Jeżewo, dnia 10.03.2017 r.
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeżewie za
okres od 01.01. 2016 r. do 31.12.2016 r.
Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z późniejszymi
zmianami.
W skład Komisji wchodzi 9 osób, są to:
- przewodniczący Komisji ( Sławomir Pawlak ) emerytowany policjant,
- pedagodzy szkolni ( Hanna Adamkiewicz i Mariola Żurek ),
- ksiądz ( Franciszek Behrendt ),
- emerytowany kierownik GOPS-u ( Ewa Traczyk),
- przedstawiciel „AA” ( Marek Klonecki ),
- przedstawiciel wsi ( Donata Antoszewska ),
- pracownik GOPS ( Danuta Kaczmarek ) - pełnomocnik,
- pracownik Gminnej Przychodni w Jeżewie - pielęgniarka środowiskoworodzinna (Katarzyna Śledź).
Do zadań Gminnej Komisji należy:
- opiniowanie wniosków w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych,
- kierowanie na badania osób uzależnionych od alkoholu zgodnie z ustawą
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oraz
kierowanie ich na leczenie odwykowe,
- dokonywanie kontroli placówek handlowych,
- realizowanie zadań podjętych przez Radę Gminy w gminnym programie
profilaktyki.
Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
współpracuje z następującymi jednostkami:
- policją ,
- służbą zdrowia,
- szkołami,
- Sądem,
- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jeżewie,
- Oddziałem Odwykowym w Świeciu,

Środki na działalność powyższej Komisji pochodzą z pozwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych.
W podanym okresie środki te wyniosły kwotę około 92 533,05 zł. Zostały one
przeznaczone na poniżej podane cele.
Utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej w Gimnazjum w Laskowicach
wyniosło kwotę– 27 141,99 zł. w to wchodzą wynagrodzenia osobowe wraz z
pochodnymi,
Sfinansowano warsztaty dla grupy Anonimowych Alkoholików u Księży
Werbistów w Laskowicach. Warsztaty są prowadzone przez specjalistów z
poradni odwykowych w Świeciu 3650,00 zł.
Ze środków z pozwoleń na sprzedaż alkoholu Gminna Komisja opłacała
utrzymanie punktu konsultacyjnego przeznaczonego dla osób uzależnionych
oraz dla ich rodzin, który działa w każdą środę miesiąca od godziny 17,30.
W punkcie przyjmuje pan mgr Kazimierz Mazurek, emerytowany kierownik
Oddziału Odwykowego w Świeciu ( 5 760,00 zł. ). W tym okresie udzielono
142 porady dla 54 osób. Większość porad dotyczyła uzależnienia od alkoholu.
Dla uczniów Gimnazjum w Laskowicach zakupiono pakiet w wysokości 199,38
zł. dotyczący udziału w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. Gimnazjum
Laskowice zorganizowało Festyn dotyczący zdrowego trybu życia pod hasłem
„Czas na zdrowie” – 500, zł.
Szkoła Podstawowa w Krąplewicach dla uczniów swojej szkoły zorganizowała
koncert profilaktyczny – 350,00 zł.
Urząd gminy zorganizował zajęcia profilaktyczne w okresie ferii zimowych dla
dzieci z terenu gminy, na które to przeznaczono kwotę 2760,00 zł. Uczestnikami
była również dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
W drodze ogłoszonego konkursu zorganizowano wypoczynek letni prowadzony
przez organizacje pozarządowe. Na ten cel przeznaczono 25 000,00 zł, z tego
środki otrzymały następujące organizacje:
- Stowarzyszenie „Krzesiwo” 4 200,00 zł.
- LUKS „Kusy” – 7 500,00 zł.
- LUKS „OLIPM” – 5 000,00 zł.
- Jeździecki Klub Sportowy „Czarna Podkowa - Gródek" - 8 300,00 zł.
Urząd Gminy Jeżewo przeznaczył dodatkowo kwotę 3 500,00 zł. dla
Jeździeckiego Klubu Sportowego „Czarna Podkowa - Gródek" na
pozalekcyjne zajęcia prowadzone dla dzieci z Gminy Jeżewo. W zajęciach
uczestniczyły dzieci z rodzin uzależnionych oraz pozostałe.

Wydatki dotyczące posiedzeń członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły kwotę 1 138,85 zł. Na tą
kwotę składają się delegacje, koszty posiedzeń oraz szkolenia.
Pedagodzy szkolni z Gminy Jeżewo zaprojektowali i wydrukowali ulotki dla
dzieci i młodzieży dotyczące uzależnienia od narkotyków. Na ten cel wydano
369,00 zł.
W celu zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
zorganizowano warsztaty kukiełkowe (teatralne) prowadzone przez „Teatr
Barnaby”. Podczas zajęć dzieci uczestniczyły również w warsztatach
terapeutycznych, prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę. Wartość zajęć
wyniósł koszt 6 100,00 zł.
Zorganizowano wycieczki dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem oraz
dla ich opiekunów do Warszawy i Gdyni. Podczas tych wycieczek dzieci miały
przeprowadzone warsztaty terapeutyczne wyjazdowe. Koszt tego
przedsięwzięcia wyniósł kwotę 18 296,00 zł.
Przeprowadzono warsztaty terapeutyczne dla dzieci i ich rodziców przez
certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień p. Marię Wasilewicz
oraz p. Andrzeja Burzyńskiego – 3 400,00 zł.
Dla szkół z gminy Jeżewo zakupiono poradniki pt. „Jak uchronić dziecko od
środowiska narkotycznego” – 233,95 zł. oraz „Jak uchronić dziecko od alkoholu
i nikotyny” – 233,95 zł.
Ponadto zatrudniono specjalistę w celu wspierania uczniów mających trudności
wychowawcze i edukacyjne. Na ten cel wydano 3 120,00 zł.
Dla podniesienia wśród nauczycieli wiedzy na temat wszelkiego rodzaju
uzależnień wśród uczniów, zorganizowano warsztaty dotyczące programu
„UNPLUGGED- Program zapobiegania uzależnieniom w szkole”.
W warsztatach uczestniczyli nauczyciela z gminy Jeżewo. Całkowity koszt
szkolenia wyniósł kwotę 2 450,00 zł.
Komisja ze środków z pozwoleń na sprzedaż alkoholu przekazała kwotę 500,00
zł. na coroczny „Dzień Trzeźwości” organizowany przez Wojewódzki Szpital
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu.
Ze środków z pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych opłaconą Niebieską
Linię - 398,50 zł.
Razem na przeciwdziałanie uzależnieniom wydatkowano kwotę 105 101,62
zł. z tego 1 832,95 zł. zwalczanie narkomanii.
Do zadań Gminnej Komisji należy przeprowadzanie rozmów motywacyjnych z
osobami uzależnionymi i kierowanie ich na leczenie odwykowe. W podanym
okresie wpłyną l wniosek na skierowanie na leczenie odwykowe.

Nagminne nadużywanie alkoholu stwarza zagrożenie nie tylko dla danej osoby,
jej rodziny ale również i całego społeczeństwa, dlatego przeciwdziałanie tym
zagrożeniom wymaga odpowiedniej profilaktyki wśród całego środowiska. Jest
rzeczą bardzo ważną aby uświadomić osobom zagrożonym, jak i pozostałym, że
nadużywanie alkoholu oraz innych używek wpływa bardzo negatywnie nie tylko
na ich życie, ale również i na całe otoczenie i dlatego powstały Gminne
Komisje, które mają za zadanie zapobieganie patologiom i szerzenie
odpowiedniej profilaktyki w środowisku.

Sporządziła: Danuta Kaczmarek
Pełnomocnik Gminnej Komisji ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeżewie

