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I.

ZADANIA WŁASNE GMINY.

Zadaniem własnym Gminy zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii
jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych i narkomanii oraz integracji społecznej osób dotkniętych wymienionymi
problemami.
Zadania te obejmują przede wszystkim:
1) Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu oraz zagrożonych uzależnieniem,
2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkomanii
pomocy prawnej i psychospołecznej, ochrony przed przemocą w rodzinie,
3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w
pozalekcyjnych
programach
opiekuńczo
–
wychowawczych
i socjoterapeutycznych,
4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii,
5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
w art. 13 1 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego,
6) Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej,
7) Pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych
dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem
lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
Podstawowym celem działań profilaktycznych jest zapobieganie powstawaniu nowych
problemów, zwiększenie zdolności radzenia sobie już z istniejącymi, wspieranie osób
uzależnionych i ich rodzin, udzielanie pomocy rodzinom, które znajdują się w trudnej
sytuacji życiowej oraz kształtowanie zdrowego stylu życia.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Inicjowanie ustawowych działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, działań zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu
oraz podejmowanie działań zmierzających do zmiany struktury spożywania napojów
alkoholowych jak i ograniczenia ich spożycia należy do zadań własnych gminy.
Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 września 2018 roku w skład
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie wchodzą osoby
przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

3

Przewodniczący Komisji – Paweł Nikitiński
Sekretarz Komisji – Agnieszka Kraśniak
Członek Komisji – Aleksandra Szymanowicz
Członek Komisji – Urszula Włodarczyk
Członek Komisji – Arkadiusz Rybicki
Członek Komisji – Roman Krysiak
Członek Komisji – Iwona Brokmeier
Członek Komisji – Jolanta Majewska
Członek Komisji – Jerzy Dudkiewicz
Członek Komisji – Monika Wrońska
Członek Komisji – Urszula Duda
Członek Komisji – Magdalena Bierejszyk – Lekka
Członek Komisji – Dorota Siewior
Członek Komisji – Wiesław Sycewicz
Członek Komisji – Teresa Dąbrowska
Członek Komisji – Anna Dreszer – Czaczyk
Członek Komisji – Krzysztof Rudnicki
W ramach funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gryfinie w 2018 roku członkowie Komisji obradowali 72 razy, w tym:

Podkomisja ds. przestrzegania prawa i kontroli

20 razy

Podkomisja ds. informacji, edukacji i profilaktyki

11 razy

Podkomisja ds. pomocy terapeutycznej i interwencji 40 razy
kryzysowej
Członkowie wszystkich Podkomisji

1 raz

Podkomisja ds. przestrzegania prawa i kontroli podczas pracy w terenie pozytywnie
zaopiniowała 22 wnioski w przedmiocie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych pod względem lokalizacji punktu oraz jej zgodności z uchwałami Rady
Gminy.
Podkomisja ds. informacji, edukacji i profilaktyki rozpatrzyła 11 wniosków
w sprawie dofinansowania działań profilaktycznych. Na posiedzeniach Podkomisji
omawiano kwestie organizacyjne poszczególnych działań profilaktycznych. Rozpoczęto
pracę nad planem działań profilaktycznych na rok 2019.
Podkomisja ds. pomocy terapeutycznej i interwencji kryzysowej przeprowadziła
z osobami zgłoszonymi do GKRPA 74 rozmowy motywacyjne. Rozpatrzono 50 spraw
i wezwano 5 członków rodzin. Komisja zgodnie z art. 24 i art. 25 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi skierowała 1 osobę na badanie
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w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. W stosunku do 1 osoby złożono wniosek do Sądu
Rejonowego zobowiązanie się do poddania leczeniu w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego
oraz zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Gryfinie. Wobec pozostałych osób
Komisja w dalszym ciągu prowadzi czynności.
W ramach pracy grup roboczych Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych uczestniczył w posiedzeniach, w sytuacji wszczętej procedury
,,Niebieskie Karty” w rodzinie, w której istnieje problem związany z nadużywaniem
alkoholu.
Zgodnie z art. 4 1 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi w skład Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych. Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz 10 członków Komisji uczestniczyli w dwuetapowym szkoleniu organizowanym
w dniach 19.09.2018 r. – 21.09.2018 r., skierowanym do członków i Kandydatów do Komisji,
członków Zespołów Interdyscyplinarnych oraz innych przedstawicieli jednostek
edukacyjnych i pomocowych. Ze względu na zmianę składu osobowego Komisji w 2018
roku w szkoleniu uczestniczyli zarówno nowi członkowie, jak i osoby, które od 2013 roku
zostały powołane do składu Komisji. Celem szkolenia było podniesienie efektywności
działań pracowników GKRPA poprzez nabycie oraz podniesienie wiedzy i kompetencji
zawodowych. W dniu 20 listopada 2018 roku w szkoleniu pt.,, Przegląd najważniejszych
zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” uczestniczyło dwóch członków
GKRPA.
II. DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ,
OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE ORAZ DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA PROCEDURY
LECZENIA ODWYKOWEGO.
Kierunek działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych:
⋅ Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą domową.
Kierunek działań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:
⋅ Zwiększanie dostępu do systemu pomocy osobom uzależnionym od narkotyków
oraz członkom ich rodzin.
Punkt Doradztwa i Konsultacji
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie funkcjonuje Punkt Doradztwa i Konsultacji,
dostępny dla wszystkich Mieszkańców Miasta i Gminy Gryfino w godzinach pracy Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz w godzinach popołudniowych. W ramach powyższych zadań
w roku 2018 zatrudniono specjalistów prowadzących konsultacje z zakresu udzielania
pomocy psychospołecznej i prawnej.
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W roku 2018 do Punktu zgłosiło się 269 osób, które skorzystały z poniżej
przedstawionych form pomocy:

Lp.

Rodzaj konsultacji

Liczba osób,
którym
udzielono
wsparcie

1.

Udzielanie porad prawnych

161

2.

Konsultacje w działaniach interwencyjno – wspierających dla osób 31
uzależnionych od narkotyków i ich rodzin

3.

Konsultacje z zakresu terapii rodzinnej

4.

Konsultacje w działaniach interwencyjno – wspierających dla osób 33
doznających przemocy oraz stosujących przemoc

44

Zespół Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałaniu Przemocy:
Zespół profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy realizuje zadania
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy oraz zadania
w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy. Ponadto do zadań osób
zatrudnionych w Zespole należy rozpoznawanie i analiza problemów związanych
z uzależnieniami i przemocą oraz sposobów ich rozwiązywania, prowadzenie spraw
związanych z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
prowadzenie Punktu Doradztwa i Konsultacji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
W roku 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczył w konferencji zorganizowanej
przez Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego w partnerstwie z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania
Narkomanii. Konferencja dotyczyła problematyki uzależnień od narkotyków, której celem
było przedstawienie zadań samorządu lokalnego w zakresie przeciwdziałania problemom
narkomanii, omówienie nowych trendów w profilaktyce uzależnień oraz diagnoza
problemów narkomanii na poziomie lokalnym.
Poradnia Leczenia Uzależnień:
W 2018 roku do Poradni Leczenia Uzależnień funkcjonującej w Niepublicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej ,,Intermed” w Gryfinie zgłosiło się 141 osób:
⇨ uzależnionych od alkoholu,
⇨ współuzależnionych,
⇨ z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików,
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którym udzielono 1229 porad przez wykwalifikowanych i certyfikowanych specjalistów
w zakresie uzależnienia od alkoholu. Dodatkowo na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej
prowadzono konsultacje i terapię dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Dębcach,
którzy nie mogli korzystać z pomocy placówek lecznictwa odwykowego z powodu
niepełnosprawności. Terapię w powyższym zakresie prowadzono przez 4 godziny
miesięcznie, a w roku 2018 uczestniczyło w niej 12 osób.
Szkolenie FAS
Jednym z kierunków działań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 było organizowanie bądź
finansowanie szkoleń dla młodzieży w zakresie FAS. Alkoholowy zespół płodowy
jest to zespół chorobowy, który jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie
prenatalnym. Alkoholowy zespół płodowy jest chorobą nieuleczalną. W terminie
od 06.06.2018 r. do 15.08.2018 r. przeprowadzonych zostało 14 szkoleń profilaktyczno –
edukacyjnych pt. ,,Profilaktyka FAS – Bądź świadomym rodzicem”. W warsztatach
uczestniczyło 498 uczniów ze Szkoły Podstawowej z Gardna, Chwarstnicy, Szkoły
Podstawowej nr 2 w Gryfinie, Szkoły Podstawowej nr 3 w Gryfinie oraz z Zespołu Szkół
z Gryfina.
III.

DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY.

Kierunek działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych:
⋅
Prowadzenie
profilaktycznej
działalności
informacyjnej
i
edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci
i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo –
wychowawczych i socjoterapeutycznych dotyczącej realizacji programów profilaktycznych
mających na celu m.in. promocję zdrowego stylu życia i zapewnienie alternatywnych form
spędzania wolnego czasu.
⋅ Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą domową, mającej
na celu finansowanie prowadzenia zajęć i programów socjoterapeutycznych
lub opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
Kierunek działań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:
⋅ Zwiększanie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganiu używania środków
psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież poprzez realizację programów
profilaktycznych oraz wspieranie oferty alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
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Półkolonie letnie i zimowe
W okresie ferii zimowych i letnich Gryfiński Dom Kultury na zlecenie Ośrodka
Pomocy
Społecznej
zorganizował
półkolonie,
których
głównym
założeniem
było uatrakcyjnienie czasu wolnego oraz zorganizowanie bezpiecznego wypoczynku.
W ramach programu podczas trwania półkolonii zrealizowano cele edukacyjne
oraz opiekuńczo-wychowawcze. Dzieci rozwijały zainteresowania, umiejętności
współdziałania w grupie, przyswajały nawyki zdrowego stylu życia oraz wzbogacały wiedzę
z różnych dziedzin życia. Z bezpłatnego wypoczynku skorzystało 130 dzieci z rodzin
objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej, zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy
Gryfino (załącznik nr 2). Dodatkowo do Centrum Usług Wspólnych przekazano środki
finansowe z przeznaczeniem na dojazd dzieci na półkolonię zimową.
Półkolonie odbywały się w terminach:

Lp.

Termin

Miejsce

Liczba dzieci

1.

15.01.2018 r. – 26.01.2018 r.

Gryfino/
Pałacyk pod Lwami

30

2.

15.01.2018 r. – 26.01.2018 r.

Gardno/
Zespół Szkół

30

3.

25.06.2018 r. – 06.07.2018 r.

Gryfino/
Pałacyk pod Lwami

30

4.

02.07.2018 r. – 13.07.2018 r.

Gardno/
Zespół Szkół

30

5.

09.07.2018 r. – 20.07.2018 r.

Gryfino/
Pałacyk pod Lwami

10

130

LICZBA DZIECI OGÓŁEM:

Kolonia socjoterapeutyczna
Ośrodek Pomocy Społecznej zlecił organizację kolonii profilaktyczno – edukacyjnej
w terminie od 16.08.2018r. – 25.08.2018 r.
w zakresie profilaktyki uzależnień
i przeciwdziałania przemocy dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat. Pracownicy socjalni
wytypowali dzieci z rodzin objętych pomocą Ośrodka, zagrożonych ubóstwem oraz rodzin,
w których występuje problem alkoholowy i zjawisko przemocy.
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W trakcie wypoczynku dzieci i młodzież uczestniczyli w wycieczkach do Krakowa,
Dobczyc i Zakopanego. Odbywały się zajęcia profilaktyczno – edukacyjne w formie
pogadanek i prac zespołowych, których zamierzeniem było przełamanie bariery wstydu,
zamknięcia w sobie,
izolacji i nieufności wobec dorosłych, budowanie postaw
prospołecznych, kształtowanie postaw sprzyjających życiu bez uzależnień, zdobycie wiedzy
z zakresu pożądanych i prawidłowych zachowań.
Świetlice opiekuńczo – wychowawcze
Na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w roku 2018 przekazano środki finansowe do Wydziału Spraw Społecznych
Urzędu Miasta i Gminy Gryfino z przeznaczeniem na prowadzenie świetlic opiekuńczowychowawczych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Gryfino. W ramach
prowadzonych działań opieką objętych zostało 83 dzieci, w tym 27 dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym.
Cykl bajek profilaktycznych
W marcu 2018 roku rozpoczęto cykl bajek profilaktycznych. Do grudnia 2018 roku
zrealizowano 8 spektakli, w których udział wzięło 862 dzieci z terenu Miasta
i Gminy Gryfino. Tematyka poruszana w spektaklach uczyła dzieci zrozumienia postaw
otwartości i akceptacji, dbałości o zdrowie swoje i innych, rozwijania empatii, zgodnej
współpracy, dobrego zachowania, akceptacji, szacunku do innych, odpowiedzialności.
W ramach powyższego zadania zorganizowano następujące spektakle:
1. ,,Tu rządzi kot” – opowiadający o wytrwałości, pracowitości, byciu uczciwym
i sprawiedliwym, o tym, że złość czyni nas słabymi a korzystanie z rad opiekunów pozwala
na to, by dobro i prawda dawały szczęście.
2. ,,W domku Baby Jagi” – spektakl, który promował zdrowy styl życia.
3. ,,Inna strona życia” – spektakl poruszający problem uzależnienia młodego człowieka
od alkoholu, narkotyków i dopalaczy.
4. ,,Jestem przyjacielem ludzi” – spektakl pozwalający zrozumieć, że postawa otwartości
i akceptacji, woli porozumienia oraz ciekawości dotyczącej poznawania różnic pozwala
zrozumieć człowiekowi kim jest i jakie przed nim stoją wyzwania i obowiązki.
5. ,,Jestem królem zamku” – spektakl, który miał na celu kreowanie środowiska
sprzyjającego zdrowemu stylowi życia, dbałość o zdrowie własne i innych, ukazujący
szkodliwość palenia papierosów i picia alkoholu.
6. ,,Awantura o żabę” – opowiadał o pożytkach płynących z pracowitości, dobrego
zachowania, akceptacji i szacunku do innych.
7. ,,Świat według Reksia” – spektakl mówiący o tym, czym jest w życiu człowieka
odpowiedzialność. Zwracał uwagę na fakt, że posiadanie zwierzęcia to wzięcie
odpowiedzialności za jego życie, zdrowie, bezpieczeństwo. W spektaklu pojawiły się także
problemy współczesnego świata: marnowanie żywności, złe nawyki żywieniowe,
uzależnienia od komputera, brak czasu rodziców dla swoich dzieci.
8. ,,Kajtek szuka przyjaciela” – tematyka spektaklu odnosiła się do elementarnych podstaw
profilaktyki przemocy i agresji: uzależnień behawioralnych związanych z grami
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komputerowymi, budowania pozycji w grupie rówieśniczej bez elementów przemocy
i agresji. Dodatkowo spektakl urozmaicono tematyką zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia (załącznik nr 3).
W roku 2018 dofinansowano dla uczniów klas IV-VII Szkoły Podstawowej oraz klas
II-III gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 w Gryfinie spektakle profilaktyczne
pt. ,,Niebezpieczna sieć” i ,,Ślepy tor”. W przedstawieniach uczestniczyło łącznie
570 uczniów. Spektakl pt. ,,Niebezpieczna sieć” pozwolił widzowi na chwilę mądrej refleksji
i sporą dawkę wiedzy o tym, jak nie stać się kolejną ofiarą cyberprzemocy, natomiast
,,Ślepy tor” stanowił teatralną, precyzyjną wiwisekcję tego, co kładzie się cieniem
na kondycji współczesnego człowieka, fałszywej wiary w uniknięcie odpowiedzialności
za swoje wybory, traktowania używek jako gwaranta szczęścia, braku szacunku
dla wartości i prawa, depersonalizacji wynikającej z zerwania naturalnych relacji
międzyludzkich na rzecz sztucznego komunikowania się w Sieci.
Mini Mundial
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych włączyła się
w organizację Turnieju Piłkarskiego Mini Mundial. W eliminacjach gminnych uczestniczyło
120 dzieci z klas III-VI ze Szkół Podstawowych z terenu Miasta i Gminy Gryfino. Głównym
założeniem Mini Mundialu było propagowanie sportu, idei gry fair play, nauki rywalizacji,
zachęcanie do aktywności fizycznej oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci
i młodzieży. Zwycięskie drużyny wzięły udział w Wielkim Finale organizowanym
w Szczecinie na Stadionie Miejskim Pogoni Szczecin im. Floriana Krygiera Drużyna
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie wywalczyła nagrodę główną – bilety na mecz
Polska-Portugalia rozgrywany w dniu 11 października 2018 roku na Stadionie Śląskim
w Katowicach (załącznik nr 4).
Kierunek działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych:
⋅
Edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej – monitorowanie skali
problemów alkoholowych w środowisku lokalnym poprzez przeprowadzenie badań
i sondaży, tworzenie lokalnych diagnoz i ekspertyz pozwalających ocenić aktualny stan
problemów alkoholowych na różnych płaszczyznach.
Diagnoza problemów i zjawisk społecznych
Z uwagi na konieczność prowadzenia skutecznych działań służących zarówno
rozwiązywaniu problemów jak i wprowadzania nowych koncepcji w 2018 roku poniesiono
koszty związane z wykonaniem diagnozy problemów i zjawisk społecznych na terenie
Miasta i Gminy Gryfino.

10

Kierunek działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych:
⋅

Edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej – prowadzenie lokalnych
i regionalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką problemów
alkoholowych z wykorzystaniem ulotek, broszur i materiałów o tematyce alkoholowej.
Kampania społeczna
W 2018 roku w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania
Uzależnieniom na lata 2012-2020 rozpoczęto kampanię społeczną ,,Z dala od alkoholu”
skierowaną do młodzieży w wieku 15-18 lat. W gryfińskich szkołach rozpowszechniono
plakaty informujące o szkodliwości spożywania alkoholu.
Pozostałe działania profilaktyczno-edukacyjne:

Kierunek działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych:
⋅
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
⋅
Prowadzenie
profilaktycznej
działalności
informacyjnej
i
edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci
i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo –
wychowawczych i socjoterapeutycznych.
Kierunek działań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:
⋅
Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych
z używaniem środków psychoaktywnych, w tym dopalaczy i możliwości zapobiegania
zjawisku.
W 2018 roku zakupiono dla Oddziału Dziecięcego Biblioteki Publicznej w Gryfinie
69 książek o tematyce edukacyjnej, terapeutycznej i przeciwdziałaniu uzależnieniom
wśród dzieci i młodzieży. Oddział Dziecięcy dzięki otrzymanemu dofinansowaniu miał
możliwość zgromadzenia i udostępniania literatury oraz przeprowadzania pogadanek.
W dniu 4 czerwca 2018 roku w Oddziale Dziecięcym Biblioteki Publicznej w Gryfinie
oraz w Zespole Szkół w Chwarstnicy zorganizowano warsztaty bajkoterapeutyczne.
Warsztaty przeprowadził Pan Wojciech Kołyszko – uznany i nagradzany autor bajek
terapeutycznych dla dzieci, którego opowiadania wykorzystywane są do zajęć
biblioterapeutycznych prowadzonych w Oddziale Dziecięcym z przedszkolakami i uczniami
placówek oświatowych Miasta i Gminy Gryfino.
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IV.
DZIALANIA WSPOMAGAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB
FIZYCZNYCH SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.
Wsparcie finansowe i lokalowe Gryfińskiego Stowarzyszenia Abstynenta ,,Feniks”.
Kierunek działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych:
⋅ Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie
wspierała finansowo działania podejmowane przez Gryfińskie Stowarzyszenie Abstynenta
,,Feniks”, którego członkowie dzięki otrzymanej pomocy uczestniczyli w Pieszej
Pielgrzymce Trzeźwości z Żabnicy do Rokitna, Rekolekcjach Trzeźwościowych, X Zlocie
Radości Regionu Warta oraz w Zlocie Radości Regionu Zachodniopomorskiego. W okresie
od stycznia do sierpnia 2018 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gryfinie ponosiła wydatki z tytułu dostarczanych mediów w lokalu
użytkowym położonym w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 8.

W ramach współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Gryfinie dofinansowano
zakup koszulek na 85 Masowe Biegi Przełajowe pod hasłem ,,Fajne bieganie na zawołanie”.

Miejska Izba Wytrzeźwień
W ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Gryfino a Gminą Miastem
Szczecin przekazano również dotację przeznaczoną na pobyt osób przewiezionych
z terenu Miasta i Gminy Gryfino do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie, która została
zaplanowana w budżecie Straży Miejskiej w Gryfinie.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie
wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gryfinie wykonywała czynności i zadania zgodnie
z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym
Programem Przeciwdziałania Narkomanii, ustawą o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii.
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Poniżej przedstawiono analizę zaplanowanych oraz faktycznie wydanych środków
finansowych w roku 2018:

Lp.

Nazwa Programu

Środki zaplanowane

Środki wydatkowane

1

Gminny Program Profilaktyki
I Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

509.760,00 zł

448.725,51 zł

2

Gminny Program
Przeciwdziałaniu Narkomanii

24.360,00 zł

21.171,86 zł
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Załącznik nr 1

Lp.

Rodzaj finansowanych działań

Przeznaczenie środków

Kwota
wydatkowana

1.

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

- wynagrodzenie członków Komisji
- szkolenia
- wykonanie legitymacji służbowych
- koszty postępowania sądowego

54.143,43 zł

2.

Punkt Doradztwa i Konsultacji

- wynagrodzenia specjalistów
- koszty eksploatacyjne

25.644,29 zł

3.

Poradnia Leczenia Uzależnień

- wynagrodzenia specjalistów

96.204,00 zł

4.

Półkolonie letnie i zimowe

- organizacja półkolonii przez Gryfiński
Dom Kultury na zlecenie Ośrodka Pomocy
Społecznej

62.557,19 zł

5.

Cykl bajek profilaktycznych

- organizacja spektakli profilaktycznych
przez Teatr Kurtyna i Teatr Edu Artis
na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej

13.954,91 zł

6.

Kolonia socjoterapeutyczna

- organizacja kolonii na zlecenie Ośrodka
Pomocy Społecznej

30.895,47 zł

7.

Mini Mundial

- współorganizacja turnieju piłkarskiego
wraz ze Stowarzyszeniem Kultury
fizycznej Sports Academy

7.149,99 zł

8.

Zakup książek do Oddziału
Dziecięcego / Warsztaty
bajkoterapeutyczne

- dofinansowanie działań na wniosek
Biblioteki Publicznej w Gryfinie

2.863,70 zł

9.

Szkolenia FAS

- organizacja szkoleń na zlecenie Ośrodka 2.240,00 zł
Pomocy Społecznej

10.

Zakup koszulek na 85 Masowe
Biegi Przełajowe

- dofinansowanie zakupu na wniosek
Ośrodka Sportu i Rekreacji

2.988,50 zł

11.

Spektakle profilaktyczne
organizowane w Szkole
Podstawowej nr 3 w Gryfinie

- dofinansowanie organizacji na wniosek
Szkoły Podstawowej nr 3

1.480,00 zł

12.

Wsparcie finansowe i lokalowe
Gryfińskiego Stowarzyszenia
Abstynenta ,,Feniks”

- wparcie lokalowe wynikające
z zawartego porozumienia
- dofinansowanie wyjazdów dla członków
Stowarzyszenia

17.866,74 zł
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13.

Diagnoza problemów i zjawisk
społecznych

- realizacja na zlecenie Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gryfinie

6.494,40 zł

14.

Zespół Profilaktyki Uzależnień i
Przeciwdziałaniu Przemocy

- wynagrodzenia pracowników
oraz pochodne

145.414,75 zł

15.

Straż Miejska

- dotacja

6.500,00 zł

16.

Wydział Edukacji i Spraw
Społecznych

- dotacja

85.000,00 zł

17.

Centrum Usług Wspólnych

- dotacja

2.380,00 zł
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