DRUK NR 1/XXI

Informacja o realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w roku 2015
W okresie od stycznia do grudnia 2015 Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania
Narkomanii był realizowany w zakresie:
1. Zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu, narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem.
Na mocy artykułu 21 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi leczenie osób uzależnionych od alkoholu jest
bezpłatne.
Poziom finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń zdrowotnych
w obszarze leczenia uzależnień nie zabezpiecza jednakże realnego popytu na te świadczenia.
Dostępność i wysoka jakość profesjonalnej terapii uzależnień warunkuje skuteczność
wszystkich innych działań podejmowanych na rzecz osób z problemem alkoholowym
i członków ich rodzin. Jeżeli na terenie gminy działa zakład lecznictwa odwykowego,
zadaniem samorządu terytorialnego jest udzielenie mu takiego wsparcia, jakie pozwalałoby na
realizację efektywnych programów psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia.
Dlatego też ustawodawca zarówno w ustawie o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jak i w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii do zadań
własnych gminy wpisał zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.
Ośrodek Pomocy Społecznej zlecił prowadzenie psychoterapii wyspecjalizowanym
terapeutom, posiadającym odpowiednie certyfikaty do prowadzenia terapii w zakresie
lecznictwa odwykowego. Terapia skierowana była do osób uzależnionych od alkoholu oraz
współuzależnionych a także Dorosłych Dzieci Alkoholików. Dzięki umowom podpisywanym
przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia
od Alkoholu była dostępna dla osób potrzebujących pomocy przez pięć dni w tygodniu.
Dodatkowo NZOZ w którym znajduje się Poradnia zatrudniał terapeutę na jeden dzień
w tygodniu.
W ramach środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w roku 2015:
- opłacano koszta związane z utrzymaniem bezpośredniego numeru telefonu
do Poradni - 590 zł
- zakupiono materiały edukacyjne dla pacjentów – 1.030 zł
Część mieszkańców domów pomocy społecznej spożywających alkohol szkodliwie
lub od niego uzależniona stwarzała poważne problemy dla współmieszkańców oraz
dla personelu. Dochodziło do aktów agresji pomiędzy współmieszkańcami i w stosunku do
personelu. Często interweniowała policja. Osoby zatrudnione w DPS-ach nie miały ani
wystarczającej wiedzy, ani umiejętności w zakresie rozpoznawania problemów alkoholowych
swoich podopiecznych i prowadzenia interwencji motywujących do zmiany zachowań
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związanych ze spożywaniem alkoholu. Z tego powodu Ośrodek Pomocy Społecznej na skutek
monitów dyrekcji DPS-u w Dębcach od 2010 r. zleca terapeucie, konsultacje w tym DPS-e
osób pijących problemowo, prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych oraz
realizowanie zajęć dla tych pensjonariuszy, którzy z racji niepełnosprawności nie mogą
skorzystać z pomocy placówek lecznictwa odwykowego. Zajęcia w DPS-ie odbywają się
cztery razy w miesiącu. Obecnie, po sześciu latach realizacji działania u osób uczestniczących
w terapii odwykowej można zauważyć znaczny spadek agresji w stosunku do siebie jak i do
personelu. Mieszkańcy zmotywowani są do większej troski o własne zdrowie. Są bardziej
otwarci i chętniej angażują się w prace społeczne na rzecz DPS-u. Z pozytywnym skutkiem
organizują sobie czas wolny bez alkoholu. Efektem tego też coraz dłuższe okresy abstynencja
od alkoholu a nawroty picia coraz krótsze. Ponadto terapeuta bardzo ściśle współpracuje
z kierownictwem placówki w rozwiazywaniu problemów alkoholowych. Przeszkolony
tez został personel DPS-u w zakresie choroby alkoholowej i sposobów postępowania
z uzależnionymi.
Szkody zdrowotne wywołane alkoholem nie ograniczają się do szkód występujących
tylko u osób uzależnionych, lecz dotyczą także członków ich rodzin.
W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej od 2007 zleca
prowadzenie konsultacji w działaniach interwencyjno – wspierających dla osób
współuzależnionych i członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu. W roku 2015
konsultacje odbywały się co dwa tygodnie (wtorek w godz. 8-13) i prowadzone były przez
wykwalifikowanego psychologa – terapeutę. Z konsultacji korzystało ok 10 osób miesięcznie.
Ponadto osoby uzależnione od alkoholu i ich rodziny dwa razy w tygodniu mogły
skorzystać z konsultacji lekarza psychiatry.
Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 26 października 1982 r. „osoby, które w związku
z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich,
uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,
kieruje się na badania przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego”. Wynik tych badań – stanowiący opinię
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – służył sądowi za podstawę do ewentualnego
orzeczenia o obowiązku poddania się przez tę osobę leczeniu odwykowemu. W ramach
zapisu powyższego artykułu Komisja składała wnioski do Sądu Rejonowego w Gryfinie,
który kierował ww. osoby na badanie przez biegłego a kosztami obciążał Ośrodek Pomocy
Społecznej.
W sumie na wydatki związane z zatrudnieniem terapeutów dla osób uzależnionych
i współuzależnionych, psychiatry, sporządzanie opinii przez biegłych wydano łącznie kwotę
110.334 zł.
2. Udzielania rodzinom, w których występowały problemy narkomani
i/lub alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie,
W ramach realizacji tego zadania przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie
już od 2005r. działa Punkt Informacyjno – Konsultacyjny, który dostępny jest
dla mieszkańców gminy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz dodatkowo w godzinach popołudniowych (od 16.00 do 18.00). Osoby
zgłaszające się do Punktu w 2015 mogły skorzystać z bezpłatnych porad prawnika
i psychologa oraz terapeuty uzależnień od narkotyków, terapeuty rodzinnego i mediatora.
Dodatkowo ze środków zabezpieczonych w budżecie gminy – (przeciwdziałanie przemocy)
zatrudniony został specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
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W 2015r. osoby dyżurujące w godzinach popołudniowych w Punkcie Informacyjno –
Konsultacyjny udzieliły 363 porad. Najwięcej porad, bo aż 231 udzielił prawnik.
Na wydatki związane z zatrudnieniem osób dyżurujących w Punkcie Informacyjno –
Konsultacyjnym w godzinach popołudniowych wydano łącznie kwotę 17.315 zł.
3. Prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenia
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych,
W ramach realizacji zadań ustawowych w 2015r podjęto następujące działania:
- sfinansowano cztery przedstawienia profilaktyczne do uczniów Zespoły Szkół
w Gryfinie. Przedstawienie obejrzała ok 690 uczniów szkoły. Łączny koszt – 1.400 zł
- poprzez zakup medali dofinansowano 78 Masowe Biegi Przełajowe. Koszt zakupu
1000 szt. medali to kwota 3.111 zł
- zakupiono gry planszowe z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników I Otwartego
Turnieju Szachowego „Rodzina przy Szachownicy” – 457 zł
- sfinansowano spotkanie i wykład z Dorotą Zawadzką na temat „Jak wpoić dziecku
szacunek dla wartości – bajki wychowawcze” Koszt spotkania 2.300 zł
- dofinansowano turniej piłki nożnej dla dzieci klas III-VI z terenu miasta i gminy Gryfino
pn. Mini Mundial 2015. W turnieju wzięło udział 120 uczniów. Łączny koszt – dotacja dla
organizatora, catering dla dzieci, przewóz kibiców do Szczecina na stadion Pogoni i powrót –
24.840 zł. Kwota dotacji – 20.000 zł została przekazana do dyspozycji Wydziału Spraw
Społecznych.
- sfinansowano w dwóch szkołach program profilaktyczny „Smak życia, czyli debata
o dopalaczach” – Koszt 1.100 zł
- dofinansowano nagrody w konkursach organizowanych podczas Dnia Dziecka
w Sobiemyślu. Zakup gier planszowych za kwotę 434 zł
- w okresie od kwietnia do czerwca finansowano warsztaty arteterapeutyczne dla 7 osób.
Koszt warsztatów 6.400 zł + koszt przejazdu do Niemiec 900 zł
- zakupiono materiały dla 330 uczniów i przeszkolono 17 nauczycieli do realizacji
programu profilaktycznego „Program Domowych Detektywów, czyli Jaś i Małgosia na
tropie” Program ma na celu opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród nastolatków. Został on
skierowany do wszystkich uczniów klas V z terenu miasta i gminy. Trwa ok 12 tygodni a jego
założenia przewidują czyny udział uczniów, pedagogów jak i rodziców. Koszt materiałów i
szkolenia – 5502 zł
- z uwagi na liczne zgłoszenia osób korzystających z punktu informacyjno –
konsultacyjnego odnośnie braku zapewnienia poufności informacji przekazywanych w trakcie
korzystania z porad osób dyżurujących zakupiono sprzęt rtv który został umieszczony na
korytarzu. Koszt 350 zł. Zamontowany na korytarzu sprzęt i odtwarzanie na nim dźwięków
pozwolił zagłuszyć informacje przekazywane przez osoby korzystające z dyżurów prawnika,
psychologa, terapeuty itp. Zapewniło to jednocześnie komfort psychiczny zarówno osobom
korzystającym jak i czekającym w kolejce do specjalistów.
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- dofinansowano spotkanie i warsztaty arteterapeutyczne z Emilią Dziubak – uznaną
i nagradzaną ilustratorką bajek dla dzieci. Koszt zajęć 700 zł. materiały do zajęć zapewniła
Biblioteka Publiczna w Gryfinie
- sfinansowano dwa spotkania autorskie z Roksaną Jędrzejewską – Wróbel. Jedno
spotkanie w CAL w Gryfinie dla ok. 70 dzieci oraz drugie w Zespole Szkół w Chwarstnicy
dla ok. 80 dzieci. Roksana Jedrzejewska Wróbel to znana i nagradzana autorka bajek
terapeutycznych dla dzieci. Koszt obu spotkań – 1.600 zł
- sfinansowano dwa szkolenia dla pracownika Urzędu Miasta i Gminy Gryfino w zakresie
wydawania, kontrolowania, cofania i wygaszania zezwoleń oraz kontroli wiarygodności
oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu – 640 zł
- sfinansowano szkolenia dla dwóch pracowników na temat wydatkowania środków
z funduszu alkoholowego przez JST – 703 zł
- sfinansowano obowiązkowe szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gryfinie oraz członków grup roboczych Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gryfinie – Koszt
szkolenia – 6.960 zł
- jak co roku dofinansowano półkolonie zimowe i letnie dla dzieci z Miasta i Gminy
Gryfino. Półkolonie zimowe organizowane były w GDK i Zespole Szkół w Gardnie.
Natomiast półkolonie letnie - w GDK i Zespole Szkół w Chwarstnicy. Łącznie w
półkoloniach udział wzięło 120 dzieci. Całkowity koszt półkolonii letnich i zimowych –
45.326 zł. W tym kwota 3.740 zł została przekazana do dyspozycji ZEAS w Gryfinie
- dofinansowano organizację Dnia Dziecka w Gryfinie. W ramach dofinansowania
zorganizowano rodzinny konkurs plastyczny pn. „Witajcie w naszej bajce” Celem konkursu
było wspólnie z mamą, tatą, babcią lub dziadkiem narysować ilustrację do bajki którą
wspólnie czytali. Koszt zakupu lizaków, art. plastycznych, gier planszowych z
przeznaczeniem na nagrody – 455 zł
- dofinansowano warsztaty plenerowe dla dzieci w Daleszewie pt. „Moje ulubione
wakacje”. Zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów oraz drobne
upominki dla osób, których prace zostały wyróżnione. Koszt 672 zł
- zakupiono książki o tematyce związanej z profilaktyka alkoholowa, narkotykową,
z przemocą w rodzinie, pedagogiką i psychologia oraz zdrowiem człowieka dla Biblioteki
Publicznej w Gryfinie oraz gry planszowe na zajęcia z biblioterapii – 5.301 zł
- zlecono druk biuletyn Gryfińskich Rajdów Rowerowych na 2015r. w ramach programu
profilaktycznego „Jestem szczęśliwy – nie biorę, nie piję, jeżdżę rowerem, więc zdrowo
żyję”. Łączny koszt wykonania biuletynów 1350 zł
- sfinansowano twórcze warsztaty dla dzieci w CAL – 3.000 zł
- dofinansowano I Piłkarską Przedszkoliadę. W ramach dofinansowania dla zawodników
zakupiono medale, wodę oraz jabłka – Koszt – 724 zł
- sfinansowano udział 12 dzieci z terenu Miasta i Gminy Gryfino w 10 dniowej kolonii
z programem profilaktycznym. Kolonia zorganizowana została w Poroninie. W ramach
kolonii prowadzony był program profilaktyczny. Koszt kolonii to kwota 9.588 zł
- w okresie wypoczynku letniego prowadzona była kampania informacyjna „Alkohol
ciągnie na dno”. Jej celem było propagowanie trzeźwości i ukazanie zagrożeń i negatywnych
skutków spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych podczas letniego
wypoczynku, szczególnie nad wodą. W ramach kampanii na terenie kąpielisk rozwieszane
były plakaty informacyjne oraz rozdawane breloki pływające do kluczy z hasłem kampanii.
Koszt zakupu 500 szt. breloków z wykonaniem nadruku 1.150 zł
- w bieżącym roku uczniowie klasy policyjnej z Zespołu Szkól Ogólnokształcących
w Gryfinie wzięli udział w Ogólnopolskim Przystanku PaT w Warszawie. W ramach środków
pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
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w połowie został pokryty przejazd do Warszawy wraz z powrotem. Koszt przejazdu
- 2.250 zł. Kwota powyższa został przekazana do dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych.
4. Wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i/lub narkomanii.
Realizując poszczególne zadania gminnych programów, gmina może powierzyć
ich wykonanie organizacjom pozarządowym, pod warunkiem, że w statucie tej organizacji
znajdują się zapisy określające jej zaangażowanie w sprawy związane z rozwiązywaniem
problemów alkoholowych i/lub problemów narkomanii.
W roku 2015 :
- przekazano do Wydziału Spraw Społecznych kwotę 60.000 zł na realizację
zadania gminy - prowadzenie świetlic opiekuńczo wychowawczych znajdujących się na
terenie Miasta i Gminy Gryfino. W ramach prowadzonych działań objęto opieką
120 dzieci w tym około 40 dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym.
- wydatkowano 6.000 zł na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin działaniami
profilaktycznymi osób z Miasta i Gminy Gryfino zagrożonych uzależnieniem od alkoholu
a dowiezionych w stanie nietrzeźwym do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie.
Podstawę wypłaty stanowi porozumienie zawarte pomiędzy obiema gminami. Kwota 6.000 zł
została przekazana do dyspozycji Straży Miejskiej w Gryfinie
- sfinansowanie zakwaterowanie i wyżywienie dla 25 osób - członków Gryfińskiego
Stowarzyszenia Abstynenta „Feniks”, które uczestniczyły w dniach 02-03 maja 2015r.
w Pieszej Pielgrzymce Trzeźwościowej z Żabnicy do Rokitna – 1.300 zł
- dofinansowanie wyjazdu dla 4 osób – członków rodzin Gryfińskiego Stowarzyszenia
Abstynenta „Feniks”, na Rekolekcje
Młodzieżowe w Rokitnie – 605 zł (koszt
zakwaterowania i wyżywienia)
- sfinansowano zakwaterowanie, koszt uczestnictwa oraz wyżywienie dla 12 członków
Gryfińskiego Stowarzyszenia Abstynenta Feniks podczas trzydniowego pobytu na Zlocie
Radości AA Regionu Zachodniopomorskiego w Sarbinowie. Koszt – 2.370 zł
- udzielono wsparcia lokalowego Gryfińskiemu Stowarzyszeniu Abstynenta „Feniks”.
Na podstawie zawartego porozumienia Stowarzyszenie bezpłatnie korzysta z pomieszczeń
znajdujących się w budynku przy ul Sprzymierzonych 8. Ze środków pochodzących z opłat
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pokrywane są wszelkie koszty
związane z utrzymaniem ww. lokalu, tj. energię elektryczną, wodę, ścieki, CO, wywóz
śmieci. W roku 2015 koszty te wyniosły ok. 9.400 zł
5. Podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze
oskarżyciela publicznego,
W roku 2015 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
nie ujawniła naruszeń przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy.
W 2015r. Gminna Komisja pracowała w trzech podkomisjach tematycznych spotykając się:
1. Podkomisja ds. pomocy terapeutycznej i interwencji kryzysowej – 31 razy
2. Podkomisja ds. przestrzegania prawa i kontroli – 28 razy
3. Podkomisja ds. informacji, edukacji i profilaktyki – 22 razy
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Podkomisja ds. pomocy terapeutycznej i interwencji kryzysowej przeanalizowała 190
wnioski skierowane do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Gryfinie o wszczęcie procedury zmierzającej do objęcia leczeniem odwykowym osób
uzależnionych od alkoholu. Przeprowadziła rozmowę motywacyjno – interwencyjną ze 130
osobami.
Skierowano do Sądu Rejonowego w Gryfinie 19 wnioski o wszczęcie postępowania
w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
Podkomisja ds. przestrzegania prawa i kontroli głównie dokonywała kontroli punktów
sprzedaży alkoholu i wydawał opinie w sprawie lokalizacji punktu i jego zgodności
z uchwałami rady gminy. Podkomisja dokonała czynności sprawdzających w 64 punktach
sprzedaży napojów alkoholowych.
Ponadto członek Gminnej Komisji uczestniczył w 60 posiedzeniach grup roboczych
powołanych w ramach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie.
Na działania związane z pracami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych wydatkowano kwotę 31.540 zł
W ramach środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych dodatkowo pokrywane były koszty wynikające z zatrudnienia pracowników
„pierwszego kontaktu” oraz inne tj.
- wynagrodzenie z pochodnymi (3 pracowników) – 144.772 zł
- podróże służbowe i krajowe – 887 zł
- prenumerata czasopism – 550 zł
- zakup znaczków sądowych – 760 zł
- przegląd i konserwacja kopiarki – 599 zł
- opłaty pocztowe – 2.736 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.080 zł
- opłaty za telefon – 450 zł
- zakup materiałów biurowych – 1.034 zł
W roku 2015 na realizację Gminnego Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę
ok 532 tys. zł
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