SPRAWOZDANIE NR 1/2015
GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
z dnia 2 lutego 2015 r.
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii za 2014r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opracowany w konsultacji
z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalony Uchwałą Nr XXIX/186/13 Rady
Gminy Raczki z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014, oraz Gminny Program Przeciwdziałania
Narkomanii uchwalony Uchwała Nr XII/66/11 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012– 2014 są podstawowymi
dokumentami określającymi zakres i formę realizacji zadań wymienionych w ustawie o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 41) i art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Gminne Programy będące częścią strategii integracji i polityki społecznej mają na celu tworzenie spójnego
systemu działań profilaktycznych i naprawczych zmierzających do zapobiegania powstawania nowych
problemów związanych z alkoholem i narkotykami, zmniejszenia rozmiaru tych, które aktualnie występują
oraz zwiększeniu zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami. Szczegółowo
zadania określone w Gminnych Programach zostały zrealizowane następująco:
ZADANIE I.
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych.
W Poradni Odwykowej w Suwałkach przeprowadzony został Program „Maraton terapeutyczny”
Prowadzący zajęcia: psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień oraz certyfikowany
instruktor terapii uzależnień. Całkowity koszt programu wyniósł 2.500 zł. W Punkcie Konsultacyjnym w
Raczkach zatrudniony jest dodatkowo certyfikowany specjalista terapeuta zajmujący się pomocą osobom
uzależnionym oraz współuzależnionym, w tym rodzinom, w których występuje problem związany z
alkoholem. Koszt zatrudnienia wyniósł 4 600 zł. Dofinansowano zajęcia dla osób współuzależnionych
prowadzonych przez Stowarzyszenie „Wybór” z Suwałkach. Koszt dofinansowania wyniósł 2 000zł.
ZADANIE II.
Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe (problemy narkomanii), pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
W ramach tego zadania w roku 2014 r. tak jak w latach poprzednich funkcjonuje Punkt Interwencji
Kryzysowej prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach. W ramach działalności
punktu zajęcia prowadzili: prawnik, psycholog, terapeuta uzależnień i pracownik PCPR, którzy udzielali
pomocy. Na prowadzenie punktu nie wydano żadnych środków. W Gminnym Ośrodku Kultury
w poniedziałki i czwartki w godzinach 17:00-19:00 funkcjonuje Świetlica Profilaktyczna. W zajęciach
uczestniczy 20 dzieci, które mają możliwość podczas zajęć na odrobienie lekcji, spędzenia wolnego czasu,
prowadzone są także zajęcia socjoterapeutyczne, które ukazują szkodliwość spożywania alkoholu
i zażywania narkotyków. Na funkcjonowanie świetlicy wydano kwotę 14.051,34 zł (materiały, wycieczki,
spotkania, spektakle).
ZADANIE III.
Prowadzenie 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, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
W ramach tego zadania współfinansowano Szkolne Programy Profilaktyki, oraz inne formy organizacji
zajęć pozalekcyjnych, głównie poprzez finansowanie zakupu i usług w ramach tej działalności (m.in. sprzęt
sportowy, ferie) Koszt tego zadania wyniósł: 22.213,51 zł.

ZADANIE IV.
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywania
problemów alkoholowych (problemów narkomanii).
Na wniosek Klubu Morsów w Raczkach dofinansowano XI Międzynarodowy Zlot Morsów
w miejscowości Mielno. Kwota dofinansowania 601,20 zł. Dofinansowano spotkanie Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej oraz zakup art. dla dzieci z okazji 500 lecia Ziemi Raczkowskiej - 546,65 zł. Osoby uzależnione
i współuzależnione, które wniosły podania o zwrot kosztów dojazdu do placówek lecznictwa odwykowego
na zajęcia terapeutyczne otrzymały kwotę 1 148 zł (dotyczyło to osób w trudnej sytuacji finansowej).
ZADANIE V.
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.15 i 24-25 ustawy
oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raczkach w 2014r. odbyła 5 posiedzeń,
na których głównymi tematami były postanowienia w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz rozmowy interwencyjno-motywacyjne przeprowadzane z osobami zgłaszanymi przez członków rodziny.
Na rozmowy te zaproszono 21 osób, z czego wobec 4 skierowano wnioski do Sądu o zastosowanie
przymusowego leczenia odwykowego. Koszty (wynagrodzenia członków Komisji, pracownika świetlicy
profilaktycznej, sprzątaczki w Punkcie Konsultacyjnym, koszty wniosków do Sądu) – 17.819,22 zł.
ZADANIE VI.
Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji
społecznej.
W związku z tym, że nie zostało utworzone Centrum Integracji Społecznej na zadanie te nie zostały
wydatkowane żadne środki. Ogółem z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(15 przedsiębiorców, 41 zezwoleń, w tym: 20 do 4,5% oraz piwo, 10 od 4,5% do 18%, 11 powyżej 18%)
uzyskano 70 251 zł i wydano kwotę 65 479,92 zł. Kwota 4.771,04 zł (nieprzewidziany dodatkowy wpływ
z nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) została przeniesiona do Planu na następny rok.

