
DRUK NR 2/XXXIV 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713, 1378), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) oraz 
art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2050) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020, 
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Rafał Guga 
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I. WYKAZ SKRÓTÓW UŻYTYCH W DOKUMENCIE 

Program lub GPPiRPA – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

GPPN – Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 

GKRPA lub Komisja – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej 

GZI – Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

KPP – Komenda Powiatowa Policji 

SR – Sąd Rejonowy 

PARPA – Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

NK – Niebieska Karta 

GSA – Gryfińskie Stowarzyszenie Abstynenta 

DPS – Dom Pomocy Społecznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: 06027898-62CF-4861-A326-DCAFED49DD77. Projekt Strona 2



Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020 

Strona 2 z 19 

 

 

SPIS TREŚCI: 

 

I. WSTĘP            3 

II. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH    3 

III. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ A PROFILAKTYKA      6 

3.1  KAMPANIE SPOŁECZNE/AKCJE PROFILAKTYCZNE      7 

3.2  WARSZTATY/SZKOLENIA         8 

3.3 KOLONIE LETNIE I ZIMOWE         8 

3.4 PUNKT DORADZTWA I KONSULTACJI        9 

IV. PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU              10 

V. GRYFIŃSKIE STOWARZYSZENIE ABSTYNENTA ,,FENIKS”                 10 

VI. WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W DOMU 

POMOCY SPOŁECZNEJ                     11 

VII. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI                   11 

VIII. IZBA WYTRZEŹWIEŃ                                                                                                                                  11 

IX. HARMONOGRAM WYDATKÓW                                                                                                                  12 

X. PODSUMOWANIE                      14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. WSTĘP 

W Gminie Gryfino zadania w zakresie profilaktyki uzależnień podejmowane  
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są przez Ośrodek Pomocy Społecznej jak również Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Zadania realizowane są w oparciu o Gminny Program Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania 

Narkomanii.  Ponadto realizacja w/w działań wynika z  obowiązujących aktów prawnych,  

tj. ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. 

W 2020 roku zrealizowano wszystkie założone cele operacyjne wynikające z GPPiRPA 

obowiązującego w roku 2020. Z uwagi na stan epidemii w większości działania profilaktyczne 

musiały przybrać inną formę.  

 

II. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

Do ustawowych zadań gminy należy powołanie gminnych komisji rozwiązywania 

problemów alkoholowych, których głównym zadaniem jest inicjowanie działań związanych  

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz podejmowanie czynności 

zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu 

osób uzależnionych od alkoholu.  

Obecny skład osobowy Komisji w Gryfinie został powołany Zarządzeniem  

Nr 0050.103.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 września 2018 roku i liczy   

17 osób. Wówczas Zarządzeniem Nr 0050.105.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  

12 września 2018 roku wprowadzono regulamin organizacyjny GKRPA, określający tryb pracy  

i sposób funkcjonowania Komisji. Tym samym powołano trzy podkomisje problemowe: 

1) Podkomisję ds. informacji, edukacji i profilaktyki, której zadaniem jest rozpatrywanie 

wniosków w sprawie finansowania działań profilaktycznych, współdziałanie  

ze stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi oraz osobami fizycznymi, inicjowanie działań 

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.  

2) Podkomisję ds. pomocy terapeutycznej i interwencji kryzysowej. Głównym zadaniem 

wskazanej podkomisji jest prowadzenie rozmów motywujących z osobami, które nadużywają 

alkoholu, zmierzających do podjęcia leczenia odwykowego dobrowolnie. Ponadto do zadań 

podkomisji należy kierowanie osób na badania biegłych sądowych w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia  

 

 

rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb 

rodziny bądź systematycznie zakłócają spokój i porządek publiczny Ponadto do zadań  

w/w podkomisji należy ustalenie, czy w związku z nadużywaniem napojów alkoholowych  
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w rodzinie występuje zjawisko przemocy, w przypadku podejrzenia występowania przemocy 

wszczęcie procedury Niebieskie Karty. 

3) Podkomisję ds. przestrzegania prawa i kontroli, odpowiedzialnej za opiniowanie wniosków  

o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem lokalizacji punktu 

sprzedaży i zgodności z uchwałami rady gminy, jak również przeprowadzanie kontroli  

w zakresie przestrzegania zasad i korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

Poniższa tabela dotycząca pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych zawiera dane porównawcze z lat 2019 – 2020. 

 

Tabela nr 1: Działalność GKRPA 

Lp. Rodzaj zadania Rok 2019 Rok 2020 

1. Liczba osób zgłoszonych do GKRPA 67 51 

2. Liczba zwołanych posiedzeń GKRPA 104 57 

3.  Liczba osób skierowanych na badanie 
biegłych sądowych 

52 60 

4.  Liczba wniosków złożonych do Sądu 
Rejonowego o zastosowanie obowiązku 
poddania się leczeniu odwykowemu 

12 47 

5. Liczba wniosków złożonych o wydanie 
zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych 

23 19 

6. Liczba przeprowadzonych kontroli  
w zakresie przestrzegania prawa  
i kontroli 

28 6 

 

W  2020 roku do GKRPA w Gryfinie wpłynęło 51 wniosków o podjęcie działań zmierzających do 

podjęcia leczenia odwykowego, w tym: 

• 18 wniosków z Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, 

• 15 wniosków od członków rodzin, 

• 11 wniosków z Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie, 

• 6 wniosków z Ośrodka Pomocy Społecznej, 

• 1 wniosek z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej. 

 

Uwzględniając płeć osób, wobec których rozpoczęto postępowanie 12 wniosków 

dotyczyło kobiet, natomiast 39 wniosków dotyczyło mężczyzn. 

W ramach pracy podkomisji ds. pomocy terapeutycznej i interwencji kryzysowej 

przeprowadzono 19 rozmów motywujących z osobami zgłoszonymi do GKRPA i 4 rozmowy  
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z członkami ich rodzin. Z uwagi na deklarację podjęcia leczenia odwykowego bądź 

informacjach, iż osoba jest w trakcie leczenia decyzją podkomisji zawieszono  

4 postępowania. Ze względu  na zmianę miejsca zamieszkania, zgon, brak informacji 

potwierdzających nadużywanie napojów alkoholowych bądź brak przesłanek do prowadzenia 

dalszych czynności umorzono 7 spraw. GKRPA w toku prowadzonych czynności złożyła ogółem 

8 wniosków do Sądu Rejonowego w Gryfinie z prośbą o wgląd w sytuację rodziny,  

w tym 5 dotyczyło postępowań rozpoczętych w roku 2020.  

W ubiegłym roku na badania biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia  

od alkoholu skierowano 53 osoby, które w związku z nadużywaniem napojów alkoholowych 

zostały zgłoszone do Komisji zarówno w poprzednim roku jak i w latach wcześniejszych.  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych złożyła 47 wniosków  

o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu przez Sąd Rejonowy. 

Postanowieniem  Sądu  na chwilę obecną zobowiązano 23 osoby, w tym 10 o podjęcie 

leczenia stacjonarnego i 13 o podjęcie leczenia niestacjonarnego. W związku z realizacją 

zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w ramach realizacji 

procedury Niebieskie Karty członek GKRPA uczestniczył w 58 grupach roboczych pracujących  

z rodziną dotkniętą zjawiskiem przemocy opracowując przy tym indywidualny plan pomocy 

rodzinie.  

Podkomisja ds. przestrzegania prawa i kontroli w 2020 roku z kolei zaopiniowała  

19 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W powyższym 

zakresie wydano 18 pozytywnych opinii i jedną negatywną, co skutkowało przysługującym 

przedsiębiorcy prawem do złożenia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 

Ostateczną decyzją w przedmiotowej sprawie uchylono w całości postanowienie i przekazano 

sprawę do ponownego rozpatrzenia, w związku z czym ostatecznie wniosek zaopiniowano 

pozytywnie. W I kwartale 2020 roku podkomisja przeprowadziła 6 kontroli punktów sprzedaży 

w zakresie przestrzegania zasad i korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

natomiast z uwagi na wprowadzony stan epidemii, dbając o bezpieczeństwo zarówno 

członków upoważnionych do przeprowadzenia kontroli oraz przedsiębiorców prowadzących 

sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gryfino czynności kontrolne zostały 

odroczone. Jednakże Podkomisja podjęłaby czynności w  przypadku zgłoszenia do GKRPA 

informacji dotyczącej naruszenia przestrzegania zasad i korzystania z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych podjęte zostaną działania we wskazanym punkcie sprzedaży. 

Podczas posiedzeń podkomisji ds. informacji, edukacji i profilaktyki zwołanych  

w 2020 roku  zaopiniowano 10 wniosków dotyczących finansowania zadań wynikających  

z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Złożone 
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wnioski dotyczyły m.in. organizacji warsztatów profilaktycznych, organizacji bezpłatnego 

wypoczynku dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Gryfino, działalności Gryfińskiego 

Stowarzyszenia Abstynenta ,,Feniks”, wsparcia Poradni Terapii Uzależnienia  

i Współuzależnienia od Alkoholu.   

 

III. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ A PROFILAKTYKA 

Ośrodek Pomocy Społecznej w strukturze organizacyjnej wyodrębnia Sekcję Usług 

Społecznych, w ramach której funkcjonuje Zespół Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałaniu 

Przemocy. Do zadań pracowników Zespołu należy rozpoznawanie i analiza problemów 

związanych z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków oraz sposobów ich rozwiązywania. 

Pracownicy Zespołu prowadzą poradnictwo, a w nagłych przypadkach podejmują interwencje 

wynikające z problemu uzależnień bądź występowania zjawiska przemocy w rodzinie. 

Podejmują również współpracę z jednostkami organizacyjnymi, stowarzyszeniami  

i instytucjami celem inicjowania działań w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania 

przemocy. Ponadto Ośrodek zapewnia obsługę organizacyjno – techniczną Gminnej Komisji  

i Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  

W Zespole Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałaniu Przemocy funkcjonującym  

w Ośrodku zatrudnionych jest trzech pracowników, odpowiedzialnych za określony zakres 

zadań, w tym: 

• Jeden pracownik jest odpowiedzialny m.in. za realizację zadań wynikających z 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, 

• jeden pracownik realizuje zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Ponadto pełni funkcję 

Przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, 

• jeden pracownik, pełniący również funkcję Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych odpowiada za realizację zadań określonych w Gminnym 

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Z uwagi na wzajemne powiązania część działań profilaktycznych realizowano zarówno  

w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie. W 2020 roku należały do nich m.in. organizacja akcji ,,Nazywam się 

Miliard”, kampania społeczna ,,Podaj Dalej”, szkolenie dla pracowników socjalnych, 
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asystentów rodzin i nauczycieli, zajęcia profilaktyczne ,,Fonoholizm” i Smak życia”  

czy organizacja kolonii zimowych i letnich.  

 

3.1 KAMPANIE SPOŁECZNE/AKCJE PROFILAKTYCZNE 

• Podaj Dalej – kampania społeczna, w ramach której rozpowszechniano wśród 

społeczności lokalnej informacje o instytucjach świadczących pomoc na terenie Gminy 

Gryfino. Materiały informacyjne przekazano również sołtysom, którzy rozdysponowali 

je wśród społeczności lokalnej. 

• Higiena to podstawa - akcja profilaktyczna, skierowana do dzieci z gryfińskich 

przedszkoli w której uczestniczyło 126 dzieci, polegająca na wykonaniu pracy 

plastycznej promującej zdrowie i higienę.  

• Dni otwartych drzwi – kampania zorganizowana w ramach Międzynarodowego Dnia 

bez Przemocy. Mieszkańcy Gminy Gryfino mogli skorzystać z konsultacji specjalistów 

działających w obszarze przeciwdziałania przemocy. Podczas dwudniowej akcji dyżur 

w OPS pełnił pracownik socjalny, przewodnicząca GZI, dzielnicowy Komendy 

Powiatowej Policji w Gryfinie, kurator sądowy oraz członek Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

• Budzimy świadomość – akcja profilaktyczna, która miała na celu przedstawienie 

różnorodnych problemów wynikających z zażywania środków psychoaktywnych. 

Reportaż, podczas którego odpowiedzi udzielał specjalista ds. uzależnień od 

narkotyków składał się z siedmiu odcinków publikowanych w każdą środę przez okres 

7 tygodni.  

• Nie wszystko jest dla ludzi -  kampania zorganizowana w ramach obchodów 

Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii, podczas której przygotowano spot 

 informacyjny związany z tematyką szkodliwości zażywania środków psychoaktywnych.  

• Tu sprawdzamy wiek – akcja profilaktyczna skierowana do sprzedawców napojów 

alkoholowych, której celem było zwrócenie uwagi na przestrzeganie prawa  

w zakresie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym  

oraz o zakazie spożywania alkoholu w obrębie punktu sprzedaży. Plakaty informacyjne 

do przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Miasta i Gminy Gryfino 

dostarczali członkowie GKRPA. 

• Nazywam się Miliard –w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie, Gmina Gryfino w roku 2020 po raz piąty włączyła  

się w ogólnoświatową akcję „Nazywam się Miliard”. Przedsięwzięcie to ma na celu 
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zwrócenie szczególnej uwagi na problem przemocy, a finałem  jest wspólny taniec przy 

utworze stworzonym dla celów tej akcji.  W roku 2020 finał odbył się w Szkole 

Podstawowej Nr 1 w Gryfinie w tańcu wzięło udział około 70 uczestników.  

 

3.2 WARSZTATY/ SZKOLENIA 

• Fonoholizm i Smak życia, czyli debata o dopalaczach – w ramach programu GPRPA 

sfinansowano warsztaty profilaktyczne skierowane do uczniów Liceum 

Ogólnokształcącego w Gryfinie. W warsztatach uczestniczyło 298 osób.  

• W obliczu wyzwania – zorganizowano szkolenie skierowane do pracowników 

socjalnych i asystentów rodzin, podczas którego omawiano m.in. specyfikę, 

mechanizmy i konsekwencje uzależnień od alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dzieci w rodzinie z 

problemem uzależnień, rolę asystenta rodziny  

i pracownika socjalnego w rodzinie z problemem uzależnień i przemocy, pracę 

asystenta rodziny z osobą uzależnioną, komunikację z osobą doznającą przemocy oraz 

rozmowy ze sprawcą przemocy. W zajęciach uczestniczyło 9 osób.  

• Cyberproblemy dzieci i młodzieży. Depresja - zorganizowano szkolenie skierowane  

do nauczycieli gryfińskich szkół podstawowych, które obejmowało m.in. uzależnienie  

od komputera, przyczyny uzależnień behawioralnych, cyberprzemoc i jej formy, cechy 

przemocy online, diagnozę cyberproblemów u dzieci, sposoby na prywatność online, 

zasady bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni, izolację w związku z 

wprowadzeniem stanu epidemii – jej efekty wśród młodych ludzi. W szkoleniu 

uczestniczyło 39 nauczycieli i pedagogów.  

 

3.3 KOLONIE LETNIE I ZIMOWE 

W ubiegłym roku w ramach współpracy z Gryfińskim Domem Kultury włączono się  

w organizację kolonii dla dzieci w szczególności dotkniętych  i zagrożonych problemem 

alkoholowym. Kolonie odbywały się zarówno podczas trwania ferii zimowych  

jak i w okresie letnim z podziałem na dwa turnusy wypoczynkowe. 

Poniższa tabela przedstawia liczbę uczestników wypoczynku z podziałem na rok 2019  

i 2020. 

 

Tabela nr 2: Liczba uczestników kolonii: 
 Liczba uczestników 

ROK 2019 153 
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ROK 2020 64 

 

Liczba uczestników wypoczynku w roku 2020 zmniejszyła się, co było wynikiem 

wprowadzonych obostrzeń ze względu na stan epidemii oraz wytycznych Ministerstwa 

Edukacji Narodowej, określających w szczególności liczbę uczestników i ich wiek. 

3.4 PUNKT DORADZTWA I KONSULTACJI 

Punkt Doradztwa i Konsultacji działający w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Gryfinie w 2020 roku dostępny był dla osób potrzebujących wsparcia przez 4 dni w tygodniu  

w godzinach popołudniowych. Problemy poruszane podczas konsultacji obejmowały m.in. 

relacje rodzinne, zaburzenia funkcjonowania rodziny, problemy wychowawcze, uzależnienie 

od alkoholu bądź zażywania środków psychoaktywnych, sprawy alimentacyjne, rozwodowe, 

znęcanie się nad rodziną, problemy finansowe, zaburzenia emocjonalne, zachowania 

buntownicze wśród dzieci i młodzieży, trudności wychowawcze itp. Ponadto w ramach 

współpracy z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym oraz Sekcją Pracy Socjalnej 

zapewniono wsparcie psychologa dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w miejscu zamieszkania.  

Poniższa tabela przedstawia liczbę porad udzielonych w Punkcie Doradztwa  

i Konsultacji w latach 2019-2020. 

Tabela nr 3: Liczba udzielonych porad w Punkcie Doradztwa i Konsultacji 

Lp. Rodzaj udzielonej pomocy Liczba udzielonych 
porad w 2019 roku 

Liczba udzielonych porad 
w 2020 roku 

1. Terapia rodzinna 38 51 

2. Porady prawne 119 55 

3. Konsultacje w działaniach 
interwencyjno – wspierających  
dla osób uzależnionych  
od narkotyków i członków ich rodzin 

45 13 

4. Konsultacje w działaniach 
interwencyjno – wspierających  
dla osób doznających przemocy  
i stosujących przemoc 

34 33 

5. Konsultacje psychologa dla dzieci, 
młodzieży i ich rodzin 

3 15 

 

Z powyższej tabeli wynika, iż w trzech zakresach liczba udzielanych porad zmniejszyła się. 

Duży wpływ na taki stan miała zmiana sposobu udzielanych porad tj. wprowadzenie pracy 

zdalnej specjalistów z uwagi na zagrożenie związane ze stanem epidemii. Osoby zgłaszające 
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się do Punktu potrzebowały znacznie więcej czasu, aby przystosować się do nowej formy 

udzielania wsparcia. 

IV. PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA 

Na terenie Gminy Gryfino w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ,,Intermed” 

funkcjonuje Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia. W ramach 

realizacji zadania, mającego na celu zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej  

i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu OPS zapewnił możliwość skorzystania  

z terapii indywidualnej, grupowej, terapii dla osób współuzależnionych  

oraz dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików, poprzez zatrudnienie czterech 

specjalistów terapii uzależnień posiadających certyfikat Dyrektora Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

W ramach wykonywanej pracy specjaliści podejmowali działania mające na celu 

motywację do utrzymywania trzeźwości, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Udzielano 

pacjentom wsparcia psychologicznego i emocjonalnego. Z uwagi na stan epidemii 

wprowadzano okresowo pracę zdalną. Dyżury telefoniczne specjalistów odbywały  

się w ustalonych uprzednio terminach, również przez 4 dni w tygodniu. Dodatkowo 

doposażono Poradnię w aparat telefoniczny, materiały edukacyjne, tj. książki i filmy  

o tematyce uzależnień, wykorzystywane do pracy z pacjentami oraz środki ochronne mając  

na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno terapeutom, jak i pacjentom. 

 

V. GRYFIŃSKIE STOWARZYSZENIE ABSTYNENTA ,,FENIKS” 

Gryfińskie Stowarzyszenie Abstynenta ,,Feniks” rozpoczęło swoją działalność w Gminie 

Gryfino ponad 25 lat temu. Siedziba Stowarzyszenia mieści się przy ul. Nadodrzańskiej 1. 

Obecnie w Stowarzyszeniu zrzeszonych jest 28 członków. Celem GSA jest propagowanie 

zmiany obyczajów w kierunku osiągnięcia pełnej trzeźwości, pełnienie roli alternatywnego 

środowiska dla osób uzależnionych – nie tylko od alkoholu, dającego poczucie 

bezpieczeństwa i możliwości realizacji różnych potrzeb życiowych oraz prowadzenie działań 

na rzecz osób niepełnosprawnych. W ramach realizacji zadania wynikającego z Gminnego 

Programu w 2020 roku środki  pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczono na wsparcie finansowe działalności Gryfińskiego 

Stowarzyszenia Abstynenta Feniks. Zakupiono m.in. książki, ulotki i broszury informacyjne  

o tematyce uzależnień, które są wykorzystywane podczas prowadzonych mitingów  

oraz środki ochronne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa w dobie pandemii. 
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Sfinansowano również pobyt 19 członków Stowarzyszenia na Rekolekcjach Trzeźwościowych  

w miejscowości Rokitno oraz pobyt uczestników XX Raciborskiego Rajdu Rowerowego 

Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski dla 6 osób. 

VI. WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 

Dom Pomocy Społecznej w Dębcach znajduje się na terenie Gminy Gryfino. Przebywają 

tam osoby, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby  

lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Z uwagi 

na fakt, iż w DPS znajdują się również osoby mające problemy związane z nadużywaniem 

napojów alkoholowych zapewniono niezbędną pomoc w tym zakresie tj. OPS zatrudnił 

specjalistę terapii uzależnień, który prowadził terapię dla mieszkańców DPS.  

 

VII. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI 

W 2020 roku na terenie Gminy Gryfino funkcjonowało 6 placówek wsparcia dziennego  

w formie opiekuńczej z programem wychowawczym. Łączna liczba dzieci i młodzieży biorąca 

udział w zajęciach wyniosła 83 dzieci, w tym 29 dzieci z rodzin dotkniętych problemem 

alkoholowym. W placówkach łącznie pracowało 6 wychowawców. W ramach realizacji zadania 

Gmina zapewniła środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych na funkcjonowanie w/w placówek.  

 

VIII. IZBA WYTRZEŹWIEŃ 

W ubiegłym roku Gmina zapewniła również środki finansowe na prowadzenie działań 

profilaktycznych dla osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, w tym na prowadzenie 

programu  interwencyjno – motywacyjnego dla osób dowiezionych w stanie nietrzeźwości 

do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.  

 

 

 

 

 

IX. HARMONOGRAM WYDATKÓW 

Rodzaj działania Przeznaczenie środków Kwota wydatkowana 

Id: 06027898-62CF-4861-A326-DCAFED49DD77. Projekt Strona 12



Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020 

Strona 12 z 19 

 

 

Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

• wynagrodzenia 
członków 

• opłaty sądowe 
• opłaty za badania 

biegłych sądowych 
• podniesienie 

kompetencji członków 
komisji 

• zakup środków 
ochronnych 

81.531,64 

Konsultacje z zakresu terapii 
rodzinnej 

• wynagrodzenie 
specjalisty 

4.000,00 

Konsultacje w działaniach 
interwencyjno – wspierających 
dla osób uzależnionych  
od narkotyków i członków  
ich rodzin 

• wynagrodzenie 
specjalisty 

2.800,00 

Porady prawne • wynagrodzenie 
prawnika 

7.020,00 

Prowadzenie indywidualnej 
terapii dla osób uzależnionych 
od alkoholu 

• wynagrodzenie 
specjalisty 

24.480,00 

Prowadzenie grupowej terapii 
dla osób uzależnionych  
od alkoholu 

• wynagrodzenie 
specjalisty 

22.680,00 

Prowadzenie terapii dla osób 
współuzależnionych i osób  
z syndromem Dorosłych Dzieci 
Alkoholików 

• wynagrodzenie dwóch 
specjalistów 

49.680,00 

Prowadzenie terapii w Domu 
Pomocy Społecznej 

• wynagrodzenie 
specjalisty 

800,00 

Organizacja kolonii zimowej  
i letniej 

• koszty związane z 
realizacją działania 

33.619,45 

Kampania skierowana do 
sprzedawców napojów 
alkoholowych. 

• koszt zaprojektowania 
plakatu 

175,00 

Organizacja szkolenia dla 
pracowników socjalnych, 
asystentów rodzin i nauczycieli 

• koszt organizacji 
szkolenia 

1.300,00 
 
 
 
 

Sfinansowanie programów 
profilaktycznych pn. ,,Smak 
życia” i ,,Fonoholizm” 

• wynagrodzenie trenera 
• zakup materiałów 

niezbędnych do 

2.830,00 
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przeprowadzenia 
warsztatów 

Zakup pomocy dydaktycznych 
w związku z realizacją 
programu rekomendowanego 
Unplugged 

• materiały szkolne, 
• zeszyty ćwiczeń 

niezbędne do realizacji 
programu 
rekomendowanego. 

1.200,00 

Organizacja akcji 
profilaktycznej promującej 
zdrowy tryb życia pn. ,,Higiena 
to podstawa” 

• zakup nagród (książki) 980,00 

Organizacja akcji 
profilaktycznej ,,Budzimy 
świadomość” 

• koszty związane z 
montażem materiału 
filmowego 

300,00 

Organizacja akcji 
profilaktycznej pn. „Nie 
wszystko jest dla ludzi” w 
ramach Międzynarodowego 
Dnia Zapobiegania Narkomanii 

• koszty związane  
z opracowaniem 
scenariusza, 
nagraniem oraz 
montażem spotu 
informacyjnego 

1.500,00 

Wsparcie finansowe 
działalności Gryfińskiego 
Stowarzyszenia Abstynenta 
Feniks 

• sfinansowanie 
wyjazdów, 

• zakup środków 
ochronnych 

• zakup książek, ulotek  
i broszur o tematyce 
przeciwdziałania 
uzależnieniom. 

7. 827,00 

Zakup gadżetów 
profilaktycznych 

• notesy, długopisy, 
breloki oraz smycze z 
hasłami 
profilaktycznymi. 

2.407,01 

Funkcjonowanie Poradni 
Terapii Uzależnienia od 
Alkoholu  
i Współuzależnienia 

• opłaty telefoniczne, 
•  zakup telefonu, 
• zakup materiałów 

edukacyjnych dla 
pacjentów  
i terapeutów, 

• zakup środków 
ochronnych 
 

5499,07 

Sfinansowanie kosztów 
związanych z funkcjonowaniem 
Zespołu Profilaktyki Uzależnień 

• opłaty telefoniczne, 
pocztowe, 

•  wydruk materiałów 

183.074,46 
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informacyjnych, 
• koszty związane  

z funkcjonowaniem 
Zespołu (w tym 
wynagrodzenia) 

Dofinansowanie terapii w 
miejscu zamieszkania 

• koszty związane  
z wynagrodzeniem 
specjalisty 

7.260,00 

Dofinansowanie psychologa 
dla dzieci i młodzieży 

• koszty związane z 
wynagrodzeniem 
psychologa. 

2.678,64 

 

X. PODSUMOWANIE 

 Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii na realizację zadań wynikających z Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 

 Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano środki pochodzące z opłat za korzystanie  

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zapewniono środki finansowe  

w wysokości 67.000,00 złotych na działalność TPD i Izbę Wytrzeźwień.  

Wydatki w ramach realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywani Problemów Alkoholowych wyniosły w 2020 roku 424.276,42 złotych. Środki 

finansowe na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii wydano w kwocie 19.365,85 złotych. 

Podejmowanie zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku było 

znacznie utrudnione w związku z sytuacją związaną z wprowadzeniem stanu epidemii. 

Obostrzenia na terenie kraju wpłynęły na ograniczenie realizacji zadań w szkołach  

i przedszkolach, a także w plenerze, z udziałem Mieszkańców Gminy Gryfino.  Należało zatem 

znaleźć rozwiązania realizacji w/w działań w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo 

zarówno realizatorom Programów, jak i ich odbiorcom. Działania w zakresie profilaktyki 

uzależnień przyjęły m.in formę realizacji za pomocą zdalnych środków komunikacji  

lub w przypadku możliwości realizacji działanie odbywało się z zachowaniem wytycznych 

sanitarnych.  

 

 

 

Załącznik nr 1 
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Szkolenie pracowników socjalnych, asystentów rodzin i nauczycieli 

 

 

 

 

 
 

Materiały edukacyjne zakupione dla Poradni Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i 

Współuzależnienia 
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Kolonie z programem profilaktycznym 

 

 

        
   
 
 
 
 

Tu sprawdzamy wiek 
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Wsparcie działalności Gryfińskiego Stowarzyszenia Abstynenta ,,Feniks” 

 

                                 
 

 

 

 

 

 

Podaj Dalej 
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Nazywam się Miliard 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i

przeciwdziałaniu alkoholizmowi do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem

narkomanii.

Zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone są na

realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego

Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Sporządziła:
A. Kraśniak

Id: 06027898-62CF-4861-A326-DCAFED49DD77. Projekt Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Załącznik 1
	Załącznik

