Sprawozdanie z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny za 2012 rok.
Realizując zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2012 rok,
przyjętego przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach uchwałą nr
XVI/176/11 z dnia 16 grudnia 2011 roku, podjęto następujące działania:
I. W zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych
od alkoholu, a także udzielania rodzinom z problemem alkoholowym, pomocy
psychospołecznej, prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie:
1. Współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego w zakresie terapii osób
uzależnionych od alkoholu dobrowolnie podejmujących leczenie, a także z sądem
i biegłymi sądowymi w zakresie badań i wydawania opinii w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu oraz wskazania rodzaju zakładu leczniczego wobec
osób zobowiązanych do podjęcia leczenia odwykowego.
2. Podejmowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
czynności zmierzających do objęcia leczeniem osób uzależnionych od alkoholu,
w wyniku czego skierowano do sądu 50 wniosków wobec osób nadużywających
alkoholu w celu dalszego rozpatrzenia i ewentualnego zobowiązania do leczenia
odwykowego, w 51 sprawach zakończono postępowanie bez kierowania do sądu,
a 36 spraw w trakcie postępowania pozostało do rozpatrzenia w 2013 roku.
Rozpatrywano 137 spraw w zakresie zdiagnozowania problemu alkoholowego.
3. W trakcie pełnionych dyżurów, członkowie GKRPA przeprowadzili 109 rozmów
interwencyjno-motywacyjnych z osobami nadużywającymi alkoholu oraz udzielili
53 informacje o możliwościach pomocy osobom z problemem alkoholowym.
4. Prowadzenie działalności Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy
w Rodzinie, w którym dla 301 osób udzielono 837 konsultacji, w tym 613
alkoholowych i 224 przemocowych. W ramach konsultacji udzielono 178 porad
prawnych, 263 psychologiczne i 396 w sprawach uzależnień i przemocy.
5. Dotacja dla organizacji pozarządowej na zorganizowanie w okresie wakacji
obozu integracyjnego dla 24 dzieci i młodzieży wraz z realizacją programu
profilaktycznego: „Razem raźniej” dla 38 uczestników.
6. Realizacja programu „Najważniejsza jest rodzina, bo tu wszystko się zaczyna” dla
120 uczestników akcji wakacyjnej w ramach dotacji dla organizacji pozarządowej.
7. Dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację programu „Wczasy w siodle koń moim przyjacielem” dla 16 uczestników.
8. Prowadzenie działalności Świetlic Terapeutyczno-Środowiskowych w zajęciach,
których uczestniczyło codziennie średnio ok. 53 dzieci (na liście 160).
W zajęciach klubu młodzieżowego uczestniczyło średnio 12 osób (na liście 44) .
II. W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w ramach pomocy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży we współpracy z instytucjami
działającymi w środowiskach lokalnych.
1. W ogólnopolskiej kampanii medialnej „Zachowaj Trzeźwy Umysł - 2012”, udział
wzięło 2.981 dzieci i młodzieży, zdobywając 12 nagród indywidualnych.
2. Dystrybucja materiałów do ogólnopolskich akcji: „Postaw na rodzinę”, „Dzień
Babci i Dzień Dziadka”, „Dzień Matki i Dzień Ojca”, „Dzień Dziecka”.

3. Przedstawienie 3 teatralnych programów profilaktycznych - „Przepraszam Cię
mamo”, „Być sobą”, „Nad przepaścią” w których uczestniczyło 448 uczniów oraz
23 nauczycieli.
4. Wspieranie organizowanych lokalnie imprez promujących model na trzeźwy styl
zabawy i spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, realizowanych przez
placówki oświatowe w ramach zajęć pozalekcyjnych, poprzez zakup materiałów
do ich przeprowadzenia oraz nagród i poczęstunku dla uczestników:
- Zawody Pływackie w ramach ogólnopolskiej akcji „Twoje zdrowie w Twoich
rękach” - w których udział wzięło 270 uczniów, 30 opiekunów i 20 rodziców.
5. Publikacja informacji o prowadzonych na terenie gminy ogólnopolskich akcjach
profilaktycznych, o miejscach i formach pomocy w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz rozwiązywania problemów alkoholowych.
6. Prenumerata miesięczników z zakresu profilaktyki uzależnień - „Remedium”
„Świat Problemów” przeznaczonych dla GKRPA, OPS, PPP, Gimnazjów.
7. Zakup wydawnictw, scenariuszy wychowawczych i świetlicowych dla szkół w celu
realizacji szkolnych programów profilaktycznych oraz akcji ogólnopolskich.
8. Wspieranie działań w ramach realizacji szkolnych i środowiskowych programów
profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży poprzez zakup sprzętu do
zajęć, materiałów i nagród konkursowych oraz poczęstunku dla uczestników.
9. Sfinansowanie cyklu szkoleniowego w zakresie „Monitorowanie rozwiązywania
problemów uzależnień na poziomie lokalnym dla 4 osób.
10. Sfinansowanie udziału 1 osoby w szkoleniu pn. „Zadania i kompetencje Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych”.
11. W ramach współpracy z Powiatową Szkołą Liderów w Mikołowie sfinansowano
szkolenie dla 4 młodzieżowych animatorów programów profilaktycznych.
12. Wymiana doświadczeń w rozwiązywaniu problemów alkoholowych na poziomie
lokalnym poprzez udział w Ogólnopolskiej Sieci Gmin Wiodących, Śląskim Forum
Profilaktyki Uzależnień oraz Kapitule Trzeźwego Umysłu. Udział wzięły 4 osoby.
III. W zakresie kształtowania polityki lokalnej dotyczącej obrotu napojami alkoholowymi,
ograniczania dostępności do alkoholu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
1. Uchwała Rady Miejskiej Nr LI/597/10 z dnia 25 czerwca 2010 roku, ustaliła
liczbę 180 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) oraz potwierdziła dotychczas obowiązujące pozaustawowe
zasady usytuowania i sprzedaży alkoholu w gminie Czerwionka-Leszczyny.
2. Zespół Kontrolny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przeprowadził kontrole przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych w 24 punktach sprzedaży (16 sklepów,
7 lokali gastronomicznych, 1 stacja paliw).
Na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2012 roku z budżetu gminy wydatkowano ogółem – 672.342,45 zł
(w tym dotacja dla organizacji pożytku publicznego na kwotę 40.000,00 zł).
Dodatkowe środki finansowe na realizację:
- rozdział 85201 – 68.724,84 (placówki opiekuńczo-wychowawcze)
- rozdział 85205 – 7.900,00 (dotacja z MPiPS dla świetlicy)

