Sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz
Gminnego Programu Przeciwdzia łania
Narkomanii
za rok 2017

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdzia łania
Narkomanii oraz Przeciwdzia łania Przemocy w Rodzinie
w Gminie Swidwin za 2017 r.
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii oraz przeciwdzia łaniem przemocy w rodzinie
należy do zadań własnych gminy, które reguluje ustawa: o wychowaniu w trze źwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 pa ździernika 1982 roku, o przeciwdzia łaniu
narkomanii oraz przeciwdzia łaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku.
Wykonanie wskazanych powy żej zadań własnych Gminy Świdwin umożliwia
opracowany Gminny Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych na rok
2017 przyj ęty Uchwałą Nr XXV/1 37/2016 Rady Gminy Swidwin z dnia 29 grudnia 2016 r.,
Gminny Program Przeciwdział ania Narkomanii na rok 2017 przyj ęty Uchwałą Nr
XXV/138/2016 Rady Gminy Swidwin z dnia 29 grudnia 2016 r., Program Przeciwdzia łania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Swidwin na lata
2012 - 2017 przyj ęty Uchwałą NR XX/200/2012 z dnia 21 wrze śnia 2012 r.
Źródłem finansowania zada ń Gminnych Programów s ą środki finansowe
z budżetu Gminy, pochodz ące z opłat za korzystanie z zezwole ń na sprzedaż napojów
alkoholowych w 2017 roku w kwocie - 673 00,64 A.
Realizuj ąc cele, zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwi ązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia łania Narkomanii na rok 2017, skupiano si ę
w szczególno ści na:
• ograniczeniu picia alkoholu przez osoby niepe łnoletnie,
• wszechstronn ą pomoc rodzinom z problemem alkoholowym,
• edukacj ę społeczną,
• działania na rzecz poprawy bezpiecze ństwa i przestrzegania prawa,
• ograniczeniu dost ępno ści alkoholu, narkotyków oraz substancji narkotycznych,
• wypracowaniu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych racjonalnych postaw wobec
alkoholu, narkotyków i innych substancji o dzia łaniu odurzaj ącym poprzez wdra żanie
i realizacj ę działań profilaktycznych.
W Gminie Świdwin w 2017 roku zrealizowano nast ępuj ące działania:
1. Na zlecenie Gminy Świdwin Krakowski o środek szkoleniowy „PeDaGo" przeprowadził
szkolenia dla osób posiadaj ących zezwolenia na handel napojami alkoholowymi, czyli dla tych,
którzy z racji pe łnionej funkcji kreuj ą politykę dotyczącą stosowania używek na terenie danej
społeczno ści lokalnej. Akcja szkoleniowa odby ła się w lipcu 2017 r. Działania edukacyjne
zrealizowano w 22 punktach sprzeda ży alkoholu. Trener spotkał się z pracuj ącym w określonych
miejscach personelem. Ekspertem prowadz ącym szkolenie był specjalista w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, trener, który, na co dzie ń zajmuje się szkoleniem
różnych grup odbiorców posiadaj ący wieloletnie do świadczenie zawodowe.

Przedmiotem szkole ń była szeroko poj ęta profilaktyka alkoholowa, a g łównym celem podj ętej
inicjatywy - u świadomienie uczestnikom konsekwencji wynikaj ących z niedozwolonej,
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nielegalnej sprzedaży alkoholu, a tak że trening przydatnych w pracy sprzedawcy umiej ętno ści,
np. asertywnego odmawiania.
Koszt szkolenia - 1800 z ł

2. Gmina Świdwin w dniu 01.10.2017 r. podpisa ła umowę z terapeutą do spraw uzależnień ,
który pełnił dyżury dwa razy w miesi ącu w świetlicy wiejskiej w Lekowie. Z bezp łatnego
poradnictwa terapeuty mog ły skorzystać osoby oraz rodziny zainteresowane rozwi ązaniem
swoich problemów z uzależnieniami. Dy żuruj ący terapeuta udziela ł poradnictwa i
indywidualnych konsultacji terapeutycznych dla osób uzale żnionych od alkoholu oraz osób
współuzależnionych, przeprowadzał konsultacje dla rodzin osób uzale żnionych, kwalifikowa ł
osoby do udziału w grupie edukacyjno-motywacyjnej. Pomoc terapeutyczna w tym zakresie by ła
świadczona przez instruktora terapii uzale żnień Pana Bogdana Mieszkowicza.
Koszt dy żurów - 1800 zł

3. Prowadzenie zaj ęć profilaktycznych w placówkach szkolnych:
• Zespół Szkół w Lekowie Szkoła Filialna w Oparznie: Spektal profilaktyczny pn. „O jeden krok
za daleko". ZS w Lekowie i ZS w Bierzwnicy: Spektakl profilaktyczny pn."Twoje nowe jutro" i
„Spacer po linie". Koszt zadania wyniós ł: 1890,00 zł,
• ZS w Lekowie: obóz sportowo - wypoczynkowy pn. „Organizacja wypoczynku zimowego dla
dzieci i młodzieży z terenu Gminy". Udzia ł wzięło 27 dzieci. Koszt obozu wyniós ł: 2 500 zł,
Wniosek o dofinansowanie zosta ł złożony przez Uczniowski Klub Sportowy „AWATAR".
• ZS w Bierzwnicy: obóz sportowo - rekreacyjny pn. „Aktywnie spędzaj czas" - zaj ęcia sportowo
- rekreacyjne w trakcie ferii zimowych dla dzieci z terenu Gminy Swidwin". Udzia ł wzięło 30
dzieci. Koszt wyniósł: 2 000 zł
Wniosek o dofinansowanie zosta ł złożony przez Uczniowski Klub Sportowy „REGA".
• SP w Oparznie, ZS w Lekowie, ZS w Bierzwnicy: spektakl edukacyjno - profilaktyczny pt.
„Supełki - nieoczekiwana Zamiana Miejsc" oraz „Wielka Ucieczka". Koszt spektakli wyniós ł: 1
850 zł,
•

ZS w Lekowie- wyjazd ze Świdwina do Poznania w ramach programu pt. „Przeciwdziałanie
Uzależnieniom i Patologiom Spo łecznym". Koszt wycieczki wyniós ł: 5 000 É.
Wniosek o dofinansowanie zosta ł złożony przez Uczniowski Klub Sportowy „AWATAR".

• ZS w Bierzwnicy - obóz sportowo-rekreacyjny w Gda ńsku dla dzieci pochodz ących ze
środowiska zagrożonego marginalizacj ą społeczną i bezrobociem. Koszt obozu —4 000 z ł.
Wniosek o dofinansowanie zosta ł złożony przez Uczniowski Klub Sportowy „REGA".
4. Działalność Gminnej Komisji Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych
Skład GKRPA powo łanej Zarządzeniem Wójta Gminy Świdwin z dnia 05 lutego 2014 r.
jest następuj ący:
1. Barbara Felska - przewodnicz ąca,
2. Wioleta Żubert - sekretarz,
3. Anna Pietryka - cz łonek,
4. Monika Makowska - członek.
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Działania podj ęte przez Komisj ę w 2017 r.:
W ramach swojej działalności w 2017 r. odby ło się 12 posiedze ń Gminnej Komisji
Rozwią zywania Problemów Alkoholowych, podczas których omawiano sprawy:
• uzale żnień i współuzależnienia,
• wniosków o leczenie odwykowe od alkoholu,
• opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzeda ż napojów alkoholowych,
• ofert programowych, które dotyczy ły profilaktyki alkoholowej dla dzieci i m łodzieży,
• ofert szkoleniowych,
• planowania budżetu Komisji,
• projektowania Gminnego Programu na rok 2018.
Do Komisji wpłynęło 30 wniosków, o obj ęcie postępowaniem osoby nadużywaj ącej alkohol.
Wnioski złożyły:
• najbliższa rodzina osób nadu żywaj ących alkohol —4
• Gminny Ośrodek Pomocy Spo łecznej w Świdwinie - 8
• Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie

—9

• Zespół Interdyscyplinarny

-9

Na posiedzenia Komisji wezwano 83 osoby, z czego zg łosiło si ę 20 osób. Wobec osób
zgłoszonych do postępowania, podj ęto działania:
• przeprowadzano rozmowy interwencyjno - motywuj ące oraz pogadanki na temat
szkodliwo ści napojów alkoholowych oraz wszelkich zagro żeń związanych z nadmiernym
spożywaniem alkoholu,
• I osobę skierowano do biegłego psychologa klinicznego i psychiatry w celu wydania
opinii w przedmiocie uzale żnienia od alkoholu,
• dla osób, które dobrowolnie podj ęły się leczenia stworzono mo żliwość korzystania
z pomocy psychologicznej w Gminnym O środku Pomocy Społecznej w Swidwinie,
• wśród osób zgłoszonych na Komisj ę rozdysponowano materiały edukacyjne otrzymane
z Państwowej Agencji Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz
z Urzędu Wojewódzkiego Wydzia ł Spraw Społecznych w Szczecinie,
• wyznaczono okresy próbne dla osób zg łoszonych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku wezwa ła na
rozmowę 83 osoby. Zgłosiło się 20 osób. Członkowie Komisji prowadz ący rozmowy z osobami
uzależnionymi motywowali ich do podj ęcia leczenia odwykowego. Wobec osób, które nie przyby ły
na żadne z wezwań i nie zadeklarowały chociażby podj ęcia próby leczenia, a ich zachowanie mia ło
destrukcyjny wpływ na ich rodzin ę, zwłaszcza, gdy zagro żone było dobro nieletnich dzieci, Gminna
Komisja może złożyć wniosek do S ądu Rejonowego w Bia łogardzie Wydział Rodzinny
i Nieletnich w sprawie wszcz ęcia postępowania o zastosowanie przymusowego obowi ązku poddania
się leczeniu odwykowemu. Komisja w tym wypadku ponosi koszty opinii bieg łych psychologa
i psychiatry dotycz ących orzeczenia o stopniu uzale żnienia od alkoholu. Nie ma mo żliwości
prawnych ani organizacyjnych, aby zatrzyma ć w placówce leczniczej pacjenta, który nie chce podj ąć
leczenia. Bardzo wiele zale ży od postawy osób najbli ższych, podejmowanych przez nich dzia łań
które w przypadku choroby alkoholowej s ą specyficzne i odbiegaj ą często od ogólnie przyj ętych
norm pomocy.

5. Na terenie Gminy Świdwin na dzień 31 grudnia 2017 r. funkcjonowa ło 65 zezwole ń
na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, w tym:
o

53 zezwolenia na sprzeda ż napojów alkoholowych w sklepach;

• 10 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 Gminy Swidwin mo że funkcjonować : 15 punktów przeznaczonych do spo życia
alkoholu w miejscu sprzeda ży; 40 punktów przeznaczonych do spo życia
alkoholu poza miejscem sprzedaży.
Komisja w 2017 roku zaopiniowała 4 wnioski o wydanie zezwolenia na
sprzedaż
i podawanie napojów alkoholowych.

Charakterystyka rynku napojów alkoholowych wg tabel:
Tabela nr 1: Sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Świdwin według oświadcze ń sprzedaży
napojów alkoholowych złożonych przez przedsi ębiorców w latach 2013 - 2017
Rok

12017 w z1

2016wzł

2015wzł

2014wzł

Kwota 2684 058,39 247656)',86 24848-'3-'"3.70

2013

2877 773,27

3 01 0525,59

Dochód z opłat za korzystanie z zezwole ń na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się na podstawie
oświadczeń za rok ubiegły. Tak więc ze sprzedaży alkoholu w 2016 roku za kwot ę 2 476 563,86 zł
uzyskano dochód w wysokości 67 300,64 zł (na realizacj ę programu w 2017 r.).

Tabela nr 2: Dochód z opłat za korzystanie z zezwole ń na sprzedaż napojów alkoholowych
w latach 2013 -2017
Rok

017

2016

2015

Kwota 67300,64 zł 168293,12 zł

-

69 765,29 zł

2014

J2013

71 590,59 zł

171 881,32z1

-

Na realizacj ę zadań zawartych w GPPAiPN na 2017 rok wydano kwot ę 53 827,02 zł, co stanowi 80 %
kwoty uzyskanej z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
Powyższy dochód uzyskano ze sprzeda ży alkoholu w punktach sprzedaży detalicznej oraz w gastronomii
na terenie Gminy Swidwin.

Tabela nr 3: Liczba punktów sprzeda ży napojów alkoholowych w latach 2013 - 2017
Rok

2017

Sprzedaż _detaliczna

21

Gastronomia
Razem

2016

2015

2014

2013

26

27

27

28

5

4

4

5

4

26

30

31

32

32

-
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Tabela nr 4: Liczba mieszkańców przypadaj ąca na jeden punkt sprzedaży napojów
alkoholowych w latach 2013-2017

Rok

2017

2016

2015

2014

2013

Ogólna liczba mieszka ńców

6108

6069

6137

6172

6197

Liczba mieszka ńców
przypadaj ąca na jeden punkt
sprzedaży

235

202

198

193

194

Tabela nr 5: Liczba wniosków kierowanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w latach 2013-2017

Rok

2017

Liczba
30
wniosków

2016

2015

2014

2013

42

20

32
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6. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie

Działania podj ęte przez Zespół Interdyscyplinarny w 2017 r.:
Na terenie gminy Świdwin działa Zespół Interdyscyplinarny, którego celem jest
zapobieganie i pomoc zwi ązana z przemoc ą w rodzinie.
W 2017 roku odbyły się :
4 spotkania Zespo łu Interdyscyplinarnego oraz 25 spotka ń grup roboczych w zwi ązku
z założeniem Niebieskiej Karty dla ofiar przemocy.
Liczba osób obj ętych pomocą Zespołu

- 55

Liczba rodzin obj ętych pomocą Zespołu

- 17

Liczba osób obj ętych pomocą psychologiczną

- 11

Liczba rodzin obj ętych procedur ą „Niebieskiej Karty"

- 17

Głównym powodem występowania przemocy by ł alkoholizm, problemy finansowe,
rodzinne oraz psychiczne . Na spotkaniach grupy robocze przeprowadza ły rozmowy z
ofiarami i sprawcami przemocy, ustalały indywidualny plan działania dla
poszkodowanych osób i rodzin. Pomoc udzielana ofiarom przemocy polega ła na
wsparciu, poradach, pomocy finansowej i rzeczowej. Rodziny monitorowane by ły w
miejscu zamieszkania przez pracowników socjalnych, policj ę. Sprawcy przemocy byli
monitorowani a następnie kierowani do Gminnej Komisji Rozwi ązywania Problemów
Alkoholowych.
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej dwa razy w miesi ącu pełnił dyżury psycholog
oraz terapeuta rodzinny, którzy świadczyli bezpłatną pomoc dla rodzin w kryzysie oraz
dotkniętych problemami uzale żnień. Pomoc była świadczona równie ż bezpo średnio
w środowisku. Osoby potrzebuj ące pomocy prawnika mog ły skorzystać z bezpłatnego
poradnictwa prawnego dwa razy w tygodniu w Urz ędzie Gminy.
Sporz.: Anna Pietryka
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