
Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Słublcach
ul. Płocka 34, 09-533 Słubice

tel./fax24231 1744

Informacja
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

za 2017 rok w gminie Słubice.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych funkcjonuje w
oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 r., póz. 487 ze zm.), orazj
ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z
2016 r., póz. 446 ze zm.).
Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, do których należą m.in:

• inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
oraz narkomanii,

• podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu
wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu
w zakładzie lecznictwa odwykowego,

• opiniowanie wniosków o wydawanie zezwoleń na sprzedaż lub
podawanie napojów alkoholowych na terenie gminy,

• przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach występowania nadużywania
alkoholu,

• wzywanie na rozmowę osób co do których wpłynęło zgłoszenie,
pouczając je o zaprzestaniu swoich zachowań związanych z
nadużywaniem alkoholu,

• przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym
mającym na celu przymusowe leczenie,

• przeprowadzanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.

• współdziałanie z gminnymi jednostkami i osobami działającymi na rzecz
rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.



Podsumowując najważniejsze zadania do realizacji to przede wszystkim
podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów
alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania. Natomiast głównym
celem działań profilaktycznych Komisji jest zapobieganie powstawaniu nowych

problemów alkoholowych i narkomanii oraz zwiększanie zdolności do radzenia
sobie z istniejącymi problemami.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słubicach w
2017 roku realizowała gminny program przyjęty uchwałą Nr XXII.145.2016
Rady Gminy Słubice z dnia 22 ghidnia 2016 roku, który został zmieniony
następującymi uchwałami: Nr XXVIII.166.2017 Rady Gminy Słubice z dnia
20 czerwca 2017 roku, Nr XXIX. 169.2017 Rady Gminy Słubice z dnia 19
września 2017 roku, Nr XXX.178.2017 Rady Gminy Słubice z dnia 25
października 2017 roku.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słubicach w

2017 roku zaopiniowała 10 wniosków złożonych w sprawie wydania zezwoleń

na sprzedaż napojów alkoholowych. Wystawiono 10 pozytywnych opinii w

formie postanowienia, zgodnych z Uchwałą Rady Gminy Słubice Nr

XXXIII/171/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia liczby

punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%

alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem

sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i

podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Słubice (Dz. Urz. Woj.

Mazowieckiego poz.9840)

Komisja przyjęła 12 nowych wniosków z prośbą o objęcie postępowaniem

osoby nadużywającej alkohol. Wnioski złożyli:

- członkowie rodzin osób nadużywających alkohol - 2

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach - 4

- Zespół Interdyscyplinarny w Słubicach - 6

Komisja prowadzi również 2 sprawy dotyczące osób - w stosunku co do których
wnioski zostały złożone w latach poprzednich.



które zgłosiły się na
Komisja sporządziła 23 „wezwania" na jej posiedzenia ze wszystkimi osobami

wezwania, zostały przeprowadzone rozmowy mające na
celu zmotywowanie do podjęcia leczenia odwykowego, ponadto członkowie
GKRPA podejmowali działania interwencyjne w środowisku osób w stosunku
co do których prowadzone jest postępowanie. Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych sfinansowała cztery zabiegi implantacji -- wszycia
ESPERALU. Po przeanalizowaniu sytuacji rodzinnej i finansowej
wnioskujących komisja podjęła decyzję o sfinansowaniu zabiegów.
Komisja złożyła l wniosek do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i
Nieletnich w Gostyninie o wszczęcie postępowania w sprawie o zastosowanie
obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Zlecono również wykonanie 4
opinii (badań) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu z czego l badanie na
zlecenie Sądu. W 2017 roku przeszkolonych zostało dwoje członków Komisji.
Tematyka szkolenia obejmowała między innymi „Współpraca
międzyinstytucjonalna w ramach pomocy osobom uzależnionym i doznającym
przemocy w rodzinie" jak również omówienie najważniejszych zmian w ustawie
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W obszarze prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i
edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i
przeciwdziałania narkomanii inicjowano następujące działania:
W miesiącu marcu 2017 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Słubicach na prośbę uczniów gimnazjum, przy współpracy z
nauczycielami zorganizowała i sfinansowała autorski projekt profilaktyczny
zespołu - grupy „RYMcerze" pt.
spotkania przekazali profilaktykę w

Mię zmarnuj swojego życia" raperzy podczas
własnych historiach walki z nałogami oraz

w swojej twórczości muzycznej. Innym projektem - programem
profilaktycznym inspirowanym przeszłym życiem autora i wykonawcy opartym
na muzyce HIP HOP jest „RAPPEDAGOGIA" program został zrealizowany w
miesiącu październiku 2017 roku w Szkole Podstawowej w Swiniarach, Szkole
Podstawowej w Piotrkówku i w Szkole Podstawowej w Słubicach. Programy
zostały bardzo entuzjastycznie przyjęte przez uczniów w nich uczestniczących a
młodzież wyraziła chęć kolejnych spotkań z artystami. Mając na uwadze
zgłaszane przez pedagogów potrzeby GKRPA przy współpracy z Zespołem
Interdyscyplinarnym i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w miesiącu
grudniu 2017 roku zorganizowała i sfinansowała warsztaty których realizatorem
był Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa. Tematyka warsztatów
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obejmowała następujące zagapienia: „Profilaktyka przemocy i agresji
rówieśniczej", „Bezpieczeństwoj uczniów" uczestnikami warsztatów byli
uczniowie ze szkół podstawowych w Piotrkówku i Świniarach. Warsztaty
opierały się na nowatorskim podejściu do w/w zagadnień a interaktywny sposób
ich prowadzenia, pozwolił uczniom nabyć nowe umiejętności w radzeniu sobie
z zagrożeniami współczesnego świata. Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Słubicach stara się w swoich działaniach kłaść
coraz większy nacisk na profilaktykę przeciwdziałania narkomanii w efekcie
czego Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oddział terenowy w
Sochaczewie na zlecenie GKRPA zrealizowało autorskie programy
rekomendowane - „Nawigator" przeznaczony dla uczniów gimnazjum kl. II i
III, oraz „Mentor" przeznaczony dla nauczycieli i rodziców gimnazjalistów.
Ponadto komisja zakupiła narkotesty na ślinę które zostaną przekazane
dyrektorom placówek oświatowych z terenu gminy.

Tradycją jest uczestnictwo gminy Słubice w ogólnopolskiej kampanii -
„Zachowaj trzeźwy umysł" W ramach tej kampanii Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słubicach otrzymała pakiet
broszur, ulotek, plakatów o tematyce edukacyjnej, profilaktycznej i
informacyjnej. Materiały zostały przekazane do: szkół z terenu gminy, placówki
ochrony zdrowia, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. „Zachowaj trzeźwy
umysł" to również konkursy skierowane do uczniów ze szkół podstawowych i
gimnazjum. W 2017 roku zorganizowany został między innymi konkurs
plastyczno-łiteracki pt. „Na skrzydłach przyjaźni" Spośród kilku tysięcy
uczniów szkół podstawowych z całego kraju którzy brali udział w konkursie
komisja konkursowa kampanii ZTU nagrodziła najlepsze prace. Wśród nich
znalazło się czworo dzieci z gimnazjum. Nagrody zostały wręczone podczas
uroczystości upamiętniających 99 rocznicę odzyskania niepodległości przez
Polskę która odbyła się w dniu 13 listopada 2017 roku w słubickim Gimnazjum.

Ważnym elementem gminnego i programu jest organizacja i finansowanie
programów profilaktyczne - szkoleniowych dla dzieci, młodzieży oraz osób
dorosłych mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia, oraz
alternatywnych form spędzania czasu wolnego bez nałogów.
- zorganizowano i sfinansowano seminarium wyjazdowe „Numery Twoich
Przyjaciół" w którym wzięli udział członkowie OSP z terenu gminy, jak również
osoby zainteresowane.
- GKRPA w Słubicach przychyliła się do prośby o dofinansowanie zajęć i
wyjazdów Zarządu Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Mazowia"
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Słubice który w czasie ferii zimcrsvych organizował aktywne spędzanie czasu
wolnego dzieci i młodzieży poprze^ zajęcia sportowe i wyjazdy.
- Komisja sfinansowała także wyjazd dzieci ze Szkoły Podstawowej w
Słubicach do Europejskiego Centrum Kultury w Sannikach, połączony z
warsztatami muzycznymi i prelekcją dotyczącą negatywnego wpływu na
zdrowie i życie środków odurzających i alkoholu.
- w wyniku długoletniej już współpracy z Polskim Towarzystwem Osób
Niepełnosprawnych w Łodzi Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Słubicach zorganizowała i sfinansowała wyjazd dla dzieci z
placówek oświatowych gminy na przedstawienie artystyczne z elementami
profilaktyki pt. „Czarodziejska Kraina" które odbyło się w Spółdzielczym
Domu Kultury w Płocku.
- komisja była także organizatorem szkolenia z zakresu udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Słubicach.
Uczestnikami szkolenia byli uczniowie klas od I do VI tj. około 190 dzieci.

W zakresie zwiększania pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i
współ uzależnionych prowadzony był punkt konsultacyjny w którym
zatrudniony był terapeuta uzależnień punkt konsultacyjny jest czynny cztery
razy w miesiącu po dwie godziny.

Wszystkie osoby które potrzebują pomocy w radzeniu sobie z problemem
alkoholowym mogą również uczestniczyć w spotkaniach - mitingach grupy AAi
„Nadzieja" od lutego 2018 roku spotkania odbywają się w każdą niedzielę o
godz.1700 na terenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słubicach
była również współorganizatorem III „Gminnego Dnia Dziecka" w Słubicach
który odbył się w dniu l czerwca 2017 roku, na terenie Szkoły Podstawowej w
Słubicach którego uczestnikami były wszystkie dzieci uczęszczające do
przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Słubice.
Tegoroczny Gminny Dzień Dziecka zorganizowany był pod hasłem „Zabawa na
dzikim zachodzie" Dzieci korzystały z przygotowanych atrakcji, takich jak:
zjeżdżalnie (dmuchane zamki), trampolina bungee, ujeżdżanie byka, a także
miały możliwość podziwiania pojazdów i sprzętu Ochotniczych Straży
Pożarnych i Policji. Myślą przewodnią była zabawa na dzikim zachodzie więc
nie mogło zabraknąć strzelania. Dlatego jedną z atrakcji była możliwość
strzelania do tarczy z pistoletów „paintball" stanowiska strzelnicze były



odpowiednio przygotowane a dzieci strzelały pod opieką przeszkolonych
pracowników i strażaków z OSP Słubice. Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dofinansowała organizację „Gminnego Dnia
Dziecka".

Tradycją stało się to, że Komisja wspiera rodziny w których występuje
problem nadużywania alkoholu oraz przemocy w rodzinie - w ramach tej
działalności finansujemy zakup paczek świątecznych dla dzieci z tych rodzin. W
miesiącu grudniu 2017 roku w remizie OSP w Słubicach i OSP Wiączemin
Polskim przy współpracy z GOPS Słubice, zorganizowano spotkania świąteczne
wraz z poczęstunkiem dla dzieci i ich rodziców podczas których „Święty
Mikołaj" rozdał dzieciom paczki.
Koszty realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w gminie Słubice za 2017 rok.
I Działalność Gminnej Komisji
1) wynagrodzenie
2) delegacje

3)zakup rt. Biurowych (toner)
4) szkolenia członków komisji
5) zakup sprzętu nagłaśniającego
II Działania podejmowane wobec osób z którymi komisja prowadzi
postępowanie mające na celu zastosowanie poddania się leczeniu
odwykowemu.
l)opłaia za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia

2) opłata za złożenie wniosków
3) zwrot za wykonanie zabiegu

w sądzie
implantacji (wszycia) - esperalu

III Działalność profilaktyczna i edukacyjna s
mieszkańców gminy.
1) profilaktyka i promocja zdrowego stylu żyć

ogólnopolskich i regionalnych kampaniach
2) finansowanie programów profilaktycznych kiś
artystycznych z programami profilaktyczno-edi
dla dzieci i dorosłych.

derowana do wszystkich

i poprzez udział w

impanii wyjazdów imprez
kacyjnymi, przeznaczonymi

3)Dofmansowanie „ Dnia Dziecka,,

4} Współfmansowanie akcji profilaktycznyqh opartych na konkursach,
zajęciach sportowych (zakup nagród), zabawach, wycieczkach
objętych szkolnym programem profilaktycznym realizowanych przez
szkoły, jak również alternatywnych form spędzania czasu wolnego bez
nałogów dzieci i młodzieży.
6) Organizacja spotkania świątecznego - z a k u p
n a j b a r d z i e j potrzebujących, w których występu

maczek dla dzieci z rodzin
e problem nadużywania

21 120,60 zł
14 760,00 zł
4 10,40 zł

1 053,20 zł
1 900, 00 zł
2 997,00 zł
2 886,00 zl\

1 446,00 zł

40,00 zł
1 400,00 zł
27 299,70 zł

1 230,00 z\

5 530,00 zł

6035,41 zł

4 274,00 zł

10 23 0,29 zł
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alkoholu

IV. Działalność Punktu Konsultacyjnego 5 934,34 zł
1) zatrudnienie instruktora uzależnień 5 640,00 zł
2) zakup środków czystości 294,34 zł
V. Wsparcie materialne, edukacyjne i lokalowe działalności
nieprofesjonalnych organizacji pozarządowych (AA, klub Abstynenta)
zakup: materiałów i wyposażenia,

ł 218,72 zł

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w 2017 roku zaplanowano środki finansowe na łączną kwotę

68 709,00 zł z czego wydatkowano - 58 459,36 zł.

Koszty realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w
gminie Słubice za 2017 rok.

• Finansowanie i promowanie alternatywnych form spędzania wolnego
czasu dzieci i młodzieży: programy rekomendowane, spektakle
przedstawiające profilaktykę narkotykową. Działania promujące zdrowy
styl życia, w tym np: dyskoteki bez używek, wyjazdy turystyczno -
rekreacyjne, spotkania rodzinne - 2 000,00 zł.

• Zakup i dystrybucja materiałów informacyjnych, edukacyjnych służących
profilaktyce narkotykowej i promocji zdrowego stylu życia - l 000,00 zł

Na realizację Gminnego Programu jPrzeciwdziałania Narkomani w 2017 roku
zaplanowano kwotę 3 000,00 zł z cz^go wykorzystano 3 000,00 zł.

nej Komisji
rob iemów
Shibicach

rkowski


