Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2020r.
Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.) oraz art.17 ust.1 pkt 1 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 poz. 1876) uchwalono Uchwałę Nr V/23/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26
stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2011-2020, zgodnie z którą realizowany był
Harmonogram realizacji zadań Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020r.
Realizacja zadań Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020r. zakładała kwotę 219.000,00zł. Poniżej
przedstawiamy sprawozdanie z wykonania realizacji zadań Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2020r. na
kwotę 194.504,97zł.
Zadania w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020r. realizowane były przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkołę Podstawową w Nowej Wsi Wielkiej oraz w Brzozie,
Gminny Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Klub Turystyki Rowerowej Rowerowa Brzoza, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Gminny,
Policję.
Koordynowanie oraz nadzorowanie realizacji zadań Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020r. należało
do obowiązków kierownika Ośrodka Profilaktyki Alkoholowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie
L.p.
Sposoby realizacji zadania
1.
Monitorowanie liczby osób
korzystających z usług
w placówkach terapii
uzależnień
2.
Współpraca Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych z Zespołem
Interdyscyplinarnym
w zakresie udzielania wsparcia
ofiarom przemocy w rodzinie
3.
Podejmowanie rozmów
z osobami nadużywającymi

Bezpośredni realizatorzy zadania
członkowie Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych/ pracownicy socjalni
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
członkowie Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych /członkowie Zespołu
Interdyscyplinarnego

Wykonanie za 2020r.
7 osób skorzystało z usług w placówkach terapii
uzależnień

członkowie Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów

48 osoby nadużywające alkoholu oraz osoby
współuzależnione motywowano do podjęcia leczenia

Prowadzono 34 procedury „Niebieskiej Karty”, w 27
wszczętych procedurach „Niebieskich Kart”
powołany został członek GKRPA

4.

5.

alkohol i współuzależnionymi
oraz motywowanie do podjęcia
leczenia
Współpraca instytucji, komisji
w celu zwiększenia
skuteczności podejmowanych
działań w stosunku do osób
uzależnionych
Działania skierowane na
udzielenie wsparcia
psychologicznego, socjalnego,
prawnego dla rodzin i dzieci
zagrożonych uzależnieniami
i przemocą domową

6.

Zapewnienie dostępności
specjalistów przygotowanych
do pracy z członkami rodzin
z problemem przemocy

7.

Upowszechnianie informacji nt.
lokalnej oferty pomocy dla
członków rodzin z problemem
przemocy, w szczególności
z problemem alkoholowym

Alkoholowych/ pracownicy socjalni
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

35.250,51zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej/
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych/ Policja/
kuratorzy sądowi

Wspólne działania instytucji podjęte wobec 24 rodzin
z problemem nadużywania alkoholu

pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej/ członkowie Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych/ pracownicy Szkoły
Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej/
pracownicy Szkoły Podstawowej w
Brzozie/ Policja
członkowie Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych/ członkowie Zespołu
Interdyscyplinarnego

34 rodziny objęte wsparciem w ramach toczącej się
procedury Niebieska Karta, w tym 24 rodzin objętych
pomocą w związku z toczącym się postępowaniem
przed GKRPA

Kierownik Ośrodka Profilaktyki
Alkoholowej

24.489,20zł

3.501,53zł
Przekazanie informacji o placówkach
i stowarzyszeniach udzielających pomocy rodzinom
w kryzysie
–27 osoby, których dotyczy/ł problem przemocy
w rodzinie,
- 7 osób skorzystało z pomocy psychologa
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
Stworzenie informatora o placówkach
i stowarzyszeniach udzielających pomocy ofiarom
przemocy i sprawcom przemocy w tym z problemem
alkoholowym (tablice ogłoszeń oraz bip )
3.403,53zł

2. 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 dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych
L.p.

Sposoby realizacji zadania

1.

Wyposażenia w dodatkowe
materiały edukacyjne,
pomoce do prowadzenia
pracy profilaktycznej z
dziećmi, młodzieżą

2.

Prowadzenie działalności
świetlic środowiskowych
realizujących programy
profilaktyczne, edukacyjne
i rozwojowe, dożywianie
i pomoc w nauce (w okresie
roku z szkolnego
z wyłączeniem wakacji i ferii
zimowych)
Prowadzenie zajęć
profilaktycznych
organizowanych w Gminnym
Ośrodku Kultury
Organizacja programów
profilaktycznych dla całych
rodzin

Kierownik Ośrodka Profilaktyki
Alkoholowej/ wychowawca świetlic
środowiskowych w Nowej Wsi
Wielkiej oraz Brzozie/ trenerzyplastycy

Realizowanie wybranych
programów profilaktycznych
mających na celu
podnoszenie poziomu
samoświadomości dzieci na

pracownicy Szkoły Podstawowej
w Brzozie

3.

4.

5.

Osoby i instytucje realizujące
zadanie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

Stowarzyszenie Klub Turystyki
Rowerowej Rowerowa Brzoza

Wykonanie za 2020r.
Udostepnienie tablic profilaktycznych pt. „Żyj zdrowo i
bezpiecznie” Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej
do wykorzystania w ramach prowadzonych działań
profilaktycznych
396,06zł
Prowadzenie zajęć dla 92 dzieci w 2 świetlicach
środowiskowych w Nowej Wsi Wielkiej oraz w Brzozie
83.278,89zł

Zajęcia wakacyjne w Gminnym Ośrodku Kultury
w Nowej Wsi Wielkiej zorganizowane dla 45 dzieci,
3.500,00zł
X Bieg Trzeźwości organizowany przez Stowarzyszenie
Klub Turystyki Rowerowej Rowerowa Brzoza
10.445,76zł
Zajęcia warsztatowe online dla 211 uczniów
„Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych:
alkohol, e-papierosy, dopalacze, narkotyki” w Szkole
Podstawowej w Brzozie

6.

7.

8.

9.

10.

temat szkodliwości
zażywania alkoholu oraz
środków zmieniających
świadomość
Realizowanie wybranych
programów profilaktycznych
mających na celu
wyposażenie uczniów w
wiedzę nt. substancji
psychoaktywnych,
konsekwencji ich zażywania
oraz szkodliwości dla
zdrowia
Udział w programach
profilaktycznych
skierowanych do dzieci
w wieku szkolnym

Rozwijanie wiedzy
w społeczności lokalnej
nt. budowania więzi
rodzinnych
Realizowanie wybranych
programów profilaktycznych
mających na celu
poszerzenie kompetencji
interpersonalnych
Informowanie o dostępności
usług terapeutycznych
i pomocowych dla osób
uzależnionych i ich rodzin

400,00zł

pracownicy Szkoły Podstawowej
w Nowej Wsi Wielkiej

Zajęcia warsztatowe online dla 224 uczniów
„Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych:
alkohol, e-papierosy, dopalacze, narkotyki” w Szkole
Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej
400,00zł

Policja/ Kierownik Ośrodka
Profilaktyki Alkoholowej

Kierownik Ośrodka Profilaktyki
Alkoholowej

pracownicy Szkoły Podstawowej
w Nowej Wsi Wielkiej

Kierownik Ośrodka Profilaktyki
Alkoholowej

Działania przy współpracy z Zespołem Profilaktyki
Społecznej, Nieletnich i Patologii Komisariatu Policji
Bydgoszcz -Wyżyny- zakup materiałów profilaktycznych
(zawieszek odblaskowych) do wykorzystania podczas
spotkań z uczniami szkół podstawowych
1.302,04zł
Rozdysponowanie na terenie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej 20 ulotek profilaktyczno-edukacyjnych „Tak
wiele możemy wspólnie”
Zajęcia warsztatowe online dla 224 uczniów
„Konflikt-przedstawiam, słucham, negocjuję” w Szkole
Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej
800,00zł
Rozdysponowanie na terenie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej około 20 ulotek edukacyjno-profilaktycznych
„Reaguj, gdy nieletni kupuje alkohol”

oraz prowadzenie
powszechnej edukacji
o zagrożeniu uzależnieniami
behawioralnymi (hazard,
Internet)

3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
L.p.

Sposoby realizacji zadania

1.

Wspomaganie
i dofinasowanie działalności
instytucji, stowarzyszeń
i organizacji pożytku
publicznego
ukierunkowanych na
realizację zadań związanych
z profilaktyką
i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych

Osoby i instytucje realizujące
zadanie
Polski Komitet Pomocy Społecznej
Zarząd Gminny

Wykonanie za 2020r.
Przeprowadzone zajęcia letnie dla 120 dzieci
uczęszczających do 6 świetlic środowiskowych
22.236,75zł

4. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed
sądem w charakterze oskarżyciela publicznego
L.p.
1.

Sposoby realizacji zadania
Podejmowania działań
interwencyjnych
w przypadku złamania
zakazu sprzedaży alkoholu
nieletnim i nietrzeźwym oraz

Osoby i instytucje realizujące
zadanie
członkowie Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

Zrealizowane działania
W 2020r. nie było zgłoszeń łamania zakazu sprzedaży
alkoholu osobom nieletnim lub nietrzeźwym oraz łamania
zakazu promocji, reklamy napojów alkoholowych

2.

złamania zakazu promocji
i reklamy napojów
alkoholowych
Opiniowanie w formie
postanowień, wniosków o
wydanie zezwolenia na
sprzedaż napojów
alkoholowych

członkowie Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

23 wydanych postanowień Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej Wsi
Wielkiej w sprawie wydania opinii na sprzedaż napojów
alkoholowych

5. Zobowiązania do leczenia odwykowego
L.p.

Sposoby realizacji zadania

1.

Podejmowanie czynności
zmierzających do orzeczenia
o zastosowanie wobec osoby
uzależnionej od alkoholu
obowiązku podania się
leczeniu odwykowemu
Doprowadzenie do sądowego
zastosowania, względem
osoby uzależnionej od
alkoholu, procedury
zobowiązania do leczenia
odwykowego
Badania w przedmiocie
uzależnienia

2.

3.

Osoby i instytucje realizujące
zadanie
członkowie Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

Wykonanie za 2020r.
26 osób, wobec których podjęto działania zmierzające do
zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego
4.427,00zł

członkowie Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych/ Kierownik Ośrodka
Profilaktyki Alkoholowej

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, VI Wydział Rodzinny
i Nieletnich postanowił 4 osoby zobowiązać do podjęcia
leczenia odwykowego

Kierownik Ośrodka Profilaktyki
Alkoholowej/biegli sądowi

Przeprowadzono badanie 1 osoby w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu
673,70zł

