Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Pilawie za 2007 rok.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi naleŜy do zadań
własnych gminy. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci „Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” uchwalanego corocznie przez radę gminy.
W celu inicjowania działań w tym zakresie Burmistrz Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie powołała
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w skład, której wchodzą osoby
przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Profilaktyka ma,
więc zasadnicze znaczenie dla prawidłowej realizacji zadań gminy, wynikających z ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Podstawowe zadania to podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spoŜycia
napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spoŜywania, inicjowania i wspierania
przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie spoŜywania tych napojów, działania
na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw
naduŜywania alkoholu, a takŜe wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych
i zakładów pracy. Do działań związanych z profilaktyką w sensie ustawowym naleŜy teŜ zaliczyć
działania promujące zdrowie, leczenie i rehabilitację, pomoc rodzinie w radzeniu sobie
z alkoholizmem jej członka (ojca, matki, brata). Leczenie odwykowe mogą prowadzić wyłącznie
specjaliści, zaś terapia pedagogiczna moŜe być prowadzona przez pedagogów, psychologów,
lekarzy, nauczycieli z socjoterapią, tak jak jest to prowadzone w naszych szkołach.
W ciągu 2007 r. GKRPA odbyła 13 posiedzeń w/g planu pracy ustalonego przez komisję.
Posiedzenia dotyczyły następujących zagadnień głównych:
1) Podsumowanie pracy za 2006 rok oraz ustalenie planu pracy na 2007 r.
2) Przystąpienia do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
3) Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo
4) Ogniska integracyjno-profilaktycznego dla uczniów klas VI z terenu gminy Pilawa
5) Kontroli punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych w okresie wakacji.
6) Podsumowanie kontroli punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych (rekontrola)
7) Opracowania konkursu o tematyce antyuzaleŜnieniowej dla uczniów z naszego terenu
8) Zorganizowania

Wigilii

i

pracach

dla

dzieci

biorących

udział

w

zajęciach

w świetlicach i grupach socjoterapeutycznych z naszych szkół podstawowych
i gimnazjów.
9) Współpraca z AA i Al-Anon działającymi na terenie naszej gminy
10) Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i literackiego
11) Zaplanowanie wydatków na 2008 rok w dziale „ Przeciwdziałanie Alkoholizmowi”
12) 13 września 2007 r. - Udział w „ Ogólnopolskim Dniu SprzedaŜy” wyrobów tytoniowychkomisja wyjazdowa.

Członkowie naszej komisji pełnią dyŜury w Punkcie Konsultacyjnym przy Urzędzie Miasta
i Gminy w Pilawie. Punkt ten pełni waŜną rolę w lokalnym systemie pomocy osobom uzaleŜnionym
i współuzaleŜnionym od alkoholu. DyŜury pełnione są w czwartki w godz. 15:00-17:00, a jak trzeba
to i dłuŜej. Pełniąc dyŜury przede wszystkim:
− motywujemy i udzielamy informacji o moŜliwości podjęcia leczenia i terapii,
− diagnozujemy problemy całej rodziny, w której występuje problem alkoholizmu,
− prowadzimy rozmowy motywujące zarówno z osobami uzaleŜnionymi jak i współuzaleŜnionymi,
− współpracujemy z placówkami lecznictwa odwykowego,

poradniami uzaleŜnień oraz

placówkami podstawowej opieki zdrowotnej,
− kierujemy sprawy do sądu w celu orzeczenia czy dana osoba jest uzaleŜniona od alkoholu i czy
powinna być leczona przymusowo.
W roku 2007 GKRPA skierowała 10 spraw do Sądu Rodzinnego w celu przymusowego leczenia
odwykowego. Sąd z urzędu kieruje do biegłego psychologa, by postawił diagnozę choroby
i wskazania. Z tych 10 spraw tylko jedna została wycofana z rezygnacji z zeznań świadków,
którymi były osoby z rodziny. Koszty sprawy tzn. orzecznictwo biegłego są opłacane z funduszy
GKRPA.
Sprawy do sądu kierujemy wówczas, gdy kilkakrotnie wezwana osoba nie zgłasza się, gdy
nie rokuje trzeźwości pomimo róŜnych prób i zabiegów, gdy proszą o to Ŝony, dzieci lub matki
osoby uzaleŜnionej lub sugeruje opieka społeczna.
Wezwania osób do punktu konsultacyjnego odbywają się na podstawie informacji
z policji, opieki społecznej, czy prośby rodziny, szkoły. Najbardziej podstawne do wezwań są dla
nas notatki z policji. Są one w bieŜącym roku systematyczne. Na uwagę zasługuje większa
współpraca z GKRPA opieki społecznej. Często pracownicy MOPS są świadkami na sprawie, gdyŜ
oni odwiedzają rodziny, najbardziej znają środowiska rodzinne gminy.
Zdarza się wiele spotkań nierejestrowanych. Są to spotkania na ulicy, lub prywatnie
z osobami zainteresowanymi problemem uzaleŜnienia.
Pomoc o umieszczenie w zakładzie zamkniętym na własne Ŝądanie 4.
Wszystkich zgłoszeń do Punkt Konsultacyjnego było 112.
Rozmów telefonicznych 10.
Na wniosek policji, po interwencji domowej było wzywanych 83 osoby.
Pozostałe osoby to wnioski MOPS, nauczyciele, rodziny uzaleŜnionych, pedagodzy szkolni,
sąsiedzi. GKRPA w okresie wakacji przeprowadziła kontrolę wszystkich punktów sprzedaŜy
alkoholowych w celu zbadania czy przestrzegana jest przez sprzedawców Ustawa o wychowaniu
w trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.
W większości punktów sprzedaŜ ta przebiega prawidłowo, tam gdzie były uchylenia Komisja
przeprowadziła rekontrolę a kierownicy otrzymali uwagi i zalecenia do dalszej pracy.

Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym

W naszej gminie juŜ od kilku lat we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach
odbywają się zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicach SP – Pilawa i SP Trąbki oraz w grupach
socjoterapeutycznych – SP – Gocław, SP – Puznówka, Gimnazjum Trąbki i Gimnazjum Pilawa.
W zajęciach tych biorą udział uczniowie z rodzin gdzie istnieje problem alkoholizmu. W czasie
zajęć uczniowie maja kanapki, herbatę sfinansowane ze środków GKRPA.
Ilość godzin terapeutycznych w poszczególnych szkołach w ciągu tygodnia: SP – Gocław - 3h, SP
- Puznówka 3h, SP Pilawa - 12 h, SP Trąbki – 8 h, Gimnazjum Pilawa – 6 h, Gimnazjum Trąbki
- 6 h.
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PowyŜsza tabela przedstawia dane dotyczące szkół, a sfinansowane z funduszu GKRPA.
nadmieniamy, Ŝe przy przydziale brana pod uwagę jest ilość uczniów w poszczególnych szkołach.
W ramach terapii rodzin Komisji dofinansowuje 50% kosztów za terapię rodzin
w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczmiu. W roku 2008 zaplanowaliśmy 100% pokrywania
kosztów za udział w terapii rodzin i udział w warsztatach.
w 2007 roku został takŜe dofinansowany wyjazd grupy AA z Pilawy i Al. Anon
z Trąbek na ogólnopolskie rekolekcje Trzeźwościowe w Częstochowie i Licheniu, a takŜe
dofinansowujemy utrzymanie lokalu dla AA (butla gazowa) i rocznice powstania AA i Al. Anon.
GKRPA pokrywa koszty za biegłych sądowych za orzecznictwo na przymusowe leczenie
alkoholików.
Komisja ogłasza i organizuje konkursy dla uczniów o tematyce antyuzaleŜnieniowej,
w których biorą udział uczniowie ze wszystkich szkół z naszego terenu (102 uczniów)
Bierzemy corocznie udział w ogólnopolskiej akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł” –
w naszej gminie zawsze są nagrody dla uczniów. Komisja dostrzega wielkie zaangaŜowanie grup
AA i Al. Anon i bierze takŜe udział w waŜnych uroczystościach tych grup na czele z p. Burmistrz, za
co jej serdecznie dziękujemy.
Komisja zorganizowała takŜe ognisko profilaktyczno-integracyjne dla klas VI z naszych
szkół. Klasy na to ognisko przygotowały występy artystyczne i piosenki o tematyce

antyuzaleŜnieniowej. Na ognisko dzieci miały przygotowane kiełbaski, bułeczki, napoje i lody.
Składamy podziękowania dyrektorom szkół, władzom gminy, dyrektorowi Poradni PsychologicznoPedagogicznej
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w zorganizowaniu ogniska w uroczym miejscy w Zawadkach (Kalonka).
Nauczyciele prowadzący zajęcia w grupach i dyrektorzy zorganizowali w swoich szkołach
Wigilie i paczki dla dzieci z grup socjoterapeutycznych. Finanse na to zadanie szkoły otrzymały od
Urzędu ze środków GKRPA. KaŜda grupa otrzymała takŜe środki za zakup materiałów do
prowadzenia zajęć a takŜe nowoczesne radiomagnetofony.
Komisja finansuje takŜe wszycie esperalu dla osób, które zwrócą się z taka prośba. gdy jest
taka potrzeba zakupujemy przedmioty potrzebne na wyjazd na przymusowe leczenie.
Dla kaŜdej szkoły i dla komisji została zaprenumerowane czasopismo „Wychowawca”
z funduszu GKRPA.
Ponadto GKRPA nawiązała kontakt z:
1. Krajowym Biurem do Spraw Narkomanii
2. krajowym Biurem do Spraw AIDS
3. Komenda Głowna Policji „PAT”
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antyuzaleŜnieniowej. Planujemy wzbogacić swój księgozbiór o nowe pozycje oraz bezpłatne
materiały informacje udostępniane przez Krajowe Biuro ds. Narkomanii i organizacje pozarządowe,
gdyŜ widzimy zainteresowanie wśród wielu osób zarówno uzaleŜnionych jak i ich rodzin.
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