Sprawozdanie z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2016 rok.
Realizując zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na 2016 rok, przyjętego uchwałą nr XII/169/15 przez Radę
Miejską w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 października 2015 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.
3. Prowadzenie działalności Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy
w Rodzinie.
4. Podejmowanie przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie procedury „Niebieska Karta” realizowanej przez Grupy Robocze.
5. Prowadzenie działalności Placówek Wsparcia Dziennego.
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 - 2016”, udział wzięło
3.916 uczniów, zdobywając 14 nagród indywidualnych.
2. Zakup i dystrybucja materiałów dla szkół do ogólnopolskich akcji: „Zachowaj
Trzeźwy Umysł”, oraz wydawnictw tematycznych.
3. 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 sportowe, w których udział wzięło 215 uczniów i 15 opiekunów,
- konkursy profilaktyczne dla 1.209 uczniów,
- zajęcia pozalekcyjne, w których udział wzięło 685 uczniów
4. 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.
5. Dystrybucja miesięczników z zakresu profilaktyki uzależnień – „Niebieska Linia”,
„Remedium”, „Świat Problemów” przeznaczonych dla OPS, Gimnazjów, GKRPA.
6. Wspieranie działań w ramach realizacji szkolnych i środowiskowych programów
profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży poprzez zakup artykułów
do zajęć, materiałów i nagród konkursowych oraz poczęstunku dla uczestników.
7. Szkolenie dla 8 pedagogów szkolnych w ramach programu Golden Five..

8. Cykliczny udział 4 osób w szkoleniach z problematyki uzależnień i przemocy.
9. Realizacja programów profilaktycznego - „Spójrz na siebie inaczej” w ramach
grupy wsparcia, w której uczestniczył0 8 osób.
10. Szkolenie w zakresie profilaktyki uzależnień dla 72 gimnazjalistów i 6 nauczycieli.
11. W ramach współpracy z Powiatową Szkołą Liderów w Mikołowie sfinansowano
szkolenie dla 4 młodzieżowych animatorów programów profilaktycznych.
12. Wymiana doświadczeń w rozwiązywaniu problemów uzależnień na poziomie
lokalnym poprzez udział w Śląskim Forum Profilaktyki Uzależnień.
13. Udział w ogólnopolskiej akcji – „Postaw na Rodzinę”.
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. Realizacja przez ZHP projektu „Razem Łatwiej” wraz ze zorganizowaniem obozu
rekreacyjnego z programem profilaktycznym, w którym uczestniczyło 36 osób
(20 dzieci, 10 harcerzy i 6 wolontariuszy).
2. Realizacja przez Stowarzyszenie „Feniks”
- projektu „WiP – wakacje i profilaktyka” jako program profilaktyczny, w którym
uczestniczyło 40 dzieci i młodzieży oraz 23 rodziców,
- projektu „Dzień Promocji Zdrowia – Czerwionka-Leszczyny 2016” w którym
według szacunku, minimum 300 mieszkańców skorzystało z bezpłatnych badań,
konsultacji i porad. W realizacji projektu zaangażowanych było 6 osób.
3. Realizacja przez Stowarzyszenie „Najważniejsza jest tradycja” projektu programu
„Profilaktyczna Nawigacja – Wypoczynek i Integracja”, w którym udział wzięło
240 dzieci i młodzieży, 37 rodziców i 9 wolontariuszy.
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 3 kontrole przestrzegania zasad
i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w 15 placówkach (11 sklepów, 4 lokale gastronomiczne).
Na realizację zadań w 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował środki
finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w kwocie 696.429,94 zł.
Ponadto dotacja dla organizacji pozarządowych w kwocie 53.378,00 zł udzielona
przez Urząd Gminy i Miasta
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