Sprawozdanie z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2013 rok.
Realizując zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na 2013 rok, przyjętego uchwałą nr XXVI/338/12 przez
Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku, podjęto
następujące działania:
I. W zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych
od alkoholu i narkotyków, osób zagrożonych uzależnieniem, oraz udzielania
rodzinom z problemem uzależnień, 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.
Do sądu skierowano 51 wniosków wobec osób nadużywających alkoholu w celu
dalszego rozpatrzenia i ewentualnego zobowiązania do leczenia odwykowego,
w 79 sprawach zakończono postępowanie, 29 spraw do postępowania w 2014 r.
Rozpatrywano 159 spraw w zakresie zdiagnozowania problemu alkoholowego.
Członkowie GKRPA przeprowadzili 124 rozmowy interwencyjno-motywacyjne
z osobami nadużywającymi alkoholu, udzielili 77 informacji o możliwościach
pomocy osobom z problemem alkoholowym oraz brali udział w 243 spotkaniach
Grup Roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3. Prowadzenie działalności Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy
w Rodzinie, w którym dla 456 osób udzielono 1.304 konsultacje, w tym 909
alkoholowych i 395 przemocowych. W ramach konsultacji udzielono 392 porady
prawne, 282 psychologiczne i 630 w sprawach uzależnień i przemocy.
4. Podejmowanie przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie procedury „Niebieska Karta” realizowanej przez Grupy Robocze.
Prowadzono 222 postępowania, odbyto 7 posiedzeń, 511 spotkań, wypełniono
148 formularzy Niebieskich Kart C oraz 107 formularzy Niebieskich Kart D.
Do GKRPA skierowano 83 osoby, które stosując przemoc nadużywały alkoholu.
5. Prowadzenie działalności Placówek Wsparcia Dziennego w zajęciach, których
w ciągu uczestniczyło 190 dzieci i młodzieży, średnio dziennie 66.
W zajęciach klubu młodzieżowego uczestniczyło 66 osób, średnio dziennie 15.
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 „Zachowaj Trzeźwy Umysł - 2013”, udział wzięło
3.102 uczniów, zdobywając 11 nagród indywidualnych.
2. Zakup i dystrybucja materiałów do ogólnopolskich akcji: „Zachowaj Trzeźwy
Umysł”, „Wakacje bez alkoholu” oraz wydawnictw tematycznych.

3. Prezentacja 3 teatralnych programów profilaktycznych - „Życie nie po to jest by .”,
„Utracone marzenia”, „Światełko w tunelu” w których uczestniczyło 310 uczniów
szkół podstawowych, 590 gimnazjalistów oraz 50 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 których udział wzięło 200 uczniów i 16 opiekunów,
- turniej piłki Nożnej dla 150 uczestników z 13 placówek świetlicowych,
- konkursy plastyczne i quizy wiedzy na temat narkomanii dla 81 uczniów,
- przedszkolny festyn rodzinny „Mama tata i ja” dla 190 uczestników.
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. Dystrybucja miesięczników z zakresu profilaktyki uzależnień - „Remedium”
i „Świat Problemów” przeznaczonych dla GKRPA, OPS, PPP, Gimnazjów.
7. 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.
8. Zorganizowanie szkolenia dla 37 osób i sfinansowanie warsztatów dla 16 osób,
członków Grup Roboczych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
9. Sfinansowanie pogadanek profilaktycznych dla 76 uczniów gimnazjum na temat
szkodliwości używek, a zwłaszcza napoi alkoholowych.
10. Realizacja programów profilaktycznych - „Szkoła dla rodziców i wychowawców”,
„Uwalniamy Mamy”, Aktywni-Samodzielni”, w których uczestniczyło 52 rodziców.
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 wzięło 7 osób.
III. W zakresie wspomagania organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów
uzależnień i wynikających z nich problemów społecznych w ramach działalności
pożytku publicznego przez udzielenie dotacji na:
1. Zorganizowanie w okresie wakacji obozu integracyjnego dla 25 dzieci i młodzieży
wraz z realizacją programu profilaktycznego „Razem Łatwiej” dla 35 uczestników.
2. Realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego „Z rodziną po zdrowie” dla
102 uczestników akcji wakacyjnej.
IV. W zakresie kształtowania polityki lokalnej dotyczącej obrotu napojami alkoholowymi,
ograniczania dostępności do alkoholu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
1. Zespół Kontrolny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wspólnie ze Strażą Miejską przeprowadził kontrole przestrzegania zasad
i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w 15 punktach sprzedaży (12 sklepów i 3 lokale gastronomiczne).
Na realizację zadań w 2013 r. wydatkowano środki finansowe pochodzące z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 785.251,61 zł.
(w tym dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 40.900,00 zł).

