodzież oprócz
treningów sportowych bra ły udział w spotkaniach integracyjnych w ramach
których odbywały się zaj ęcia profilaktyczne prowadzone przez pedagogów na
temat zagrożeń jakie niesie spo żywanie alkoholu i zażywanie środków
psychoaktywnych.
Dofinansowanie tego dzia łania wyniosło: 3300 zł.
W Zespołach Szkół w Lekowie i Bierzwnicy w dniach 14 i 15 maja 2014
r. odbyły się spotkania profilaktyczno-edukacyjne pt. „B ądź świadomym rodzicem.
Stop FAS! Dbam o swoje dziecko". Odbiorcami prelekcji były wszystkie klasy
gimnazjalne. Prelekcj ę przeprowadziła pani Agnieszka Jager z O środka Wsparcia
ze Szczecina. Celem szkolenia by ło uświadomienie młodzieży jak alkohol,
narkotyki i papierosy wp ływaj ą na rozwój płodu oraz jakie nieodwracalne
uszkodzenia powstaj ą w nienarodzonym jeszcze dziecku. Podczas spotkania
prowadząca wyświetliła film o dzieciach z FAS, omówi ła prezentacj ę
multimedialną oraz opowiedziała o trudnościach dziecka z FAS w porównaniu do
funkcjonowania dziecka zdrowego. Spotkanie by ło bardzo ciekawie
przeprowadzone. Młodzież wykazywała duże zainteresowanie przedstawionym
problemom. W tego typu prelekcjach powinno uczestniczy ć jak najwi ęcej uczniów,
gdyż w przyszłości sami b ędą rodzicami i powinni zdawać sobie sprawę
z konsekwencji pewnych ryzykownych zachowa ń oraz wpływu na ich dziecko.
Koszt szkolenia profilaktycznego wyniósł : 750 zł

n.

W Zespole Szkół w Bierzwnicy, Lekowie oraz w Szkole w Oparznie
w dniu 27 maja 2014 r. odby ły się spektakle profilaktyczne wykonane przez
Fundacj ę „GrupaT" klTorunia. Spektakl pt.: „Strach ma wielkie oczy" spotka ł
się z dużym zainteresowaniem w śród dzieci klas podstawowych. W spektaklu
poruszony został problem uzale żnień - alkohol, nikotyna, narkotyki oraz przemoc
i agresja jako zjawisko coraz bardziej powszechne w śród dzieci i młodzieży.
To piękne i zabawne przedstawienie da ło dzieciom dużą porcj ę walorów
edukacyjnych. Cała gama oryginalnych bohaterów, wartka akcja i rozbrajaj ący
kunszt kabaretowy zagwarantowa ły niesamowite widowisko zarówno dla
dziecięcego jak i dorosłego widza.
Koszt spektaklu wyniós ł: 1080 zł
W okresie wakacyjnym (lipiec) Uczniowski Klub Sportowy „AyATAR"
skorzystał z dofinansowania wycieczki do Karpacza. Uczestnikami tego wyjazdu
były między innymi dzieci pochodz ące z rodzin dysfunkcyjnych, których nie sta ć
było na żaden wyjazd w okresie wakacji letnich. Dzieci i m łodzież wzięły udział w
zaj ęciach profilaktycznych oraz socjoterapeutycznych prowadzonych przez osoby
posiadaj ące kwalifikacje z Socjoterapii i Resocjalizacji oraz Promowanie zdrowia i
przeciwdziałanie uzależnieniom takich jak: papierosy, alkohol, leki, nadmierne
objadanie si ę, niewłaściwe odżywianie.
Dofinansowanie wynios ło: 2500,00 zł.
Stowarzyszenie Wsi Ząbrowo skorzysta ło z dofinansowania
w związku z realizacj ą projektu pn.: „Zanim b ędzie za późno".
Środki pozyskane przez Stowarzyszenie, w ramach tej dotacji,
umożliwiły zwiększenie dostępu rodzin z terenu Gminy Swidwin do poradnictwa
specjalistycznego. Cz ęść dotacji (w kwocie 7200 z ł) została przeznaczona na
zakup usługi terapeuty rodzinnego, dzi ęki czemu mieszkańcy Gminy,
doświadczaj ący zjawiska przemocy, uzale żnienia lub innego, szeroko rozumianego
kryzysu, mogli skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji.
Realizatorem i koordynatorem tego projektu by ł Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej.
Ogólne dofinansowanie projektu wynios ło: 10.000 zł
3. Ograniczenie dost ępności do alkoholu:
Gminna Komisja w 2014r. wykona ła 6 kontroli dotyczących zgodności
usytuowania punktu sprzeda ży z uchwałą Rady Gminy.
Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spo życia poza
miejscem sprzedaży może odbywać się w punktach usytuowanych w odleg łości
nie mniejszej ni ż 15 metrów od szkó ł, przedszkoli, żłobków, kościołów
i cmentarzy natomiast w miejscu sprzeda ży nie mniejszej ni ż 30 metrów od ww.
placówek.
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4. Wspomaganie dzialalno ści flStVtUC g stowarzysze ń i osób fiZycZnych,
służących rozwi ą zywaniu problemów alkoholowych poprzez:

1. stała współpraca z Policj ą, Ośrodkiem Pomocy Spo łecznej, S ądem Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich, Kuratorami Rodzinnymi, pedagogami
szkolnymi, szkołami w celu podnoszenia skuteczno ści podejmowania
działań ;
2. współpraca z Wojewódzkim O środkiem Terapii Uzale żnienia od Alkoholu
i Współuzale żnienia w Stanominie oraz Poradni ą Uzależnień w Swidwinie;
Na ten cel przekazano dotacj ę w kwocie - 3.900z1
3. Zgodnie z zaleceniem wynikaj ącym z kontraktu terapeutycznego Gminna
Komisja kierowała osoby po odbyciu leczenia na terapi ę podtrzymuj ącą.
W 2014 roku 6 osób skorzysta ło z takiej terapii.
Koszt terapii podtrzymuj ącej wyniós ł - 925 zł.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ziemi Świdwińskiej w Lekowie po raz
kolejny włączyła się w ogólnopolską kampanię profilaktyczn ą Zachowaj Trzeźwy
Umysł. Osobą odpowiedzialną za realizacj ę kampanii została Pani Żaneta
Orenczak - pedagog szkolny. G łównym celem kampanii w 2014 roku było
zmniejszenie zachowa ń ryzykownych poprzez rozwijanie w śród uczniów na
każdym kroku umiej ętności zachwycania si ę pięknem otaczaj ącej rzeczywisto ści
i zdolności do „zarażania" tym innych. Ta edycja stawia ła na: pochwałę trzeźwego
myślenia, wychowanie w myśl zasad i ideałów, twórcze podej ście do życia oraz
podejmowanie aktywno ści w różnych obszarach życia bez sięgania po używki.
Kampania realizowana by ła od kwietnia do listopada 2014r.
W ramach kampanii ZTU 2014 Szko ła Podstawowa w Lekowie oraz
Filialna Szkoła Podstawowa w Oparznie wzi ęła udział w indywidualnym
konkursie plastyczno-literackim.
W ramach kampanii ZTU 2014 na spotkaniach z uczniami poruszano równie ż
problem uzależnień od substancji psychoaktywnych, ich wp ływu na organizm
młodego człowieka oraz a łtrnatywnych sposobów sp ędzania czasu.
Ogólny koszt kampanii wyniósł - 1230 zł.
Po raz pierwszy do Gminy Świdwin zawitała Kampania pn.: „Postaw
na rodzin ę". Swoj ą ekspansj ę profilaktyczn ą rozpoczęła od Zespołu Szkół
w Bierzwnicy. Szkolny koordynator Monika Makowska rozpocz ęła wdrażanie idei
kampanii od rozmów z wychowawcami na temat mo żliwości zastosowania ulotek
i plakatów w ich pracy z uczniami, skoordynowano z dzia łaniami zawartymi
w szkolnym programie wychowawczym i programem profilaktyki oraz
przetestowano na dzieciach i rodzicach. Celem szkolnego koordynatora by ło
zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży, że dorośli, ci im najbli żsi są niezwykle istotni
w ich rozwoju, kształtuj ą ich jako osoby. Młodym ludziom trudno jest poj ąć jak

dziadkowie radz ą sobie bez komputera, smartfona, że maj ą wiele innych
ciekawych umiej ętności, są bogaci w do świadczenie życiowe, które może ułatwi ć
podj ęcie decyzji młodemu człowiekowi.
Rodzice s ą niezwykle zagubieni w dzisiejszych czasach. Wszechobecna przemoc,
rozbujany konsumpcjonizm, pogo ń za pieni ędzmi, sprawia, że dzieci nie maj ą
możliwości wzrastania w świecie tolerancji, spokoju, szacunku. Wychowanie
często opiera si ę na szantażu, karach cielesnych, przekupstwie i wulgaryzmach.
Stąd też potrzeba, by w 2015 roku realizacj ę kampanii wzbogaci ć o warsztaty dla
rodziców oraz dalej wspomaga ć konsultacje i spotkania ogólne materia łami
kampani „Postaw na rodzinę".
Koszt kampanii wyniósł : 1230 zł
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju so łectwa Niemierzyno otrzyma ło
dofinansowanie na organizacj ę Jarmarku Bożonarodzeniowego, który si ę odbył
13.12.2014r. Uczestnicy Jarmarku wraz z ca łymi rodzinami mieli możliwość
zdobycia wiedzy i umiej ętności w tworzeniu dekoracji a rodzinna wspó łpraca
ukazała możliwości czerpania przyjemno ści z wykonywania pracy w rodzinnym
gronie. To działanie będzie szerzyć dobry przykład rodziny wolnej od uzale żnień
i patologii społecznej.
Dofinansowanie do tego dzia łania wyniosło: 521 A.
Jak wynika z powyższego zagro żenie uzależnieniami na terenie Gminy
Swidwin istnieje. Ka żdy zgłoszony oficjalnie przypadek do rozpatrzenia przez
Komisj ę, to nieszczęście. Bardzo cz ęsto wiąże się ono z cierpieniem całej rodziny
i przenosi si ę na relacja mi ędzy sąsiedzkie. W tych sprawach Komisja prowadzi ła
swoje działania szczególnie ostro żnie, kieruj ąc sprawy w ten sposób, żeby
w konkretnym przypadku maksymalnie pomóc, a przynajmniej zminimalizowa ć
problem.
Maj ąc powyższe na uwadze, Gminna Komisja wykonywała swoje zadania z my ślą
o jak najlepszym wykorzystaniu środków i sposobów na walkę z alkoholizmem
i innymi używkami dla dobra ca łej społeczności gminy. Należy mieć nadziej ę,
że działalność ta przyniosła zamierzone efekty.
Sporządziła:
Anna Pietryka

