Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Uzależnień i Przemocy w Rodzinie w 2013 roku
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przemocy
w Rodzinie na 2013 rok został przyjęty uchwałą Nr XVIII/138/2012 Rady Gminy w Gąsawie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
i Przemocy w Rodzinie na 2013 rok skierowane były do dzieci i dorosłych w jakikolwiek sposób
związanych z problemem uzależnień, bądź zagrożonych prawdopodobieństwem ich wystąpienia.
Skupiono się głównie na działalności informacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej oraz interwencyjnomotywacyjnej. Sprawozdanie dotyczy realizowanych zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gąsawie odbyła w okresie
sprawozdawczym 11 posiedzeń. Posiedzenia dotyczyły realizacji „Gminnego Programu…”, przede
wszystkich rozpatrywaniu wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
opiniowaniu ich i wydawaniu postanowień o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów
alkoholowych z uchwałą Rady Gminy w Gąsawie, rozmów motywacyjno-interwencyjnych
z osobami uzależnionymi.
W roku ubiegłym Komisja przeprowadziła rozmowy z 6 osobami, na które wpłynęły
wnioski o uzależnieniu od alkoholu. Skierowano te osoby do biegłych sądowych na badania
psychiatryczne i psychologiczne w kwestii ustalenia stopnia uzależnienia od alkoholu. Ponadto
Gminna Komisja kierowała wszystkie osoby do Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych
i współuzależnionych w Gąsawie. Komisja skierowała do Sądu Rejonowego w Żninie 4 wnioski
o zastosowanie leczenia odwykowego.
Na podstawie zarządzenia Nr 252/2013 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 6 września 2013 r.
w miesiącu październiku i grudniu 2013 roku Gminna Komisja przeprowadziła kontrole
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na
terenie Gminy Gąsawa. Kontrolą objęto 10 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Zakres
kontroli obejmował m.in. przestrzegania zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
osobom nieletnim, nietrzeźwym, przestrzeganie zakazu spożywania napojów alkoholowych
w miejscu sprzedaży i w najbliższej okolicy, posiadanie ważnego zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych, posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,
przestrzeganie zasad reklamy napojów alkoholowych. Zespoły kontrolujące nie stwierdziły w toku
kontroli nieprawidłowości.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gąsawie uczestniczyła
w pełnym, 6 – osobowym składzie w warsztatach szkoleniowych. Szkolenie dotyczyło
najnowszych regulacji prawnych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi. Członek komisji – funkcjonariusz policji – uczestniczył w szkoleniu z zakresu
rozwiązywania problemów alkoholowych dla policjantów działających w gminnych komisjach,
zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Sfinansowano także szkolenie dla 9 osób
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie, działającego przy GOPS w Gąsawie.
Gminna Komisja systematycznie współpracowała z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Gąsawie, korzystając z pomocy pracowników GOPS, którzy dla potrzeb komisji
przeprowadzali wywiady środowiskowe u osób z problemem alkoholowym.
Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych, w którym jest
zatrudniony psycholog był czynny 3 godziny w każdy piątek miesiąca. W każdy ostatni piątek

miesiąca przez 2 godziny porad udzielał prawnik. W punkcie Konsultacyjnym udzielono 68 porad
osobom uzależnionym, 80 porad osobom współuzależnionym oraz 73 porady dla osób
z problemami wychowawczymi i emocjonalnymi oraz wsparcie w trudnych sytuacjach, wizyty
domowe 3. Ponadto skierowano 10 osób na specjalistyczne badania lekarskie.
Porady prawnika dotyczyły przygotowania dokumentów do separacji i rozwodu, gdzie
występuje alkoholizm i przemoc w rodzinie, warunków do uzyskania świadczeń rodzinnych,
przygotowanie dokumentów o ustalenie ojcostwa i zasądzenia alimentów.
Do prowadzenia i uczestniczenia w profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci
i młodzieży zaangażowane zostały szkoły, świetlice, korzystając z szerokiej oferty teatrów
profilaktycznych. Dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
zakupiono 7 spektakli profilaktycznych.
Dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej i gimnazjalnej wzięły udział w kolejnej edycji
Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” organizowanej przez Stowarzyszenie
Producentów Radiowych, Fundację „Trzeźwy Umysł” z Poznania pod patronatem Ministerstwa
Edukacji Narodowej. Uczniowie naszej szkoły zdobyli szereg ciekawych nagród za udział
w konkursach kampanii.
W świetlicach wiejskich w Obudnie i Nowejwsi Pałuckiej uczniowie mieli możliwość
odrabiania lekcji, wyrównywania braków w edukacji, lecz w szczególności rozwijania swoich
zainteresowań i uzdolnień. Z funduszu profilaktyki opłacano osoby zatrudnione w tych świetlicach.
Doposażono również wszystkie świetlice na terenie Gminy w materiały szkolne, biurowe, gry itp.
W okresie wakacji w dniach 16-22.07.2013 i 24-30.07.2013 zorganizowano dla dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych i o niskim poziomie materialnym kolonie letnie w Zielonej Szkole
w Chomiąży Szlacheckiej. Listę uczestników kolonii przygotował GOPS Gąsawa.
Środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Uzależnień i Przemocy w Rodzinie w 2013 roku pochodzą z opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wnoszonych corocznie przez wszystkich
przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.
Gąsawa, dnia 12.03.2014 r.
Sp. B. K.

