
Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki            
i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnym programie przeciwdziałania 

przemocy oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w gminie Bestwina   
w 2013 roku. 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH 

GMINNY PROGHRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na 2013 rok dla gminy Bestwina 
uchwalone przez Radę Gminy było prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganiu 
powstawaniu nowych problemów uzależnień, zmniejszanie już istniejących problemów 
alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia 
sobie z nimi. 

Programy merytorycznie nawiązują do założeń Narodowego Programu Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Śląskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania 
Uzależnieniom oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Cele ogólne Programu to:  

1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
od alkoholu.  

2) Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.  

3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla 
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.  

4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.  

Zadania realizowane zostały przez:  

1) Finansowanie dodatkowych zajęć terapeutycznych w placówkach odwykowych          
w programie ponadpodstawowym dla pacjentów uzależnionych od alkoholu  

2) Prowadzenie punktów konsultacyjno – informacyjno - doradczego dla osób 
uzależnionych od alkoholu oraz ofiar przemocy domowej 



3) W punkcie konsultacyjnym dyżur pełni terapeuta, pracownik socjalny,  pedagog, członek 
GKRPA, dzielnicowy oraz kurator. W zależności od potrzeb zatrudniani są: prawnik, 
psycholog oraz  mediator.  

4) Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 
uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 
odwykowego. 

5) Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy oraz szkolenie członków 
zespołu,  

6) Realizowanie zajęć i programów profilaktycznych (w tym autorskich pedagogów) dla 
dzieci i młodzieży, m.in.: 

a) Program pt. „Internet – cyber-przemoc” 
b) Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, 
c) HIV-AIDS 
d) Profilaktyka uzależnień – szkoły podstawowe i gimnazja 
e) Umiejętność radzenia sobie ze stresem. 

7) Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin zagrożonych 
uzależnieniami, połączonego z zajęciami profilaktycznymi i edukacyjno – 
rozwojowymi,   

8) Prowadzenie w gminnych placówkach oświatowych, pozalekcyjnych zajęć dla dzieci, 
młodzieży i osób niepełnosprawnych, połączonych z profilaktycznymi działaniami 
edukacyjnymi (m.in. ferie zimowe, akcja „lato”, działalność świetlic) 

9) Opracowano „Informator  (alkohol, przemoc, narkotyki) adresów gdzie można 
uzyskać informację i pomoc” – Urząd Gminy. 

 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów narkomanii jest 
ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku ( Dz. U. nr 179, poz. 1485 ze  
zm.).   

Źródłem finansowania zadań Programu są środki finansowe budżetu gminy 
pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

Realizacja działań wskazanych przez w/w ustawę dla  gminy, prowadzona jest zgodnie             
z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii, który jednocześnie koreluje ze 
szkolnymi programami profilaktycznymi. Zadania te są kontynuacją działań z lat 
poprzednich.  

 



Celem ogólnym Programu jest:  

1) Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem  

2) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla 
dzieci i młodzieży  

Zadania realizowane były poprzez: 

1) prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych obejmujących problematykę 
narkomanii i AIDS, skierowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców     
w formie profilaktyki uniwersalnej, która jest kierowana do wszystkich, bez 
względu na rodzaj ryzyka rozwoju problemów ze zdrowiem psychicznym,  

2) szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe osób realizujących działania 
profilaktyczne, w szczególności dla pracowników oświaty.  

REALIZATORZY GMINNYCH PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH  

Realizatorami programów są placówki oświatowe, świetlice środowiskowe, działające na 
terenie gminy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z punktem 
konsultacyjnym o charakterze informacyjno-doradczym i poradnictwa specjalistycznego z 
zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,  Urząd Gminy Bestwina (Pełnomocnik Wójta ds. 
profilaktyki i uzależnień) oraz placówki służby zdrowia. 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Podstawowym zadaniem GKRPA jest motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do 
podjęcia leczenia oraz prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej. 

W 2013r. do GKRPA wpłynęło 27 wniosków o podjęcie działań w sprawie podjęcia leczenia 
odwykowego osób uzależnionych, złożonych przez rodziny,  Policję oraz GOPS. 

GKRPA w roku 2013 skierowała 4 wnioski do Sądu o zobowiązanie osób uzależnionych do 
poddania się przymusowemu leczeniu odwykowemu. 

Wydano 35 opinii w sprawie lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych.  

 Świetlice środowiskowe o charakterze opiekuńczo-wychowawczym działają we wszystkich  
sołectwach naszej gminy.  
 

Podsumowanie:  

 Dotychczasowe działania gminy w realizacji zadań własnych wynikających                 
z gminnych programów profilaktycznych pozwoliły na przygotowanie profesjonalnej kadry 
edukatorów (pedagogów, pracowników świetlic, nauczycieli, pracowników socjalnych i 
punktu konsultacyjnego, członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz zespołu interdyscyplinarnego) do działań profilaktycznych.  



1. DOCHODY w 2013 r.  

- z tytułu wniesionych opłat za zezwolenia na sprzedaż  napojów alkoholowych 

  wyniosły                                                                                131 457,33 zł         

2. WYDATKI:  

Łącznie wydatkowano:                                                               140.299,38  zł 

w tym   

     Program Przeciwdziałania Narkomanii.                                             5.818,30 zł  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

