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SPRAWOZDANIE
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
w Mieście i Gminie Solec Kujawski za 2015 rok

Zgodnie z art. 41 ust. 1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286), zadania
własne gmin w ww. zakresie realizowane są w ramach gminnych programów profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalonych corocznie przez rady gmin.
Koordynatorem realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych przyjętego Uchwałą Nr II/17/14 Rady Miejskiej w Solcu
Kujawskim z dnia 18 grudnia 2014 roku jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Solcu Kujawskim.
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 r.
zaplanowano na kwotę 289.920,00 zł., natomiast uzyskano dochody w kwocie 297 462,95 zł..
Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015
r. przeznaczono kwotę 324.398,00 zł. (z czego kwotę w wys. 4000 zł. Uchwałą Nr X/89/15
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 października 2015 roku przeniesiono na
realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy w Solcu
Kujawskim na rok 2015 w związku z koniecznością uzupełnienia działań profilaktycznych
o kampanię „Hejtujemy dopalacze”). W związku z powyższym plan wydatków wyniósł
łącznie 320 398,00 zł. Zwiększono plan wydatków na rok 2015 o kwotę w wys. 34.478,00 zł.,
które stanowią niewykorzystane środki z dotacji za rok 2014. Natomiast wydatkowano kwotę
307.857,01 zł.
Niewykorzystane środki w wysokości 12.540,99 zł. z wydatkowania zezwoleń na
sprzedaż alkoholu za rok 2015, oraz środki, które stanowią różnicę między planem
a uzyskanymi dochodami w wys. 7542,95 zł. przechodzą na rok 2016 r.
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Treść gminnego programu obejmowała: profilaktykę, leczenie, reintegrację społeczną,
wszechstronną pomoc rodzinom z problemem alkoholowym, edukację społeczną, działania na
rzecz poprawy bezpieczeństwa i przestrzeganie prawa.
I. Placówki pomocy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym –
świetlice (jako program wczesnej profilaktyki).
Wydatki: 78 185,75 zł.
Funkcjonowały 2 świetlice:
„Krąg” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim, ul. Słowackiego 4
Świetlica przy Zespole Szkół w Solcu Kujawskim, ul. Tartacznej 25
W świetlicach zatrudnionych było 2 wychowawców, 1 socjoterapeuta. Podczas zajęć pomocy
udzielało

też

2

wolontariuszy.

Dzieci

przebywały

tam

pięć

dni

w

tygodniu

w godzinach popołudniowych .
Świetlice stanowiły element systemu pomocy i odegrały bardzo ważną rolę w procesie
pomagania dzieciom, zwłaszcza z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo.
Świetlice, które są miejscem dla dzieci zagrożonych uzależnieniem, zapewniały dzieciom
pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć
sportowych.
Zorganizowano dzieciom:
- 2 wyjazdy do kina w Bydgoszczy, połączone z posiłkiem w restauracji;
- wyjazd do Muzeum Piernika w Toruniu, połączony z posiłkiem w restauracji;
- „Spotkanie Wielkanocne‘’ oraz Spotkanie Wigilijne;
- brały udział w Pikniku rodzinnym „Aktywnie i zdrowo – rodzina na sportowo”
organizowanym przez MGOPS i Bank BGŻ na Hali Sportowo – Widowiskowej a następnie
wspólnie z innymi uczestnikami pikniku uczestniczyły w grilu na świeżym powietrzu na
terenie przy restauracji Leśna Solec Kujawski;
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- w lipcu uczestniczyły w półkoloniach organizowanych przez TKOPD, podczas których
między innymi odbyło się spotkanie z pracownikami policji i nadleśnictwa, oraz wzięły udział
w integracyjnych wyjazdach do kina w Bydgoszczy i Miasteczka Westernowego;
- uczestniczyły w Rejsie Statkiem po Wiśle w Toruniu, który zakończył się poczęstunkiem
w restauracji i spacerem po starówce Torunia;
- uczestniczyły w wycieczce do Golubia Dobrzynia, gdzie z przewodnikiem zwiedziły
średniowieczny zamek krzyżacki.
II. Działalność Punktu Interwencji Kryzysowej w skład którego wchodzą Punkty
Konsultacyjne:
Wydatki: 77.044,34 zł.
1. Punkt Konsultacyjny dla Osób z Problemem Alkoholowym;
Podstawowym celem działania Punktu jest udzielanie klientom rzetelnych fachowych
informacji na temat choroby alkoholowej oraz informacji o możliwościach i formach terapii,
w tym także motywowanie do podjęcia leczenia. Zatrudniony był w nim instruktor terapii
uzależnień.
Punkt czynny był dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, w roku 2015:
do punktu zgłosiło się 65 osób w tym kobiet 13 i mężczyzn 52,
udzielono ogółem 101 konsultacji i 59 porad ,
W ramach działalności Punktu Konsultacyjnego w okresie od maja do grudnia 2015 roku
udzielane były również konsultacje i porady psychiatry. Psychiatra przyjmowała dwa razy
w miesiącu po dwie godziny. W 2015 roku ogółem udzielono 86 porad dla 35 osób.
2. Punkt Konsultacyjny dla Osób Współuzależnionych;
Celem działalności Punktu jest udzielanie wsparcia i pomocy terapeutycznej osobom
żyjącym z osobami uzależnionymi od alkoholu.
W czasie 70 godzin dyżurów udzielono 43 porad terapeutyczno-konsultacyjnych 22 osobom
współuzależnionym.
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W czasie konsultacji poruszano tematy:
- Choroba alkoholowa, jej objawy, mechanizmy uzależnienia;
- Leczenie osób uzależnionych od alkoholu;
- Cechy współuzależnienia;
- Psychologiczne skutki współuzależnienia;
- Przemoc w rodzinie alkoholowej;
-Rozpoznawanie

uczuć

Motywowanie

osoby

współuzależnionej

do

zmiany

dysfunkcjonalnych schematów zachowania.
3. Punkt Konsultacyjny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Celem działalności Punktu jest:
udzielanie niezbędnej wiedzy i informacji na temat przemocy;
udzielanie porad prawnych oraz pomocy w formułowaniu pism urzędowych ofiarom
przemocy;
pomoc psychologiczna ofiarom przemocy.
W Punkcie dyżury pełnili:
psycholog - dwa razy w tygodniu po 2 godziny w godzinach popołudniowych;
pracownik socjalny – raz w tygodniu po 2 godziny w godzinach popołudniowych;
kurator zawodowy – raz w tygodniu po 3 godziny w godzinach popołudniowych.
W 2015 roku w Punkcie Konsultacyjnym udzielono ogółem 265 porad i konsultacji ,
w tym:
Psycholog-134
Kurator – 100
Pracownik socjalny 31
W 2015 roku z porad i wsparcia skorzystały ogółem 102 osoby, w tym:
z wsparcia psychologa skorzystało 50 osób;
z porad kuratora 37 osób;
z pomocy pracownika socjalnego 15 osób.
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W ramach działalności Punktu Konsultacyjnego udzielane były porady prawne.
Prawnik – pełniła dyżur w pierwszą i ostatnią środę miesiąca. W 2015 roku ogółem udzielono
78 porad prawnych 58 osobom.
W ramach pracy Punktu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
specjaliści zatrudnieni w Punkcie raz w miesiącu wyjeżdżali w środowiska w znaczącym
stopniu zagrożone lub dotknięte różnorodnymi dysfunkcjami. W okresie sprawozdawczym
odbyło się 12 wyjazdów w ramach „Popołudniowych wyjazdów w środowisko” w godzinach
popołudniowych i wieczornych, do 68 środowisk w szczególny sposób zagrożonych lub
dotkniętych wykluczeniem społecznym i różnorodnymi dysfunkcjami.
III. Koszty szkoleń i delegacji.
Wydatki: 9597,00zł.
W miarę potrzeb i możliwości finansowych szkolone są osoby, które bezpośrednio
pracują z osobami uzależnionymi od alkoholu i członkami ich rodzin. Konieczność
uczestniczenia w różnych szkoleniach i konferencjach wynika z tworzenia coraz to nowych
zadań, które gminy mają obowiązek realizować zgodnie z obowiązującym prawem.
W 2015 roku łącznie w 5 szkoleniach brało udział 7 członków Komisji w zakresie:
„Praktyczne aspekty funkcjonowania Komisji RPA i Zespołów Interdyscyplinarnych.
Budowanie i realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych jako zadanie własne samorządu gminnego’’- 4 osoby;
„Przeciwdziałanie uzależnieniu dzieci i młodzieży od substancji psychoaktywnych
oraz profilaktyka zachowań destrukcyjnych. Przemoc –zapobieganie, rozpoznawanie,
interwencja” – 4 osoby;
„Zadania GKRPA i innych służb pomocowych w przeciwdziałaniu uzależnieniom
oraz przemocy w rodzinie” - 4 osoby;
„Kontrola oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu w 2015 roku. Procedura
kontrolna krok po kroku. Wygaszanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 2015 w aspekcie
nowych obowiązków zezwalającego. Ustalanie i pobieranie opłat ‘’- 2 osoby;
„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” – 3 osoby; lk
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Narady szkoleniowe

organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa

Kujawsko- Pomorskiego.
Szkolenia odbywają się zgodnie z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
IV. Realizacja zadań ustawowych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w tym diety wg zasad określonych w Gminnym Programie a także
materiały, opłaty pocztowe, itp.
Wydatki: 101.251,02 zł.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest

powołana

zarządzeniem przez Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski. W skład GKRPA wchodzi
8 członków – przedstawicieli grup społecznych rekomendowanych przez PARPA. W 2015
roku odbyło się 30 posiedzeń Komisji.
W 2015 roku w ramach działalności GKRPA wpłynęły 44 wnioski o wszczęcie
procedury o objęcie leczeniem odwykowym.
Ponadto:
skierowano do sądu rejonowego 19 wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie
obowiązku podjęcia leczenia odwykowego;
komisja zaopiniowała 45 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż lub podawanie
napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem
sprzedaży, zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej;
przeprowadzono 115 rozmów interweniująco – motywujących z osobami zgłoszonymi
do GKRPA podczas 80 grup roboczych;
skierowano 34 pism do Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym
w celu wydania opinii czy osoba skierowana przez Komisję korzystała z konsultacji;
9 osób podjęło leczenie odwykowe z czego 8 utrzymują trzeźwość;
6 osób utrzymuje trzeźwość po rozmowach interweniująco- motywujących, podjęli też
zatrudnienie;
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przeprowadzono 18 kontroli placówek handlowych i gastronomicznych prowadzących
sprzedaż napojów alkoholowych.
V. Zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży w Gimnazjum Publicznym nr 2
Wydatki 3357,30 zł.
Zajęcia odbywały się w dwóch grupach w gimnazjum, uczestniczyło w nich 30
uczniów. Celem zajęć była pomoc uczniom w poznaniu samego siebie, wyposażenie ich
w umiejętności psychologiczne – rozumienie siebie, kierowanie sobą i porozumiewanie się
z innymi. Umiejętności te są istotne i mogą poprawić funkcjonowanie młodego człowieka
w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym oraz uchronić przed uzależnieniami.
VI. Organizacja podwórkowego, objazdowego teatru profilaktycznego „ Tempus Fugit’’
Wydatki: 1500,00zł.
W ramach przedsięwzięcia Soleckie Centrum Kultury w dniu 23.06.2015 r. w Solcu
Kujawskim zaprezentowało objazdowy teatr profilaktyczny skierowany do dzieci
i młodzieży z terenu miasta i gminy Solec Kujawski. Przeprowadzono również zajęcia
o charakterze profilaktycznym.
VII. Trzeźwościowy Festyn Rodzinny pn. „Wspólnie przeciw uzależnieniom”

Wydatki: 742,00zł.
Festyn odbył się w Soleckim Centrum Kultury 06.11.2015 r. dla

ok. 50 osób.

Zorganizowany został przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we
współpracy z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim.
Głównym celem imprezy było propagowanie trzeźwego stylu życia, profilaktyka uzależnień
od alkoholu i narkotyków oraz ukazanie alternatywnych metod spędzania czasu wolnego.
W trakcie imprezy rozstrzygnięty został konkurs plastyczny, ogłoszony wśród dzieci
i młodzieży soleckich szkół na wykonanie prac pt. „Mówimy NIE! Uzależnieniom”.
Zwycięzcom w trzech kategoriach wiekowych wręczono nagrody. Uczestnicy festynu wzięli
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udział w spektaklu przygotowanym przez dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, który
był efektem warsztatów z teatroterapii, które poprowadził znany aktor Dawid Kartaszewicz.

VIII. Organizacja przez Soleckie Centrum Kultury w Solcu Kujawskim happeningu –
„Trzeźwe święta = uśmiechnięte święta” dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy
Solec Kujawski.
Wydatek: 1000,00zł.
W ramach happeningu - „Trzeźwe święta = uśmiechnięte święta” odbyła się
10.12.2015 r. Mikołajkowa Zabawa w Soleckim Centrum Kultury. W czasie happeningu
skierowanego do dzieci i młodzieży poprowadzone zostały zajęcia o charakterze
profilaktycznym. Odbyły się również gry i zabawy o charakterze profilaktycznym.
IX. Finansowanie zadania o nazwie: Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia”Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Wydatki: 802,45 zł.
Dofinansowano wydatki związane z obsługą telefonu Pogotowia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie, który czynny był codziennie ( również w soboty i niedziele ) w godz. 17.00 –
21.00. Udzielane były dla mieszkańców miasta i gminy bezpłatnie konsultacje prawne
i psychologiczne.
X. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji Stowarzyszeniom.
Wydatek: 25 000,00 zł.
Związek Harcerstwa Polskiego uzyskał dotację w wys. 4395,00 zł., Stowarzyszenie
Wspierania Rodzin 15 335,00 zł. i Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka 5270,00 zł.,
które w swojej działalności statutowej mają działania związane z profilaktyką.
XI. Koszty utrzymania pomieszczeń w których odbywają się zajęcia i konsultacje.
Wydatki: 2577,15 zł.
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XII. Teatroterapia jako sposób wyrażania prawidłowych emocji i uczuć dziecka-zajęcia
profilaktyczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
Wydatki: 2900,00 zł.
Celem głównym warsztatów teatralnych mających charakter profilaktyczny było
stymulowanie aktywności dzieci poprzez wzmacnianie w nim poczucia własnej wartości,
wszechstronny rozwój osobowości dziecka, wyrównywanie dysproporcji rozwojowych,
integracja zespołu, oraz przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
Wzięło w nich udział 25 dzieci ze świetlic – placówek pomocy socjoterapeutycznej dla dzieci
z rodzin z problemem alkoholowym, które pod kierunkiem znanego aktora Dawida
Kartaszewicza wystawiły spektakl, który był efektem przeprowadzonych warsztatów.
XIII. Badania w zakresie doświadczenia i postawy wobec problemu przemocy domowej
i gotowości udzielenia wsparcia przez profesjonalistów (nauczycieli).
Wydatki: 3900,00 zł.
Celem badań sondażowych było określenie podstawowych kategorii poznawczych,
dotyczących zjawiska przemocy domowej w perspektywie planowania efektywnych
mechanizmów jej przeciwdziałania i profilaktyki. Problem główny miał doprowadzić badacza
do wiedzy na temat doświadczeń i postaw profesjonalistów (nauczycieli) wobec zjawiska
przemocy w rodzinie, a w szczególności przemocy wobec dzieci, doświadczeń nauczycieli
w zakresie inicjowania działań w takich przypadkach oraz oceny efektywności lokalnego
systemu wsparcia dla rodzin doświadczających przemocy w mieście Solec Kujawski.
Przeprowadzono badania wśród grupy profesjonalistów (nauczycieli) zawodowo stykających
się ze zjawiskiem przemocy na terenie miasta: nauczycieli szkół podstawowych
i gimnazjalnych – Szkoły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum Publicznego Nr 1, oraz Gimnazjum
Publicznego nr 2 w Solcu Kujawskim – łącznie 50 osób.
Niniejsze badanie poświęcone było analizie zadań realizowanych przez instytucje
samorządowe w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie i posłużyć miało poprawie
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
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