SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2015 rok.
W myśl ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2015r., poz. 1286 ze zm.) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i
rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu
należy do zadań własnych gminy.
Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci „Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” uchwalanego każdego roku przez Radę Miejską.
Głównym celem Gminnego Programu jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką, a
także działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych zarówno przez dorosłych
jaki i przez osoby niepełnoletnie, wspieranie działań prowadzonych na rzecz trzeźwości i promocji
zdrowego trybu życia. Do zadań związanych z profilaktyką należy zaliczyć także pomoc rodzinie w
radzeniu sobie z alkoholizmem bliskiej osoby.
Źródłem finansowania zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2015 roku zgodnie z planem GKRPA dysponowała
budżetem w wysokości: 159 086,97 zł
W ciągu roku GKRPA odbyła 13 posiedzeń. Za udział w posiedzeniu członkowie komisji otrzymują
diety w wysokości 110zł brutto tj.94 zł netto, natomiast Przewodnicząca Komisji 150zł brutto tj. 128zł
netto. Łącznie w 2015 roku na płace członków GKRPA wydatkowano środki w wysokości 22 320,33zł
brutto. Powyższa kwota obejmuje również pracę komisji w Punkcie Konsultacyjnym, dyżur psychologa
oraz wyjazdy związane z kontrolą punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Na posiedzeniach 2015r omawiano następujące problemy i zagadnienia:
Miesiąc
Tematy posiedzeń GKRPA
Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

 Opracowanie rocznego sprawozdania z działalności GKRPA oraz realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r,
 Opracowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2015 rok.
 Opracowanie szczegółowego Planu Pracy GKRPA na 2015r,
 Przygotowanie i organizacja Ogólnopolskiej Kampanii ,,Zachowaj Trzeźwy
Umysł 2015”
 Spotkanie Komisji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia socjoterapeutyczne w szkołach,
pedagogami szkolnymi i psychologami ze szkół z terenu gminy Pilawa,
 Przedstawienie sprawozdań z działalności grup socjoterapeutycznych za I semestr roku
szkolnego 2014/2015 przez nauczycieli prowadzących te zajęcia,
 Kampania ZTU w szkołach – informacja multimedialna o prowadzeniu kampanii w szkołach
oraz rozdzielenie materiałów edukacyjno-profilaktycznych dla wszystkich szkół podstawowych
i gimnazjów z naszej gminy.
 Spotkanie z Kierownikiem Posterunku Policji w Pilawie na temat przeciwdziałaniu pijanym
kierowcom,
 Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin niewydolnych dotkniętych problemem
alkoholowym - analiza nadesłanych ofert,
 Spotkanie z kierownikiem MGOPS w celu omówienia współpracy Komisji z zespołem
interdyscyplinarnym( grupy robocze)
 Spotkanie z kierownikiem MOSiR u w ceku omówienia spraw związanych z organizacją turnieju
sportowego w ramach kampanii ZTU dla dzieci uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne

w szkołach,
 Przeprowadzenie turnieju sportowego przez MOSiR i GKRPA przy udziale nauczycieli ze szkół,
 Przygotowanie informacji dla szkół o ilości miejsc na kolonie w szkołach oraz rozesłanie kart
kwalifikacji udziału w kolonii dla rodziców.

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

 Opracowanie harmonogramu kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Pilawa,
 Przygotowanie szczegółowej informacji dla rodziców dzieci wyjeżdżających na kolonie
profilaktyczne - Ochotnica Dolna 10 dni od 07.07 - 17.07.2015r,
 Analiza wniosku o dofinansowanie wyjazdu grup samopomocowych na Ogólnopolskie
Rekolekcje Trzeźwościowe do Częstochowy.
 Analiza wydatków za I półrocze 2015r.
 Organizacja kontroli sklepów oraz analiza oświadczeń o wartości sprzedaży napojów
alkoholowych przedstawionych przez przedsiębiorców.
 Analiza wniosku o dofinansowanie wyjazdu grup samopomocowych na Ogólnopolskie
Rekolekcje Trzeźwościowe do Lichenia.
 Organizacja dożywiania dzieci w szkołach – przygotowanie informacji do szkół,
 Podsumowanie wyników kontroli sklepów,
 Analiza sprawozdania z pobytu dzieci na koloniach profilaktycznych.
 Organizacja zajęć socjoterapeutycznych przydział godzin dla szkół,
 Przydział środków finansowych na prowadzenie dożywiania w czasie zajęć w szkołach,
 Podsumowanie przebiegu I etapu kampanii ZTU na terenie Miasta i Gminy Pilawa.
 Organizacja konkursów profilaktycznych w szkołach,
 Spotkanie z Dyrektorem MGOK w Pilawie w celu ustalenia przebiegu i organizacji
przeglądu teatralnego,
 Opracowanie regulaminu organizowanych konkursów,
 Podsumowanie przebiegu konkursów profilaktycznych oraz przekazanie nagród
książkowych dla dzieci uczestniczących w konkursie plastycznym,
 Podsumowanie pracy komisji w grupach roboczych ZI.
 Przydział środków finansowych na organizację wigilii w szkołach oraz paczek
świątecznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym,
 Przygotowanie planu wydatków komisji na 2016r.

Ponadto warto podkreślić, że w trakcie posiedzeń omawiane były bieżące sprawy dotyczące
profilaktyki oraz socjoterapii. Przygotowywane były dokumenty do Sądu w celu badania i orzeczenia
przymusowego leczenia dla osób nadużywających alkoholu. Komisja opiniowała wnioski w sprawie
wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz analizowała i odpowiadała na pisma
skierowane do komisji.
W listopadzie 2015r. w ramach Kampanii ZTU odbył się przegląd spektakli profilaktycznych pt.
„Żyję zdrowo i bezpiecznie”, a także konkurs plastyczny dla dzieci klas 0-III pt. „Czas wolny i ja”. W
konkursach brały udział wszystkie szkoły z terenu naszej gminy razem około 200 uczniów.
W miesiącu marcu na wniosek dyrektora Publicznego Gimnazjum w Pilawie oraz dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilawie dla uczniów gimnazjum i klas VI szkoły podstawowej
zorganizowano warsztaty profilaktyczne "Dialog przeciw narkotykom NIE BIORĘ". Warsztaty
sfinansowano ze środków GKRPA i wyniosły blisko 1000 zł. W 2015r. komisja zgłosiła się do kampanii
„Przeciw pijanym kierowcom”. W trakcie kontroli punktów sprzedaży alkoholu członkowie komisji
rozdawali ulotki informacyjne sprzedawcom.
W miesiącu czerwcu komisja przyłączyła się do Ogólnopolskiej nocy profilaktyki tzw. PAT czyli
Profilaktyka a Ty.

Ponadto w miesiącu czerwcu Zarządzeniem Burmistrza Nr 37/2015 do składu komisji powołano
jednego policjanta w osobie Pana Sebastiana Tomaszewskiego. Obecnie komisja liczy 7 osób.
W ramach współpracy z Prokuraturą i Sądem Rejonowym w Garwolinie przygotowywane są
informacje z zakresu prowadzonych spraw i podejmowanych działań.
Warto w tym miejscu podkreślić, że w ciągu 2015 roku komisja wysłała do Sądu Rejonowego w
Garwolinie 11 wniosków o badanie przez biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz
orzeczenie przymusowego leczenia. Koszty z tym związane pokrywane są ze środków komisji. Koszt
jednego wniosku wynosi 396zł.
W ramach działalności GKRPA w każdy czwartek członkowie komisji pełnią dyżur w Punkcie
Konsultacyjnym działającym przy Urzędzie Miasta i Gminy w Pilawie. Dyżury pełnione są przez dwie
osoby. Za dyżur każdy otrzymywał dietę w wysokości 90 zł brutto tj. 77 netto.
Ponadto na prośbę członków grup AA i Al-anon, a także MGOPS w Pilawie uruchomiono
dodatkowy dyżur psychologa, który pełniony jest raz w miesiącu. W 2015 r. na dyżur psychologa zgłosiło
się 23 osoby.
W ramach Punktu prowadzone są rozmowy w zakresie:
 Motywacji i udzielania informacji o możliwościach podjęcia leczenia,
 Realizowana jest współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego;,
 Diagnozowane są problemy rodziny, w której występuje alkoholizm,
 Udzielane jest wsparcie osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
 Rozpoznawane są zjawiska przemocy w rodzinie, w tym zakresie udzielane jest stosowne
wsparcie i informacje o możliwościach uzyskania pomocy,
 Kierowane są sprawy do Sądu w celu orzeczenia w sprawie uzależnienia od alkoholu oraz
skierowania na przymusowe leczenie.
Najważniejsze wydatki poniesione w 2015r. związane były z :
 prowadzeniem zajęć socjoterapeutycznych w świetlicach i grupach socjoterapeutycznych w
szkołach na terenie naszej gminy (Gocław -2 h, Puznówka -2h, Pilawa- 10h, Trąbki-6h, gimnazja:
Pilawa -6h,Trąbki- 6h). Nauczyciele mają płacone 30 zł brutto za godzinę zegarową.
 Łącznie na płace dla nauczycieli w świetlicach wydatkowano kwotę 28800,00zł
 Dożywianie w trakcie zajęć socjoterapeutycznych łącznie 6000,00zł;
 opłata za wnioski i wpisowe do Sądu ( wpisowe -40 zł od osobę, biegły 356 zł od osoby).
Łącznie wydatkowano = 4356,00zł;
 Udział w Ogólnopolskiej akcji "Zachowaj Trzeźwy Umysł „ 1845,00 zł
 Udział w kampanii ,,Przeciw pijanym kierowcom” 1230,00zł,
 terapia osób uzależnionych – spotkania edukacyjne, warsztaty rozwoju osobistego ,wyjazdy do
OAT w Zakroczymiu około 1500.00zł.
 Opłata za kolonie profilaktyczne dla grupy 30 uczniów z terenu MiG Pilawa 20960,00 zł;
 Dofinansowanie wyjazdu grup AA i AL-Anon na Ogólnopolskie Rekolekcje Trzeźwościowe do
Częstochowy i Lichenia łącznie 3.000,00zł,
 Organizacja tzw. "Socjoolimpiady w MOSiR łączna kwota (dojazd, puchary oraz poczęstunek)
około 3500,00zł.;
 Dofinansowanie do wycieczek szkolnych i wyjazdów integracyjnych dla dzieci z rodzin
niewydolnych wychowawczo ze szkół z naszego terenu około 3500,00zł,
 Dożywianie dzieci w szkołach (30 obiady) łącznie około 22000,00zł;
 Konkursy profilaktyczne plastyczny i teatralny około 5000,00zł;
 Dofinansowanie obchodów rocznicy grupy Al-Anon - Józefinki, AA "Dobrze że Jesteś" około
3500,00 zł
 Dofinansowanie projektu "Wypłyń na głębię" realizowany przez PSP w Pilawie. W ramach
















projektu grupa 10 dzieci i ich rodzin uczestniczyło w zajęciach nauki pływania na basenie w
Garwolinie
1490,00 zł
Warsztaty profilaktyczne dla gimnazjum oraz VI klas szkoły podstawowej w Pilawie 1000,00 zł
Warsztaty profilaktyczne dla uczniów VI PSP w Pilawie "DOPALACZE - o spustoszeniu jakie
wywołują w organizmie człowieka "
700,00 zł
Dofinansowanie wyjazdu grupy Al-Anon na dwudniowe obchody 35 rocznicy istnienia wspólnoty
Al-Anon w Polsce do Jastrzębiej Góry (10 osób)
1250,00 zł
Przewóz dzieci do Parku Iluzji w okresie wakacji w ramach terapii rodzinnej wspólnie z Kołem
Terenowym ,,Przywrócić Dzieciństwo” w Pilawie opłata autokaru
756.00 zł
Dofinansowanie policyjnych działań profilaktycznych "Profilaktyka a TY"
800,00zł
Przygotowanie wigilii i paczek dla dzieci
8000,00 zł
Zakup bezustnikowego alkomaty ALCO-BLOW około
1700,00 zł
Program profilaktyczny "Znajdź pomysł na siebie" realizowany przy udziale MGOK oraz parafii w
Pilawie
500,00 zł
Dofinansowanie zakupu wyposażenia i materiałów biurowych na zajęcia w szkołach 1500,00 zł
Zakup środka do podtrzymania trzeźwości Disulfiran
630,00 zł
Materiały dydaktyczne dla komisji
500,00 zł
Prenumerata czasopisma „Wychowawca” dla wszystkich szkół
553,00 zł
Prenumerata Remedium dla GKRPA
189.00 zł
Energia w punkcie spotkań AA
699.45 zł

Łącznie do końca roku komisja wydatkowała kwotę 149 014,29zł co oznacza, 10 072,68zł środków
zostały przeniesione na 2016r.
Warto podkreślić, że znaczna część środków finansowych pozostających w dyspozycji Komisji
przeznaczana jest dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Są to jak wspomniano
dożywianie, zajęcia socjoterapeutyczne oraz kolonie profilaktyczne. W ciągu roku szkolnego ze środków
komisji dofinansowywany jest udział dzieci w wycieczkach szkolnych
Poniżej tabela przedstawiająca dane dotyczące dofinansowania w szkołach.
Szkoły mają przyznane środki na przygotowanie kanapek i herbatki dla dzieci. Przydzielono miesięczne
środki finansowe dla poszczególnych szkół: Gocław -60zł,Puznówka-60zł, Pilawa 160zł, Trąbki-120zł,
gimnazja Pilawa -100zł, Trąbki -100zł. Dodatkowo w zależności od możliwości finansowych szkołom
przyznawane są środki finansowe na zakup materiałów biurowych i wyposażenia na zajęcia z dziećmi.
DANE DOTYCZĄCE SZKÓŁ
Szkoły
Podstawowe

Gocław
Trąbki
Pilawa
Puznówka
Gimnazjum
Pilawa
Trąbki

Kwota na
dożywianie w
czasie zajęć terap.

Środki na zakup
materiałów
biurowych

Kolonie

Obiady

Godz.
socjoterapeutyczne

3
5
9
3

3
6
9
3

2
6
10
2

60zł.
120zł.
160zł.
60zł.

150,00
200,00
300,00
150,00

5
5

5
4

6
6

100zł.
100zł.

200,00
200,00

Jeżeli chodzi o pracę komisji w Punkcie Konsultacyjnym. W trakcie całego roku Komisja wysłała 62
wezwań do Punktu Konsultacyjnego. W trakcie całego roku na dyżur zgłosiły się 106 osoby.
Członkowie GKRPA biorą aktywny udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy
w rodzinie w tzw. Grupach roboczych. Udział w pracach grup jest bezpłatna.

Praca członków komisji w grupach roboczych ZI:
Imię i
I
II
III
IV
V
VI VII VIII
nazwisko
Danuta
2
9
4
5
8
5
7
8
Szostak
Marta
2
6
3
3
3
3
3
6
Włastowska
Małgorzata
0
0
0
3
0
0
0
0
Kępka
Andrzej
3
4
5
5
4
4
6
2
Czajka
Krystyna
2
2
3
3
4
7
4
4
Pawłowska
Anna Sabała- 0
2
0
3
1
0
0
0
Wierzbicka
Sebastian
4
2
4
5
8
6
6
6
Tomaszewski

IX

X

XI

XII

RAZEM

7

8

7

3

73

5

6

4

3

47

0

0

0

0

3

4

3

5

4

49

4

4

2

2

41

0

0

0

0

6

7

7

6

9

70

Pragnę podkreślić, że GKRPA współpracuje ze wszystkimi szkołami z naszego terenu. Dobrze
także układa się współpraca z policją, MGOPS i asystentem rodziny, z MGOK, z AA i Al-Anon, kuratorami
sądowymi, z Sądem Rodzinnym w Garwolinie oraz z księżmi. W ramach integracji członkowie komisji
uczestniczyli w spotkaniach wigilijnych w grupach socjoterapeutycznych przy PSP w Gocławiu oraz PSP
w Pilawie. Przewodnicząca komisji zapraszana była na posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej w
Pilawie, gdzie przedstawiała aktualne informacje dotyczące pracy komisji.
W minionym roku członkowie komisji uczestniczyli w konferencjach na szczeblu powiatowym
dotyczących profilaktyki zintegrowanej. Członkowie stale podnoszą swoje kwalifikacje.
Tabela dotycząca szkoleń.
Imię i nazwisko
Nazwa szkolenia
"Kontrola oświadczeń o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych"
Danuta Szostak
"Zagrożenia młodzieży"
"Dialog o profilaktyce i terapii"
"Zagrożenia młodzieży"
Marta Włastowska
"Dialog o profilaktyce i terapii"
Małgorzata Kępka
"Wyzwania w profilaktyce uzależnień"
Andrzej Czajka

"Kontrola oświadczeń o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych"

Krystyna Pawłowska
Anna SabałaWierzbicka

------------------------------------------------------------------------------------------------------"Wyzwania w profilaktyce uzależnień"
"Wykorzystywanie dialogu motywującego w profilaktyce uzależnień"
"Algorytm działania w przypadku przemocy w rodzinie"
Konferencja "Ostrożnie - Dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci"
"Jaki teatr dla młodego widza"
"Promocja zdrowia i profilaktyka- inwestycją w kapitał społeczny"
"Działalność Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"
"Zagrożona Młodzież. Dialog o profilaktyce i terapii"

Sebastian
Tomaszewski

Gminna Komisja pozostaje w kontakcie z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Warszawie, z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, korzystamy z
ich ofert w zakresie różnych szkoleń i konferencji prowadzonych przez te instytucje. Są one bezpłatne
dla uczestników, dlatego angażujemy także nauczycieli i inne osoby zainteresowane tą tematyką do
udziału w nich.
Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki alkoholowej powinna być przejrzysta, pełna
pozytywnych słów i emocji, winna się odnosić do technik modelujących zachowania, a nie tylko
zakazywania, czy nakazywania. Powinna być prowadzona długofalowo i cyklicznie na różnych
płaszczyznach z zaangażowaniem różnych grup docelowych i specjalistów, bo tylko wtedy może
doprowadzić do trwałej zmiany zachowań i postaw.

Przewodnicząca GKRPA w Pilawie
Danuta Szostak

