SPRAWOZDANIE
Z
REALIZACJI GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
W ROKU 2011
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I. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2011.

Roczny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został
opracowany na podsawie diagnozy stanu problemów alkoholowych na terenie gminy
Brudzew.

Uchwałą Nr XLVII/269/2010 Rady Gminy Brudzew został przyjęty w

dniu 29 października 2010 r.
W/w Program był podstawowym

dokumentem określającym realizację

zadań

wymienionych w ustawie z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.Dz.U. z 2007 r. Nr 70 , poz. 473 ze zm.
Główn ym celem programu było ograniczenie na terenie gminy
Brudzew występowania negatywnych zjawisk będących konsekwencją
nadużywania

alkoholu

oraz

innych

środków

uzależniających.

Celami

szczegółowymi programu było:
1)ograniczenie skali występowania ryzykownych zachowań u dzieci i
młodzieży poprzez realizację działań profilaktycznych,
2)zwiększanie

pomocy

terapeutycznej,

rehabilitacyjnej

i

postrehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, członków ich
rodzin oraz ofiar przemocy w rodzinie,
3) poprawa sytuacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym

pop rze z

ud ziela nie

komp lekso we j

po moc y

ps yc ho sp oł eczne j, p rawne j i pomocy w odbudowie prawidłowych więzi
rodzinnych,
4) zwiększenie dostępu do oferty pomocowej poprzez wspomaganie
działalności

instytucji,

stowarzyszeń

i

osób

fizycznych

służącej

rozwiąz y waniu problemów alkoholowych, innych uzależnień oraz przemocy
domowej.
5) promocja zdrowego, wolnego od środków uzależnienia stylu życia
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Głównymi realizatorami Programu byli:
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brudzewie
2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brudzewie,
3. Urząd Gminy Brudzew.
Natomiast Program był realizowany we

współpracy placówek Oświatowych Gminy

Brudzew, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Klubu Sportowego “ Kasztelania” sekcja Judo i Karate Uczniowskiego Klubu Sportowego “Sprint”, Parafię RzymskoKatolicką w Brudzewie, Ośrodków Wsparcia dla osób z uzależnieniami, Poradniami
Leczenia Uzależnień w Kole i w Turku,

Posterunkiem Policji w Brudzewie, Izbą

Wytrzeźwień w Koninie, Lekarzami rodzinnymi w Brudzewie, oraz sprzedawcami i
osobami podajacymi napoje alkoholowe.
Gminna

Komisja

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

w

okresie

sprawozdawczym odbyła 12 posiedzeń protokólarnych na których omawiano sprawy
dotyczące profilaktyki uzależnień.
W 2011 roku na terenie Gminy Brudzew funkcjonowały 23 punkty sprzedaży napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) i 2
punkty w miejscu sprzedaży ( lokale gastronomiczne)
Komisja wydała 14 postanowień opiniujących zgodność lokalizacji punktu sprzedaży
dla przedsiębiorców oraz 30 postanowień dla Jednostek OSP na

jednorazową

sprzedaż alkoholu.
W 2011 roku wydano 37 zezwoleń

uprawniajacych do sprzedaży napojów

alkoholowych (piwo, wino, wódka) : 1 w miejscu sprzedaży- bar i 36 poza miejscem
sprzedaży –sklepy oraz 28 zezwoleń na jednorazową sprzedaż alkoholu ( piwa ) dla
Jednostk Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Brudzew 27 i 1 zezwolenie
na jenorazową sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorcy posiadajacego już zezwolenie
na sprzedaż napojów alkoholowych.
Praca komisji polegała również na pełnieniu dyżurów przez członków komisji w
Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemami dotyczącymi uzależnień.
W punkcie Konsultacyjnym fachowej pomocy dla wszystkich zainteresowanych
udzielała Pani Elżbieta Piąstka specjalista psychoterapii uzależnień - instruktor terapii
uzależnień pełniąca dyżury wraz z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Brudzewie w każdy drugi i czwarty czwartek

miesiąca w

godz. 16:00 – 18:00
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W tym miejscu znajdowała się również

siedziba Grupy AA “ Jutrzenka” Brudzew

( mityngi “otwarte” dla uczestników wspólnoty oraz innych osób zainteresowanych
problemem alkoholowym) odbywały się w każdy pierwszy piątek miesiąca. o godz.
18:00, natomiast mityngi zamknięte – tylko dla uczestników wspólnoty AA – pozostałe
piątki każdego miesiąca, również o godz. 18:00)
W 2011 roku GKRPA na dyżury wzywała przede wszystkim osoby mające problem z
alkoholem .
W 2011 r. wpłynęło 12 wniosków z o wszczęcie postępowania zmierzającego do
ustalenia czy osoby są uzależnione od alkoholu.
Wysłano 53 zaproszenia do osób uzależnionych w sprawie porozmawiania o kłopotach
związanych z uzależnieniem w tym niektóre osoby były zapraszane kilkakrotnie w celu
monitorowania sprawy. Na wysłane zaproszenia stawiło się 60% osób zaproszonych.
W Punkcie Konsultacyjnym przeprowadzano z osobami uzależnionymi indywidualne
rozmowy oraz udzielano porad i motywowano do podjęcia leczenia.
Z roku na rok odnotowuje się znaczny wzrost osób, które chętnie przychodzą na
rozmowy do Punktu Konsultacyjnego i podejmują dalsze działania oraz leczenie.
W 2011 roku z terapii skorzystało odpowiednio:
a)

Przychodni

Leczenia

Uzależnień

i

Współuzależnień

w

Kole

5

osób

uzależnionych i 2 osoby współuzależnione,
b) Centrum Leczenia Uzależnień “PRYZMAT” w Turku12 osób uzależnionych, 9
osób współuzależnionych i 2 osoby z uzależnieniem mieszanym ( alkoholnarkotyki)
c) Centrum Zdrowia Psychicznego w Turku 18 osób uzależnionych
d) Ośrodek Wsparcia dla osób z Problemami Uzależnień w Turku 8 osób
uzależnioninych.
e) Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej “HIPOKRATES” w
Brudzewie przyjął w 2011 roku 12 osób uzależnionych.
Ze środków przeciedziałania alkoholizmowi sfinansowano również zwrot kosztów
dojazdu na terapię dla 5 osób uzależnionych od alkoholu oraz zakupiono broszury dla
Poradni Leczenia Uzależnień “Pryzmat” w Turku.
Pomoc rodzinom udziloną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Brudzewie w których występują problemy alkoholowe:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brudzewie we współpracy z Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierował w 2011 roku do różnych placówek
leczenia odwykowego w Warcie i w Koninie 20 osób.
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Ogólna liczba rodzin korzystajacych z pomocy materialnej GOPS w Brudzewie wynosi
270 rodzin.
Z pomocy materialnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzewie
skorzystało 24 rodziny z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez
conajmniej jednego z członków rodziny.
GOPS w Brudzewie w 2011 roku przeznaczył łącznie 28.400,00 zł na pomoc rodzinom
z problemem alkoholowym.
W 2011 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło
łącznie 12 wniosków w sprawie podjęcia działań w kierunku leczenia uzależnienia od
alkoholu.
Posterunek Policji w Brudzewie sporządził 5 wniosków , Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Brudzewie 3 wnioski i 4 wnioski złożone przez członków rodzin
osób potrzebujących pomocy.
Wszystkie osoby zgłoszone poproszono na rozmowę do Punktu Konsultacyjnego.
W 2011 roku zatrzymano przez Funkcjonariuszy Policji w Brudzewie 23 osoby
nietrzeżwe w celu wytrzeźwienia w pomieszczeniach policyjnych.
9 nietrzeźwych osób przewieziono przez Policję do Izby Wytrzeźwień w innej gminie .
Gmina Brudzew w 2011 roku po raz kolejny uczestniczyła w Ogólnopolskiej
Kampanii

Profilaktycznej

”

Zachowaj

Trzeźwy

Umysł

“organizowanej

przez

Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu oraz również
uczestniczyła w Ogónopolskiej Kampanii Edukacyjnej “Pozory mylą dowód nie” 2011
zainicjowanej w 2009 roku przez Związek Pracodawców Przemysłu PiwowarskiegoBrowary Polskie i Komendę Główną Policji.
Głównym zadaniem Kampanii Edukacyjnej “Pozory mylą dowód nie” było zwrócenie
uwagi sprzedawców i świadków sprzedaży w sklepach na terenie całej Polski, że
dorosły wygląd nie oznacza pełnoletności upoważniającej do zakupu napojów
alkoholowych.
Celem kampanii było ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz
przeciwdziałanie spożyciu alkoholu w tej grupie wiekowej.
Podobnie jak w latach ubiegłych partnerem kampanii “Pozory mylą, dowód nie 2011”
byli Komenda Główna Policji i Ministerstwo Sprawiedliwości.
W obie kampanie włączyły się wszystkie placówki oświatowe Gminy Brudzew,
sprzedawcy i osoby podajace napoje alkoholowe,Gminny Ośrodek Kultury, Gminny
Klub Sportowy “Kasztelania” Brudzew, Parafia Rzymsko-Katolicka w Brudzewie
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Gminna

Komisja

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych,

Urząd

Gminy

Brudzew,Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brudzewie.
Gmina Brudzew w 2011 roku

uczestniczyła również w Lokalnym Programie Kontroli

Sprzedaży Alkoholu.
Małopolskie Centrum Profilaktyki z Krakowa w ramach w/w Programu przeprowadziło
w dniu 17 sierpnia 2011 roku kontrolę w 24 punktach prowadząych sprzedaż napojów
alkoholu w gminie Brudzew polegającą na zakupie alkoholu przez osoby pełnoletnie,
których wygląd wskazywał na osobę niepełnoletnią.W każdym kontrolowanym sklepie
sprzedano alkohol osobie, która w danym roku ukończyła 18 – sty rok życia dlatego w
świetle prawa, jako pełnoletni nie łamał prawa, jednak jej wygląd i zachowanie budziło
uzasadnione wątpliwości jeżeli chodziło o wiek.
W związku z powyższym w dniu 15 września 2011 r. zorganizowano szkolenie dla
sprzedawców i osób podających napoje alkoholowe. Szkolenie przeprowadziła dr
Teresa Kobrzyńska – ekspert Państwowej Agencji Rozwiązywania problemów
Alkoholowych w Warszawie.W programie szkolenia były niżej wymienione zagadnienia
1) interpretacje obowiązujących przepisów prawnych w zakresie handlu alkoholem,
2)

regulacje prawne w kontekście działalności gospodarczej objętej zezwoleniami
na sprzedaż napojów alkoholowych,

3) umiejętności odmawiania sprzedaży alkoholu nieletnim – multimedialny pokaz
4) odpowiedzi na najczęściej zadawane przez przedsiębiorców pytania dot. Handlu
alkoholem.
W szkoleniu udział wzięli sprzedawcy i osoby podające alkohol, Z-ca Wójta Gminy
Brudzew, Prezes Gminny Związku OSP

oraz

członkowie Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brudzewie.
Na podstawie Zarządzenia Nr 62/2011 Wójta Gminy Brudzew z dnia 25
listopada w sprawie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz na podstawie upoważnień wydanych przez
Wójta Gminy Brudzew dla osób kontrolujących (członków GKRPA oraz pracowników
UG) w dniu 8 grudnia 2011 roku przeprowadzono wyrywkową kontrolę w 13 punktach
sprzedaży napojów alkoholowych.
Zakres kontroli obejmował :
1/ Przestrzeganie warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych:
a) posiadanie ważnego zezwolenia
b) terminowe wniesienie opłat .
c) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów posiadających
odpowiednie zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych
(przedsiębiorca zobowiązany jest okazać odpowiednie faktury)
d) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu stanowiącego punkt
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sprzedaży
e) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem
tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu
wymienionym w zezwoleniu.
2/ Przestrzeganie zasad sprzedaży napojów alkoholowych:
a) przestrzeganie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim
i nietrzeźwym
b) przestrzeganie zakazu sprzedaży na kredyt i pod zastaw
c) przestrzeganie zakazu spożywania alkoholu w miejscu sprzedaży /dotyczy
sklepów/
3/ Informacje dla klientów:
a) o szkodliwości spożywania alkoholu
b) o zakazie sprzedaży osobom nieletnim
c) o zakazie sprzedaży osobom nietrzeźwym
d) o zakazie sprzedaży napojów alkoholowych na kredyt i pod zastaw
e) zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży oraz
w obrębie placówki
4/ Przestrzeganie reklamy i promocji napojów alkoholowych /
reklama i promocja może odbywać się w wydzielonych stoiskach, wewnątrz sklepów
monopolowych i zakładów gastronomicznych,
Z przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący sporządził protokóły z których wynika iż
w żadnym kontrolującym punkcie sprzedaży nie zastosowano uwag i zaleceń
pokontrolnych.
Kontrola wypadła na bardzo dobrym poziomie. (Wcześniejsze

szkolenie dla

sprzedawców napojów alkoholowych okazało się przydatne.)
W związku z uczestnictwem w kampaniach
materiałów

informacyjno-

edukacyjnych

w

przekazaliśmy

postaci

ulotek,

bardzo wiele

broszur,

filmów

szkoleniowych dotyczących uzależnień oraz sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych nieletnim. W kampanie zaangażowano społeczność szkolną, rodziców
oraz sprzedawców napojów alkoholowych. Zachęcano wszystkich do skorzystania z
możliwości uczestnictwa w kampanii, a także do zaangażowania w ich realizację
społeczności szkolnej . Przekazano również wiele cennych

informacji

rodzicom

poprzez ulotki i plakaty dotyczące uzależnień.
Organizowano wiele różnych konkursów, turniejów, biwaków, festynów, pikniki, rajdy,
obozy,

zajęcia

profilaktyczne,

koncerty

edukacyjno-profilaktyczne,

na

których

przedstawiano problematykę przeciwdziałania uzależnieniom.
W ramach Kampanii ZTU “Akademia Profesjonalnego Nauczyciela” zorganizowano Elearingowe ( internetowe) szkolenie dla nauczycieli – które trwało od września 2011 r.
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do marca 2012 roku. W szkoleniu uczestniczyło 4 pedagogów szkolnych: ZSG
Brudzew 2, SP Koźmin 1 i SP Galew 1.
Temat szkolenia : “ Substancje psychoaktywne w szkole i wśród uczniów, metody
wczesnej interwencji “
Celem szkolenia było omówienie genezy i motywacji sięgania przez dzieci i młodzież
po substancje psychoaktywne, omówienie substancji psychoaktywnych
najczęściej

sięgają

uczniowie,

określenia

zagrożenia

dostępności

po które
substancji

psychoaktywnychw szkole i jej pobliżu, metody reagowania w sytuacjach zagrożenia
środowiska uczniowskiego dostępem do

substancji psychoaktywnych, sposobów

postępowania z uczniami będącymi pod wpływem środków psychoaktywnych,
zaznajomiemie z otoczeniem

prawnym dotyczącym postępowania z nieletnimi w

szkole i poza nią; naucyciel jako funkcjonariusz publicny, sposoby współpracy z policją,
program wczesnej interwencji- sposoby unikania zagrożeń.
Po zakończonym szkoleniu wszystkie osoby otrzymały Podziękowania i Certyfikaty
ukończenia kursu e-laringowego oraz materiały edukacyjne na płycie CD, które zostały
osobiście wręczone zainteresowanym przez Wójta Gminy Brudzew .
Podsumowanie Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej’’Zachowaj Trzeźwy Umysł” w
naszej Gminie odbyło się w dniu 9 lutego 2012 r.
Pan Piotr Nowaczyk Z-ca Wójta Gminy Brudzew wraz z Przewodniczącym Rady
Gminy Brudzew i Przewodniczącym GKRPA wręczył nagrody przeznaczone dla dzieci
biorących udział w konkursach

ogólnopolskich

ZTU oraz wręczył certyfikaty i

podziękowania wszystkim koordynatorom Kampanii przeprowadzonej w naszej Gminie.
Podsumowanie zakończono

Spektaklem “Magiczny gabinet doktora Nieboli” w

wykonaniu Joanny i Tomka Jankiewicz z Fundacji Pogotowie Teatralne ze Szczecina
oraz poczęstunkiem
w postaci kanapek, słodkości i ciepłej herbatki.
Opis zadań oraz wydatków

realizowanych w ramach

Ogólnopolskiej Kampanii

Profilaktycznej “Zachowaj Trzeźwy Umysł” w gminie Brudzew określa zał. Nr 1 i nr 2
do niniejszego sprawozdania.
Plan przychodów i wydatków w 2011 r. przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Oprac. Maria Kujawa
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Załącznik Nr 3
Przychody i wydatki
na realizację w 2011r.
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Narkomanii.
FINANSOWANIE DZIAŁAŃ W 2011 R.

1. Srodki finansowe uzyskane z tytułu opłat za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych
przedsiębiorcom a także jednorazowych zezwoleń dla OSP

68.263,25

2.Środki finansowe faktycznie wykorzystane na realizację
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii w 2011 r,

47.493,29

Ogółem wydatki alkoholizm - narkomania

51.699,03

4.205,74

Środki finansowe uzyskane z opłat za korzyst. z zezwoleń
niewykorzystane w 2011 roku budżetowym zostały
przeznaczone na realizację w/w programów w 2012 r.

16.564,22

Wydatki w poszczególnych paragrafach- alkoholizm
85154- 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

- 4300

Zakup usług

- 4260

Zakup energii

- 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

9.916.63
10.062.08
835,58

w tym szkolenia

25.879,00

Ogółem alkoholizm:

47.493,29

NARKOMANIA

85153- 4210
- 4300

Zakup materiałów i wyposażenia

2.906.14

Zakup usług

1.299,60

Ogółem narkomania

4.205,74

Oprac. Maria Kujawa
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