UCHWAŁA NR XX/ 173/ 05

RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POM.
z dnia 6 kwietnia 2005 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2005 stanowiącego część Strategii Integracji
i Polityki Społecznej oraz przyjęcia sprawozdania z jego wykonania za rok 2004
Na podstawie art. 41 ust. 2 z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz.
1231 z późn. zm/, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./

Rada miejska uchwala co następuje:
§ 1.
1.
Priorytetowymi
zadaniami
realizowanymi
przez
Gminną
Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2005 będą:
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności
dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych
programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze
oskarżyciela publicznego.
2. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych:

dla

1) cele;
a) wspieranie rozwoju i funkcjonowania placówki terapeutycznej,
b) ułatwianie osobom uzależnionym od alkoholu udziału w leczeniu,
c) organizowanie warunków pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych
i współuzależnionych,
d) rozwijanie nowych form pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom;
2) odbiorcy;
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a) osoby uzależnione i ich rodziny,
b) placówki terapeutyczne,
c) organizatorzy doradztwa i działań wspierających;
3) wskaźniki osiągania celów;
a) zwiększenie liczby osób leczonych w placówkach lecznictwa odwykowego,
uczestniczących w zajęciach grupy wsparcia, korzystających z poradnictwa
w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym, biorących udział w szkoleniach
związanych z leczeniem odwykowym i motywowaniem do leczenia:
4) zadania;
a) wspieranie działalności punktu konsultacyjnego poprzez dofinansowywanie
zakupu niezbędnych materiałów i pomocy wykorzystywanych do prowadzenia
zajęć terapeutycznych i profilaktycznych,
b) finansowanie udziału w szkoleniach przygotowujących wskazane przez GKRPA
osoby do pracy terapeutycznej i profilaktycznej lub związanej
z
organizowaniem pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin prowadzonych
przez specjalistyczne placówki lecznictwa odwykowego lub instytucje
szkoleniowe,
c) dofinansowanie leczenia choroby alkoholowej środkami farmakologicznymi
w
przypadkach
uzasadnionych,
po
zatwierdzeniu
przez
GKRPA.
Decyzja o dofinansowaniu musi być poprzedzona konsultacjami lekarskimi
i działaniami motywującymi do udziału w zajęciach psychoterapeutycznych
prowadzonymi przez zatrudnionego terapeutę,
d) wspieranie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i członków
ich rodzin. Zakres finansowania działań grupy dotyczy:
- zakupu materiałów i artykułów koniecznych do organizacji przez grupę
wewnętrznych imprez okolicznościowych lub otwartych, środowiskowych,
promujących postawy trzeźwościowe, mających walory profilaktyczne,
integracyjne i edukacyjne,
e) prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla osób z problemem
alkoholowym i członków ich rodzin, do jego podstawowych zadań należą:
- informowanie o chorobie alkoholowej i możliwościach leczenia
uzależnienia,
- organizowanie warunków pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych,
prowadzenie oddziaływań motywujących do podjęcia terapii,
- udzielanie podstawowej pomocy psychologicznej i prawnej /doradztwa/
osobom i rodzinom, w których występuje problem alkoholowy
- informowanie o instytucjach, organizacjach i ruchach samopomocowych
działających na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- utrzymywanie kontaktu z osobami uczestniczącymi w programach terapii
uzależnienia, korzystającymi z dofinansowania udziału w nich
ze środków przeznaczonych na realizację GPRPA,
- organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz innych form doskonalenia
przydatnych w pracy profilaktycznej dla osób uczestniczących w realizacji
zadań określonych w GPRPA w Kowalewie Pomorskim;
5) zakres finansowania działalności Punktu dotyczy;
a) wynagrodzenia osób pełniących dyżury w Punkcie według jego harmonogramu i
stawek określonych w umowie / forma zatrudnienia: umowa – zlecenie/,
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b) zakupu materiałów i środków informacyjnych, dydaktycznych, papierniczo
– biurowych oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia i dokumentowania pracy
Punktu,
c) dofinansowania udziału w szkoleniach i kursach osób wykonujących zadania
zlecone w Punkcie, w zakresie doskonalenia metod pracy z osobami
uzależnionymi, ofiarami przemocy lub profilaktyki.
3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie:
1) cele;
a) rozwój systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinach poprzez współpracę
Komisariatu Policji, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w GolubiuDobrzyniu, Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i
Współuzależnienia w Czerniewicach,
b) organizowanie pomocy interwencyjnej i terapeutycznej dla ofiar przemocy
i ich rodzin;
2) odbiorcy;
a) rodziny, w których występuje przemoc; ofiary i sprawcy,
b) placówki i instytucje tworzące system interwencji i przeciwdziałania przemocy;
3) wskaźniki osiągania celów;
a) liczba osób, którym udzielono specjalistycznej pomocy,
b) liczba placówek i instytucji aktywnie uczestniczących w organizowaniu systemu
pomocy,
c) nowe formy pracy interwencyjnej i terapeutycznej z osobami i rodzinami
doświadczającymi przemocy,
d) liczba osób przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy i prowadzenia
interwencji;
4) zadania;
a) prowadzenie doradztwa i organizowanie interwencji na rzecz ofiar przemocy
w
ramach
działania
Punktu
Konsultacyjno
–
Informacyjnego
oraz comiesięcznych dyżurów pracowników MGOPS-u, Policji i kuratorów,
b) organizowanie szkoleń i narad dla przedstawicieli placówek i instytucji
włączonych w system przeciwdziałania przemocy w rodzinie /w ramach środków
własnych/ lub dofinansowanie udziału w wybranych szkoleniach osobom
angażującym się w pracę profilaktyczną i terapeutyczną na rzecz ofiar przemocy
- po uzyskaniu pozytywnej opinii GKRPA,
c) organizacja i udział w lokalnych i ponadregionalnych kampaniach na temat
przeciwdziałania przemocy i agresji,
d) organizowanie wsparcia i pomocy dla dzieci – ofiar przemocy – w ramach
działań profilaktycznych i terapeutycznych;
5) zakres dofinansowania:
a) koszty organizacyjne,
b) zakup materiałów koniecznych do przeprowadzania kampanii.
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4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w
zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności
dla
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
a
także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych
programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:
1) cele;
a) wdrażanie efektywnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
zapobiegających używaniu alkoholu,
b) wspieranie
instytucji
prowadzących
działalność
profilaktyczną
w organizowaniu różnorodnych form pracy zapobiegawczej i korygującej,
opiekuńczo – wychowawczej, socjoterapeutycznej, edukacyjnej i aktywizującej w
szczególności wśród dzieci i młodzieży, w rodzinach oraz w grupach
podwyższonego ryzyka,
c) podniesienie poziomu wiedzy w społeczności lokalnej na temat problemów
związanych z nadużywaniem alkoholu poprzez prowadzenie profilaktycznej
działalności informacyjnej i edukacyjnej;
2).odbiorcy:
a) społeczność lokalna,
b) dzieci i młodzież,
c) instytucje, organizacje i osoby fizyczne prowadzące działalność na rzecz
profilaktyki,
d) organizacje pozarządowe,
e) grupy zawodowe angażujące się w bezpośrednią pracę prewencyjną
i terapeutyczną, w szczególności odnoszącą się do populacji dzieci
i młodzieży,
f) rodzice i wychowawcy;
3) wskaźniki osiągania celów;
a) liczba zrealizowanych programów profilaktycznych,
b) liczba osób uczestniczących w projektowaniu i wdrażaniu programów,
c) liczba odbiorców,
d) diagnoza problemów i ewaluacja efektywności realizacji programów,
e) liczba instytucji i organizacji zaangażowanych w wykonywanie
określonych w programach,
f) udział w kampaniach edukacyjnych i współpraca z mediami;

zadań

4) zadania;
a) realizacja programów profilaktycznych rekomendowanych przez PARPA,
wykazanych w specjalistycznych materiałach źródłowych i publikacjach,
posiadających
określoną
technologię
pracy
i
scenariusze
zajęć,
odpowiadających przyjętym standardom jakości i efektywności pracy
profilaktycznej /diagnoza i ewaluacja/, poświadczonych odpowiednimi
kwalifikacjami realizatorów,
b) prowadzenie zajęć profilaktycznych według autorskich opracowań w szkołach
i innych placówkach instytucjonalnych oraz w porozumieniu z organizacjami
pozarządowymi w formie kompleksowych programów lub wyodrębnionych zajęć,
w tym:
- zajęć opiekuńczo – wychowawczych, aktywizujących, ukierunkowanych
na organizację alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci
i młodzież,
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grupowych zajęć profilaktycznych o charakterze edukacyjnym dotyczących
kształtowania i utrwalania wyodrębnionych umiejętności psychologicznych,
podejmowania racjonalnych decyzji w sytuacji kontaktu z substancjami
psychoaktywnymi, radzenia sobie z presją grupową, rozwijania postaw
i zachowań prozdrowotnych oraz dostarczających informacji koniecznych dla
prawidłowego funkcjonowania i rozwoju,
- zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych dla dzieci i młodzieży
przejawiającej symptomy niedostosowania społecznego, zaburzenia
zachowania, trudności w adaptacji emocjonalnej w szczególności
stanowiących skutek dysfunkcjonalności rodzin dotkniętych problemem
alkoholowym;
prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej,
realizacja programów profilaktycznych obejmujących inne niż populacja dzieci i
młodzieży środowiska, w tym szczególnie rodziców, a także nauczycieli
i
wychowawców,
organizacja i dofinansowanie szkoleń doskonalących lub kwalifikacyjnych
dla osób prowadzących zajęcia profilaktyczne i terapeutyczne w celu
podniesienia kwalifikacji i kompetencji zawodowych niezbędnych przy realizacji
działań profilaktycznych,
organizacja lub dofinansowanie obozów profilaktycznych i terapeutycznych
dla dzieci z rodzin dotkniętych problem alkoholowym lub ze środowisk
zagrożonych i dysfunkcyjnych prowadzonych w ramach wypoczynku feryjnego i
wakacyjnego,
prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży uczestniczących w
pozalekcyjnych programach wychowawczo – opiekuńczych, profilaktycznych i
socjoterapeutycznych,
dofinansowanie
innych
form
działań
informacyjnych,
edukacyjnych
i zapobiegawczych, w tym widowisk artystycznych, konkursów tematycznych,
publikacji itp. oraz otwartych środowiskowych imprez profilaktycznych,
odbywających się bez udziału alkoholu, promujących zdrowy styl życia,
integrujących społeczność lokalną, a w szczególności rodziny,
organizacja lokalnych i włączanie się w ponadregionalne profilaktyczne
kampanie edukacyjne uwzględniające problematykę uzależnień, zapobieganie
agresji i przemocy,
współpraca z mediami w zakresie prezentacji zagadnień związanych
z
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
-

c)
d)
e)

f)

g)
h)

i)
j)

5) zakres finansowania działań dotyczy;
a) kosztów
wynagrodzenia
realizatorów
programów,
opiekunów
zajęć
/za wykonanie umów – zleceń/,
b) kosztów zakupu pomocy, materiałów i artykułów niezbędnych do prowadzenia
zajęć zgodnie z opracowanymi kosztorysami i w miarę posiadanych środków ,
c) doposażenia placówek, na terenie których realizowane są programy
profilaktyczne w materiały i sprzęt wykorzystywany przy wdrażaniu przyjętych
programów zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem i w miarę posiadanych
środków,
d) organizacji dożywiania dzieci uczestniczących w profilaktycznych zajęciach
pozalekcyjnych,
e) dofinansowania lub całkowitego sfinansowania kosztów wypoczynku feryjnego
i letniego dzieci zakwalifikowanych do udziału w różnych jego formach
na podstawie pozytywnej opinii GKRPA lub uzasadnionych kosztów
materiałowych i środków żywnościowych wykorzystywanych przy organizacji
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wypoczynku. Organizatorzy wypoczynku zobowiązani są do przedstawienia wraz
z wnioskiem o dofinansowanie całościowego kosztorysu lub preliminarza
wydatków związanych z organizacją wypoczynku,
f) uzasadnionych i pozytywnie zaopiniowanych przez GKRPA kosztów organizacji
otwartych, środowiskowych imprez profilaktycznych,
g) finansowania prezentacji problematyki uzależnień, profilaktyki przemocy
i agresji w formie spektakli teatralnych, konkursów tematycznych itp.,
h) finansowanie lub dofinansowanie organizacji szkoleń dla realizatorów
programów profilaktycznych i osób zaangażowanych oraz kosztów ich
prowadzenia po uzyskaniu pozytywnej opinii GKRPA;
5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych:
1) cel;
a) wspieranie i udzielanie pomocy instytucjom, organizacjom i osobom fizycznym w
realizacji zadań i programów dotyczących profilaktyki, rozwiązywania problemów
uzależnień oraz zapobiegania przemocy domowej;
2) odbiorcy;
a) środowiska samopomocowe integrujące osoby uzależnione, ofiary przemocy
i członków ich rodzin,
b) instytucje samorządowe, publiczne z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie
angażujące się w działalność profilaktyczną i interwencyjną,
c) fundacje, stowarzyszenia, związki wyznaniowe, organizacje sportowe, instytucje
kulturalno – oświatowe,
d) osoby zaangażowane w działania profilaktyczne;
3) wskaźniki osiągania celów;
a) aktywność grup samopomocowych w zakresie organizowania wsparcia
i pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin /liczba grup, ilość imprez
integracyjno – edukacyjnych, włączanie się w działania lokalne
i ponadregionalne/,
b) liczba wdrożonych projektów programów profilaktycznych i interwencyjnych przez
instytucje i organizacje,
c) liczba instytucji i organizacji angażujących się w działania profilaktyczne,
d) liczba odbiorców wdrażanych programów;
4) zadania;
a) wspomaganie stowarzyszeń abstynenckich i organizacji samopomocowych
skupiających osoby uzależnione od alkoholu i członków ich rodzin działających
na terenie miasta i gminy w zakresie pomocy organizacyjnej
i finansowej
służącej zapewnieniu ich prawidłowego funkcjonowania
prowadzenia działań statutowych, edukacji publicznej i pracy profilaktycznej
szczególnie w formie otwartych spotkań informacyjnych dotyczących
problematyki alkoholowej, uczestnictwa członków stowarzyszeń i grup
samopomocowych w wybranych działaniach o charakterze wspomagającym
i uzupełniającym procesy integracji i terapii;
5) zakres finansowania działań dotyczy;
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a) dofinansowanie i wsparcie organizacyjne działalności instytucji, stowarzyszeń, a
w uzasadnionych przypadkach także osób fizycznych mającej charakter
związany z zapobieganiem powstawaniu problemów alkoholowych lub
zmniejszającej ich skutki, szczególnie w odniesieniu do środowiska dzieci
i
młodzieży. Dotyczy to głównie:
- organizacji alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci
i młodzież,
- prowadzenia różnorodnych form zajęć
profilaktycznych /opiekuńczo –
wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych/, świetlic, klubów,
kół zainteresowań itp. ,
- pomocy materiałowej i finansowej niezbędnej przy organizacji imprez
rekreacyjno – sportowych mających wyraźne odniesienie profilaktyczne,
odbywających się bez udziału alkoholu, wspierających organizatorów
w promocji zdrowego stylu życia,
- wparcia materiałowego i finansowego
działań profilaktycznych
i opiekuńczych prowadzonych w formie obozów, kolonii, zimowisk itp.
dla dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych i zagrożonych, szczególnie
dla
uczestników zajęć terapeutycznych i tych osób, których udział
w
zorganizowanych, instytucjonalnych formach pomocy jest ograniczony,
- wspieranie przedsięwzięć związanych z rozwiązywaniem problemów
alkoholowych i zapobieganiem niebezpieczeństwom spowodowanym
nadużywaniem alkoholu prowadzonych np. przez Policję.
6. Inne działania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowalewie Pomorskim w 2005 r.:
1) zadania GKRPA zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości
przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

i

a) organizowanie i finansowanie szkoleń dla osób prowadzących ewidencję
działalności gospodarczej związaną ze sprzedażą napojów alkoholowych
oraz
uczestniczących w czynnościach kontrolnych w zakresie stosowania aktualnych
przepisów w tym zakresie,
b) finansowanie szkoleń zwiększających kompetencje i doskonalących umiejętności
dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
c) prowadzenie monitoringu i diagnozy problemów związanych z nadużywaniem
alkoholu, wymagających oddziaływań interwencyjnych i profilaktycznych,
d) prowadzenie kontroli przestrzegania zasad organizacji punktów sprzedaży
napojów alkoholowych i prowadzenia sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez policję
i
upoważnionych członków GKRPA,
e) podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu,
przez osoby uzależnione od alkoholu,
f) przeprowadzanie ekspertyz punktów sprzedaży napojów alkoholowych
i wydawanie postanowień dotyczących zgodności ich lokalizacji z odnośnymi
uchwałami Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w związku z procedurą
wydawania przez Burmistrza decyzji w sprawie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
g) inicjowanie w środowisku lokalnym działań służących profilaktyce
i rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
2) zakres finansowania działań obejmuje;
a) koszty szkoleń,
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b) wynagrodzenie dla osób kontrolujących, wykonujących swoje czynności poza
przydziałem obowiązków. / Osoby wykonujące czynności kontrolne muszą
posiadać
upoważnienie
Burmistrza
Kowalewa
Pomorskiego
do ich prowadzenia.
§ 2.
1. Stawki wynagrodzenia za wykonywanie czynności ujętych w Gminnym
Programie
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
w Kowalewie Pomorskim w roku 2005 wynoszą:
1) 40,00 zł dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za udział w posiedzeniu Komisji oraz za posiedzenia poszczególnych zespołów,
wchodzących w skład tejże Komisji;
2) 150% kwoty, określonej w pkt 1 programu za pracę Przewodniczącego
i Z-cy Przewodniczącego Komisji;
3) 120% kwoty określonej w pkt 1 programu za pracę Kierowników poszczególnych
zespołów wchodzących w skład Komisji.
§ 3.
Zgodnie z przepisami „Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi” /art. 182./ na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych przeznacza się dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Dochody
te mogą być wykorzystane jedynie na realizację przyjętego programu. Planowane
wydatki związane z realizacją w/w programu ujęte zostały precyzyjnie w uchwale nr
XVIII/148/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 29 grudnia
2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005.

§ 4.
Przyjmuje
sprawozdanie
z
wykonania
Gminnego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2004 – stanowiący załącznik
do uchwały.
§ 5.
Burmistrz Miasta w Kowalewie Pom. przedłoży Radzie Miejskiej do końca I kwartału
2006 roku, sprawozdanie z realizacji Strategii.
§ 6.
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta w Kowalewie Pom.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zygmunt Szczepański
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ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Nr XX/173/05 z dnia 6 kwietnia
2005r.

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2004
I Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
§ 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2004 odbyła 4
posiedzenia plenarne podczas których zapoznawała się z bieżącym wydatkowaniem środków
pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z
działaniami podejmowanymi przez poszczególne podzespoły komisji. Członkowie komisji w
trakcie swoich posiedzeń opiniowali zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, łącznie
zaopiniowano 46 zezwoleń. Pod dyskusję poddawane były sprawy dotyczące udziału w
kampaniach informacyjnych tematycznie związanych

z profilaktyką antyalkoholową jak np.:

„Alkohol nieletnim wstęp wzbroniony” czy „Zachowaj trzeźwy umysł”. Akcje te rozpoczną się
w roku 2005.
1) zespół motywacyjno-interwencyjny;
w przeciągu 2004r do zespołu zgłoszono 25 wniosków dotyczących osób nadużywających
alkoholu. Osoby te zostały wezwane celem przeprowadzenia rozmów, w wyniku których 15
osób podjęło leczenie:
- 2 osoby –leczenie ambulatoryjne/ wszyto esperal /
- 4 osoby w wyniku terapii podjęły leczenie zamknięte w Czerniewicach,
- 9 osób podjęło leczenie w postaci uczestniczenia w terapii prowadzonej
przez terapeutę w Punkcie Konsultacyjno Terapeutycznym.
Ponadto:
- 4 osoby objęte są kuratelą sądową w wyniku spraw sądowych założonych przez
członków rodziny.
g) 6 osób nie zgłosiło się na rozmowy , w przypadku braku zgłoszenia po kilkakrotnych
wezwaniach,
zostaną przygotowane wnioski do sądu.
W miesiącu grudniu zespół motywacyjno interwencyjny wraz z przedstawicielami OPS-u,
Policji, kuratora sądowego podjął się utworzenia punktu pomocy osobom dotkniętym zjawiskiem
przemocy
w rodzinie. Dyżury specjalistów prowadzone będą w każdy pierwszy piątek
miesiąca począwszy
od stycznia 2005r.
2) zespół kontrolny:
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w miesiącu grudniu br. dokonano kontroli w placówkach handlowych i gastronomicznych:
- „Pizzeria” – ul. Plac 700 – lecia 19,
- „Sklep spożywczo-monopolowy” – ul. Plac 700-lecia 16,
- „Sklep spożywczo-przemysłowy” – ul. Fosa Jagiellońska 12,
- „Sklep spożywczo-przemysłowy” – ul. Plac 700-lecia 12,

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie przestrzegania zakazu
sprzedaży i podawania alkoholu
osobom nieletnim przez właścicieli sklepów. Nie stwierdzono łamania
zakazu w żadnej z
kontrolowanych placówek.
3 ) zespół profilaktyki i edukacyjno – informacyjny
koncentrował się na realizacji programów profilaktycznych w szkołach i świetlicy
socjoterapeutycznej.
a) Szkoły Podstawowe oraz Gimnazjum w ramach zajęć szkolnych i godzin wychowawczych
zajmowały się profilaktyką antyalkoholową poprzez pogadanki i zajęcia o następującej
tematyce:
h. przyczyny i skutki nałogów,
i. wpływ alkoholu na zdrowie i życie człowieka,
j. zdrowy styl życia,
k. szkodliwość palenia papierosów i picia alkoholu,
l. dlaczego alkohole są szkodliwe,
m. różne formy uzależnień,
Realizacja zajęć miała na celu kształtowanie postaw asertywnych i nabycia umiejętności
sztuki
odmawiania,
b) uczniowie Kowalewskiego Gimnazjum w roku 2004 wzięli udział w Wojewódzkim
Konkursie Profilaktycznym : „Młodzież wolna od nałogów”, zorganizowanym przez
Samorząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego, Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno, Gminę
Stolno oraz Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Konkurs podzielony był na 3 etapy.
etap pierwszy dotyczył wykonania plakatu,
drugi opracowania „Profilaktycznego Informatora Gimnazjalisty”,
trzeci związany był ze zmaganiami drużynowymi polegającymi na:
n) rozwiązaniu krzyżówki profilaktycznej,
o) odegraniu pantomimy,
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p) pytaniach z zakresu uzależnień,
q) ułożenia rymowanki o tematyce profilaktycznej jako motta przewodniego dla młodzieży.
Reprezentacja gimnazjum ukończyła zmagania konkursowe na pierwszym miejscu,
uczniowie otrzymali cenne nagrody a szkoła sprzęt RTV,
c) w miesiącu październiku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ogłosiła konkurs na organizację zajęć sportowych w celu zapobiegania patologiom
społecznym w ramach środków będących w dyspozycji Komisji. Konkurs kierowany był do
osób oraz organizacji zainteresowanych propagowaniem wychowania poprzez sport i kulturę
fizyczną młodzieży

w wieku od 16 do 22 lat. Termin składania ofert upłynął 26

listopada 2004 r. Ogłoszenie dotyczące konkursu rozesłane zostało do wszystkich szkół
funkcjonujących na terenie gminy, zamieszczone zostało na oficjalnej stronie internetowej
urzędu oraz opublikowano je w gazecie lokalnej „Goniec Kowalewski”. Pomimo tak
szerokiego rozpropagowania informacji zabrakło osób zainteresowanych

organizacją

wymienionych zajęć,
d) w miesiącu grudniu wszystkie szkoły podstawowe i Gimnazjum zgłosiły swój akces
do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” - realizacja rozpocznie się wiosną
roku 2005,
e) działająca na terenie naszej gminy grupa A.A. „Czas”, tradycyjnie w miesiącu styczniu
zorganizowała zabawę taneczną „Ostatki karnawałowe 2005”. W zabawie uczestniczyli
członkowie klubu A.A. oraz zaproszeni goście łącznie około 150 osób.

II. Działalność Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego
§ 2. W roku 2004 funkcjonował Punkt Informacyjno-Konsultacyjny prowadzony przez
Instruktora terapii uzależnień z Ośrodka Odwykowego w Czerniewicach..
W punkcie ogółem udzielono 601 konsultacji dla 66 zainteresowanych osób, w tym:
1. 41 mężczyzn z problemem alkoholowym
2. 5 kobiet z problemem alkoholowym
3. 10 osób współuzależnionych
4. 1 osoby uzależnionej krzyżowo (alkohol / narkotyki)
5. 6 pracowników w sprawach zawodowych
6. 1 tzw. duże dziecko alkoholika
7. 2 dzieci eksperymentujących z narkotykami
Analizy dokonano za okres 6.01.2004 – 28.12.2004r.
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W 2004r. 9 osób

ukończyło terapię w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień

i Współuzależnień Toruniu – Czerniewice. Dwie

osoby

skierowano na zajęcia

dla współuzależnionych. Szesnaście osób korzystających z oferty punktu utrzymuje pełną
abstynencję. W końcu roku zorganizowano w punkcie spotkanie opłatkowe, w którym
uczestniczyło 14 osób.
Bezpośrednią opiekę nad punktem sprawuje pracownik Urzędu Miejskiego, ponadto
z pracownikiem punktu konsultują się pracownice MGOPS, świetlicy socjoterapeutycznej
oraz kuratorzy z Golubia-Dobrzynia i Torunia.

III. Działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej.
§ 3. W roku 2004 Świetlica Socjoterapeutyczna swoją opieką objęła 40 wychowanków.
Praca przebiegała zgodnie z założeniami rocznego planu pracy Świetlicy Socjoterapeutycznej.
Wśród podstawowych zadań Świetlicy Socjoterapeutycznej w roku sprawozdawczym
wymienić
należy : profilaktykę uzależnień oraz pomoc w nauce i realizacji zadań szkolnych.

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)

1) Profilaktyka uzależnień
W roku 2004 w trakcie zajęć profilaktycznych w obu grupach wiekowych przyjęto do
realizacji następujące zadania:
Poszerzenie wiedzy wychowanków na temat własnych praw i obowiązków
Wprowadzenie fragmentów ważnych dokumentów opisujących prawa człowieka
Promowanie postaw asertywnych w stosunkach międzyludzkich
Wyrabianie nawyku poszukiwania kompromisu w sytuacjach gorących tematów (kształcenie
postaw asertywnych)
Organizowanie imprez świetlicowych, zajęć sportowych, wycieczek
Przygotowywanie przez wychowanków materiałów pomocniczych do zajęć
Popularyzowanie i wspieranie pomocy koleżeńskiej
Pełnienie funkcji w samorządzie świetlicowym
Doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów, komunikacji (sztuka negocjacji
i prowadzenia rozmów)
Planowanie przyszłości dotyczącej dalszego kształcenia, wyboru zawodu
Stosowanie ćwiczeń ułatwiających radzenie sobie ze stresem
Przedstawienie pozytywnych i negatywnych postaci
Stosowanie wartości moralnych zgodnie z obowiązującymi prawami i tradycją
Wzbogacenie wiedzy na tematy związane z higieną pracy i nauki, higieną psychiczną
i osobistą
Promowanie aktywnych form wypoczynku
Zapoznanie z zasadami obowiązującymi w świetlicy dotyczącymi zakazu spożywania
alkoholu, zażywania narkotyków i palenia papierosów,
Poszerzanie wiedzy o środkach psychoaktywnych przy pomocy mediów (TV, radio, internet,
prasa, itp)
Uczenie najważniejszych umiejętności psychologicznych i społecznych, np. umiejętności
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radzenia sobie ze stresem, nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z ludźmi,
odpierania presji otoczenia i grupy rówieśniczej
z) Motywowanie do podejmowania osobistych wyborów i postanowień przez wychowanka
aa) Przekazanie rzetelnej i adekwatnej wiedzy o konsekwencjach zachowań ryzykownych
bb) Uczenie akceptowanych społecznie sposobów spędzania czasu wolnego
cc) Ukazanie możliwości i miejsc pomocy w środowisku lokalnym
Głównymi metodami pracy wykorzystywanymi w trakcie zajęć były:
- pogadanki,
- praca twórcza w małych grupach,
- burza mózgów, dyskusje,
- wyciąganie wniosków.
2) Pomoc w nauce
Kolejnym elementem pracy Świetlicy, wynikającym z założonego programu i planu pracy,
jest systematyczna, codzienna pomoc w realizacji zadań szkolnych Ze względu na ogromne
trudności w nauce oraz zaległości z lat poprzednich, każdego dnia poświęca się temu
zadaniu znaczną ilość czasu. Dla osiągnięcia pozytywnych efektów konieczna jest
indywidualizacja pracy. Dzięki takiej pomocy wychowankowie mają możliwość głębszego
opanowania treści programowych, których nie zdołali zrozumieć w szkole, co umożliwia im
samodzielne podejmowanie prób odrabiania zadań domowych. Ponadto każdego dnia
prowadzone są zajęcia reedukacyjne z przedmiotów sprawiających największe trudności w
nauce. Głównie są to: język polski, matematyka, fizyka (grupa starsza) oraz czytanie ze
zrozumieniem treści, ortografia i tabliczka mnożenia (grupa młodsza).
Obok zadań profilaktycznych i reedukacyjnych, związanych z nadrabianiem zaległości
szkolnych, od miesiąca stycznia 2004r. organizowane były uroczystości i spotkania oraz
organizowane prace, uświetniające i urozmaicające pracę z wychowankami
Były to:
k)

l)
m)
n)

o)
p)
q)

r)

s)

udział w świąteczno - karnawałowym spotkaniu organizowanym przez członków TOMIKO
Prezentacja przygotowanego programu artystycznego, w skład którego wchodziły jasełka
oraz zabawy karnawałowe /styczeń 2004r/;
w okresie ferii zimowych w pomieszczeniach Świetlicy odbyły się zajęcia dla obu grup
wiekowych /styczeń 2004r/;
indywidualne spotkania z rodzicami poświęcone analizie wyników w nauce i zachowaniu
wychowanków – frekwencja około 70% (styczeń - luty 2004r)
spotkanie wielkanocne z udziałem wszystkich wychowanków i wychowawców W trakcie –
przypominanie zwyczajów świątecznych, składanie życzeń, konsumpcja świątecznych
potraw /kwiecień 2004r/;
pomoc w organizacji X Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego - plakaty, hasła prozdrowotne /
maj - czerwiec 2004r/
udział w konkursie “Przywracamy urok naszej Gminie” Obszarem działania objęty został
teren położony przy ulicy 23 Stycznia /maj – czerwiec 2004r/
doroczna akcja "Sprzątanie Świata" (teren położony przy ulicy 23 Stycznia), w której
wychowankowie wzięli czynny udział wraz z Panią Kierownik Zytą Szymanską oraz
pozostałymi Pracownikami Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej /wrzesień
2004r/;
uczestnictwo w nabożeństwach różańcowych /październik 2004r/ oraz nabożeństwach
majowych /maj 2004r/ Przy sprawowaniu bezpośredniej opieki nad wychowankami swą
pomoc zaoferował były wychowanek Świetlicy - Robert Rysiewski
zabawa Andrzejkowa, w trakcie której wróżby połączone były z zabawą taneczną oraz
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t)

u)
v)
w)
x)
y)

upieczonymi wcześniej przez dzieci ciastkami /listopad 2004r/;
uroczysta wieczerza wigilijna, z udziałem wszystkich wychowawców oraz wychowanków
obu grup wiekowych, w czasie której dzielono się opłatkiem, składano sobie życzenia,
konsumowano świąteczne potrawy i rozdawano upominki /grudzień 2004r/;
udział w wieczerzy wigilijnej dla osób samotnych z terenu naszej gminy – przedstawienie
jasełek bożonarodzeniowych /grudzień 2004r/;
cotygodniowe zajęcia sportowe w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Kowalewie /cały
rok szkolny/
projekcja filmów video – ekranizacja lektur szkolnych /cały rok szkolny/;
głośne czytanie lektur szkolnych /cały rok szkolny/;
współpraca z nauczycielami /cały rok szkolny/;
3) Wypoczynek letni
W okresie od 2607 - 0608 2004r oraz od 16 – 21082004r w Świetlicy
Socjoterapeutycznej trwały półkolonie letnie zorganizowane przez MGOPS przy współpracy
ze Stowarzyszeniem
na Rzecz Ochrony Zdrowia w Kowalewie Pom. Uczestniczyło w
nich 60 dzieci w wieku 8-17 lat.
Tegoroczny wypoczynek letni realizowany był w oparciu o program opracowany
przez wychowawców Świetlicy, pod nazwą: „WAKACJE W DOBRYM STYLU”.
Opócz zajęć letnich w Świetlicy , dzięki środkom pozyskanym z programów
temetycznych, zorganizowano dwa turnusy wypoczynku letniego w Domu Pielgrzyma w
Chełmoniu.
Proponowane w tym czasie zajęcia opierały się głównie na grach terenowych,
zespołowych grach sportowych, grach i zabawach ruchowych na świeżym powietrzu oraz
zabawach tematycznych. Proponowane zajęcia uczyły zaradności, wykorzystywania w
praktyce zdobytej wcześniej wiedzy oraz odpowiedzialności za swoje czyny, a także
współdziałania
w grupie. Miejscem docelowym wędrówek był pobliski ośrodek
wypoczynkowy „Okonin”, w którym dzieci zażywały kąpieli wodnych i słonecznych.
Najwięcej atrakcji i wrażeń dostarczyły jednak jednodniowe wyjazdy do Gdańska.
Wychowankowie mieli możliwość zwiedzenia Starówki oraz znajdujących się na jej terenie
ciekawych obiektów, jak również kąpieli w morzu. Większość z nich po raz pierwszy
odwiedziła polskie wybrzeże.
Wszyscy wychowankowie biorący udział w półkoloniach wdrażani byli do codziennego
dbania
o higienę osobistą i porządek wokół siebie Pełnili również dyżury w
grupach porządkowych
i sprzątali teren wokół zajmowanych obiektów.
W roku 2004 dzięki opracowanym programom tematycznym zdobyte zostały
dodatkowe środki, które przeznaczono na realizację planu pracy Świetlicy:
- „Wakacje w dobrym stylu”- konkurs organizowany przez Urząd Marszałkowski - 3 tys zł,
- „Wakacje w dobrym stylu”- konkurs organizowany przez Urząd Wojewódzki - 1 tys zł,
- „Zdrowo rośniemy, nie głodujemy” - 4 tys zł.
§ 4 Ze środków jakimi dysponowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych wydzielone zostały kwoty na finansowanie zadania o nazwie – telefon
pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie „ Niebieska Linia”. Porozumienie w powyższej
sprawie zawarto w dniu 27 kwietnia 2000r.
§ 5 W roku 2004 wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla 14 właścicieli
sklepów ( w większości przypadków jest to kontynuacja wcześniej posiadanych
zezwoleń ) oraz 8 zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu w punktach
gastronomicznych.
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Z uzyskanych z tego tytułu środków zrealizowane zostały powyżej przedstawione
przedsięwzięcia. Wysokość opłat za otrzymane zezwolenie na handel napojami
alkoholowymi ustalano oddzielnie dla każdego przedsiębiorcy. Opłata uzależniona była
każdorazowo od wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.
Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku
2004 wyniosły 105 189,00 zł.
Łączna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2004 na terenie miasta i gminy
Kowalewo Pomorskie obliczona na podstawie dostarczonych oświadczeń handlowców
w 48 punktach sprzedaży wyniosła łącznie 2 431 739 zł ( sklepy – 2 312 282, bary 119
457zł.)
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