Sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii
za rok 2015

WSTĘP
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
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w trzeżwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii, realizacja zadań własnych gminy z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom przebiegała zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy
Świdwin Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2015 rok, oraz Gminnym Programem Prezciwdziałania
Narkomanii. Zadania ujęte w tych Programach stanowiły ważny i trwały element
profilaktyki społecznej w zakresie ochrony zdrowia, realizowany na terenie naszej
gminy. Do działań związanych z profilaktyką w sensie ustawowym należy zaliczyć
działania promujące zdrowie, leczenie oraz pomoc rodzinom w radzeniu sobie
z alkoholizmem jej członka (współuzależnienie).
Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie są środki finansowe
z budżetu Gminy, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych.
Wydatki w 2015 roku wyniosły 57.591,21 zł
W realizacji zadań Programu Komisja współpracowała ze szkołami z terenu
gminy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją i Sądem, Poradnią
Uzależnień oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Stanominie.

Główne cele Programu zostały zrealizowane w następujący sposób:
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych
i współuzależnionych.
1. POMOC BEZ BARIER – projekt Stowarzyszenia Dobrych Inicjatyw
AKORD we współpracy z GOPS Świdwin;
Celem projektu było zbudowanie oparcia społecznego dla osób i rodzin zagrożonych
uzależnieniami, przemocą i kryzysem lub zjawiskiem bezrobocia. W ramach
projektu były prowadzone punkty poradnictwa
w których mieszkańcy
mogli nieodpłatnie skorzystać ze wsparcia specjalistycznego tj.terapeuty rodzin,
psychologa, doradcy zawodowego.
2. NIEMOC RODZI PRZEMOC – projekt gminy Świdwin/GOPS Świdwin.
Program był kierowany do wszystkich mieszkańców Gminy Świdwin.
W prowadzeniu projektu kadra realizująca zadanie stawiała nacisk przede
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wszystkim na zapobieganie aktom przemocy w rodzinie. To bowiem pierwszy
krok w działaniach na rzecz pomocy osobom, które są zagrożone problemem
doświadczania przemocy, zanim jeszcze nastąpi konieczność podejmowania
interwencji. Takie działania prowadzą do zmniejszenia skutków przemocy.
3. PROJEKT ŚWIETLICA – cykl wakacyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży.
Projekt był realizowany przez grupę nieformalną we współpracy
ze Stowarzyszeniem Dobrych Inicjatyw AKORD. Pracownicy GOPS
w Świdwinie w charakterze wolontariuszy zrealizowali łącznie 28 godzin
zajęć w 14 świetlicach wiejskich. Elementem projektu, oprócz zabaw
rozwijających kompetencje interpersonalne, były działania profilaktyczne.
Dofinansowanie ww. projektów wyniosło: 10.000 zł.
Prace Komisji
Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołanej
Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 05 lutego 2014 r. jest następujący:
1. Barbara Felska
- przewodnicząca
2. Wioleta Żubert

- sekretarz

3. Anna Pietryka

- członek

4. Monika Makowska

- członek

1. Posiedzenia.
W 2015 roku odbyło się 12 posiedzeń Komisji, podczas których omawiano sprawy:
– uzależnień oraz przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywujące
z osobami dotkniętymi problemem alkoholowym;
– wniosków skierowanych do Komisji o leczenie odwykowe od alkoholu;
– zaopiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie
napojów alkoholowych;
– ofert programowych, które dotyczyły profilaktyki alkoholowej dla dzieci
i młodzieży;
– ofert szkoleniowych;
– zaplanowania budżetu Komisji;
– zaprojektowania Gminnego Programu na rok 2016.
2. Wnioski Sądowe
Zadaniem Komisji, zgodnie z wymogami ustawowymi, było inicjowanie zadań
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
oraz podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec
osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w załadzie
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lecznictwa odwykowego. Dodatkowo Komisja podczas posiedzeń każdorazowo
podejmowała czynności mające na celu zmotywowanie osób uzależnionych
do podjęcia leczenia odwykowego oraz uśmiadomienia im specyfiki choroby
alkoholowej.
W 2015 roku do Komisji wpłynęło 20 wniosków o przeprowadzenie rozmów
profilaktyczno-motywujących i podjęcia leczenia przez osoby uzależnione
od alkoholu, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia
rodzinnego, demoralizację nieletnich, uchylają się od pracy lub systematycznie
zakłócają porządek publiczny. We wszystkich przypadkach zgromadzono
dokumentację wraz z wywiadami środowiskowymi i policyjnymi.
Statystyka dotycząca wniosków złożonych o wszczęcie postępowania
w
przedmiocie uzależnienia od alkoholu w 2015 roku przedstawia się następująco:
– najbliższa rodzina
- 2
– Komenda Powiatowa Policji
- 4
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- 10
– Zespół Interdyscyplinarny
- 3
– Powiatowy Urząd Pracy
- 1
W wyniku podjętych czynności 10 spraw skierowano do biegłego psychologa
i psychiatry w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
Osoby, które dobrowolnie podjęły się leczenia, mogły korzystać z pomocy
psychologa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
II. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci
i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych i kulturalnych
W 2015 roku kontynuowano profilaktyczną działalność informacyjną
i
edukacyjną w zakresie wspomagania młodzieży w utrzymywaniu abstynencji poprzez udział w
kampaniach i programach profilaktycznych oraz organizację czasu wolnego i finansowanie
pozalekcyjnych zajęć sportowych i imprez towarzyszących.
W szkołach gminnych z powodzeniem realizowano następujące działania:

1. W okresie ferii zimowych Uczniowski Klub Sportowy Avatar w Lekowie oraz Uczniowski
Klub Sportowy „Rega” w Bierzwnicy zorganizował obóz sportowo-rekreacyjny dla 80
dziewcząt i chłopców z terenu gminy Świdwin. Młodzież była zakwaterowana w Zespole
Szkół w Lekowie. Oprócz aktywności sportowej młodzież odbyła zajęcia z pedagogiem
nt. zagrożeń jakie niesie za sobą nadużywanie alkoholu i środków psychoaktywnych.
Koszt: 5000 zł.

2. W Zespole Szkół w Bierzwnicy zrealizowano kampanię „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz

kampanię „Narkotyki to mnie nie kręci”. Do kampanii włączyli się wszyscy uczniowie,
nauczyciele i rodzice. Kampania dostarczyła rzeczowych i wiarygodnych informacji o
szkodliwości używania narkotyków, w tym dopalaczy. Koszt: 1845 zł

3. Dla dzieci klas I-VI wszystkich szkół gminnych wykonano program edukacyjnoprofilaktyczny wystawiając spektakl profilaktyczny dotyczący zdrowego odżywiania i
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stylu życia z elementami ekologii, przemocy, agresji i uzależnień. Koszt: 1080 zł.

4. W klasach gimnazjalnych szkół w Bierzwnicy i Lekowie przeprowadzono Program o
charakterze profilaktyki uzależnień pt. „Dobre wybory”. Program został przeprowadzony
przez Agencję Studio Art Profilaktyka
z Białegostoku. Koncert profilaktyki
uzależnień „Dobre wybory” to nie tylko służebna rola wobec zagadnień profilaktyki, ale
również wspaniałe wydarzenie kulturalne i artystyczne. Koszt: 1500 zł

5. We wszystkich placówkach szkolnych zrealizowano Program Poprawy Wzorców

Zachowania. Były to 6-godzinne warsztaty dla nauczycieli
ze szkół podstawowych
oraz trzy 1,5 godzinne spotkania z rodzicami uczniów uczęszczających do wymienionych
placówek. Warsztaty skierowane do nauczycieli, prowadzone przez psychologa dotyczyły
samodzielnego wdrażania skutecznego sposobu oddziaływania na ucznia. Dzięki
Programowi wzmocniono realną współpracę między nauczycielami
i rodzicami, co
będzie przekładać się na lepszą efektywność wspólnych oddziaływań wychowawczych.
Koszt: 2500 zł

6. W czasie wakacji 2015 r. dofinansowano Uczniowski Klub Sportowy „AVATAR” w
związku z organizacją wypoczynku letniego dla 16 dzieci
w Zakopanem. Oprócz
zajęć sportowych, gier i zabaw ruchowych dzieci uczestniczyły w zajęciach
profilaktycznych oraz socjoterapeutycznych nt. „Życie bez nałogu”. Koszt: 2500 zł.

7. 7. W okresie letnim dofinansowano Uczniowski Klub Sportowy „Rega”

w związku
z organizacją wypoczynku letniego dla młodzieży ze szkół gminnych. W ramach zadania
klub zorganizował wypoczynek dla 23 dzieci w Karpaczu. Oprócz zajęć sportowych dzieci
uczestniczyły w spotkaniach
z wychowawcami nt. zagrożeń jakie niesie spożywanie
różnego rodzaju używek. Koszt: 2000 zł.

8. W ramach działań profilaktycznych dofinansowano Zespół Szkół

w Lekowie.
Były to dwie imprezy środowiskowe, promujące rodzinną aktywność sportoworekreacyjną wolną od alkoholu oraz organizację czasu wolnego pozalekcyjnego w tym
wyjazdowe zajęcia edukacyjno-rekreacyjne z elementami profilaktyki antyalkoholowej dla
uczniów w wieku 11-16 lat. Kwota dofinansowania: 1443 zł

9. W związku z finałem kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w Zespole Szkół w

Bierzwnicy rozegrano mecz w piłkę siatkową pn. „Młodzi kontra profilaktyka”. Mecz
został rozegrany przez drużynę gimnazjum oraz drużynę samorządowców. Koszt: 200 zł

10.We wszystkich placówkach szkolnych Fundacja pn. „GrupaT” z Torunia wystawiła spektal
kabaretowo-edukcyjny mówiący o szacunku, przyjaźni
Mikołaj istnieje”. Kwota 900 zł

i sile wiary pt. „Czy Święty

Razem: 18.968 zł
Charakterystyka rynku napojów alkoholowych
Na terenie Gminy Świdwin na dzień 31 grudnia 2015 roku funkcjonowało 72 zezwolenia na
sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, w tym:

• 63 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach;
• 9 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w lokalach
gastronomicznych;

• 2 zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Świdwin Nr XXVI/197/2009 r. z dnia 21.12.2009 r. na terenie
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Gminy Świdwin może funkcjonować: 15 punktów przeznaczonych
do spożycia alkoholu
w miejscu sprzedaży; 40 punktów przeznaczonych do spożycia alkoholu poza miejscem
sprzedaży.
Komisja w 2015 roku zaopiniowała 12 wniosków o zezwolenie na sprzedaż
napojów alkoholowych.

i podawanie

W październiku 2015 roku Gmina Świdwin podpisała umowę z Centrum Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Warszawie na przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. „Badanie
dostępności sprzedaży alkoholu nieletnim” wraz ze szkoleniem terenowym, audytem punktów
sprzedaży napojów alkoholowych oraz materiałami informacyjnymi wraz z certyfikatem dla
każdego sprzedawcy. Usługa została wykonana w terminie do 30 listopada. Badanie
przeprowadzono
we wszystkich punktach sprzedaży na terenie Gminy Świdwin.
Sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu oraz raport z audytu punktów sprzedaży napojów
alkoholowych jest do wglądu.

Dochody z wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych w 2015 roku wyniosły: 69.765,29 zł
Wydatki kształtowały się następująco:
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 52.286,58 zł

Przeciwdziałanie Narkomanii

- 5.304,63 zł

Razem wydatki

- 57.591,21 zł

Niewydatkowane środki w wysokości 12.174,08 zł i przechodzą na rok 2016.
Tabela nr 1: Sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Świdwin według oświadczeń sprzedaży
napojów alkoholowych złożonych przez przedsiębiorców w latach 2010-2015
Rok

2015 w zł

2014 w zł

2013 w zł

2012 w zł

2011 w zł

2010 w zł

Kwota 2.484.833,70 2.877.773,27 3.011.052,59 2.650.721,83 2.610.350,31 2.564.660,23
Różnica między rokiem 2010 a 2015 wynosi powyżej 79.826,53 zł

Dochód z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
planuje się na podstawie oświadczeń za rok ubiegły. Tak więc ze sprzedaży alkoholu
w 2015 roku za kwotę 2.484.833,70zł uzyskano dochód w wysokości 69.765,29 zł
(na realizację programu w 2015 r.).
Tabela nr 2: Dochód z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w latach 2010-2015
Rok

2015

2014

Kwota

69.765,29 zł 71.590,59 zł

2013

2012

2011

2010

71.881,32zł

67.698,43zł

67.007zł

67.743,46zł

Różnica między rokiem 2010 a 2015 wynosi 2.021,83 zł
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Na realizację zadań zawartych w GPPAiPN na 2015 rok wydano kwotę 57.591,21
zł, co stanowi 82,5 % kwoty uzyskanej z zezwoleń ze sprzedaży alkoholu.
Powyższy dochód uzyskano ze sprzedaży alkoholu w punktach sprzedaży
detalicznej oraz w gastronomii na terenie Gminy Świdwin.
Tabela nr 3: Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w latach 2010-2015
Rok

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Sprzedaż
detaliczna

27

27

28

28

28

30

Gastronomia

4

5

4

6

6

6

Razem

31

32

32

34

34

36

Tabela nr 4: Liczba mieszkańców przypadająca na jeden punkt sprzedaży napojów
alkoholowych w latach 2010-2015
Rok

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Ogólna liczba 6137
mieszkańców

6172

6197

6239

6285

6282

Liczba
198
mieszkańców
przypadająca
na punkt
sprzedaży

193

194

184

184

175

Tabela nr 5: Liczba wniosków kierowanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w latach 2010-2015
Rok

2015

Liczba
20
wniosków

2014

2013

2012

2011

2010

32

11

29

30

36

III. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez:

służących

1. stałą współpracę z Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem –Wydziałem

Rodzinnym i Nieletnich, Kuratorami Rodzinnymi, pedagogami szkolnymi, szkołami w
celu podnoszenia skuteczności podejmowania działań;
2. współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i
Współuzależnienia w Stanominie oraz Poradnią Uzależnień w Świdwinie;
Na ten cel przekazano dotację w kwocie – 3.900zł
3. Zgodnie z zaleceniem wynikającym z kontraktu terapeutycznego Gminna Komisja
kierowała osoby po odbyciu leczenia na terapię podtrzymującą.
W 2015 roku 10
osób skorzystało z takiej terapii.
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Koszt: – 1650 zł.
Jak wynika z powyższego zagrożenie uzależnieniami na terenie Gminy Świdwin
istnieje. Każdy zgłoszony oficjalnie przypadek do rozpatrzenia przez Komisję, to nieszczęście.
Bardzo często wiąże się ono z cierpieniem całej rodziny i przenosi się na relację między sąsiedzkie.
W tych sprawach Komisja prowadziła swoje działania szczególnie ostrożnie, kierując sprawy w
ten sposób, żeby
w konkretnym przypadku maksymalnie pomóc, a przynajmniej
zminimalizować problem.
Mając powyższe na uwadze, Gminna Komisja wykonywała swoje zadania z myślą o
jak najlepszym wykorzystaniu środków i sposobów na walkę
z alkoholizmem i innymi
używkami dla dobra całej społeczności gminy. Należy mieć nadzieję, że działalność ta przyniosła
zamierzone efekty.
Sporządziła: Anna Pietryka, Świdwin dnia 15.02.2016 r.
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