Sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za rok 2018
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Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Świdwin
za rok 2018.

Alkohol etylowy, obok narkotyków, jest substancją psychoaktywną silnie i wielorako
działającą na ludzki organizm. Część jego działań na układ nerwowy czyni go niekiedy substancją
wielce dla ludzi atrakcyjną. Ponadto napoje zawierające alkohol są stosunkowo tanie w produkcji i
łatwo dostępne. Te dwie cechy sprawiają, że od wieków jest on obecny w życiu codziennym
odgrywając istotną rolę w świętowaniu, życiu towarzyskim i rozmaitych tradycjach. Istnieje jednak
diametralna różnica między sporadycznym, okazjonalnym używaniem alkoholu,
a
sukcesywnym i konsekwentnym jego nadużywaniem – uzależnieniem.
Następnym zagrożeniem występującym w szczególnie dużym nasileniu w społeczeństwie i
będącym przyczyną jego patologii i dysfunkcji są narkotyki. Często narkotyki dzieli się na miękkie
i twarde, choć kryterium podziału nie jest jasno ustalone. Jako twarde najczęściej określa się te,
których używanie prowadzi do silnego uzależnienia, zwłaszcza kiedy jest połączone z poważnymi
następstwami zdrowotnymi. Za miękkie uznaje się te, które uzależniają w dużo mniejszym stopniu.
Zachowania występujące po zażyciu tych środków odurzających są różne i zależą od rodzaju
wprowadzonej do organizmu substancji. Wszystkie jednak rodzaje narkotyków zaburzają
percepcję, odbieranie bodźców. Największy odsetek narkomanów stanowią ludzie młodzi w
przedziale wiekowym 16-24 lata, co jednoznacznie wskazuje na to, jak ważne są wzmożone
działania profilaktyczne prowadzone w placówkach oświatowych.
W dzisiejszych czasach wydawać by się mogło, że młodzi ludzie mają nieskończenie wiele
możliwości rozwoju, samorealizacji i realizowania pasji. Rzeczywistość zdaje się być jednak
zupełnie odmienna. Młodzież coraz częściej pod wpływem różnych czynników, w tym
niespełnionych ambicji rodziców, braku akceptacji z ich strony, czy też wygórowane oczekiwania
ze strony środowiska, presji, popada w stany nerwicowe, lękowe lub depresyjne. Panaceum
poszukują niestety w wywołanym chemicznie oderwaniu od rzeczywistości stopniowo popadając
w uzależnienie narkotykowe bądź alkoholowe. W konsekwencji tych działań stają się
osobowościami dysfunkcyjnymi i trudno im dopasować się do reguł panujących
w
społeczeństwie, a nawet zasad właściwych dla podstawowej jego komórki, jaką jest rodzina.
Przemoc domowa najczęściej wywołana jest nadużywaniem psychodelików przez
przynajmniej jednego z domowników. W świadomości społeczeństwa funkcjonuje jako forma
agresji fizycznej, jednak coraz częściej zaznacza się, iż często przybiera bardziej subtelną, mniej
rzucającą się w oczy, a przez to trudniejszą do udowodnienia formę przemocy psychicznej.
To tylko niektóre, a w dodatku bardzo ogólnie omówione zjawiska patologiczne, do
zwalczania których zobligowana jest gmina. W roku 2018 Gmina Świdwin, przy dość
ograniczonych możliwościach finansowych, podjęła wszelkie działania konieczne dla prowadzenia
możliwie najdalej idącej profilaktyki uzależnień.

Prowadzenie działań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie reguluje ustawa
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia
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października 1982 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.) i ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o
przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 ze zm.) oraz przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390). Wykonywanie zadań z zakresu ww.
problematyki możliwe jest dzięki przyjęciu przez Radę Gminy Świdwin w dniu 29 stycznia
2018 r. uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Świdwin na 2018 r.,
a także uchwały Rady Gminy Świdwin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programu Ochrony Ofiar Przemocy
Domowej dla Gminy Świdwin na lata 2018-2022 oraz uchwały Rady Gminy z dnia 28 września
2018r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na
terenie Gminy Świdwin i uchwała z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Świdwin.
Realizacja zadań wynikających z wymienionych wyżej Programów Gminnych finansowana
jest w całości ze środków składających się na budżet Gminy, a właściwie z należności z opłat
wniesionych za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 r., tzw. korkowe,
w kwocie 63 812,58 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwanaście złotych 58/100).
Szczególną uwagę w 2018 r. zwrócono na zwiększenie dostępności do pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej adresowanej do osób uzależnionych od alkoholu; ograniczenie, w
szczególności dzieciom i młodzieży, dostępności napojów alkoholowych; wsparcie członków
rodzin doświadczających problemów związanych z alkoholizmem i narkomanią poprzez
umożliwienie im korzystania z nieodpłatnej, specjalistycznej pomocy psychologicznej i prawnej
zwłaszcza przez ofiary przemocy domowej; prowadzenie działalności profilaktycznej o charakterze
informacyjno-edukacyjnym skierowanej do dzieci i młodzieży, w szczególności w placówkach
oświatowych działających na terenie Gminy Świdwin; wieloaspektowe wsparcie instytucji,
stowarzyszeń i osób fizycznych zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
I Inicjatywy zrealizowane w roku ubiegłym w Gminie Świdwin:
1.Utrzymywanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu wsi Lekowo. Punkt działał na mocy umowy zawartej pomiędzy Urzędem Gminy Świdwin a Profilaktyką i Terapią Uzależnień Bogdan Mieszkowicz-Adamowicz. Zajęcia odbywały
się dwa razy w miesiącu, prowadził je certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień mgr
Bogdan Mieszkowicz - Adamowicz. W czasie pełnienia dyżurów terapeuta przeprowadzał z
uczestnikami rozmowy motywujące do podjęcia terapii, dotyczące wpływu alkoholu na zdrowie fizyczne człowieka, umawiał wizyty w Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i
Współuzależnienia w Białogardzie lub Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia w Stanominie w celu kontynuacji leczenia przez podopiecznego.
Z
tej formy pomocy w stosunku miesięcznym korzystało od 6 do 8 osób. Koszt przedsięwzięcia
– 4 200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście zł 00/100).
2. Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł, realizowany był przez Publiczną Szkołę Podstawową
w Bierzwnicy od kwietnia 2018 r. Kampania prowadzona była pod hasłem: Autoportret – zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję!, czyli o budowie poczucia własnej wartości. W ramach jej
wykonania na terenie szkoły zostały przeprowadzone zajęcia dla uczniów klas I-IV SP. Dzieci
z chęcią realizowały takie tematy jak: Lubię siebie, bo jestem wyjątkowy- ćwiczenia rozwijające
u dziecka poczucie własnej wartości, kształtujące umiejętności funkcjonowania w grupie oraz

więzi przyjaźni; Jaki jestem – jaka jestem? - ćwiczenia kształtujące postawy samoakceptacji,
zaspokajające potrzeby ekspresji; Poznaję siłę pozytywnego myślenia! - ćwiczenia uczące rozróżniać stany emocjonalne, promujące pozytywne myślenie jako czynnik
chroniący
przed alkoholem i innymi używkami; Pomagając innym, staję się lepszym! ćwiczenia
rozwijające pozytywne cechy charakteru, zwracające uwagę na znaczenie empatii w życiu człowieka, uczące nawiązywania pozytywnych kontaktów z rówieśnikami. Uczniowie otrzymali
również ulotki informacyjne dla rodziców nt.: jak budować poczucie własnej wartości u
dziecka? - czyli ja – rodzic zwracam uwagę na pozytywny wpływ budowania poczucia własnej
wartości na rozwój emocjonalny mojego dziecka. Uczniowie biorący udział
w zajęciach
otrzymali Dyplomy, które także zapewnił organizator kampanii. Uczniowie brali również udział
w konkursie Autoportret, w którym jedna z uczennic otrzymała wyróżnienie oraz nagrodę.
Kampania cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów oraz koordynatora, ponieważ
miała jasny przekaz, różnorodne karty pracy dostosowane do wieku ucznia, treści zwięzłe, jasne, nieprzekraczające czasu realizacji powyżej 45 minut. Kampania została rozłożona na wiele
miesięcy, dzięki czemu realizacja celów mogła być dostosowana do potrzeb szkoły, a koordynator miał przewodnik, dzięki któremu sprawniej i efektywniej przygotował się do zajęć z
dziećmi. Ogłoszone konkursy wzbudziły szczere zainteresowanie wśród uczniów oraz zachęciły do udziału w kampanii. Szkoła otrzymała także zegar ścienny w prezencie. Funkcję koordynatora pełniła pani Monika Kisiel.
Koszt realizacji kampanii:1 230,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych
00/100).
3. Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego połączonego z profilaktyką uzależnień
dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Świdwin.
1. Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży połączonego z profilakyką uzależnień. Wykonanie zadania nastąpiło na mocy umowy zawartej między Gminą Świdwin reprezentowaną przez Wójta Gminy Świdwin Pana Kazimierza Lechockiego a Uczniowskim Klubem Sportowym AVATAR w Lekowie reprezentowanym przez Prezesa Panią Agatę Gontarczuk i sekretarza Panią Emilię Włodarczyk. Zadanie polegało na zorganizowaniu siedmiodniowego obozu sportowego w dniach 15.-21.01.2018 r. Udział w nim wzięło 30 dzieci, członków
klubu. Kierownikiem obozu był Sebastian Basiejko, zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadził
trener Krzysztof Gancarz oraz wykwalifikowana osoba, która prowadziła zajęcia z tematyki
środków uzależniających, ich rodzaje, oraz negatywne skutki dla zdrowia. Uczestnicy obozu
przez 4 dni uczęszczali na basen celem nauki pływania lub doskonalenia swoich umiejętności
w Parku Wodnym Relax w Świdwinie. Atrakcją był również wyjazd do parku trampolin FlyPark . Punktem kulminacyjnym obozu był II MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
DZIECI O PUCHAR WÓJTA GMINY ŚWIDWIN, który odbył się w dniu 20.01.2018r. Wzięło
w nim udział 9 zespołów, z czego 2 z gminy partnerskiej Sanitz w Niemczech. Koszt dotacji
zadania 8 000,00zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
2. Aktywnie spędzaj czas – obóz sportowo rekreacyjny dla dzieci z terenu Gminy Świdwin. Wykonanie zadania nastąpiło na mocy umowy zawartej między Gminą Świdwin reprezentowaną

przez Wójta Gminy Świdwin Pana Kazimierza Lechockiego a Uczniowskim Klubem Sportowym REGA Bierzwnica reprezentowanym przez Prezesa Panią Martę Beatę Jalowską
i
członka zarządu Pana Gałasa Jacka.
W obozie zorganizowanym w dniach 15. –
19.01.2018r. w Domu Wczasów Dziecięcych w Połczynie Zdroju udział wzięło 20 dziewcząt.
Uczestniczki mogły korzystać, oprócz zakwaterowania i wyżywienia, z zabiegów leczniczych,
zajęć sportowych z piłki ręcznej, zajęć plastycznych, gier i zabaw edukacyjnych, wyjazdu na
basen do Kosza lina, wyjścia do kina. Odbyły się także zajęcia profilaktyczne dotyczące
skutków
i konsekwencji spożywania alkoholu i zażywania środków psychoaktywnych, którychcelem było kształtowanie w młodych ludziach pozytywnych postaw społecznych.
Przerwę feryjną zagospodarowano poprzez pokazanie uczestnikom zadania alternatywnych form spędzenia wolnego czasu. Koszt dotacji zadania: 2 000,00 zł (słownie: dwa
tysiące złotych 00/100).
3.Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi poprzez wskazanie alternatywnych
form
spędzania czasu wolnego. – wykonanie zadania nastąpiło na mocy umowy zawartej między
Gminą Świdwin reprezentowaną przez Wójta Gminy Świdwin Pana Kazimierza Lechockiego
a Uczniowskim Klubem Sportowym AVATAR w Lekowie reprezentowanym przez Prezesa Panią Agatę Gontarczuk i sekretarza Panią Emilię Włodarczyk w dniu 02.07.2018r. Zadanie polegało na zorganizowaniu ośmiodniowego obozu sportowo- rekreacyjnego w dniach 25.07.01.08.2018r. w Niechorzu. Kierownikiem obozu był Sebastian Basiejko, trenerem Marcin Serafin, zajęcia z tematyki środków uzależniających i ich negatywnych skutków prowadziła wykwalifikowana kadra. Codziennie odbywały się zajęcia z piłki nożnej. Czas wolny między treningami uczestnicy spędzali na zwiedzaniu i korzystali z atrakcji i wyposażenia miejsca
zakwaterowania – basen, boisko do siatkówki, sala kinowa, dyskotekowa, karaoke.
Koszt dotacji zadania : 5 000,00 zł (słownie pięć tysięcy złotych 00/100).
4.Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi poprzez wskazanie alternatywnych
form
spędzania czasu wolnego.- Wykonanie zadania nastąpiło na mocy umowy zawartej między
Gminą Świdwin reprezentowaną przez Wójta Gminy Świdwin Pana Kazimierza Lechockiego
a Uczniowskim Klubem Sportowym REGA Bierzwnica reprezentowanym przez Prezesa Panią
Martę Beatę Jalowską i członka zarządu Pana Gałasa Jacka. Na podstawie ww. umowy zorganizowano w dniach 25.07-01.08.2018r. w Dźwirzynie obóz sportowo-rekreacyjny adresowany
do dziewcząt i chłopców z terenu Giny Świdwin. Wyjazd miał na celu doskonalenie gry
w pikę
ręczną i piłkę nożną, promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu na
świeżym powietrzu, kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wolnych od na
łogów, poznanie walorów krajobrazu nadmorskiego w Polsce. Zajęcia z zakresu profilaktyki prowadził wykwalifikowany nauczyciel-wychowawca posiadający studia podyplomowe z
zakresu resocjalizacji. Zajęcia sportowe prowadził nauczyciel wychowania fizycznego. Opiekunami grupy i prowadzącymi zajęcia byli Jacek Gałas oraz Marta Beata Jalowska.
Koszt dotacji zadania: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
Zorganizowane obozy dedykowane były dzieciom, które w dużej części wywodzą się z rodzin
z różnymi problemami, m. in. alkoholizmem, narkomanią, bezrobociem oraz eurosierot.
Poprzez taką organizację wypoczynku dzieci i młodzież miały możliwość spędzić czas w sposób
aktywny. Taka forma wypoczynku dla wielu z nich jest jedyną możliwą formą wyjazdu, gdyż na

tradycyjne wycieczki szkolne i pozaszkolne często ich nie stać. Przeprowadzony przez wykwalifikowaną osobę program profilaktyki środków uzależniających pozwoli zrozumieć zagrożenia jakie
niesie za sobą ich używanie.
4.Realizacja zadania publicznego pod nazwą Koncerty profilaktyczne dla mieszkańców Gminy
Świdwin zostały zrealizowane na mocy umowy zawartej w dniu 01.03.2018 r. między Gminą Świdwin reprezentowaną przez Wójta Gminy Świdwin Pana Kazimierza Lechockiego a Krajowym Komitetem Wychowania Resocjalizującego Koszalińską Delegaturą reprezentowaną przez wiceprzewodniczącego Henryka Kazimierza Zabrockiego oraz członka zarządu Batosza Zabrockiego. W
ramach zadania zrealizowano cykl trzech koncertów profilaktycznych dla mieszkańców Gminy
Świdwin.
Do zasadniczych celów przedsięwzięcia zaliczyć można:
a) terapeutyczne:
•

odreagowanie przez uczestników napięć emocjonalnych;

•

aktywne uczenie uczestników nowych umiejętności psychologicznych;

•

dotarcie do grup podwyższonego ryzyka – z problemem uzależnień, wskazanie im
właściwych wzorców i norm oraz postaw moralnych;

•

ochrona dzieci i młodzieży przed kolejnymi urazami psychicznymi;

b) edukacyjne:
•

zaznajomienie uczestników z mechanizmami uzależnień;

•

nauczenie pełnienia określonych ról społecznych;

•

wskazanie uczestnikom alternatywnych i nieznanych im dotychczas sposobów spędzania wolnego czasu;

•

zmniejszenie szkód wynikających z zażywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez osoby z otoczenia młodych ludzi – dostarczenie wiedzy na temat
uzależnień;

•

promocja zdrowia i rozwijanie zdolności do prowadzenia zdrowego trybu życia.

W ramach koncertów realizowana była prelekcja dotycząca takich zagadnień jak: obniżenie granicy
wieku inicjacji alkoholowej, najważniejsze przyczyny sięgania po alkohol, skutki spożywania alkoholu, metody ograniczania dostępu do alkoholu, zagrożenie dostępem do nowych narkotyków,
e-narkotyki, dopalacze, zagrożenie uzależnieniami behawioralnymi. Poprowadził ją
Piotr
Pawłowski, dziennikarz prasowy i telewizyjny, publicysta specjalizujący się w nowych uzależnieniach dzieci i młodzieży, zwłaszcza związanych z mediami i Internetem. W trakcie spotkania odbył
się koncert muzyczny duetu Lucy&Tom, a po jego zakończeniu poczęstunek przygotowany przez
gospodarza. Każdy z trzech koncertów trwał po około 1,5 godziny. Wydarzenia zorganizowane
zostały w budynkach szkolnych trzech miejscowości : Oparzna – 06.03.2018 r., Lekowa07.03.2018 r., i Bierzwnicy – 14.03.2018 r. Organizacja wydarzeń o takim charakterze spotkała się
z entuzjazmem i szerokim poparciem ze strony mieszkańców Gminy Świdwin.
Koszt
realizacji zadania: 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).

5. Organizacja widowisk artystycznych dla młodzieży szkolnej w ramach zajęć profilaktycznych.
Placówki oświatowe objęte projektem:
•

Szkoła Podstawowa w Oparznie w dniu 06.02.2018 r., o godzinie 8.00

•

Zespół Szkół w Lekowie w dniu 07.02.2018 r., o godzinie 8.20 i 9.20

•

Zespół Szkół w Bierzwnicy w dniu 07.02.2018 r. o godzinie 11.10 i 12.10

Przedstawienia realizujące program profilaktyczno-terapeutyczny zostały wystawione na podstawie umowy nr ROŚ.8031.2018 zawartej pomiędzy Gminą Świdwin a teatrem KURTYNA z siedzibą
w Krakowie w dniu 25.01.2018 r. W spektaklu udział wzięło dwóch aktorów. Program przygotowany został w sposób profesjonalny, ze scenografią, kostiumami i rekwizytami. W sumie odbyło
się 5 przedstawień, dzięki czemu mogła w nich wziąć udział cała społeczność uczniowska szkół w
Lekowie, Oparznie i Bierzwnicy. Poruszona problematyka w trakcie realizacji projektu to m. in.
troska o własne bezpieczeństwo, uzależnienie od alkoholu, postawy aprobujące abstynencję i
unikanie substancji psychoaktywnych, asertywne wyrażanie potrzeb, postępowanie w sytuacjach
problemowych.
Koszt – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
6. Realizacja zadania publicznego pn. Aktywność szansą na trzeźwe życie. W ramach projektu zorganizowano w miejscowości Niemierzyno zajęcia Jogi dla mieszkańców wsi: 6 spotkań trwających
1,5 godziny każda oraz pogadanki na temat szkodliwości alkoholu i narkotyków, piknik rodzinny
w trakcie którego odbywały się konkursy, gry i zabawy dla dzieci. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy zdobyli wiedzę na temat szkodliwości alkoholu i narkotyków oraz poznali nowe formy aktywności fizycznej i rękodzieła. Głównym celem zadania było zmniejszenie ilości osób nadużywających alkohol poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu, zwiększenie świadomości mieszkańców. Zadanie zrealizowane zostało na mocy umowy zawartej pomiędzy Gminą Świdwin a zleceniobiorcą – Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju sołectw Niemierzyno i Kłodzino Z tradycją w przyszłość.
Koszt realizacji zadania: 3 150,00 zł (słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych 00/100).
7.Udzielenie dofinansowania SP ZOZ Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnienia od alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie w ramach partycypowania w kosztach ponoszonych w
związku z prowadzeniem Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Świdwinie, w tym świadczeń zdrowotnych w rodzaju terapii, w celu zapewnienia dostępności pomocy
terapeutycznej dla osób uzależnionych i członków ich rodzin z terenu gminy Świdwin. Dofinansowanie obejmuje m.in. koszty: opłat czynszowych, remontów, zakupu art. biurowych służących terapii, opłaty, usługi psychologiczne i psychiatryczne w poradnictwie i leczeniu osób uzależnionych,
usługi terapeutyczne w poradnictwie i terapii dla rodzin osób uzależnionych, w tym terapia przemocy.
Koszt dofinansowania: 3 900,00 zł (trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100) .
8. Udzielenie dopłaty do kosztów badań okresowych i terapii podtrzymującej na prośbę jej uczestnika– terapia podtrzymująca w SPZOZ Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia w Stanominie.
Koszt dopłaty: 170,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt złotych 00/100).

9. Dofinansowanie projektu pn. Sam mogę wiele z wami prawie wszystko. Przedsięwzięcie współfinansowane było przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jego głównym celem
była aktywizacja społeczna i psychiczna osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza chorych
psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Gminy Świdwin poprzez stworzenie kompleksowych działań wspomagających funkcjonowanie w społeczeństwie. Projekt był realizowany
przez GOPS w okresie od 01.04.2018 r. do 31.12.2018r. Koszt dofinansowania:
11 800,00
zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset złotych 00/100).
10. Szkolenie pod tytułem Zmiana w Ustawie o Wychowaniu w Trzeźwości. Tematem głównym
szkolenia było ograniczenie fizycznej dostępności alkoholu oraz omówienie roli Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa z siedzibą w Krakowie. Wzięła w nim udział Pełnomocnik Wójta
Gminy do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych pani Anna Pietryka oraz pracownik
odpowiedzialny za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pani Kinga Naniewicz.Poruszone tematy to m. in. :
•

kryteria ustalania limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych działających na terenie
Gminy;

•

opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia a usytuowanie punktu sprzedaży napojów
alkoholowych;

•

postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

•

10 kroków do skonstruowania gminnego programu;

•

prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży;

•

wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Koszt szkolenia: 840,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści złotych 00/100).

II Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1.Skład: GKRPA powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy Świdwin z dnia 05.02.2014 r.:
a) Barbara Felska – przewodnicząca,
b) Violetta Żubert – sekretarz,
c) Anna Pietryka – członek,
d) Monika Makowska – członek,
2)Działania podjęte przez Komisję w 2018 r.:
a) W roku 2018 odbyło się 12 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podczas których omawiano sprawy:

•

uzależnień i współuzależnienia,

•

wniosków o leczenie odwykowe od alkoholu,

•

opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

•

ofert programowych, które dotyczyły profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży,

•

ofert szkoleniowych,

•

planowania budżetu komisji,

•

projektowania Gminnego Programu na rok 2019.

a) Do komisji w 2018 r. wpłynęło 49 wniosków o objęcie postępowaniem osób nadużywających alkohol. Wnioski złożone zostały przez:

•

najbliższa rodzina osoby uzależnionej

w liczbie 4

•

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie

w liczbie 14

•

Komenda Powiatowa Policji

w liczbie 9

•

Zespół Interdyscyplinarny

w liczbie 22

a) Na posiedzenia Komisji w 2018 r. wezwanych zostało 140 osób. Stawiło się jednak tylko
30 osób, wobec których podjęto działania:
•

Przeprowadzanie rozmów interwencyjno-motywujących na temat szkodliwości napojów alkoholowych oraz wszelkich zagrożeń związanych z nadmiernym spożywaniem alkoholu.

•

Umożliwienie korzystania z pomocy psychologicznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie dla osób, które dobrowolnie poddały się leczeniu.

•

Rozdysponowanie materiałów edukacyjnych otrzymanych z Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z Wojewódzkiego Wydziału
Spraw Społecznych w Szczecinie wśród osób, które zgłosiły się na Komisję.

•

Wyznaczono okresy próbne dla osób, które się stawiły.

Wobec osób, które nie przybyły na żadne z wezwań i nie są zainteresowane podjęciem leczenia, a
ich postępowanie wpływa destrukcyjnie na innych domowników, w szczególności gdy są wśród
nich osoby nieletnie, Gminna Komisja mogła złożyć wniosek do Sądu Rejonowego w Białogardzie
Wydział Rodzinny i Nieletnich w sprawie wszczęcia postępowania o zastosowanie przymusowego
obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Komisja ponosi koszty opinii biegłego psychologa
i psychiatry dotyczących orzeczenia o stopniu uzależnienia od alkoholu. Nie ma natomiast podstaw
prawnych, aby zatrzymać w placówce leczniczej pacjenta wbrew jego woli. Istotna w takich przypadkach jest przede wszystkim postawa osób najbliższych uzależnionemu. Najczęściej podejmowane przez nich działania, specyficzne w przypadku choroby alkoholowej, bardzo różnią się od
ogólnie przyjętych w społeczeństwie norm pomocy.

III Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i charakterystyka rynku napojów alkoholowych.
1.Na dzień 31.12.2018 r. na terenie Gminy Świdwin funkcjonowały 64 zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, w tym:
a) 55 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach (przyznany limit
65 punktów);
b) 9 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych (przyznany limit 15 punktów);
c) 2 zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
2. Charakterystyka rynku napojów alkoholowych.
TABELA NR 1: SPRZEDAŻ AKOHOLU NA TERENIE GMINY ŚWIDWIN WG OŚWIADCZEŃ SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZŁOŻONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW W LATACH 2014-2018.

ROK

2018

2017

2016

2015

2014

KWOTA
W
ZŁOTYCH

3 012 523,03

2 684 058,39

2 476 563,86

2 484 833,70

2 877 773,27

Dochód Gminy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się
na podstawie oświadczeń za rok ubiegły. Ze sprzedaży alkoholu w 2017 r. z kwoty 2 684 058,39 zł
uzyskano dochód w wysokości 69 331,80 zł na realizację programu w 2018r.

TABELA NR 2: DOCHÓD Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W LATACH 2014-2018.

ROK

2018

2017

2016

2015

2014

69 331,80

67 300,64

68 293,12

69 765,29

71 590,59

KWOTA
W
ZŁOTYCH

Na realizację zadań zawartych w GPPAIPN na 2018 r. wydano kwotę 63 812,58 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwanaście złotych 58/100), co stanowi 92,6 % kwoty uzyskanej z
wydanych zezwoleń na sprzedaż 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 2014-2018.

2018

2017

2016

2015

2014

detaliczna

22

21

26

27

28

Gastronomia

4

5

4

4

4

Razem

26

26

30

31

32

ROK

Sprzedaż

TABELA NR 4 : LICZBA MIESZKAŃCÓW PRZYPADAJĄCA NA JEDEN PUNKT SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W LATACH 2014-2018.

ROK

2018

2017

2016

2015

2014

Ogólna liczba

6007

6108

6069

6137

6172

231

235

202

198

193

mieszkańców
Liczba mieszkańców na jeden
punkt sprzedaży

TABELA NR 5: LICZBA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH DO GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W LATACH 2014-2017

ROK

2018

LICZBA
WNIOSKÓW

49

2017

2016

2015

2014

30

42

20

32

IV Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie w 2018 r.
1.Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przemocy w Rodzinie działa na podstawie zarządzenia Wójta
Gminy Świdwin z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz uchwały Rady Gminy Świdwin z dnia
29 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie Świdwin.
2.W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:
a) pracownik socjalny,
b) policjant,
c) pedagog,
d) przedstawiciel NZOZ ZDROWIE-BIS W Świdwinie,
e) kurator zawodowy,
f)

członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świdwinie

3. Zakres zadań.
Zespół interdyscyplinarny podejmuje działania interwencyjne w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa i powstrzymania przemocy domowej. Zespół stosuje procedury w ramach Niebieskiej
Karty - szybka reakcja na przemoc z powiadomieniem policji, sądu, prokuratury.
4. Działania podjęte w 2018 r.:

•

4 spotkania wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 126 spotkań grup
roboczych w związku z założeniem Niebieskiej Karty dla ofiar przemocy.

Liczba osób objętych pomocą Zespołu: 89
Liczba rodzin objętych pomocą Zespołu: 26

Liczba osób objętych pomocą psychologiczną: 6
Liczba rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty: 89
Głównym powodem występowania przemocy był alkoholizm, używanie narkotyków i przyjmowanie innych środków odurzających, problemy finansowe, rodzinne oraz psychiczne. Na spotkaniach
grupy robocze przeprowadziły rozmowy z ofiarami i sprawcami przemocy, ustalały indywidualny
plan działania dla poszkodowanych osób i rodzin. Pomoc udzielana ofiarom przemocy polegała na
wsparciu, poradach, pomocy finansowej i rzeczowej.
Rodziny monitorowane były w
miejscu zamieszkania przez pracowników socjalnych oraz policję. Sprawcy przemocy byli monitorowani, a następnie kierowani do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej dwa razy w miesiącu pełnił dyżur psycholog oraz terapeuta rodzinny, którzy świadczyli dla rodzin w kryzysie oraz dotkniętych problemami uzależnień.
Pomoc była świadczona również bezpośrednio w środowisku. Osoby potrzebujące pomocy prawnika mogły skorzystać z bezpłatnego poradnictwa prawnego dwa razy w tygodniu w Urzędzie
Gminy.
Podsumowując należy stwierdzić, iż Gm. K.R.P.A. w 2018 r. wykonywała zadania wynikające z
Programów z myślą o jak najlepszym wykorzystywaniu środków i sposobów na walkę z alkoholizmem i narkomanią dla dobra całej społeczności Gminy Świdwin.

Sporz.:
Anna Pietryka
Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

