Sprawozdanie
z realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2016 rok
oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii
za 2016 rok

Podstawy prawne realizacji programów:
1. Ustawa

z

26

października

1982

roku

o

wychowaniu

w

trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 487 z późn.zm.;
2. Uchwała Nr XI/95/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2015 roku;
3. Uchwała Nr XI/96/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2015 roku.

1

ZADANIA ZREALIZOWANE W RAMACH
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY
TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA
MIESZKAŃCÓW GMINY SICIENKO UZALEŻNIONYCH
OD ALKOHOLU
ZADANIE 1
Działalność Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego w Sicienku
Prowadzenie Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego (RPK) stanowi jeden z głównych
kierunków działań w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, psychospołecznej
i prawnej. Główne cele działalności RPK na terenie Gminy Sicienko to:
1) zwiększenie wiedzy mieszkańców Gminy Sicienko w obszarze rozwiązywania
problemów związanych z nadmiernym spożywaniem napojów alkoholowych i innych
środków odurzających oraz z przemocą w rodzinie,
2) zmniejszenie poziomu bezradności osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych
oraz osób doświadczających przemocy domowej.
Wymienione cele były realizowane poprzez następujące działania:
 całościowe rozpoznanie problemu zgłaszanego przez klienta,
 dokonanie wstępnej diagnozy i oceny sytuacji rodzinnej,
 informowanie o możliwości pomocy oraz kompetencjach poszczególnych służb, które
mogą zaangażować się w profesjonalną systemową pomoc dla osoby uzależnionej, jej
rodziny,
 motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii
w

zakładach

lecznictwa

odwykowego,

kierowanie

tych

specjalistycznego,
 udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
 udzielanie pomocy młodzieży upijającej się oraz ich rodzinom,
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osób

do

leczenia

 rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia oraz
udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymywania przemocy,
 uruchomienie interwencji, za zgodą osoby doznającej przemocy, w przypadku
rozpoznania zjawiska przemocy domowej.
RODZINNY PUNKT KONSULTACYJNY oferował w roku 2016 mieszkańcom
Gminy Sicienko następujące formy pomocy:
a) pomoc prawną
Od roku 2014 r. pomoc prawna udzielana jest przez radcę prawnego w ramach
porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Sicienko a Terenowym Komitetem Ochrony Praw
Dziecka w Inowrocławiu. Punkty pomocy prawnej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
na terenie Gminy Sicienko działały w Sicienku (RPK) oraz w Kruszynie (Szkoła
Podstawowa). Istotą porozumienia było stworzenie lokalnego systemu pomocy osobom
pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom oraz zwiększenie dostępności do
specjalistycznej pomocy w gminie Sicienko. W ramach współpracy Terenowy Komitet
Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu deklarował realizację następujących zadań:
 udzielanie pomocy w zakresie pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub
udzielania schronienia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem,
 finansowanie kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie
kosztów transportu związanych z uzyskaniem świadczeń,
 pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
 pokrywanie

kosztów

świadczeń

zdrowotnych,

wyrobów

medycznych

w

tym

ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczenia
doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa,
 pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny
osobistej.
Powyższy projekt finansowany był ze środków Ministra Sprawiedliwości z Funduszu
Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem i ich Rodzin.
Ogółem z pomocy prawnej w 2016 skorzystało - 28 osób.
Koszt zatrudnienia radcy prawnego wyniósł – 0 zł
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b) pomoc psychologiczną
Pomoc

psychologiczna

finansowana

była

również

ze

środków

Ministra

Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem i ich Rodzin.
Punkt pomocy psychologicznej działał w Sicienku.
Z konsultacji psychologa skorzystało 5 osób.
Ogółem psycholog przeprowadził 37 konsultacji.
Koszt zatrudnienia psychologa wyniósł – 0 zł.
W każdą drugą środę miesiąca w godz. od 10.00-14.00 dyżurował pracownik
Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu, który udzielał mieszkańcom
informacji o możliwościach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
c) konsultacje dla osób współuzależnionych – 46 godzin pracy
- konsultacje dla członków rodzin osób uzależnionych odbywały się w każdy wtorek
w godz. 1700 – 1800.
W ramach indywidualnych porad udzielono wsparcia 21

osobom w zakresie

problematyki współuzależnienia.
Udzielono 25 porad + 1 osoba wsparcie dla Dorosłego Dziecka Alkoholika.
Koszt zatrudnienia specjalisty w roku 2016 wyniósł – 2.990,00 zł.

d) prowadzenie grup motywacyjno - edukacyjnych dla osób pijących szkodliwie
i ryzykownie – 46 godzin pracy
– odbywało się w każdy wtorek w godz. 1600 - 1700. Miało na celu zmotywowanie osób
pijących szkodliwie do podjęcia terapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
Z pomocy specjalisty psychoterapii uzależnień skorzystało 79 osób: 56
uzależnionych mężczyzn i 23 uzależnione kobiety.
Ogółem terapeuta uzależnień udzieliła 184 porad.
Koszt zatrudnienia specjalisty w roku 2016 wyniósł – 2.990,00 zł.

f) pomoc psychoterapeuty uzależnień
- osoby uzależnione korzystały z pomocy w każdy czwartek w godz. 800 - 1000 (od
stycznia do sierpnia 2016 roku) oraz w godz. 830 - 1030 (od września do grudnia 2016
roku). Ogółem psychoterapeuta uzależnień przepracował w roku 2016 – 96 godzin
w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym
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Podstawowe obowiązki zatrudnionej osoby:
 całościowe rozpoznanie problemu zgłaszanego przez klienta,
 prowadzenie psychoterapii dla osób uzależnionych oso alkoholu,
 prowadzenie psychoterapii członków rodzin,
 informowanie o możliwości pomocy oraz kompetencjach poszczególnych służb, które
mogą zaangażować się w profesjonalną systemową pomoc dla osoby uzależnionej i jej
rodziny,
 motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii
w zakładach lecznictwa odwykowego, kierowanie tych osób do leczenia specjalistycznego
 udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
 udzielanie pomocy młodzieży upijającej się oraz ich rodzinom,
 rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia oraz
udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymywania
przemocy,
 uruchomienie interwencji, za zgodą osoby doznającej przemocy, w przypadku
rozpoznania zjawiska przemocy domowej,
 przygotowywanie opinii dot. uzależnienia od alkoholu osób kierowanych do RPK,
 prowadzenie ścisłej współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Zespołem
Interdyscyplinarnym poprzez sporządzenie informacji o osobach i sposobach
rozwiązywania problemów osób uzależnionych od alkoholu,
 informowanie o ruchach samopomocowych.
W ramach zadania udzielono pomocy:
Osoby
z problemem
alkoholowym

Osoby
współuzależnione

Osoby
doświadczające
przemocy

Osoby
stosujące
przemoc

26

27

4
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Koszt zatrudnienia osoby w roku 2016 wyniósł – 6.720,00 zł.
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Udzielone
porady
Liczba
osobom z
sporządzonych
problemem
opinii
alkoholowym

124

30

W ramach działalności RPK sfinansowano także:
 Telefon:
Specjaliści zatrudnieni w RPK w Sicienku w trakcie wykonywania swoich
obowiązków odbierają telefony, informując o możliwościach pomocy w ramach tzw.
„Telefonu zaufania”.
Koszt całoroczny abonamentu za telefon wyniósł 447,51 zł.

 Zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem RPK:
W ramach powyższego zadania zlecono wykonanie dodatkowych kluczy do RPK oraz
zakupiono tablicę korkową na materiały informacyjne dla mieszkańców.
Koszt zakupów wyniósł w roku 2016 – 55,48 zł

 Zakup ulotek o charakterze informacyjnym propagującym działalność Rodzinnego
Punktu Konsultacyjnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowała projekt
i zleciła firmie zewnętrznej wydruk ulotek informujących o godzinach przyjęć specjalistów
zatrudnionych w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym (1500 szt. formatu A5 oraz 100 szt.
formatu A3). Ulotki przekazano do: Ośrodków Zdrowia w Sicienku i Kruszynie, szkół,
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku, Sądu Rejonowego w Nakle, Kuratorów
Sądu Rejonowego w Nakle, aby podczas sprawowania nadzoru kuratorskiego informowali
podopiecznych o ofercie RPK, Komisariatu Policji w Koronowie. Ulotki były również
dostępne podczas organizowanego Pikniku w ramach kampanii Postaw na rodzinę oraz
podczas dożynek.
Ulotki formatu A3 zostały przekazane na tablice ogłoszeń: do wszystkich sołectw,
GOPS, Urzędu Gminy, szkół, ośrodków zdrowia, RPK w Sicienku, Domów Kultury, świetlic
Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury.
Koszt zakupu ulotek wyniósł 726,20zł
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Rys. Wzór ulotki informującej o ofercie RPK obejmującej pracę specjalistów w roku 2016
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 Zakup literatury fachowej do Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego w Sicienku
W 2016 roku zaprenumerowano czasopisma fachowe np. „Niebieska linia”, „Świat
problemów” oraz magazyn psychologiczny „Charaktery”. Z czasopism korzystają członkowie
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownicy Gminnego
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Ośrodka Pomocy Społecznej oraz osoby zatrudnione w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym
w Sicienku.
Koszt zakupu czasopism wyniósł 574,00 zł
 Przeprowadzenie remontu Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego w Sicienku
W roku 2016 przeprowadzono remont pomieszczeń wchodzących w skład Rodzinnego
Punktu Konsultacyjnego. Pomalowano 2 pokoje, pomieszczenie kuchenne oraz korytarz.
Zakupiono farby na kwotę 525,41 zł Z tytułu zawartej umowy zlecenia z osobą realizującą
remont wydatkowano kwotę 667,00 zł brutto.
Koszt remontu wyniósł 1.192,41 zł
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ZADANIE 2
Finansowanie kosztów badania przez biegłego psychiatrę
sądowego i psychologa osób w przedmiocie uzależnienia na
potrzeby wniosków kierowanych do Sądu Rejonowego o wszczęcie
postępowania w celu poddania się leczeniu przymusowemu
Ze środków profilaktyki ponosi się koszty badania osoby uzależnionej przez biegłego
psychiatrę sądowego i biegłego psychologa w celu wydania opinii w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu. W latach wcześniejszych Sąd Rejonowy w Nakle nie obciążał
Gminy Sicienko kosztami postępowań sądowych. Od 2013 roku jesteśmy zobowiązani
ponosić koszty takich badań (378,72 zł za jedną osobę). Aby sprawy o zobowiązanie do
podjęcia leczenia odwykowego nie zostały przez Sąd Rejonowy w Nakle odrzucone z uwagi
na brak opinii biegłych, GKRPA w Sicienku nawiązała współpracę z osobami, które znajdują
się na liście biegłych psychiatrów, psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień.
Z wymienionymi osobami sporządzono stosowne umowy, na mocy których
przygotowują opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
Koszty opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wyniosły w 2016 roku 5.107,32 zł

ZADANIE 3
Finansowanie kosztów sądowych zgodnie z ustawą o kosztach
sądowych w sprawach cywilnych
W ramach gminnego programu sfinansowano koszty postępowania sądowego
związane ze złożeniem wniosku przez GKRPA do Sądu Rejonowego o zobowiązanie
uczestnika do podjęcia leczenia odwykowego. Koszt złożenia wniosku wynosi 40 zł.
Ogółem do GKRPA wpłynęło 14 wniosków o zobowiązanie uczestnika postępowania
do podjęcia leczenia odwykowego. GKRPA skierowała do Sądu Rejonowego w Nakle 9
wniosków o zobowiązanie uczestnika postępowania do podjęcia leczenia odwykowego, 1
uczestnik postępowania nie uzależniony zaproponowano współpracę ze specjalistami
zatrudnionymi w RPK , wobec 3 uczestników toczy się postępowanie. Jeden wniosek z roku
2016 skierowany do SR w Nakle w styczniu 2017 roku.
Wszystkie spraw skierowano jednocześnie do Prokuratury Rejonowej w Nakle, która
pozytywnie ustosunkowała się do każdej wniesionej sprawy poprzez zgłoszenie swojego
udziału w postępowaniu sądowym.
Koszty postępowania sądowego wyniosły 520,00 zł.
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ZADANIE 4
Prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na
organizm i ryzyka szkód wynikających z jego spożywania
W ramach powyższego zadania zakupiono materiały, których celem jest podniesienie
świadomości mieszkańców na temat skutków picia alkoholu przez kobiety w ciąży. Ulotki
informują na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego oraz późniejszych skutków
zdrowotnych dla dziecka. Plakaty wywieszono w miejscach publicznych tj. na tablicach
urzędowych

GOPS,

UG,

RPK

oraz

w

Gminnej

Bibliotece

Publicznej

w Sicienku, ulotki zostały wyłożone w Urzędzie Gminy, GOPS oraz przekazane do
Ośrodków Zdrowia w Sicienku i Kruszynie.
Koszt zadania w roku 2016 wyniósł 249,00 zł

UDZIELANIE RODZINOM,WKTÓRYCH WYSTĘPUJĄ
PROBLEMY ALKOHOLOWE,POMOCY
PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ,A W SZCZEGÓLNOŚCI
OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE
ZADANIE 5.
Działalność Punktu Informacyjnego dla ofiar przemocy
w rodzinie, w tym finansowanie specjalisty ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
Celem zadania jest wsparcie dla osób doświadczających przemocy domowej.
Specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przyjmował w każdy drugi
poniedziałek miesiąca w godz. 930 - 1130.
Pomoc w Punkcie Konsultacyjnym polega głównie na wysłuchaniu ofiary przemocy,
udzieleniu wsparcia psychicznego i motywowaniu jej do zerwania ze sprawcą. Udzielana jest
również pomoc prawna, w tym sporządzanie różnego rodzaju pozwów oraz wniosków
zarówno do Sądu jaki i innych instytucji tj. Prokuratura Rejonowa, Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Zadania specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej:
 rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia oraz
udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymywania przemocy,
 uruchomienie interwencji, za zgodą osoby doznającej przemocy, w przypadku
rozpoznania zjawiska przemocy domowej,
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 udzielanie porad w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z ustawą
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 kierowanie osób doświadczających przemocy na grupę wsparcia,
 motywowanie osób dotkniętych przemocą domową do podjęcia działań zmierzających do
poprawy własnej sytuacji życiowej,
 uświadamianie ofierze jej prawa do nietykalności osobistej,
 prowadzenie ścisłej współpracy z GKRPA, GOPS, Radcą Prawnym, Gminnym Zespołem
Interdyscyplinarnym oraz specjalistami zatrudnionymi w RPK w Sicienku,
Osoby doznające przemocy często wymagają wszechstronnej pomocy specjalistów.
Dzięki możliwości skorzystania z porad tego typu na terenie swojej gminy mają łatwiejszy
dostęp do fachowej pomocy, co pozytywnie rokuje na poprawę ich sytuacji rodzinnej
i „wychodzenie z przemocy”.
Z oferty Punktu Informacyjnego działającego w RPK skorzystały 22 osoby.
Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy domowej przepracowała w RPK w
Sicienku 48 godzin. Udzieliła porad w m.in. w sprawach:
 przemocy fizycznej i psychicznej - 11 porad,
 alkoholizmu w rodzinie i problemu współuzależnienia - 16 porad,
 rozpadu więzi emocjonalnej, zaburzeń w systemie porozumienia się z członkami rodziny
– 16 porad,
 zachowań nerwicowych związanych z przebywaniem w długotrwałym stresie – 14 porad.
Koszt zatrudnienia osoby w roku 2016 wyniósł 3.120,00 zł.

ZADANIE 6
Promocja ogólnopolskiego systemu pomocy ofiarom przemocy
„Niebieska Linia” poprzez współfinansowanie telefonu zaufania,
zgodnie z porozumieniem
Zgodnie z podpisanym porozumieniem w sprawie współfinansowania KujawskoPomorskiej Niebieskiej Linii - Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ze
środków profilaktyki współfinansuje się działalność w/w instytucji. Osoby dyżurujące przy
telefonie 0-800-154-030 pracują codziennie od godz. 1700 do 2100. Są to prawnicy,
psycholodzy, osoby przeszkolone w zakresie mediacji rodzinnych. Zgodnie z zawartym
porozumieniem kwota z tytułu współfinansowania Niebieskiej Linii stanowi iloczyn liczby
mieszkańców na stałe zamieszkujących w gminie wg stanu na dzień 31 grudnia roku
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poprzedniego. W roku 2016 udzielono 948 porady prawne,487 porad psychologicznych,614
konsultacji terapeutyczno-psychologicznych, zarejestrowano i poprowadzono 324 nowe
spraw osób indywidualnych, udzielono 7 porad internetowych, poprowadzono 10 zastępstw
procesowych.
Przeprowadzono szkolenia:
a) dla funkcjonariuszy Policji,
b) członków Zespołów interdyscyplinarnych
c) szkolenie w zakresie procedury „Niebieska Karta”
d) szkolenie dla nauczycieli i pedagogów pt. Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole”
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe stanowi załącznik do porozumienia.
Koszt zadania w roku 2016 – 478,95 zł.

ZADANIE 7
Wykonanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych
Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych” w Warszawie było „Wykonawcą”
diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych dla Gminy Sicienko. Zlecono przeprowadzenie
badań na grupie reprezentatywnej 150 dorosłych mieszkańców gminy Sicienko oraz w 20
punktach sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych.
Celem badania było wykonanie diagnozy przekrojowej - ogólnej lokalnych problemów
społecznych, a tym samym badanie następujących obszarów:
1. Zakres problematyki badawczej w zakresie badania pn. „POSTAWY SPOŁECZNE”
a) rozpowszechnienie bezrobocia,
b) zubożenie społeczności,
c) kryzys rodziny,
d) obserwowany kryzys norm moralnych,
e) zanieczyszczenie środowiska, ocena estetyki otoczenia.
2. Zakres problematyki badawczej w zakresie badania pn. „PRZEMOC”
a) rozpowszechnienie zjawiska przemocy,
b) funkcjonujące w społeczności mity dotyczące przemocy,
c) przekonania związane z metodami wychowawczymi,
d) formy przemocy,
e) społeczna tolerancja dla przemocy.
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3. Zakres

problematyki

badawczej

w

zakresie

badania

pn.

„NARKOTYKI

I

DOPALACZE”
a) rodzaj substancji psychoaktywnych najczęściej stosowanych w społeczności lokalnej,
b) dostępność dopalaczy w środowisku lokalnym,
c) źródła zaopatrywania się w substancje psychoaktywne,
d) zjawisko uzależnienia od leków.
4. Zakres problematyki badawczej w zakresie badania pn. ”HAZARD”
a) popularność zakładów bukmacherskich
b) korzystanie z internetowych form gier losowych,
c) rozpowszechnienie gry na automatach,
d) zjawisko uzależnienia od hazardu,
e) świadomość dostępności form pomocy.
5. Zakres problematyki badawczej w zakresie badania pn. „ALKOHOL”
a) częstotliwość spożywania alkoholu,
b) przeciętne ilości jednorazowo wypijanego alkoholu,
c) wiek inicjacji alkoholowej,
d) dostępność alkoholu w środowisku lokalnym,
e) przekonania dotyczące alkoholu.
6. Zakres problematyki badawczej w zakresie badania pn. ”INTERNET ,MEDIA”
a) zjawisko uzależnienia od nowych mediów,
b) natężenie przestępstw internetowych,
c) świadomość praw użytkowników Internecie,
d) wiedza związana z ochroną swoich danych osobowych i zachowaniem prywatności w
Internecie
7. Zakres problematyki badawczej w zakresie badania pn. „NIKOTYNA”
a) rozpowszechnienie uzależnienia od wyrobów tytoniowych,
b) popularność e-papierosów,
c) świadomość dot. szkodliwości nikotyny oraz substancji zawartych w papierosach i epapierosach,
d) wiek inicjacji nikotynowej,
e) ilość wypalanych dawek nikotyny.
Koszt zadania w roku 2016 – 2.350,00 zł.
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ZADANIE 8
Udział w kampanii „Postaw na rodzinę” promującej wartości
rodzinne
GMINA SICIENKO PORAZ SZÓSTY STAWIA NA RODZINĘ
7 maja 2016 roku odbył się MAJOWY PIKNIK RODZINNY zorganizowany przez
Wójta Gminy Sicienko, Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku oraz Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dla wszystkich pokoleń zostały zaplanowane różnorodne atrakcje. Były zabawy
i konkursy dla dzieci, atrakcje dla dorosłych, bezpłatne dmuchane zjeżdżalnie, zamki,
pyszności kulinarne, malowanie twarzy, zabawy z balonami.
Wszystkie atrakcje cieszyły się dużym powodzeniem wśród uczestników pikniku. Jak
na prawdziwy piknik przystało, nie zabrakło też występów artystycznych. Do Majowego
Pikniku Rodzinnego bardzo aktywnie włączyły się szkoły gminne. To dzięki zaangażowaniu
Dyrektorów szkół, Nauczycieli oraz Pedagogów szkolnych dzieci i młodzież zaprezentowały
swoje talenty na tzw. małej scenie – było m.in przedstawienie z okazji 225. Rocznicy
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół w Wojnowie, występ
Zespołu Folklorystycznego Frechowne Sznupki ze Szkoły Podstawowej w Samsiecznie,
występy uczestników Gminnego Przeglądu Pieśni Patriotycznej, występ grupy DANCE
FRIENDS z Wiejskiego Domu Kultury

w Strzelewie, występ Julii Otlewskiej z WDK

Kruszyn oraz występ Zespołu Tanecznego ze Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie. Dużym
zainteresowaniem zarówno wśród dzieci jak i dorosłych cieszył się pokaz zapasów
przygotowany przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Gryf Wojnowo i Uczniowski Klub
Sportowy Sicienko oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wykonany przez
Drużynę Harcerską Szare Szeregi ze Szkoły Podstawowej w Kruszynie. Dużą atrakcją były
gry i zabawy przygotowane dla dzieci, osoba prowadząca w sposób rewelacyjny włączyła
dzieci do wspólnej zabawy. Na koniec Pikniku wystąpił Cezary Makiewicz w repertuarze
muzyki country. Utwór Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa podbił serca uczestników
Pikniku. Imprezę prowadziła redaktor Krystyna Lewicka – Ritter.
Myśl przewodnia pikniku brzmiała: „Integracja wielopokoleniowa jest możliwa
i znalezienie czasu na wspólną zabawę nie wymaga wielu wyrzeczeń.”. Wystarczy tylko
wyjść z domu a życie przestanie być chociaż trochę trudne, smutne i szare.
Podziękowano wszystkim z pomoc w uświetnieniu imprezy, za wspólną zabawę,
a szczególności: dyrektorom szkół: Pani Alinie Mombo – Mabiala, Pani Teresie Szmelter –
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Woźniak, Pani Małgorzacie Wojnowskiej, Panu Stanisławowi Szwajca, nauczycielom: pani
Alinie Pastor, pani Violetcie Juszczak, pani Dorocie Politowicz, pani Joannie Szumlak, pani
Monice Kalembie – Krzemińskiej, pani Marii Modrakowskiej, pani Ewie Duda, instruktorce
zumby: pani Angelice Gajak, prezesom klubów sportowych: pani Wiesławie Strzeleckiej,
panu Norbertowi Świerblewskiemu, pani Krystynie Lewickiej – Ritter oraz wszystkim, którzy
dołożyli swoją cegiełkę do uświetnienia pikniku.
Wszystkim Przyjaciołom Kampanii jeszcze raz gorąco dziękujemy zaangażowanie
w realizację kampanii na terenie Gminy Sicienko.
Rys. Plakat informujący o Pikniku Rodzinnym
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Koszt zadania w roku 2016 – 2.806,35 zł

ZADANIE 9
Finansowanie grup wsparcia dla ofiar przemocy domowej
W ramach realizacji zadania podjęto dwie próby zawiązania grupy wsparcia dla osób
doświadczających przemocy domowej. 13 lutego 2016 roku miało odbyć się pierwsze
spotkanie osób zainteresowanych. Plakaty informujące o możliwości uzyskania pomocy,
wsparcia zostały przekazane na tablice sołeckie, wywieszone na tablicach informacyjnych
Urzędu Gminy ,GOPS, przekazano do Ośrodków Zdrowia, Gminnej Biblioteki Publicznej,
Kuratorom Sądu Rejonowego w Nakle, przesłano do Komisariatu Policji w Koronowie
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z prośbą o ich przekazanie policjantom obsługującym teren Gminy Sicienko. Informacja o
spotkaniu znalazła się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.sicienko.pl.
Wysłano do 13 osób zaproszenia do udziału w grupie wsparcia. Niestety nikt z osób
zainteresowanych nie przyszedł na spotkanie.
Masz problem?
Ktoś z domowników stosuje przemoc?
Cierpisz na tym Ty i Twoja rodzina?
Wydaje Ci się, że jesteś w sytuacji bez wyjścia?
Czujesz bezsilność?
… i nie wiesz, jak sobie poradzić?
POZWÓL SOBIE POMÓC!
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Zespół Interdyscyplinarny w Sicienku
zapraszają
do udziału w GRUPIE WSPARCIA
dla osób doświadczających przemocy domowej.
Pierwsze spotkanie odbędzie się
13 lutego 2016 roku (sobota) o godz. 900
w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym w Sicienku
ul. Bydgoska 6 (boczne wejście Izby Tradycji Kulturalnej
w Sicienku).

Jeżeli chcesz zmienić życie swoje i swoich bliskich,
odzyskać godność osobistą i uwierzyć we własne siły….
PRZYJDŹ NA SPOTKANIE!!!
Przekonasz się, że wspólnie łatwiej rozwiązuje się
problemy.

Rozumiejąc problem dlaczego osoby doznające przemocy nie szukają pomocy:


nie, bo odczuwają lęk przed zemstą ze strony partnera,



nie , bo odczuwają wstyd i upokorzenie,



nie, bo utraciły wiarę w pomoc,



nie, bo są zależne finansowo od partnera,



Kobieta czuje się winna, może myśleć, że gdyby była lepsza, ataki agresji nie
występowałyby, itd.
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GKRPA postanowiła po raz kolejny spróbować zainteresować osoby do wzięcia udziału
w grupie wsparcia. Zostały przygotowane i rozpowszechnione plakaty informujące
o możliwości zapisania się na grupę wsparcia. Wolę wyraziła jedna osoba. W związku
z powyższym nie zawiązano grupy.

Koszt zadania w roku 2016 – 0 zł

ZADANIE 10
Przeprowadzenie lokalnej kampanii społecznej mającej na celu
edukację środowiska lokalnego ukierunkowaną na niwelowanie
mitów i stereotypów oraz zmianę postaw wobec zjawiska
przemocy
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Zjawisko przemocy staje się problemem coraz bardziej powszechnym i wymagającym
podjęcia odpowiednich rozwiązań.
Jednym z wniosków wynikających z diagnozy lokalnych problemów był wniosek, iż
społeczność gminy Sicienko powinna zostać objęta kampanią informacyjną dotyczącą
przemocy w rodzinie oraz lokalnych instytucji które udzielają pomocy

które udzielają

pomocy została opracowana ulotka edukacyjna zawierająca podstawowe informacje
obejmujące zagadnienia przemocy domowej. Zawierała ona również informacje o lokalnych
instytucjach, które niosą pomoc osobom doznającym przemocy. Ulotki przekazano do:
1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku,
2) Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy,
3) Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego w Sicienku,
4) Biblioteki w Sicienku,
5) 6 szkół,
6) Ośrodków Zdrowia w Sicienku i Kruszynie,
7) Świetlic wiejskich
W ramach powyższego zadania zostały opracowane i zlecono wydruk 2200 ulotek
których treść przekazujemy poniżej:
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Koszt zadania w roku 2016 – 1.309,95 zł. (w tym plakaty o grupie wsparcia)

W ramach lokalnych kampanii informacyjnych i akcji edukacyjnych skierowanych do
mieszkańców Gminy Sicienko zakupiono pakiet ulotek „Reaguj na przemoc”, które
przekazano do:
1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku,
2) Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy,
3) Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego w Sicienku,
4) Biblioteki w Sicienku,
5) 6 szkół,
6) Ośrodków Zdrowia w Sicienku i Kruszynie,
7) Świetlic wiejskich
Koszt zadania w roku 2016 – 1.230,00 zł.
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ZADANIE 11
Zorganizowanie i sfinansowanie konferencji
„Przemoc wobec dzieci”
7 czerwca 2016 roku w świetlicy w Mochlu odbyła się konferencja pod tytułem
„Dziecko a przemoc -formy, wskaźniki i metody pomocy”. Organizatorami konferencji
byli:
a) Wójt Gminy Sicienko,
b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku,
c) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Celem konferencji było:
 pogłębienie wiedzy niezbędnej do zrozumienia przyczyn stosowania różnego rodzaju
form przemocy, jak: przemoc fizyczna, werbalna, psychiczna czy seksualna, ich
wskaźników oraz konsekwencji dla rozwoju,
 rozszerzenie umiejętności dostrzegania symptomów przemocy, jej diagnozowania i
udzielania podstawowej pomocy osobom krzywdzonym,
 uwrażliwienie i pogłębienie świadomości bezpośrednich i długofalowych skutków
doznawania poszczególnych form przemocy i krzywdzenia,
 nabycie umiejętności modyfikowania postaw wobec stosowania przemocy,
 poznanie zakresu kompetencji i obowiązków poszczególnych instytucji i osób
 zwiększenie skuteczności radzenia sobie z przypadkami przemocy poprzez stworzenie
lokalnej bazy osób przeciwdziałających przemocy.
Tematyka obejmowała następujące zagadnienia:
Przemoc wobec dziecka i przemoc dziecka – formy, wskaźniki, konsekwencje,
podstawy interwencji – dr Lidia Chylewska-Barakat
Zasady interwencji i strategie pomocy w przypadkach nadużyć seksualnych wobec
dzieci – dr Jolanta Jaworska,
Zjawisko samobójstw u dzieci i młodzieży – przyczyny, przejawy

i

metody interwencji – mgr Katarzyna Graczkowska
Spotkanie zgromadziło kilkudziesięciu uczestników, wśród których znaleźli się m.in.
Dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni, nauczyciele, pracownicy socjalni, policjanci, kuratorzy
zawodowi, przedstawiciele komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
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Organizowana konferencja spełniła oczekiwania uczestników a przekazane podczas prelekcji
informacje znacznie wzbogaciły warsztat pracy.

Koszt zadania w roku 2016 – 3.023,00 zł.

24

PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI
INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII,W SZCZEGÓLNOŚCI
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY,W TYM PROWADZENIE
POZALEKCYJNYCH ZAJĘC SPORTOWYCH,A TAKZĘ
DZIAŁAŃ NA RZECZ DOŻYWANIA DZIECI
UCZESTNICZĄCYCH W POZALEKCYJNYCH
PROGRAMACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I
SOCJOTERAPEUTYCZNYCH
ZADANIE 12
Prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę dziecięcych
i młodzieżowych grup socjoterapeutycznych
Współczesna profilaktyka wyróżnia trzy poziomy oraz wskazuje cele i formy działania
najbardziej dla nich właściwe:
Profilaktyka pierwszorzędowa – adresowana do ogółu dzieci i młodzieży, ma na celu
promocję zdrowego stylu życia oraz opóźnianie wieku inicjacji (np. alkoholowej,
seksualnej). Stanowi rodzaj „szczepionki” dla osób zdrowych, zwiększając ich odporność
na oddziaływanie niekorzystnych czynników ryzyka. Terenem realizacji wczesnych
działań profilaktycznych jest głównie szkoła. Są to działania nastawione na
przekazywanie informacji o konsekwencjach podejmowanych zachowań ryzykownych
oraz na kształtowaniu ważnych umiejętności psychospołecznych, tj. radzenia sobie ze
stresem, opierania się presji grupy rówieśniczej, rozwiązywania konfliktów itp.
Profilaktyka drugorzędowa – adresowana jest do grup podwyższonego ryzyka, a więc do
osób, które przeszły już inicjację i u których występują poważne problemy (osobiste,
rodzinne, szkolne); jej celem jest umożliwienie wycofania się z ryzykownych zachowań.
Młodym ludziom z tej grupy już nie wystarczą działania informacyjne i edukacyjne
prowadzone w klasach. Niezbędne jest podjęcie głębszej interwencji poprzedzonej
specjalistyczną diagnozą pozwalającą określić stopień zagrożenia oraz charakter
i głębokość problemów psychologicznych, rodzinnych oraz szkolnych. Formy pomocy
ustala się na podstawie wyników diagnozy (zajęcia wyrównawcze, terapia indywidualna
i rodzinna, socjoterapia). Pomoc ta może być organizowana przez pedagoga, poradnię
psychologiczno - pedagogiczną, świetlicę socjoterapeutyczną.
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Profilaktyka trzeciorzędowa - adresowana jest do ludzi z grup wysokiego ryzyka
(uzależnionych), którzy ponoszą już poważne konsekwencje swoich zachowań. Jej celem
jest ograniczenie głębokości i czasu trwania zaburzeń, a także zmniejszenie szkód
związanych z ryzykownym trybem życia. Podejmowane działania (odtrucie, leczenie
odwykowe, psychoterapia, resocjalizacja) organizowane są już nie przez szkoły czy
poradnie oświatowe, lecz przez specjalistyczne instytucje.
Socjoterapia jest formą pomocy adresowaną do dzieci i młodzieży w okresie
dorastania, borykających się z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi.
W obszarze oddziaływań socjoterapeutycznych pozostają dzieci z zaburzeniami
zachowania, nadpobudliwością, agresją, zahamowaniem, niską samooceną, nieśmiałe, dzieci
mające problemy szkolne wynikające z deficytów rozwojowych bądź z zaniedbania
środowiska. Bardzo często u podłoża zaburzeń zachowania leżą właśnie czynniki
środowiskowe. Wiele dzieci kierowanych na socjoterapię pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych,
gdzie zaburzona jest komunikacja pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny lub
w

rodzinach

występuje

problem

uzależnienia,

przestępczości

czy

niewydolności

wychowawczej rodziców. Obecnie coraz częściej dochodzi jeszcze problem bezrobocia
i trudności materialnych. Stąd działania socjoterapeutyczne należy zawsze rozpocząć od
postawienia diagnozy, która ma polegać na rozpoznaniu trudności dziecka, analizie zaburzeń
w jego relacjach ze światem. W tym celu można wykorzystać wywiady z rodzicami
i wychowawcą dziecka, obserwację sytuacji dziecka, w których dziecko najczęściej
przebywa.
Zadaniem socjoterapii jest więc wspomaganie dzieci i młodzieży w rozwoju
i pojmowaniu rzeczywistości poprzez realizację celów rozwojowych, edukacyjnych
i terapeutycznych. Grupa socjoterapeutyczna może liczyć do 10 osób. Grupy dzieci powinny
być organizowane w przedziałach wiekowych 7-10 lat, 11-12 lat, 13-15 lat. Socjoterapeutą
może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie i ukończone studia podyplomowe
w zakresie socjoterapii.
W 2016 roku do konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Sicienko na prowadzenie
zajęć

socjoterapeutycznych

zgłosiło

się

5

osób,

które

prowadziły

socjoterapeutycznych. Zajęcia były realizowane od lutego do czerwca 2016 roku.
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6

grup

Szkoła Podstawowa w Strzelewie

2

Liczba
uczestników
zajęć
22

Zespół Szkół w Wojnowie

2

21

Szkoła Podstawowa w Kruszynie

2

19

6

62

Liczba
grup

Nazwa szkoły

Razem

Natomiast od września do grudnia 2016 roku w zajęciach uczestniczyło 30 dzieci powstały 3 grupy.

Szkoła Podstawowa w Strzelewie

1

Liczba
uczestników
zajęć
10

Szkoła Podstawowa w Kruszynie

2

20

3

30

Liczba
grup

Nazwa szkoły

Razem

Razem w zajęciach socjoterapeutycznych uczestniczyło 92 dzieci
Koszt zadania w roku 2016 – 10.760,00 zł
Dla dzieci uczestniczących w zajęciach zakupiono niezbędne materiały papiernicze
(papier, kredki, krepa, pisaki itp.) do realizacji zajęć.
Koszt zadania w roku 2016 – 191,24 zł
W ramach powyższego zadania organizowano i finansowano działania konsultacyjno –
superwizyjne dla osób prowadzących dziecięce i młodzieżowe grupy socjotertapeutyczne.
Bezpłatne konsultacje dla wychowawców udzielających pomocy psychologicznej
dzieciom, prowadził członek GKRPA, który posiada uprawnienia rekomendowanego trenera
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Podczas superwizji socjoterapeuta dzieli się
z innymi swoimi trudnościami, wątpliwościami i pomysłami. Superwizja to wzajemna
wymiana doświadczeń, przemyśleń, wspólne zastanawianie się nad źródłami trudności,
szukanie istoty problemu, dochodzenie do nowych rozwiązań, ujawnianie swoich uczuć.
Koszt zadania w roku 2016 – 0 zł
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ZADANIE 13
Realizacja we wszystkich szkołach programów
profilaktyczno-wychowawczych
Najbardziej popularnym programem profilaktyczno – wychowawczym realizowanym
w szkołach na terenie Gminy Sicienko jest program pn. „Spójrz inaczej”. Jest to autorski
program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów wszystkich klas szkoły
podstawowej i gimnazjum, opracowany przez A. Kołodziejczyka, E. Czemierowską i T.
Kołodziejczyka. Jest to program rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Jego skuteczność została potwierdzona na podstawie badań.
Program zawiera scenariusze zajęć do systematycznej pracy z wszystkimi klasami
w ciągu całego roku szkolnego. Celem zajęć jest nauczenie dzieci rozumienia siebie i innych,
lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności współżycia z innymi
i znajdowanie oparcia w trudnych sytuacjach, tak aby w przyszłości nie sięgać po środki
uzależniające.
Większość treści zawartych w programie dotyczy zagadnień typowo wychowawczych
(nauka dialogu, współpracy w klasie, odważnego wyrażania swoich poglądów, prezentowania
wartości i wspólnego analizowania konkretnych sposobów ich realizowania w relacjach
międzyludzkich). Uzupełnione są one treściami profilaktycznymi związanymi z używaniem
trujących i zmieniających świadomość substancji.
W 2016 roku 4 osoby realizowały program „Spójrz inaczej”
Nazwa
Programu

Liczba
grup

Liczba
uczestników
zajęć

Szkoła Podstawowa w Kruszynie

Spójrz inaczej

1

16

Szkoła Podstawowa w Strzelewie

Spójrz inaczej

2

34

Zespół Szkół Wojnowo

Spójrz inaczej

1

39

4

89

Nazwa szkoły

Razem
Koszt zadania w roku 2016 – 2.856,00 zł
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ZADANIE 14
Realizacja zajęć sportowych
Zajęcia sportowe są organizowane już od wielu lat. Mają one być dla młodych ludzi
alternatywą spędzania czasu wolnego, a także umożliwiać rozwój fizyczny. W 2016 roku
sekcje sportowe realizowane były przez 4 osoby w 4 szkołach.
Nazwa szkoły

Liczba grup

Liczba
uczestników zajęć

Szkoła Podstawowa Samsieczno - piłka ręczna

1

12

Szkoła Podstawowa Kruszyn - piłka siatkowa

1

Zespół Szkół w Sicienku - piłka ręczna

1

34
43

Szkoła Podstawowa w Strzelewie -

1

24
2424

4

113

Razem
Koszt zadania w roku 2016 – 4.816,00 zł

ZADANIE 15
Finansowanie zajęć rozwijających zainteresowania dzieci
i młodzieży oraz zajęć uczących konstruktywnego sposobu
spędzania wolnego czasu
W 2016 roku 6 osób realizowało program z zakresu zajęć pozalekcyjnych
rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży.

Nazwa Programu

Liczba
grup

Liczba
uczestników
zajęć

Zespół wokalny „Kruszynki”

1

20

Drużyna harcerska

1

16

Szkoła Podstawowa w Strzelewie

Koło teatralne

1

11

Szkoła Podstawowa w Strzelewie

Zajęcia instrumentalne

1

10

Szkoła Podstawowa w Strzelewie

Drużyna harcerska

1

20

Szkoła Podstawowa w Trzemiętowie

Drużyna harcerska

1

16

Nazwa szkoły
Szkoła Podstawowa w Kruszynie
Szkoła Podstawowa w Samsiecznie

Razem

93

Koszt zadania w roku 2016 – 7.896,00 zł
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ZADANIE 16
Zorganizowanie i sfinansowanie warsztatów skierowanych do
uczniów klas podstawowych i gimnazjalnych z komunikacji
W okresie od kwietnia do czerwca 2016 roku przeprowadzono warsztaty dla uczniów
w SP Kruszyn, ZS Wojnowo, ZS Sicienko

pt. „Komunikacja z elementami treningu

umiejętności psychospołecznych” – łącznie 15 spotkań po 2 godziny każde. Po realizacji
zajęć z młodzieżą przeprowadzono łącznie 3 zajęcia warsztatowe dla rodziców uczniów.
Ich głównym celem było wsparcie rodziców

w radzeniu sobie w codziennych

kontaktach z młodzieżą poprzez doskonalenie umiejętności lepszego porozumiewania się,
refleksji nad własną postawą wychowawczą, wymianą doświadczeń. Warsztaty poprowadziła:
doradca zawodowy, pedagog, socjoterapeuta, mediator ds. karnych i nieletnich, trener, autor
i realizator programów profilaktycznych, Szkoły Rodzica, Pani Joanna Grochowska.
Przed realizacją warsztatów skontaktowano się z pedagogami, wychowawcami
i dyrektorami szkół celem przeprowadzenia wstępnej rozmowy diagnozującej potrzeby
uczestników. Proces komunikacji jest naturalny w życiu człowieka, jednak podlega ciągłym
zniekształceniom, które mogą prowadzić do poważnych nieporozumień i niepotrzebnych
konfliktów. W warsztatach wzięły udział łącznie 63 osoby, w tym:
Klasa VI SP Kruszyn - 17 osób
Klasa IB ZS w Wojnowie - 18 osób
Klasa IA ZS Sicienko – 28 osób
Po zakończeniu spotkań z młodzieżą w spotkaniach zaczęli uczestniczyć rodzice i tak:


w SP Kruszyn – udział wzięło 13 rodziców – warsztat trwał 2 godziny zegarowe;



ZS Wojnowo - udział wzięło 7 rodziców – warsztat trwał 2,5 godziny zegarowe;



ZS Sicienko – udział wzięło 11 rodziców-warsztat trwał 2 godziny zegarowe.

W spotkaniach uczestniczyło 31 rodziców
Realizator podziękował Dyrekcji szkół, Pedagogom za współpracę i pomoc w trakcie
warsztatów.
Koszt zadania w roku 2016 – 2.700,00 zł
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ZADANIE 17
Zorganizowanie i sfinansowanie letniego obozu
socjoterapeutycznego dla dzieci uczestniczących w dziecięcych
i młodzieżowych grupach socjoterapeutycznych
W terminie 3 - 12 lipca 2016 roku 40 dzieci wypoczywało na obozie
socjoterapeutycznym w Sandomierzu. W trakcie wyjazdu miały miejsce następujące atrakcje
dla dzieci:


wycieczki z przewodnikiem (zwiedzanie miasta, tras podziemnych zabytkowych
i historycznych miejsc, kościołów),



wycieczka nad jezioro tarnobrzeskie,



udział w Jarmarku Jagiellońskim,



gry terenowe „Śladami Ojca Mateusza”



dyskoteki,



gry, zabawy, konkursy.
Celem obozu było nauczenie dzieci aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego

w atmosferze przyjaźni, zrozumienia, szacunku i tolerancji.
Koszt zadania w roku 2016 – 40.029.91 zł, w tym przejazd, wyżywienie, noclegi,
ubezpieczenie, kadra, nagrody dla dzieci.

ZADANIE 18
Finansowanie kosztów pracy psychologa szkolnego
W ramach powyższego zadania zawarto umowę z Panem Maciejem Stobrawą –
z Centrum Pomocy i Edukacji w Bydgoszczy. Pan Stobrawa świadczy usługi psychologiczne
w szkołach gminy Sicienko. Miesięczny wymiar pracy psychologa wyniósł 56 godzin.
Harmonogram pracy psychologa w szkołach w okresie od IX.2016 - XII.2016:
ZS Sicienko

ZS Wojnowo

Kruszyn

10.15 – 13.15

8.00 – 11.00

10.00 – 12.00

Samsieczno

Strzelewo

Trzemiętowo

8.50 – 10.50

11.00 – 13.00

8.00. – 10.00
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Harmonogram pracy psychologa w szkołach w okresie od I.2016-VI.2016:
ZS Sicienko

ZS Wojnowo

Kruszyn

11.15 – 14.15

8.00 – 11.00

8.15 – 10.15

Samsieczno

Strzelewo

Trzemiętowo

8.50 – 10.50

11.00 – 13.00

10.30. – 12.30

Główne obszary podejmowanych działań:
 przeprowadzanie wywiadów z wychowawcami uczniów, w celu określenia ich aktualnego
sposobu funkcjonowania w szkole oraz ogólnej sytuacji domowej,
 spotkania z rodzicami związane z analizą środowiska rodzinnego, historią rozwoju
dziecka, ustaleniem zasad współpracy, udzielaniem porad wychowawczych,
 zajęcia indywidualne z uczniami o charakterze terapeutycznym,
 konsultacje z wychowawcami dotyczące opracowania programu dalszych oddziaływań
wobec uczniów,
 konsultacje z dyrektorem i nauczycielami w sprawie bieżących problemów i możliwości
ich rozwiązania.
Najczęściej zgłaszane problemy:
 negatywny wpływ sytuacji domowej na funkcjonowanie dziecka (alkoholizm rodziców,
trwały konflikt między rodzicami),
 poczucie niskiej wartości,
 konflikty z rówieśnikami,
 kłopoty w relacjach rówieśniczych (przyjaźń, partnerstwo, koleżeństwo, pierwsza miłość,
zachowania seksualne),
 niskie poczucie własnej wartości,
 podejrzenia stosowania przemocy domowej,
 brak motywacji do nauki,
 trudności dzieci związane z chorobą alkoholową rodziców,
Ponadto psycholog brał udział w spotkaniach:
 z rodzicami – które miały charakter wywiadu, wsparcia, poradnictwa, interwencji,
edukacji,
 z nauczycielami – które miały charakter wywiadu , konsultacji, wsparcia, interwencji.
 uczniami – które miały charakter wywiadu, poradnictwa, interwencji, edukacji
 przepracował w roku 2016 - 464 godziny
Koszt zadania w roku 2016 – 23.200,00 zł
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ZADANIE 19
Organizowanie i finansowanie zajęć mających na celu zwiększenie
kompetencji wychowawczych rodziców w ramach
tzw. „Szkoły Rodzica”
W Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym w Sicienku utworzono „Szkołę Rodzica” - to
program spotkań dla każdego, kto szukał sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych
relacji z dziećmi. Celem programu było wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych
kontaktach z dziećmi, rozwiązywanie trudności wynikających z wychowywania dzieci,
poznawanie konkretnych sposobów radzenia sobie z dzieckiem.
Przygotowane przez GKRPA ulotki zostały rozpropagowane na tablicach ogłoszeń
w GOPS, Urzędzie Gminy, tablicach sołeckich, przekazano informacje do szkół, Ośrodków
zdrowia, na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej.
Tematyka Szkoły Rodzica:


"Ja jako rodzic, postawy rodzicielskie i ich wpływ na proces wychowawczy",



"Wzrastanie w miłości. Budowanie relacji czyli o poczuciu własnej wartości dziecka
i rodzica",



"Czy emocje są ważne?",



"Jak mówić, aby dzieci nas słuchały",



"Jak słuchać, aby dzieci do nas mówiły",



"Jestem rodzicem i co dalej...czy mojemu dziecku grozi uzależnienie",



"Pozytywna dyscyplina. System kar i nagród – jak i czy stosować, aby był skuteczny",



"Motywowanie do nauki i działania",



"Cyberprzemoc. Jak reagować na zagrożenia w cyberprzestrzeni?”,



„Agresji i przemocy mówimy stop, czyli jak reagować na zachowania agresywne dzieci
i młodzieży?".
Zajęcia miały formę warsztatową. Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy

Społecznej wystosowano zaproszenia dla 15 osób. Zajęcia rozpoczęły się 1 października 2016
roku. Z zaproszenia skorzystało 6 rodziców.
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Rys. Zaproszenie na zajęcia „Szkoły Rodzica”

Koszt zadania w roku 2016 – 1.790,65 zł (koszty osoby realizującej + plakaty)

ZADANIE 20
Organizacja i sfinansowanie szkolenia dla podmiotów
gospodarczych na temat przestrzegania ustawy
o wychowaniu w trzeźwości
W dniu 7 grudnia 2016 roku Wójt Gminy Sicienko wraz z GKRPA w ITK w Sicienku
zorganizowali szkolenie dla sprzedawców alkoholu pn. „Odpowiedzialny sprzedawca”
Szkolenie poprowadziła Pani M. Wojnowska, która posiada zaświadczenie instruktora
szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych wydane przez Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie oraz Pełnomocnika Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom.
Zaproszenie przyjęło 10 sprzedawców spośród 28 zaproszonych. Wszyscy sprzedawcy
otrzymali informator – broszurę „Dlaczego nie sprzedawać alkoholu nieletnim - poradnik
dla sprzedawców”.
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Ponadto do sprzedawców wystosowano pismo, którego treść zaprezentowano poniżej:
Panie i Panowie
Właściciele sklepów, restauracji i kawiarni, Sprzedawcy!
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sicienku tak jak
w roku ubiegłym chce zwrócić Państwa UWAGĘ na problem spożywania alkoholu przez
dzieci i młodzież. Okres wakacji daje wiele możliwości młodym ludziom, brak
obowiązkowych zajęć, rodzice w pracy, pomysłów na „miłe” spędzenie czasu wśród
młodych ludzi może być wiele. Dlatego też Państwo, jako sprzedawcy macie ogromny
wpływ na to, aby utrudnić osobom młodym, które nie mają ukończonych 18 lat, dostęp do
napojów alkoholowych.
W swojej codziennej pracy spotykacie Państwo wielu młodych ludzi, którzy chcieliby
kupić w Waszym sklepie napoje alkoholowe, najczęściej piwo. W wielu środowiskach
również wśród młodzieży krąży mit, iż piwo to nie alkohol, jest to oczywiście nieprawda.
Piwo również jest napojem alkoholowym i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu
nieletnim jest obowiązkiem wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Dlatego też serdecznie prosimy Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na grupę
potencjalnych nieletnich „klientów” .
Chcemy aby szeregi odpowiedzialnych i rzetelnych sprzedawców stale się
powiększały. Aby każdy z Państwa miał świadomość, że sprzedaż alkoholu nieletnim to
przede wszystkim wielka szkoda wyrządzona młodemu człowiekowi i jego najbliższym.
Zwracamy się z prośbą o przekazanie powyższego apelu, sprzedawcom, którzy są
zatrudnieni w Państwa placówkach handlowych.
Aby mieć pewność, że nie popełniacie Państwo przestępstwa – macie prawo zażądać
dokumentu, potwierdzającego wiek klienta. Takie prawo daje Wam art. 15 ust. 2 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
„W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje
alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek
nabywcy”
Ponadto art.15 ust. 1cytowanej ustawy stanowi:
Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
1. osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości,
2. osobom do lat 18,
3. na kredyt i pod zastaw.
Ubiegłoroczny program interwencyjno-kontrolny pod nazwą „Badanie dostępności
sprzedaży alkoholu nieletnim” realizowany w punktach sprzedaży na terenie Gminy
Sicienko wypadł niestety niekorzystnie. Sprawdzono 28 punktów z czego w piętnastu z nich
osoba nieletnia mogła bardzo szybko i bez żadnych problemów zaopatrzyć się w alkohol.
Wniosek z przeprowadzonego badania jest następujący „Osoby nieletnie na terenie Gminy
Sicienko mają łatwy dostęp do zakupu alkoholu”.
Jeżeli jesteś sprzedawcą, zawsze proś o dowód osobę o młodym wyglądzie, jeżeli
jesteś świadkiem sprzedaży alkoholu nieletniemu – reaguj!
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwraca się z uprzejmą
prośbą o przyłączenie się do powyższej akcji poprzez wywieszenie w miejscu widocznym
plakatu informującego, iż alkohol jest produktem skierowanym tylko i wyłącznie dla osób
dorosłych.
Koszt zadania w roku 2016 – 0,00 zł
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ZADANIE 21
Prowadzenie działań kontrolnych punktów sprzedaży
Do wszystkich właścicieli sklepów, restauracji, barów została skierowana prośba
(apel) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o pochylenie się nad
problemem i podjęcie działań zmierzających do jego całkowitego wyeliminowania
z otoczenia sklepu (treść listu poniżej).
Panie i Panowie, Właściciele sklepów, restauracji i kawiarni, Sprzedawcy!
Działając na mocy art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Wójt Gminy Sicienko oraz
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sicienku przypominają
Państwu, iż spożywanie napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży i w jego obrębie jest
zabronione z mocy ustawy.
Kontrole placówek handlowych na terenie gminy Sicienko, przeprowadzone przez
Policję i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sicienku oraz
bardzo liczne sygnały otrzymywane od mieszkańców dowodzą, że powyższy zakaz jest
niejednokrotnie łamany.
W związku z powyższym apeluję do Państwa o pochylenie się nad problemem
i podjęcie działań zmierzających do jego całkowitego wyeliminowania z otoczenia
prowadzonego przez Panią/Pana sklepu.
Widok osób spożywających alkohol w obrębie sklepu działa z pewnością
zniechęcająco na innych klientów sklepu, chcących zrobić zakupy. Wpływa też
demoralizująco na dzieci i młodzież.
Państwo możecie w tej materii zdziałać najwięcej z racji tego, że jesteście na miejscu
i niewłaściwe zachowania kupujących możecie korygować na bieżąco, np. poprzez
wyeksponowanie w widocznych miejscach informacji o zakazie spożycia alkoholu w sklepie
i jego obrębie, informowanie klientów o tym zakazie a także interweniowanie w razie
potrzeby.
Zatem wywieszki w sklepach informujące o zakazie spożywania alkoholu w obrębie
sklepu nie mogą być jedynie ozdobnikiem!.
Ponadto przypominam, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości przewiduje sankcje
zarówno dla osób spożywających alkohol w obrębie sklepu jak i właściciela, poczynając od
mandatu, a kończąc na cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Jednocześnie informuję, że GKRPA wraz z Policjantami z Koronowa sukcesywnie pracują
nad wyeliminowaniem tego zjawiska z otoczenia sklepów poprzez dokonywanie kontroli
placówek handlowych.
GKRPA wraz z Policjantami Komisariatu Policji w Koronowie dokonała kontroli 17
placówek handlowych. Kontrole przeprowadzono w miesiącach maju i październiku 2016
roku. Nie stwierdzono uchybień.
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WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI,
STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ
ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ZADANIE 22
Prowadzenia szkolenia dla nauczycieli „Dziecko a przemoc”
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniu 14 października
2016 roku zorganizowała w ZS w Sicienku dla nauczycieli warsztaty „Dziecko a przemoc –
formy, wskaźniki i metody pomocy” jako kontynuację działań zainicjowanych podczas
Konferencji która odbyła się w świetlicy wiejskiej w Mochlu w maju 2016 roku. Prelegenci:
dr Lidia Chylewska-Barakat, dr Jolanta Jaworska, – długoletni szkoleniowcy, pracownicy
naukowi i praktycy w zakresie pomocy psychologicznej.
Program warsztatów obejmował następujące zagadnienia:
1. Symptomy doświadczenia przemocy.
2. Zbieranie informacji i budowanie relacji z dzieckiem.
3. Współpraca z osobami z otoczenia dziecka.
4. Ćwiczenie „Cała prawda o przemocy” – praca w grupach
5. Skutki przemocy i ich wskaźniki.
6. Rola opisu i obserwacji w procedurze interwencji.
7. Czynniki ryzyka przemocy.
8. Cykl Kolba Deminga w pracy z ofiarami, sprawcami, świadkami przemocy
9. Ćwiczenie „Moje pierwsze doświadczenie”
10. Rozmowa z dzieckiem , które ujawniło przemoc i które jej nie ujawniło (budowanie
zaufania, obserwacja, informacja zwrotna).
11. Plan działania- interwencja – procedura
W warsztatach wzięło udział 28 osób (nauczyciele z ZS w Sicienku, SP
w Trzemiętowie, ZS w Wojnowie, GOPS w Sicienku). Dla pozostałych szkół zorganizowano
szkolenie 21 stycznia 2017 roku.
Koszt zadania w roku 2016 – 2.461,53 zł
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Dla wszystkich szkół zamówiono z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Warszawie publikacje książki „Zrozumieć profilaktykę. Krótki przewodnik
dla nauczycieli. Jest to kompendium wiedzy na temat skutecznej profilaktyki.
Koszt zadania w roku 2016 – 00, zł
Koszty przelewów w roku 2016 – 213,00 zł

ZADANIA ZREALIZOWANE W RAMACH
GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZADANIE 1
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej,
edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania
problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży
W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w szkołach Gminy
Sicienko realizowano następujące programy:
 Dziękuję-nie” - jest to szkolny program profilaktyki uniwersalnej, adresowany do
młodzieży w wieku od 10 lat do gimnazjum. Program jest realizowany w klasach
szkolnych, w formie 12 jednogodzinnych zajęć lekcyjnych oraz 3 spotkań dla rodziców
uczniów uczestniczących w programie.
Cel programu:
 Opóźnienie rozpoczęcia używania alkoholu i narkotyków przez młodzież a wobec
uczniów eksperymentujących- zatrzymanie lub ograniczenie używania substancji drogą
doskonalenia umiejętności podejmowania decyzji i odmawiania zachowań ryzykownych
dla zdrowia.
W 2016 roku 1 osoba realizowały program profilaktyczno-wychowawczy „Dziękuję Nie”.
Nazwa
Programu

Liczba
grup

Liczba
uczestników
zajęć

Dziękuję Nie

1

11

Nazwa szkoły

Szkoła Podstawowa w Strzelewie
Razem
Koszt zadania w roku 2016 roku - 560,00 zł

11
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 Unplugged- Bez wspomagania” - jest to szkolny program profilaktyki uniwersalnej,
adresowany do młodzieży w wieku od 12-14 lat . Program jest realizowany w klasach
szkolnych, w formie 12 jednogodzinnych zajęć lekcyjnych oraz 3 spotkań dla rodziców
uczniów uczestniczących w programie.
Liczba
grup

Liczba
uczestników
zajęć

1

11

Szkoła Podstawowa w Trzemiętowie

1

11

Szkoła Podstawowa w Samsiecznie

1

13

Zespół Szkół w Wojnowie

1

13

Nazwa
Programu

Nazwa szkoły

Dziękuję Nie

Szkoła Podstawowa w Strzelewie

Razem
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Koszt zadania w roku 2016 roku – 1.764,00 zł
 Trzeci Elementarz czyli program 7 kroków - szkolny program edukacyjnoprofilaktyczny z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i innych substancji
uzależniających oraz zagrożeń towarzyszących ich zażywaniu. Adresatami są dzieci
i młodzież w wieku 12-17 lat. Jest to cykl spotkań siedmiu dwu godzinnych spotkań
z młodzieżą oraz jedno dwu godzinne spotkanie z rodzicami.
Podstawową zasadą jaką przyjęli autorzy programu jest sprzeciw dla zażywania
jakichkolwiek substancji uzależniających przez nastoletnią młodzież, zarówno alkoholu,
tytoniu jak i narkotyków. III Elementarz jest programem edukacyjnym, którego celem jest
takie „wyposażenie „młodych ludzi, aby w momencie krytycznym umieli podjąć mądrą
decyzję.
Celem programu jest nie tylko skupianie się na samej profilaktyce. Każdy z 7 kroków
porusza inny problem:
Krok 1.”Poszukiwania szczęścia” czyli budowanie zdrowego poczucia własnej wartości
Krok 2. ”Chemiczna pułapka” informowanie o mechanizmach uzależnienia czyli dlaczego
ulega się nałogom
Krok 3. ”Używanie i nadużywanie” ukazanie różnic między dwoma pojęciami, które dla
uczniów znaczą to samo
Krok 4. Projekcja filmu „Rozdarte dusze” w którym pokazane są mechanizmy uzależnienia
i podział ról jakie pełnią dzieci w rodzinie alkoholowej
Krok 5. „Alkohol i nasze uczucia” poznawanie swoich uczuć, nazywanie ich
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Krok 6. „Sztuka odmawiania” kształtowanie postaw asertywnych uczenie radzenia sobie
z presją rówieśniczą
Krok 7. „Zdrowe i dobre życie” propagowanie zdrowego trybu życia.
Program realizowany był w okresie październik - grudzień w klasach VI Szkoły
Podstawowej w Trzemiętowie i Szkoły Podstawowej w Samsiecznie. Razem w spotkaniach
uczestniczyło 10 rodziców i 16 uczniów.
Koszt zadania w roku 2016 – 2.200,00 zł

ZADANIE 2
Realizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
promujących zdrowy styl życia oraz zwiększających świadomość
w zakresie problematyki związanej z używaniem środków
psychoaktywnych
GKRPA

zorganizowała warsztaty z terapeutą uzależnień Panem Markiem

Południakiem z Ośrodka Edukacji i Psychoterapii „SIGNUM” dla uczniów szkoły
podstawowej, gimnazjum.
Warsztaty odbyły się:


5.12.2016 w Szkole Podstawowej w Trzemiętowie – uczestniczyło 18 dzieci (uczniowie
kl. V, VI);



21.11.2016 roku w Szkole Podstawowej w Samsiecznie – uczestniczyło 22 uczniów
(uczniowie kl. V i VI);



XI.2016r. w ZS w Wojnowie - warsztaty dla uczniów klas gimnazjalnych (kl. Ia, Ib, IIa,
IIIa, IIIb - uczestniczyło - 118 osób.
We wszystkich warsztatach udział wzięło - 158 uczniów.

Koszt zadania w roku 2016 – 900,00 zł

ZADANIE 3
Udział w ogólnopolskich kampaniach informacyjno edukacyjnych
Gmina Sicienko przystąpiła do Kampanii informacyjno-edukacyjna Narkotyki? To
mnie nie kręci!. Jej celem było dostarczenie rzetelnych informacji o zjawisku używania
marihuany oraz nowych substancji psychoaktywnych, a pośrednio także przeciwdziałanie
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próbom użycia tych środków psychoaktywnych. Adresatami kampanii byli: gimnazja
i szkoły ponadgimnazjalne – młodzież szkolna powyżej 13. roku życia i rodzice.


Młodzież gimnazjalna/ponadgimnazjalna – działania profilaktyczne obejmują tę grupę,
bowiem ukończony trzynasty rok życia w prawie polskim wyznacza odpowiedzialność
karną za popełniane czyny karalne i przejawy demoralizacji (Ustawa o postępowaniu w
sprawach nieletnich).


Rodzice – kampania ma również za zadanie przekazanie wiedzy o odpowiedzialności
rodziców za czyny popełnione przez ich dzieci oraz o obowiązkach dorosłych
względem swoich podopiecznych (Kodeks karny, Kodeks wykroczeń).
W celu realizacji kampanii zostały przygotowane materiały profilaktyczne: ulotki dla

młodzieży i rodziców oraz scenariusze zajęć z młodzieżą i rodzicami – opracowane przez
fachowców na co dzień pracujących w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii..
Koszt zadania w roku 2016 – 512,00 zł

ZADANIE 4
Podniesienie wiedzy rodziców związanych z używaniem środków
psychoaktywnych poprzez realizację zajęć edukacyjnych
zwiększających świadomość rodziców w zakresie problematyki
związanej z używaniem środków psychoaktywnych
W Zespole Szkół w Wojnowie odbyły się trzy spotkania z rodzicami poświęcone
narkotykom, dopalaczom, które skierowane były do rodziców uczniów klas podstawowych
(klasa Ia, klasa VI) i gimnazjalnych ( klasa Ia, Ib).
Spotkania z rodzicami miały formę kameralną, odbyły się w poszczególnych klasach.
Ogółem uczestniczyło w spotkaniach 69 rodziców uczniów. Spotkanie z rodzicami prowadził
Pan Marek Południak.
Zainteresowani problemem rodzice mogli skorzystać z przekazanych szkołom
zakupionych ulotek dot. problemu narkotyków, dopalaczy. Takie spotkania zostały również
zrealizowane w następujących szkołach:


grudzień 2016 SP Strzelewo - spotkanie z rodzicami uczniów – 20 rodziców



19.05.2016 ZS Sicienko – warsztaty dla rodziców uczniów klas I gimnazjum –
uczestniczyło 25 rodziców.
Liczba rodziców – 114 osób.
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Dla rodziców zakupiono ulotki informujące o zagrożeniach związanych z zażywanie
dopalaczy narkotyków które zostały przekazane rodzicom podczas spotkań.
Koszt zadania w roku 2016 – 1.200,00 zł
Koszty przelewów: 19,00 zł

PRACA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W SICIENKU
Wójt

Gminy

Sicienko,

zgodnie

z

ustawą

o

wychowaniu

w

trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, powołał Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych (zwaną dalej GKRPA lub gminną komisją). Zgodnie z art. 4 ust. 4 ww. ustawy
w skład gminnej komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki. Są to:
 Pani Jadwiga Jarosz – przewodnicząca GKRPA,
 Pani Anna Rudniak – dyrektor BOSS w Sicienku – członek,
 Pani Wiesława Strzelecka - pracownik socjalny GOPS w Sicienku – członek,
 Pani Małgorzata Wojnowska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Kruszynie – członek.
Działania komisji opierają się na rocznym planie pracy oraz regulaminie pracy.
Z każdego posiedzenia sporządza się protokół oraz listę obecności. Posiedzenia robocze
komisji zwołuje jej przewodniczący. Odbywają się one przynajmniej raz w miesiącu. Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowała do Sądu Rejonowego
o sądowe zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego 12 wniosków.
W poszczególnych miesiącach 2016 roku liczba odbytych posiedzeń wyniosła:
Miesiąc

I

II

III

IV

V

VI

Liczba posiedzeń

3

2

1

2

2

2

VII VIII
2

IX

X

XI

4

2

1

2

XII Razem
2
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Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inicjuje i realizuje
następujące zdania:
1) W zakresie podejmowanych działań mających na celu zwiększanie dostępności
pomocy

terapeutycznej

i

rehabilitacyjnej

dla

współuzależnionych GKRPA w Sicienku:


dokonuje analizy potrzeb w tym zakresie,



obsługuje Rodzinny Punkt Konsultacyjny w Sicienku,
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osób

uzależnionych

2) W zakresie udzielania osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:


przyjmuje wnioski o zastosowanie leczenia,



motywuje i zobowiązuje do podjęcia leczenia odwykowego,



kieruje osoby uzależnione na badanie przez biegłego sądowego w celu wydania
opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu
leczniczego,



kieruje sprawy do sądu o wydanie orzeczenia o zastosowaniu wobec osób
uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego,



podejmuje działania zmierzające zapobieganiu przemocy w rodzinie,



kieruje osoby uzależnione i uwikłane w przemoc domową do specjalistów
i instytucji świadczących usługi specjalistyczne,



inicjuje i organizuje szkolenia, debaty i konferencje w zakresie rozwiązywania
problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.

3) W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych:


inicjuje działania na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień (alkohol,
narkotyki, przemoc, cyberprzemoc) wśród dzieci i młodzieży,



inicjuje i prowadzi kampanie informacyjne skierowane do społeczności lokalnej,



inicjuje i prowadzi kampanie informacyjne skierowane do dzieci i młodzieży,



inicjuje działania dla dzieci i młodzieży w zakresie konstruktywnego sposobu
spędzania wolnego czasu,



poodejmuje działania o charakterze edukacyjnym ze szczególnym naciskiem na
promocję zdrowego stylu życia, kierowane do dzieci i młodzieży oraz rodziców,



wspiera realizację pozalekcyjnych programów sportowych i socjoterapeutycznych,



organizuje wyjazd dzieci na obóz socjoterapeutyczny,



inicjuje

realizację

we

wszystkich

szkołach

programów

profilaktyczno-

wychowawczych („Spójrz inaczej”, „Unplugged- Bez wspomagania”, TZA-ART).
4) W zakresie podejmowania działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu:


prowadzi

działania

edukacyjne

alkoholowych,
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skierowane

do

sprzedawców

napojów



prowadzi kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem zasad
i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż.

Koszt wynagrodzenia GKRPA w roku 2016 wyniósł 18.600,00 zł.
Inne wydatki:
Fundusz Pracy- 41,50 zł
Składki ubezpieczenie społeczne - 288,50 zł.

POZOSTAŁE INFORMACJE
Wartość alkoholu sprzedanego na terenie gminy w roku 2014 na podstawie
oświadczeń o wartości sprzedaży złożonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych
Zawartość alkoholu
do 4,5%
(oraz piwa)
3.037.994,44 zł

razem

od 4,5 do 18%
(z wyjątkiem piwa)

pow. 18%

685.172,37 zł

2.289.387,71 zł

6.012.554,52 zł

Wartość alkoholu sprzedanego na terenie gminy w roku 2015 na podstawie
oświadczeń o wartości sprzedaży złożonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych
Zawartość alkoholu
do 4,5%
(oraz piwa)
3.135,503,96 zł

razem

od 4,5 do 18%
(z wyjątkiem piwa)

pow. 18%

672.603,07 zł

2.147,172,87 zł

5.955,279,90zł

Wartość alkoholu sprzedanego na terenie gminy w roku 2016 na podstawie
oświadczeń o wartości sprzedaży złożonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych
Zawartość alkoholu
do 4,5%
(oraz piwa)
3. 278.692,37 zł

razem

od 4,5 do 18%
(z wyjątkiem piwa)

pow. 18%

657.257,64 zł
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2.343919,49 zł

6.279 869,50zł

Łączna wysokość środków finansowych uzyskanych przez gminę z tytułu rocznych
opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych przedsiębiorcom, których działalność
polega na organizacji przyjęć a także jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w 2016 roku:

149.822,39 zł

Łączna wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na
realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w 2016 roku:

155.900,00 zł

Wysokość środków finansowych faktycznie wykorzystanych na realizację gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 roku:
Wysokość środków finansowych faktycznie wykorzystanych na realizację gminnego
programu przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku:

oprac. GKRPA, 14.02.2017r.

45

151.734,50 zł
7.155,00 zł

