Pszów, 18.03.2014 r.

Sprawozdanie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
w Pszowie w 2013 r.:


dofinansowywała konkurs w Gimnazjum pn. „Nałogom STOP” oraz przyznała środki na
rajd rowerowy organizowany w ramach XIV Dni Promocji Zdrowia,



dofinansowała – 2 obozy terapeutyczne dla grupy działającej przy Poradni Terapii
Uzależnień w Wodzisławiu Śląskim,



dofinansowywała przedstawienia edukacyjne oraz seanse filmowe dla dzieci i młodzieży
organizowane w ramach akcji „Zima w mieście”,



przyznała środki na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dotkniętych
problemem uzależnienia od alkoholu objętych opieką OPS,



przyznała środki SP nr 2 na pokrycie kosztów przedstawienia profilaktycznego pn.
“Święta wojna”,



przyznała środki SP nr 3 na pokrycie kosztów przedstawienia profilaktycznego pn. ”W
krainie bajtów”,



przyznała środki SP nr 1 na pokrycie kosztów spektaklu profilaktycznego teatru MASKA
pt. ”Zaciśnięte pięści”



przyznała środki dla Gimnazjum na zakup filmu DVD „Przyjaciele …?” przeznaczonego
na lekcje wychowawcze o tematyce Tolerancja, Presja Grupy, Wagary, Cyberprzemoc.



przyznała środki dla Gimnazjum na pokrycie kosztów programu profilaktycznego
„Impreza” i „Plecak Daniela” oraz występu aktora Sławomira Pyrko pt. ”Szanuj życie,
dekalog -jako dobry kompas”,



zorganizowała warsztaty, prelekcje i pogadanki dot. narkomanii oraz alkoholizmu dla
dzieci i młodzieży z terenu gminy miasta Pszów w Świetlicy Opiekuńczej Gnizado,



zakupiła czasopisma „Fenix Psychoterapia” raz „Antidotum” z przeznaczeniem dla
pedagogów placówek oświatowych celem bezpośredniego wykorzystania w czasie
prowadzenie zajęć profilaktycznych,



współdziałała z Komisariatem Policji w Pszowie.

Ponadto ze środków finansowych pochodzących z wpłat za wydawanie zezwoleń za sprzedaż
napojów alkoholowych finansowane jest utrzymanie Świetlicy Środowiskowej na Osiedlu
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T. Kościuszki 38,
W zajęciach łącznie brało udział 31 wychowanków, z czego w 6 rodzinach występuje
poważny problem alkoholowy.
Inne dysfunkcje występujące w rodzinach naszych podopiecznych to:
- wielodzietność i trudna sytuacja materialno – bytowa,
- samotne rodzicielstwo brak możliwości zapewnienia dziecku opieki w czasie pracy
zmianowej, - przemoc w rodzinie (Niebieska Karta),
- trudności wychowawcze z dzieckiem,
- niezaradność wychowawcza rodziców,
- trudna sytuacja życiowa dziecka lub rodziny,
- trudności w nauce szkolnej dziecka (obniżone możliwości, opinia Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej ze wskazaniem na podjęcie terapii),
Świetlica Środowiskowa zrealizowała w roku 2013 kilkanaście tematycznych cykli zajęć
wychowawczych wykorzystując różnorodne formy i metody pracy.
Regularnie odbywały się następujące zajęcia specjalistyczne:
- socjoterapia, autorski program „ W STUMILOWYM LESIE”,
- terapia pedagogiczna z elementami logopedii,
- trening twórczego rozwoju „ODYSEJA UMYSŁU”.
Ponadto placówka prowadziła cotygodniowe 2 – godzinne zajęcia edukacyjne dla rodziców
z elementami „Szkoły dla Rodziców”.
W miesiącach od sierpnia do grudnia Świetlica realizowała autorski program „WYDOBYĆ
PERŁĘ”.
Zadanie to było finansowane z pozyskanej dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w kwocie 40 000 złotych. Program obejmował dwutygodniowy letni obóz terapeutyczny nad
morzem oraz szereg innych działań terapeutycznych, wychowawczych i edukacyjnych w tym
piknik rodzinny i wycieczki.
Dzięki w/w dotacji w placówce dokonano wymiany części umeblowania, wzbogacona została
baza techniczna oraz pomocy naukowych.
Ze środków pochodzących z wpłat za wydawanie zezwoleń za sprzedaż napojów
alkoholowych została również udzielona pomoc finansowa w formie dotacji na zadania
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realizowane przez Świetlicę Gniazdo i Jadłodajnię działające przy Stowarzyszeniu Pomóżmy
Sobie.
Celem Świetlicy Opiekuńczej Gniazdo jest zapewnienie opieki pozaszkolnej

dzieciom

z rodzin z problemem alkoholowym, rozbitych, niewydolnych wychowawczo, borykających
się z kłopotami finansowymi oraz bezrobociem.
Obowiązkiem świetlicy jest taka organizacja pracy aby dzieci mogły miło, przyjemnie
i pożytecznie spędzić czas. W roku 2013 świetlica czynna była od godz. 13.00 do 18.00.
Zajęcia z dziećmi odbywały się od poniedziałku do piątku od 15.00 do 18.00, od września
zaś w godzinach od 14.30 do 17.30.
W okresie sprawozdawczym ze świetlicy korzystało regularnie średnio około 20 dzieci
zapisanych jednak było 25 podopiecznych.
Podopieczni przychodząc systematycznie na zajęcia mieli możliwość nadrobienia zaległości
szkolnych i przygotowywania się do zajęć lekcyjnych.
Opiekunowie poprzez scenariusze zajęć i pogadanki starali się reedukować postawy
wychowanków i zapobiegać agresji oraz zażywania używek. W tym roku koncentrowano się
na profilaktyce uzależnień oraz na socjoterapii. W związku z tym prowadzone były zajęcia
plastyczne, komputerowe, sportowe i teatralne. Nasi podopieczni mieli również czas na
swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystali z licznych gier i zabawek
zgromadzonych w świetlicy.
Organizowane były także zabawy, konkursy, imprezy okolicznościowe oraz wiele innych
interesujących zajęć. Prace uczniów eksponowane były na gazetkach ściennych, dekorujących
świetlicę, pozwalając tym samym zaistnieć tym, którzy aktywnie uczestniczą w zajęciach
plastycznych. Dzieci brały czynny udział również w życiu Kościoła uczestnicząc w Mszach
szkolnych, nabożeństwach różańcowych i majowych oraz pielęgnowały tradycje związane z
świętami bożonarodzeniowymi i wielkanocnymi.
Zajęcia odbywały się zgodnie z programem i założonymi celami na początku roku. W roku
2013 zrealizowano programy:


Szkółka wędkarska „Robinson”



„Przygoda z bajką”



„Dzień kobiet ”



„Wiosna ach! To ty!”



„Przyjaźń”
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„Emocje w życiu i w teatrze”- program realizowany dzięki środkom z Gminy Miasta
Pszów



„Ciekawość”



„Deser z owoców sezonowych” –zajęcia kulinarne



„Saper czyli jak rozminować agresję”- zajęcia socjoterapeutyczne



„Nałogom stop”



„Dzieci i młodzież w świecie uzależnień”

Działania profilaktyczne:
Zajęcia profilaktyczne dotyczyły takich dziedzin jak: uzależnienia, bezpieczeństwo w
sieci, sekty, agresja czy wczesna inicjacja seksualna. W roku 2013 zrealizowano dwa
tygodniowe programy profilaktyki uzależnienia „Nałogom stop” oraz „Dzieci i młodzież w
świecie uzależnień” programy prowadzone były dla podopiecznych w których wzięło udział
średnio 18 osób. Podczas zajęć dzieci dowiadywały się o mechanizmach uzależnienia, uczyły
się odmawiania, dowiadywały się o ich szkodliwości i społecznych konsekwencjach ich
zażywania.
Świetlica od połowy roku regularnie otrzymuje od Urzędu Miasta Pszów bezpłatne
czasopisma „Fenix” oraz „Antidotum” , propagujące tematy uzależnień. Gazety te są czytane
przez

wolontariuszy,

starszych

podopiecznych

i

ich

rodziny.

Podczas

wakacji

organizowanych na pszowskich osiedlach przez cały tydzień rozdawaliśmy gazety
mieszkańcom Pszowa zachęcając do zastanowienia się nad problematyką używek
i wychowaniem dzieci.
Redakcja

„Fenixa” ogłosiła konkurs literacki „Żyję nie piję” , w którym podopieczni

świetlicy wzięli udział, i tak Wioleta Soborak otrzymała pierwsze miejsce, a Sandra Bank
drugie miejsce i specjalne wyróżnienie.
Działania profilaktyczne są widoczne w świetlicy na każdym kroku, gdyż można w niej
znaleźć plakaty, ulotki i gazetki o tematyce uzależnieniowej. Wzrokowe obycie się dzieci i
młodzieży z hasłami propagującymi zdrowy styl życia na pewno w przyszłości przyniesie
owoc.
W roku 2013 składano wnioski o dotacje, które niestety nie zostały przyznane placówce: do
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego złożono wniosek do
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konkursu na realizację zadań publicznych w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień – przeciwdziałanie problemom alkoholowym

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomani w załączniku Nr 1, zestawienie wydatków stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego
sprawozdania.
Przeciwdziałanie Narkomanii

W tym zakresie realizowano programy profilaktyczne w czasie XIV Dni Promocji Zdrowia
prowadząc bezpłatne anonimowe badania na wykrycie wirusa HIV w tym pogadanki
i prelekcje w ZSP w Pszowie z psychologiem – „Spotkania z rzeczywistością”, oraz
zorganizowano rajd rowerowy „Nałogom STOP” – narkotyki twój wróg,
Ponadto podjęto współpracę z Komisariatem Policji w Pszowie i zaproszono Komendanta
Policji na posiedzenie GKRPA i PN w celu przeprowadzenia analizy problemu dot.
zagrożenia narkomanią na terenie naszego miasta w 2013 roku odnotowano 9 spraw
o posiadanie środków odurzających, nie odnotowano jednak handlu narkotykami. Policja
w ramach codziennej służby patrolowej monitorowała miejsca gromadzenia się młodzieży,
w ramach profilaktyki na bieżąco w szkołach prowadzone są pogadanki z dzielnicowymi.
W zakresie przeciwdziałania narkomani prowadzona jest współpraca z dyrektorami
i pedagogami szkół z terenu naszego miasta. Gimnazjum w Pszowie zakupiło materiały dot.
przeciwdziałania narkomanii. GKRPA i PN w pomieszczeniach świetlicy opiekuńczej
GNIAZDO zorganizowała cykl warsztatów, prelekcji i pogadanek pn. „Profilaktyka
narkomanii - problem z uzależnieniem, ”Zagrożenia związane z zażywaniem dopalaczy”,
został również poruszony w trakcie warsztatów problem alkoholizmu. Warsztaty były
przeznaczone dla dzieci i młodzieży z terenu miasta.
Prace komisji to również:


opiniowanie wniosków na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (w 2013 roku na
ogólnie odbyło się 15 posiedzeń Komisji, na których zaopiniowano pozytywnie 33
wnioski, w tym 11 jednorazowych (Dożynki, Dni Pszowa i inne Festyny Rodzinne),
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wydano 65 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z czego 31 na piwo, 15 na
wino, i 19 na wódkę. W 2013 roku uległo likwidacji 13 punktów sprzedaży napojów
alkoholowych.



prowadzenie rozmów interwencyjno – motywacyjnych z osobami uzależnionymi
w stosunku co do których, toczy się postępowanie (w 2013 roku odbyło się 9 posiedzeń
na które wysłano wystosowanych 116 wezwań, z tego przeprowadzono 47 rozmów,
w tym efektywnych rozmów z zakończeniem procedury było 18. W celu określenia
stopnia uzależnienia od alkoholu skierowano na badania 7 osób, dwie osoby nie zgłosiły
się na badanie - procedura w toku, wydano 5 opinii biegłych w tym wszystkie opinie ze
wskazaniem do leczenia stacjonarnego.

Do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl.

złożono 7 wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe w trybie stacjonarnym,
z czego 4 wnioski - zakończone skierowaniem na leczenie jeden wniosek został
oddalony, dwa wnioski w trakcie postępowania.
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