
 Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów 
Alkoholowych i Programu Profilaktyki i Przeciwdział ania Narkomanii. 
 
Oprócz omówionych już zadań, jednostka realizuje również zadania wynikające z gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania 
narkomanii.  
Podstawowymi celami obu programów jest i było zapobieganie powstawaniu nowych 
problemówalkoholowych i narkomanii, zmianę wzorów spożywania alkoholu, zmniejszenie rozmiarów 
aktualniewystępujących problemów alkoholowych i narkomanii. Rok 2013 był kontynuacją 
podejmowanychdziałań w latach ubiegłych, a zmierzających w kierunku szeroko rozumianej edukacji. 
Wszystkiezadania oparte były na funkcji edukacyjnej, której celem było pobudzenie działań grupy do 
łączenia iumiejętnego oraz efektywnego wykorzystania informacji pochodzących z różnych 
źródeł,przekazywanych za pomocą różnych kanałów i kontekstów komunikacji zwrotnej. Priorytetem 
byłoobjęcie tymi działaniami głównie dzieci i młodzieży. Drugim zbiorem beneficjentów, na 
którynakierowane były inicjowane i realizowane zadania wynikające z programu, to osoby uzależnione 
od 
alkoholu członkowie rodzin tkwiący bezpośrednio w sytuacji kryzysowej. 
 

ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJ Ę GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓWALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII Ł ĄCZNIE WYNOSIŁY 66 403,83 
zł. 
 
Środki te były przeznaczone na: 
1. Punkt Konsultacyjny, 
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (wynagrodzenie terapeuty) –9 200 zł, 
W okresie sprawozdawczym Punkt Konsultacyjny był czynny 1 raz w tygodniu /każdy roboczy wtorek 
w godz. 1500 do 1700/. Zakres działalno ści: przyjmowanie osób uzależnionych, 
współuzależnionychoraz ofiar przemocy w rodzinie, poradnictwo prawne w zakresie osób 
uzależnionych, pomocpsychologiczna i terapeutyczna, wizyty w mieszkaniach osób cierpiących z 
powodu uzależnienia lubprzemocy, przeprowadzanie badań psychologicznych z osobami 
uzależnionymi od alkoholu w celusporządzenia opinii niezbędnej do kompletowania dokumentów do 
sądu rodzinnego i opiekuńczego wcelu orzekania o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w 
zakładzie lecznictwa odwykowego. 
 
Wszystkie osoby zostały poinformowane o przebiegu choroby alkoholowej i sposobach leczenia. 
Zosobami zainteresowanymi podjęciem leczenia odwykowego uzgodniono termin przyjęcia 
doplacówek odwykowych. 
Praca w Punkcie polegała na postawieniu diagnozy dotyczącej uzależnień. Kolejnym etapem 
byłoodpowiednie „zaprogramowanie” i prowadzenie rozmowy, tak aby sytuacje, które są 
niepożądanymwytworem życia codziennego, a skutkiem uzależnienia, były uświadamiane, a 
następnie eliminowane 
przez funkcje korygującą. Rozmowa socjoterapeutyczna, w której zawarty został arbitralny cel –
psychoedukacja - polegała na aktywnym uczestniczeniu i wspomaganiu w procesie nabywaniawiedzy 
o sobie samym w sytuacji eliminacji niewłaściwych postaw i zachowań w stanie uzależnienia,poprzez 
zachęcanie do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, oferowanie pomocy wuzyskaniu miejsca 
w placówkach odwykowych, udzielanie wsparcia i pomocy osobom podejmującympróby utrzymywania 
abstynencji oraz udzielanie informacji rodzinom osób uzależnionych o sposobachradzenia sobie z 
osobą uzależnioną. W oparciu o punkt konsultacyjny od czterech lat działa grupa AA(anonimowych 
alkoholików) z mityngami w każdy wtorek od godziny 17:00. Głównym założeniemutworzenia grupy i 
prowadzenia mityngów AA było i jest dzielenie się nawzajem swoimdoświadczeniem, siłą i nadzieją, 
aby rozwiązać swój problem i pomagać innym w wyzdrowieniu zalkoholizmu. Mityngi miały charakter 
zamkniętych spotkań /trzy każde pierwsze wtorkiposzczególnych miesięcy/ - tylko dla członków AA lub 
dla tych, którzy mają problem z alkoholem imają "wolę zaprzestania picia" oraz otwartych /każdy 
ostatni wtorek miesiąca/- były dostępne dlakażdego zainteresowanego programem zdrowienia z 
alkoholizmu. 
Samopomocowa grupa wsparcia działała na bazie dwunastu kroków, które opierają się na założeniu 
,że ludziom ze zdefiniowanymi problemami najlepiej pomagają w zdrowieniu, spotkania z osobami 
opodobnych skłonnościach 
 

2. Instytucja zobowi ązania osób uzale żnionych do podj ęcia leczenia w zakładach 



lecznictwa odwykowego. 
 
Ilość wniosków złożonych do GKRPA 
w tym: 
- od rodzin - 4 
- od policji – 7 
- gops - 2 
- ilość skierowanych wniosków do sądu - 5 
- ilość osób zobowiązanych do leczenia przez sąd - 4 
- ilość spraw w toku – 1  
- środki pieniężne wydatkowane na badania biegłych i na wnioski - 2 000 zł 
 
 

 

3. Pozalekcyjne zaj ęcia sportowe. 
 
Często zdarza się tak, iż pomimo obecnej sytuacji „niby” równości dzieci i młodzieży w Polsce 
tezamieszkałe na wsi mają dużo więcej buforów ograniczających ich „normalne” uczestniczenie 
wkulturze i sporcie, niż te zamieszkałe w miastach. Aktywne uczestnictwo dzieci w 
zajęciachsportowych w jakiejkolwiek formie jest jednym z ważniejszych celów gminy. Bardzo 
ważnymelementem w jego realizacji było i jest między innymi wyrównywanie braków i zaniedbań 
powstałychjuż we wczesnym okresie życia, by jak najlepiej przygotować dziecko do aktywnego 
uczestnictwa w„pełnowartościowym” życiu społecznym. Czynny udział dzieci sprawnych w tym 
zadaniu jestszczególnie ważny dla tych jednostek, które w domu rodzinnym, z różnych względów, nie 
mająwystarczającej stymulacji rozwoju. W przypadku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych jest to 
szczególnieistotne, ponieważ w procesie tym będą nabywać umiejętności społecznych, będą 
wypracowywaływzorce zachowań społecznie pożądanych. Zajęcia te będą odwoływały się do 
strategiiprofilaktycznych (np. osobistych decyzji abstynenckich, przekonań normatywnych – 
prawdziwysportowiec nie pije, nie pali, nie używa narkotyków sterydów, a także wzmacnianie 
czynnikówchroniących, zwłaszcza poprzez ukazywanie autorytetów promujących wzorzec trzeźwości). 
W ramach tego zadania były prowadzone następujące zajęcia sportowe: 
 

- gra w piłk ę nożną i piłk ę ręczną,  w której narastaj ąco brało udział 60 dzieci – w ramach tych 
zajęć zostały zawarte 2 umowy. 
 
Zajęcia odbywały się na obiektach sportowych na terenie gminy. Koszty związane z zajęciami: 
- wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia: 10 612 zł, 
 

4. Profilaktyka podczas wakacji. 
 

Dotacja przeznaczona na realizację profilaktyki w trakcie wakacji w formie dofinansowania/środki 
gppirpaipn/ wyniosła: 11 535 zł. 
W 2013 roku organizatorem kolonii w miejscowości Rzucewo (nad morzem) był Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Męcince – zadanie to zostało zlecone firmie Lutur. Kolonia odbyła się na 
przełomie lipca/sierpnia. Uczestnikami byli uczniowie Zespołu Szkół w Męcince i SzkołyPodstawowej 
w Piotrowicach - /15 dzieci/. Podczas w/w wypoczynku realizowany był program psychoterapeutyczny 
dotyczący profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia /zachowań prozdrowotnych/. Oznaczało to 
organizowanie takiego typu działań prowadzących do empirii, które będą w stanie zaspokoić ważne 
potrzeby emocjonalne dzieci, a także takich, które będą stanowiły zaprzeczenie ich dotychczasowych 
urazowych przeżyć. Rolą profesjonalnej kadry, prowadzącej zajęcia było wytworzenie atmosfery 
akceptacji, życzliwości i ciepła oraz życzliwej konsekwencji i stanowczości, kiedy w grupie pojawią się 
zachowania destrukcyjne, wykształcone i przyswojone w toku socjalizacji pierwotnej, w przekonaniu, iż 
są społecznie pożądane. Głównym założeniemterapeuty było modelowanie swoim zachowaniem, 
reakcji osób uczestniczących w taki sposób, abynabywały w toku zajęć elementy asymilacji kulturowej 
przynależnej normom wolnym od zaburzeń. 
 
5. Działalno śćprofilaktyczna w Zespole Szkół w M ęcince i Szkole Podstawowej w 
Piotrowicach. 
 



Koszt działań profilaktycznych – 15 480,83 zł 
 
6. Szkolenia członków GKRPA i osób zajmuj ących si ę profilaktyk ą. 
 
Koszt szkoleń – 6 400 zł, 
 
7. Działalno śćGKRPA. 
 
Komisja opiniuje wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem 
zgodności lokalizacji punktów sprzedaży, a następnie wójt wydaje zezwolenie. 
Koszt wynagrodzeń członków GKRPA – 8 576 zł. 
 
Wyk. Nr 13. Liczba zaopiniowanych wniosków w 2013 r . 

 

 

 
 

 
8. Profilaktyka w Miejskiej Izbie Wytrze źwień. 
 
W 2013 roku została zawarta umowa pomiędzy Dyrektorem Miejskiej Izby Wytrzeźwień, aWójtem 
Gminy Męcinka na prowadzenie zadań profilaktycznych z osobami z terenu gminy, azatrzymanymi w 
MIW. 
Koszt – 1 500,00 zł, 
 
 


