Sprawozdanie z realizacji zadań
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w roku 2009

Na realizację „Programu” przeznaczono 133.300,00 zł. Zrealizowano zgodnie z
programem wszystkie zaplanowane zadania.
Przy każdej placówce oświatowej działała świetlica opiekuńczo – wychowawcza,
gdzie uczniowie mieli możliwość odrabiania lekcji, wyrównywania braków w wiedzyi
umiejętnościach, rozwijania swych zainteresowań i uzdolnień. Koszt prowadzenia świetlic
wyniósł 77.158,00 zł (wynagrodzenia wraz pochodnymi). Ponadto w ramach pracy świetlic
organizowano dla dzieci darmowe wyjazdy na basen oraz na imprezy kulturalno – sportowe.
Koszt wyjazdów 10.794,00 zł Przeznaczono także 3.420,40 zł na zakup pomocy, gier,
materiałów plastycznych potrzebnych do zajęć. 3 lutego 2009 roku Pełnomocnik Wójta
dokonała kontroli pracy świetlic. W 4 świetlicach zajęcia odbywały się zgodnie
z harmonogramem przy ilości dzieci od 6 do 32. Świetlica przy Publicznym Gimnazjum
w Siemoni w tym dniu nie pracowała.
Aby dzieci i młodzież mogła sprawdzić się w sporcie, przygotowano i sfinansowano
dla nich imprezy sportowe. Chętni uczestniczyli w biegach wiosennych i jesiennych,
siatkowej piłce plażowej i turnieju tenisa stołowego. Koszt imprez wyniósł 7.496,09 zł.
W roku sprawozdawczym prowadzona była również wśród uczniów i rodziców
profilaktyczna działalność edukacyjna. Nasza gmina przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii
edukacyjnej organizowanej przez PARPA pn. „Sprawdź, czy twoje picie jest bezpieczne”.
Informacja o kampanii umieszczona została w „Informatorze Gminnym”. Otrzymane od
organizatora materiały kampanijne rozprowadzono w placówkach opieki zdrowotnej, w
punkcie konsultacyjnym, OPS, w placówkach oświatowo – wychowawczych. Ponadto
przeprowadzone zostały zajęcia profilaktyczne dla uczniów wg przygotowanych w ramach
kampanii scenariuszy lekcji oraz wywiadówki profilaktyczne dla rodziców zgodnie z
przygotowanym w ramach kampanii scenariuszem. Dla uczniów klas IV – VI szkoły
podstawowej przeprowadzono program profilaktyczno – wychowawczy „Trzy żywioły” –
cena programu 900,00 zł.
W 2009 roku Gminna Komisja RPA odbyła 15 posiedzeń. Dotyczyły one realizacji
„Programu” i spraw bieżących, rozmów interwencyjno – motywacyjnych oraz opiniowania
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wniosków o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2009 roku wpłynęło do
Komisji 17 nowych wniosków o leczenie odwykowe. W trakcie posiedzeń poświęconych
rozmowom interwencyjno – motywacyjnym, na które wysłano 57 wezwań (dla wielu osób
trzykrotnie) odbyto 20 rozmów. Do biegłych sądowych na dobrowolne badania w
przedmiocie uzależnienia od alkoholu skierowano 4 osoby, zgłosiły się 3. Koszt badań
wyniósł 900,00 zł. Do Sądu Rejonowego w Będzinie skierowano 3 wnioski o leczenie
odwykowe; opłaty sądowe wyniosły 120,00 zł. Ponadto Gminna Komisja kierowała osoby
uzależnione i współuzależnione na rozmowy z psychologiem zatrudnionym w Punkcie
Konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin. Do punktu zgłaszali się
pacjenci pierwszorazowi jak również tacy, którzy korzystali w latach wcześniejszych z usług
punktu. Punkt współpracował z kuratorami osób mających problem alkoholowy i
pracownikami OPS, którzy mieli w kręgu swoich zainteresowań zawodowych pacjentów
punktu. W roku sprawozdawczym odbyło się 45 wizyt. Wśród zgłaszających się byli
uzależnieni od alkoholu i członkowie ich rodzin. W punkcie pojawiła się nowa grupa
klientów mających problemy lękowe, nerwicowe nie związane z uzależnieniem od alkoholu.
Osoby te poddawane były terapii indywidualnej. Pracownik punktu uczestniczył ponadto we
wszystkich
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motywacyjnym. Koszt działalności Punktu Konsultacyjnego wyniósł 4.760,00 zł.
Gminna Komisja ściśle współpracuje z OPS w zakresie pomocy osobom
uzależnionym, współuzależnionym, dotkniętych przemocą w rodzinie.
Członkowie Komisji uczestniczyli w szkoleniach poświęconych nowym zadaniom
GKRPA w kontekście najnowszych ustaw. Cena szkoleń 2.220,00 zł.
Przewodniczący Gminnej Komisji z udziałem dzielnicowego przeprowadził kontrolę 8
punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Nie stwierdzono żadnych poważnych wykroczeń.
W zaleceniach znalazły się jedynie uzupełnienie brakujących ustawowych informacji o
szkodliwości spożywania alkoholu. Dla właścicieli i sprzedawców napojów alkoholowych
zorganizowano szkolenie, które dotyczyło zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim. W szkoleniu
uczestniczyły 32 osoby. Koszt szkolenia 1.100,00 zł.
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(wynagrodzenia wraz z pochodnymi i materiały biurowe) wydatkowano 16.606,06 zł.
Podsumowując, łącznie na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 125.474,55 zł.
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