
Sprawozdanie

merytoryczne z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Probłemów Ałkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

w Gminie Sobków za rok 2013

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przedstawia sprawozdanie ze swej działalności w 2013 roku.
Komisja wykonywala zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Sobków na rok 2013
realizując "Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sobków na rok 2013", uchwalony przez Radę
Gminy.

Program jest podstawowym aktem prawnym do podejmowania zadań określonych wartA'
ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Jj. Dz.U. z 2012 f., poz. 1356 z późno zm.) a także na
podstawie art. 5 i art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu narkomanii
(Dz.U. z 2012, poz.124).

Szczególowa analiza działalności GKds.PiRPA w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przedstawiona została poniżej.
Komisja realizując Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sobków na rok 2013, kierowała
swoje działania na profilaktykę uniwersalną adresowaną przede wszystkim do dzieci
i młodzieży, organizując im czas wolny od zajęć. Albowiem wolny czas mądrze wypełniony
odpowiednimi zajęciami ma zasadnicze i pozytywne znaczenie dla rozwoju osobowości
jednostki. Właściwa organizacja czasu wolnego sprzyja procesowi wychowania i socjalizacji.

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem oraz współuzależnionych.

W 2013 roku odbywały się jeden raz w tygodniu dyżury instruktora terapii uzależnień
w Punkcie Konsultacyjnym mieszczącym się w świetlicy wiejskiej w Sobkowie.

W trakcie dyżurów prowadzono konsultacje i porady dla osób uzależnionych od
alkoholu lub pijących w sposób ryzykowny i szkodliwy. Udzielano także indywidualne
porady osobom z rodzin zagrożonych uzależnieniem oraz współuzależnionych.

Podczas 36 spotkań uczestniczyło 71 osób dotkniętych problemem alkoholowym.
Odbywały się także zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, (przebywającej w świetlicy) na
temat zagrożeń wynikających z sięgania po alkohol i środki psychoaktywne.
Zajęcia przeprowadzane z dziećmi miały formę:
- warsztatów improwizacj i pt.: Sztuka zamiast" oraz dramy zakończone improwizacyjną
scenką;
- konkursu plastycznego "Moje marzenie";
- zajęć informacyjnych na temat szkodliwości społecznych i zdrowotnych picia alkoholu,
używania narkotyków oraz zagrożeń jakie niesie złe wykorzystywanie komputera i Internetu;
- wolnej dyskusji na temat: "czy alkohol jest niezbędny życiu?"
Celem zajęć było przede wszystkim dostarczenie podstawowych wiadomości o substancjach
uzależniających i kształtowanie wrażliwości na zło, jakie niosą ze sobą uzależnienia.



Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej 1 rehabilitacyjnej osobom
uzależnionym, zagrożonym uzależnieniem oraz współuzależnionym, umożliwiło
uruchomienie nowego Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w Miąsowej.
Tam od miesiąca stycznia 2014 roku, dyżury pełni specjalista psychoterapii uzależnień
i współuzależnienia oraz policja Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie.

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii
pomocy psychospolecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą.

Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych monitorując problemy
uzależnień, ściśle współpracowała m.in. z: Punktem Konsultacyjnym wspierając i propagując
jego działalność; Policją, GOPS, szkołami i wiejskimi świetlicami.

Przy współdziałaniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Zorganizowano
wigilię dla osób samotnie mieszkających i nadużywających alkoholu oraz osób starszych
samotnie mieszkających. W spotkaniu wigilijnym udzial wzięło około 80 osób. Dożywiano
także dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w liczbie 44 osób.

III. Prowadzenie profilaktycznej działałności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania probłemów alkohołowych i przeciwdziałania narkomanii w szczegółności
dla dzieci i młodzieży.

W ramach profilaktycznej i edukacyjnej działalności zorganizowano i sfinansowano spektakle
pl.: "Utracone marzenia", "Internetowa pułapka", ze scenografią poruszającą temat
szkodliwości picia alkoholu i sięgania po używki oraz zagrożenia jakie niesie "ucieczka"
w świat wirtualny.

Aktorzy prezentowali pozytywne wzorce zachowania ukazując możliwości wyjścia
z zagrożenia na jakie narażony jest młody człowiek. Po spektaklu prowadzono dyskusję, która
była tak moderowana, aby młodzież zdawała sobie sprawę z tego, że dorosłość to
podejmowanie mądrych i odpowiedzialnych decyzji. Młodzi ludzie ćwiczyli umiejętności
praktyczne w odmawianiu i radzeniu sobie z presją grupy.
Spektakle przedstawiono w 8 szkołach podstawowych: Brzegi, Chomentów, Lipa, Korytnica,
Miąsowa, Mokrsko, Sobków, Sokołów Dolny oraz gimnazjach w Sobkowie i Miąsowej.
Tradycyjnie spektakle cieszyły się dużym zainteresowaniem i frekwencją. Brało w nich udział
508 uczniów oraz 53 nauczycieli i pięcioro rodziców.

Z bardzo dużą aprobatą młodzież przyjęła konkurs profilaktyczny pod hasłem
"Dokąd idziesz? Czyli profilaktyka widziana oczami młodzieży", adresowany do uczniów
klas gimnazjalnych, którego rozstrzygnięcie odbędzie się w marcu 2014 roku. Młodzież ma
możliwość poszerzenia wiedzy o destrukcyjnym działaniu substancji psychoaktywnych.
Konkurs pod hasłem "Dokąd idziesz 7", czyli profilaktyka widziana oczami młodzieży"
zorganizowany jest w celu uwrażliwienia młodych łudzi na problemy uzależnień, przemocy
i obojętności na drugiego człowieka, a także popularyzacji treści profilaktycznych. Swoje
zaangażowanie w konkurs wnieśli rodzice, którzy wzięli udział w profilaktycznej prelekcji
prowadzonej przez pracowników Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji
w Kielcach. W spotkaniu wzięło udział 197 rodziców, w tym: 95 z gimnazjum w Sobkowie
i 102 z gimnazjum w Miąsowej.

Dla młodszych dzieci spędzającej wolny czas na świetlicy, zorganizowano
międzyświetlicowy konkurs plastyczny na temat "Stop agresji i przemocy". Do konkursu
przystąpiło 15 świetlic wiejskich z udziałem 153 dzieci. Prace nawiązywały do tematu
konkursu. Dzieciom, przemoc kojarzyła się nie tylko wobec drugiego człowieka ale także
wobec zwierząt i własnych zabawek. Konkurs wzbudził pozytywne refleksje na temat takich



wartości jak przyjaźń, życie, zdrowie, rozwijał wyobraźnię i twórcze umiejętności dzieci.
"Jak spędzić wolny czas, czyli co zamiast: alkoholu, narkotyków, przemocy?" pod

takim hasłem zorganizowano wiosenne rozgrywki wiosenno-leniej ligi piłkarskiej "dzikich
drużyn". Ideą rozgrywek był alternatywuy sposób "trzeźwego" spędzania wolnego czasu -
jako recepta na zdrowy styl życia. Do rozgrywek przystąpiło 8 drużyn z terenu Gminy
Sobków. Mecze w rundzie zasadniczej i rewanżowej rozegrały 4 drużyny, które za rozegranie
meczów zgodnie z regulaminem, otrzymały kompletne stroje piłkarskie.

Profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w roku sprawozdawczym,
w ramach zagospodarowania wolnego czasu dzieciom i młodzieży zapewniały zajęcia:

• sportowo-rekreacyjne;
• wokalno-muzyczne;
• wokalno-taneczne;
• wokalno-instrumentalne;
• informatyczne w tym nauki oraz nadzoru nad korzystaniem z Internetu

(rozpoznawanie zagrożeń, radzenie sobie z nimi, kształtowanie postaw asertywnych
wobec powszechnie panującej "mody" wśród młodzieży - używania alkoholu i innych
środków psychoaktywnych).

Zajęcia te odbywały się w szkolnych salach gimnastycznych w: Brzegach, Sobkowie,
Korytnicy i świetlicach wiejskich: w Sobkowie i Korytnicy oraz w Kafejce Internetowej
w Brzegach. Stanowiły dodatkową ofertę edukacyjną oraz ciekawą propozycję spędzania
wolnego czasu. Prowadzone były przez nauczycieli muzyki, informatyki i wychowania
fizycznego.

Latem dla wszystkich mieszkańców gminy zorganizowano pikniki rodzinne pod
hasłem "Wychowujmy w Trzeźwości", które odbyły się w miejscowościach: Brzegi,
Korytnica, Miąsowa i Sobków.

Celem profilaktycznych imprez było przede wszystkim promowanie stylu życia bez
nałogów, wartości rodzinnych, podkreślanie roli rodziny w procesie wychowywania dzieci
i młodzieży oraz integracja środowiska lokalnego.

W ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej zorganizowano
i sfinansowano szkolenie dla właścicieli i personelu punktów sprzedaży napojów
alkoholowych na które zostali zaproszeni sprzedawcy z 44 punktów sprzedających alkohol.
W szkoleniu wzięło udział 28 zainteresowanych uczestników. Podczas spotkania
szkoleniowiec poruszył m.in. takie zagadnienia jak: interpretacja przepisów w świetle ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; przedstawienie problemu
alkoholizmu wśród nieletnich; uświadomienie konsekwencji wynikających z
nieodpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych, nauka asertywnej odmowy sprzedaży;
współpraca z policją i GKds.PiRP A.
Szkolenie przeprowadziła osoba, posiadająca odpowiednie uprawnienia.

IV. Wspomaganie dzialalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych

Komisja współpracowała z: GOPS w Sobkowie, szkołami działającymi na terenie Gminy
Sobków i Komendą Powiatową Policji w Jędrzejowie, w sprawach prowadzenia działań
profilaktycznych i edukacyjnych oraz podejmowania interwencji wobec osób
nadużywających alkoholu.

V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepIsowokreślonych
wart. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego



Komisja w 2013 roku nie przeprowadzała kontroli w punktach sprzedaży napoJow
alkoholowych w zakresie naruszenia przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Współpracując z policją
i innymi instytucjami nie otrzymała żadnych zgłoszeń w związku z naruszeniem przepisów
określonych wart. 131 i 15 wyżej cytowanej ustawy.

VI. Bieżąca działalność Gminnej Komisji ds. Profilaktyki Rozwiązywania Probłemów
Alkoholowych

W 2013 roku Gminna Komisja ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
działała w składzie 8 osobowym. Pracę komisji organizował przewodniczący, który jest także
Pełnomocnikiem Wójta ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Posiedzenia odbywały się w miarę potrzeb.

W roku sprawozdawczym komisja odbyła 8 posiedzeń w składzie 4 osobowym na
których rozpatrywano wnioski dotyczące osób nadużywających alkoholu.

Ponadto zespoły robocze komisji działające w 3 osobowych składach odbyły
posiedzenia na których wydano opinie dotyczące zgodności liczby i lokalizacji punktów
sprzedaży napojów alkoholowych z uchwalami Rady Gminy.
W okresie sprawozdawczym wydano 46 postanowień.

Do Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie
sprawozdawczym od OI stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r wpłynęło 15 wniosków
o leczenie odwykowe. Ponadto komisja kontynuowała motywację do podjęcia leczenia przez
osoby zgłoszone w poprzednich latach. Jeden wniosek w 2013 roku złożyła policja wobec
osoby co do której prowadzone było już postępowanie.
Wnioskodawcami zgłoszeń przyjętych przez komisję w 2013 roku byli:

• Członkowie najbliższej rodziny - 14 w 3 przypadkach również prokurator
• Prokurator - l

Część wniosków była jedocześnie składana przez rodziny, prokuratora i policję.
W czasie posiedzeń komisja przeprowadzała rozmowy informacyjno-motywujące z osobami
nadużywającymi alkoholu, oraz osobami współuzależnionymi, jak również kierowała
w wyznaczonym terminie, na badanie psychologiczno-psychiatryczne w celu uzyskania opinii
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, a także wnioskowała do Sądu Rejonowego
w Jędrzejowie o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego.

Komisja prowadziła sprawy osób zgłoszonych nie tylko w roku 2013 ale również
w latach poprzednich. W ciągu roku sprawozdawczego zgłoszone osoby i świadkowie
wzywani byli wielokrotnie, celem rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego
bądź konsultacji terapeutycznej. Informowano także o procedurach przymusowego leczenia
odwykowego oraz oferty programowej Punktów Konsultacyjnych w Sobkowie i Miąsowej.

Ponadto Komisja na spotkaniach udzielała porad dotyczących możliwości uzyskania
pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych, wskazując adresy poradni.
Na badania psychiatryczno-psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
zgłosiło się 10 osób. Biegli wydali 10 opinii, z czego do podjęcia leczenia zakwalifikowano:

• 7 osób w warunkach stacjonarnych;
• I osoby w warunkach ambulatoryjnych
• u l osoby biegli rozpoznali zespół uzależnienia od alkoholu, jednak z uwagi na

dysfunkcje procesów poznawczych na tle zmian i nie zakwalifikowali do podjęcia



•

terapii uzależnienia od alkoholu, zalecili natomiast kontakt z terapeutą w Punkcie
Konsultacyjnym;

• u l osoby nie rozpoznano zespołu uzależnienia od alkoholu.

Do Sądu Rejonowego, Wydział Spraw Rodzinnych w Jędrzejowie komisja złożyła 7
wniosków o obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
U l osoby zgłoszonej przez prokuratora celem podjęcia przez komisję czyuności
zmierzających do podjęcia leczenia nastąpił zgon, w związku z tym zaprzestano dalszych
działań.

Jedna osoba podjęła dobrowolnie leczenie w warunkach stacjonarnych na Oddziale
Odwykowym w szpitalu w Morawicy. Należy dodać, że ukończyła leczenie uczestnicząc
w programie terapeutycznym z zaleceniami dalszego leczenia w Poradni Odwykowej i terapii
w Punkcie Konsultacyjnym.

W stosunku do l osoby wycofano wniosek ze względu na podjęcie pracy za granicą
i życie w trzeźwości oraz odpowiedzialne traktowanie swojej rodziny. Sąd umorzył
postępowanie.
Poniżej została przedstawiona informacja z realizacji zadań przyjętych w Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Sobków na rok 2013

Informacja z reałizacji zadań w 2013 roku

Nr Wyszczególnienie zadań Plan Wykonanie
wydatków w zl

wzl

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i 45000,00 18665,21
zagrożonych uzależnieniem oraz
wspóluzależnionych.
W tym:

» bieżąca działalność Punktu Konsultacyjnego 2 380.00
» uruchomienie nowego PK w Miąsowej 16285,21

II. Udzielanie rodzinom, w których występują
problemy alkoholowe i narkomanii pomocy 23000,00 8985,70
psychospolecznej i prawnej, a w szczególności
ochrony przed przemocą.
W tym:

» sfinansowanie dożywiania dzieci z rodzin z 5 143,02
problemem alkoholowym

» organizacja wigilii dla osób samotnych i 3 842,68
nadużywających alkoholu

III. Prowadzenie profilaktycznej dzialalności
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 68000,00 58953,51
rozwiązywania problemów alkoholowych i
przeciwdzialania narkomanii w szczeeólności dla



dzieci i młodzieży
W tym:

» organizacja profilaktycznych spektakli dla 3 240,00
dzieci i młodzieży szkolnej

» organizacja ligi piłkarskiej "dzikich drużyn" II 706,32
» organizacja konkursów profilaktycznych 7 862,19
~ organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w 16002,55
ramach zagospodarowania wolnego czasu

(zajęcia sportowo-rekreacyj ne; wokalno-
muzyczne; wokalno-taneczne; wokalno-
instrumentalne; informatyczne)
~ prowadzenie edukacji publicznej - (zakup 2960,78
tablic korkowych, wywiadówka profilaktyczna
z rodzicami, szkolenie sprzedawców napojów
alkoholowych)

~ organizacja pikników rodzinnych 17181,67
"Wychowujmy w Trzeźwości" - Sobków,
Brzegi, Korytnica, Miąsowa

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń,
osób fIzycznych, służącej rozwiązywaniu 3000,00 -
problemów alkoholowych

V. Podejmowanie interwencji w związku z
naruszeniem przepisów określonych wart. 131 i 15
ustawy oraz występowanie przed sądem w 1000,00 -
charakterze oskarżYciela publicznel!:o

VI. Bieżąca działalność Gminnej Komisji ds.
Profilaktyki Rozwiązywania Problemów 31502,56 16875,90
Alkoholowych
W tym:

~ wynagrodzenie za posiedzenia komisji 3700,00
~ zakup sprzętu nagłaśniającego i niezbędnych 9695,90
materialów

~ opłata sądowa za złożone wnioski 280,00
~ opłata za wydawanie opinii lekarzy biegłych w 3200,00
przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Ogółem wydatki 171502,56 103480,32

Na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w budżecie Gminy Sobków, zostały
zaplanowane środki finansowe w kwocie 171502,56 zł, dział 851;

Powyższą kwotę stanowiły zaplanowane wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 roku oraz niewykorzystane środki z lat ubiegłych.
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