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SPRAWOZDANIE 

Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ OCHRONY OFIAR 

PRZEMOCY W RODZINIE OBOWIĄZUJĄCEGO NA TERENIE 

GMINY DRAWSKO POMORSKIE ZA ROK 2013 

 

 
Zadania własne gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii są 

realizowane w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz gminnego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

obowiązujących na terenie gminy Drawsko Pomorskie w roku 2013. Programy zostały 

przyjęte do realizacji uchwałami Nr XXXI/305/2013, Nr XXXI/306/2013 Rady Miejskiej 

 w Drawsku Pomorskim w dniu 31 stycznia 2013 roku.  

Programy te 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. Programy te będąc częścią strategii 

integracji i polityki społecznej mają na celu tworzenie spójnego systemu działań 

profilaktycznych i naprawczych zmierzających do zapobiegania powstawaniu nowych 

problemów związanych z alkoholem i narkotykami, zmniejszeniu rozmiaru tych, które 

aktualnie występują oraz zwiększeniu zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już 

istniejącymi. Realizatorem programu jest Referat Spraw Społecznych  Urzędu Miejskiego  

w Drawsku Pomorskim. 

Szczegółowe zadania określone w gminnych programach zostały zrealizowane następująco: 

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych. 

1. Na terenie gminy funkcjonuje Gminne Centrum Profilaktyki (GCP – Drawsko Pom.  Plac 

Konstytucji 7), w którym mieszczą się między innymi: 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), 

 świetlica opiekuńcza dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień, 

 Klub Abstynentów „Przystań”, 

 Punkt informacyjno-konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie, 

 Punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób z problemem narkotykowym, 
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 Podkomisja do przeprowadzania rozmów motywujących do podjęcia leczenia 

odwykowego, 

 Punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym . 

Koszt utrzymania tych pomieszczeń (płaca gospodarza, czynsz, ogrzewanie, zakup art. 

papierniczych i doposażenie) to kwota w wysokości 75.070,00 zł.  

W ramach działań Gminnego Centrum Profilaktyki zakupiono materiały edukacyjno 

 – informatyczne na kwotę 1.999,00 zł. 

2. W Punkcie informacyjno-konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym prowadzona 

jest terapia z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, udzielane jest im wsparcie  

i pomoc psychospołeczna w trakcie i po zakończeniu terapii. Stąd kierowane są też osoby na 

leczenie do ośrodka w Stanominie.  

Realizowane w Punkcie zadania to: 

- pomoc terapeutyczna dla osób z problemem alkoholowym (sesje grupowe  

i indywidualne), 

- doradztwo, edukacja promująca zdrowy styl życia, 

- interwencje kryzysowe, 

- elementy treningu zachowań społecznych, 

Z osobami uzależnionymi prowadzi się też program, który jest realizowany przez 

uczestnictwo pacjenta w terapii indywidualnej i grupowej.  

Ogółem w 2013 roku w programie terapii wzięły udział 42 osoby uzależnione  

i 10 osób współuzależnionych. W programie psychoedukacyjnym udzielono 300 porad dla 

uzależnionych., 60 porad dla współmałżonków, 30 porad dla dorosłych dzieci osób 

uzależnionych, 17 porad dla rodziców osób uzależnionych. Przeprowadzono 4 badania 

psychologiczne w celu wydania opinii, 10 spotkań dla całej rodziny. Przeprowadzono 25 

zajęć edukacyjnych dla osób uzależnionych oraz 12 dla osób współuzależnionych. 

Ponadto działania dla współuzależnionych obejmują też poradnictwo i konsultacje. 

Skierowano 48 osób  do Poradni Uzależnień w Drawsku Pomorskim w celu podjęcia terapii. 

Zorganizowano 32 spotkania z kuratorami społecznymi i zawodowymi, 15 spotkań  

z pracownikami socjalnymi. Udzielono 40 pisemnych informacji do Sądu Rejonowego  

w Drawsku Pomorskim. Ze wsparcia korzystają dzieci i młodzież z rodzin gdzie zgłoszono 

problem alkoholowy jak również te, które zaczynają same alkohol. Praca głównie polega na 

nieustannym motywowaniu osób zgłaszających się do punktu, na autodiagnozie problemów 

picia oraz pomocy w znalezieniu odpowiedniej placówki i umówieniu terminu badań. 

Koszt utrzymania terapeuty  to kwota 14.412 zł. 
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3. Aby skierować kogoś na leczenie, należy podjąć czynności zmierzające do orzekania 

 o zastosowaniu leczenia:  

- przeprowadzono wywiady środowiskowe na kwotę 1.375 zł (koszt wywiadu 

przeprowadzonego w mieście 40 zł, na wsi 45 zł), opłacono koszty badań wykonanych przez 

biegłych (każdy pacjent zgodnie z obowiązującymi przepisami jest badany przez dwóch 

biegłych – lekarza psychiatrę i psychologa) na kwotę 2.646 zł. 

4. Dofinansowano również terapię dla osób uzależnionych i współuzależnionych kwotą  

2.540 zł. Z terapii, która odbywa się w ośrodku w Stanominie, korzystają osoby, które 

wcześniej były tam leczone. Celem jej jest pomoc w zdrowieniu i utrwalenie abstynencji. 

5. Rozstrzygnięto konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego pod nazwą „Ochrona  

 i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej”- dotację w wysokości 20.000 zł  

otrzymało Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Przystań”. 

Dzięki udzielonemu wsparciu  Klub Abstynentów „Przystań” w szerszym zakresie mógł 

rozwinąć swoją działalność.  

6. Wyłoniony ze składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zespół 

do spraw przeprowadzania rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego 

przeprowadził 39 rozmów, w wyniku których : 

- 13 spraw skierowano bezpośrednio na badania  biegłych , 

- 10 spraw o przymusowe leczenie umorzono, w tym 7 z powodu umorzenia postępowania 

po upływie 2 lat od uprawomocnienia się od wyroku Sądu, a pozostałe z powodu 

utrzymania abstynencji. 

Koszt funkcjonowania tego zespołu to kwota w wysokości 736 zł. 

Do  Sądu Rodzinnego w Drawsku Pomorskim złożono w 2013 roku 15 wniosków o 

przymusowe leczenie, z czego: 

-4 wnioski dotyczyły kobiet, 

-11 wniosków dotyczyło mężczyzn, 

-4 wnioski były osób zamieszkujących tereny wiejskie gminy Drawsko Pomorskie, 

-11 wniosków było osób zamieszkujących teren miasta Drawsko Pomorskie. 

Podstawowym zadaniem GKRPA jest troska o zwiększenie dostępności do leczenia 

uzależnienia od alkoholu oraz innych form pogłębiania terapii dla osób, które ukończyły 

terapię podstawową w ośrodkach stacjonarnych np. Stanomino. Z tej formy pomocy 

polegającej na pokrywaniu kosztów pobytu na zajęciach terapeutycznych w Stanominie  

w roku 2013 skorzystały 24 osoby. Na uwagę zasługuje fakt, że dalej utrzymuje się wysoki 

odsetek osób, które ukończyły terapię i dalej ją pogłębiają utrzymując  abstynencję. 
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Wszystkie osoby zgłaszające się po tę formę dotacji, otrzymują dofinansowanie w wysokości 

150 zł za zjazd. 

W roku 2013 wpłynęły wnioski o udostępnienie danych osobowych z następujących 

instytucji: 

- Prokuratura Rejonowa w Drawsku Pomorskim-23 wnioski 

- Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim- 2 wnioski. 

W okresie od 01 lipca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. Gminne Centrum Profilaktyki było 

nieczynne z powodu rezygnacji Pana Witolda Ratajczaka z pełnienia funkcji sekretarza 

GKRPA i gospodarza Gminnego Centrum Profilaktyki w Drawsku Pomorskim. Od września 

2013 r. funkcję sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

przejęła Pani Sylwia Zdyr.               

7. W zakresie pomocy uzależnionym od narkotyków funkcjonował Punkt konsultacyjny dla 

osób uzależnionych od narkotyków, w którym dyżurował specjalista w zakresie 

środowiskowej profilaktyki uzależnień. Punkt był czynny w każdy poniedziałek w godzinach 

od 15.30  do 18.00. 

W roku 2013 ogółem z pomocy Punktu skorzystało 42 osoby, które zgłaszały się do Punktu 

wielokrotnie - w sprawozdaniu wykazano ilość osób, a nie ilość wizyt, których było znacznie 

więcej.  

Udzielono 74 porady indywidualne i 39 porad telefonicznych.  

Wszystkie osoby, które zgłosiły się do Punktu zostały wstępnie zdiagnozowane 

 i motywowane do podjęcia leczenia. Rodzinom osób uzależnionych udzielono porad. W 11 

przypadkach rezerwowano miejsce w poradniach, ośrodkach detoksykacyjnych  

i stacjonarnych placówkach lecznictwa odwykowego.  

W ramach współpracy prowadzono stały kontakt z kuratorami sądowymi, ośrodkami pomocy 

społecznej, policją, szkołami, placówkami służby zdrowia, samorządami. W szkołach zostały 

przeprowadzone wywiadówki profilaktyczne oraz warsztaty edukacyjne. 

Koszt funkcjonowania Punktu to wydatek 4.422 zł. 

W roku 2013 dofinansowano osobom uzależnionym w gminie Drawsko Pomorskie badania 

diagnostyczno-psychiatryczno wykonane przez Panią Małgorzatę Wojcieszczuk -specjalistę 

psychiatrę w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w kwocie 6.800 

zł. 
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II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą  w rodzinie: 

1. Pomoc rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz przemoc  

w rodzinie udzielana była w ramach funkcjonującego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego 

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Pracujący w punkcie psycholog i pracownik socjalny 

udzielali zainteresowanym porad i konsultacji, wspierali emocjonalnie ofiary przemocy, 

mobilizowali do zmiany sytuacji życiowej. Udzielane porady dotyczyły m. in. możliwości 

interwencji w sytuacji awantur, procedur kierowania na przymusowe leczenie, postępowania  

w sprawach nieletnich, radzenia sobie z emocjami, ochrony psychologicznej dzieci przed 

sprawcami, umiejętności organizowania wsparcia społecznego.  

Zgłaszane problemy to: 

1) przemoc mężów nad żonami, 

2) przemoc konkubentów nad  partnerkami,  

3) znęcanie się nad małoletnimi dziećmi 

4) problemy wychowawcze wynikające z przemocy domowej i alkoholizmu w rodzinie, 

5) pomoc w pisaniu pism procesowych, rozwodowych, wniosków o podjęcie leczenia 

odwykowego, o ustalenie ojcostwa, o separację i alimenty oraz podział majątku, 

6) zaburzenia depresyjne. 

Do najczęściej zgłaszanych problemów nadal należała przemoc mężów nad żonami, mniej 

natomiast było informacji na temat przemocy stosowanej wobec małoletnich dzieci. 

Dominował problem przemocy fizycznej i słownej  osób będących pod wpływem 

alkoholu. 

Analiza ilościowa 

W roku 2013 Punkt pracował raz w tygodniu po dwie i pół godziny. Połączenie dyżurów 

wynikało z zapotrzebowania na udzielanie porad psychologicznych jednocześnie  

z rozwiązywaniem kwestii prawno administracyjnych i socjalnych. Dzięki połączeniu 

dyżurów Pani psycholog Izabeli Madery i pracownika socjalnego Pani Agnieszki Redman 

istniała możliwość konsultowania na bieżąco problemów zgłaszanych przez klientów bez 

konieczności odsyłania na kolejny dyżur. W roku 2013 pracownicy Punktu zrealizowali  88 

dyżurów. 
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Dane ilościowe: 

1)Liczba przyjętych osób : 51, w tym 18 osób przychodziło kilkakrotnie: 

- 30 – ofiary doznające przemocy, 

-2 – osoby stosujące przemoc, 

- 4 – osoby z problemem alkoholowym, 

                        - 8 – świadkowie przemocy, 

- 2 – dzieci doznające przemocy, 

- 2 – osoby z problemami emocjonalnymi, w tym depresja 

- 3 – osoby z PTSD po wypadkach samochodowych, 

2) Liczba udzielonych porad : 72. 

3) Liczba spotkań terapeutycznych : 14.  

4) Liczba osób objętych terapią psychologiczną : 4. 

Porad udzielono 46 kobietom i 5 mężczyznom. 

Analiza jakościowa 

 W 2013 roku praca w punkcie przebiegała podobnie jak w roku poprzednim i koncentrowała 

się na udzielaniu porad prawnych dotyczących rozwodów, separacji, alimentacji oraz 

udzielania wsparcia emocjonalnego ofiarom przemocy, informowania ich o możliwościach 

podjęcia interwencji, mobilizowania ich do zmiany sytuacji życiowej oraz pomocy  

w redagowaniu pism do różnych instytucji mogących pomóc w rozwiązaniu problemów 

naszych klientów. Mimo, że podstawowym zadaniem punktu jest informowanie  

i konsultowanie spraw zgłaszających się do nas osób, udzielono także pomocy terapeutycznej. 

Problemami najczęściej objętymi spotkaniami z psychologiem było PTSD, zaburzenia 

lękowe, nerwice, interwencja kryzysowa.  

Jak w roku poprzednim do najczęściej zgłaszanych problemów nadal należała przemoc 

mężów nad żonami, konkubentów nad partnerkami, mniej było natomiast informacji na temat 

przemocy stosowanej wobec małoletnich dzieci. Dominowała przemoc fizyczna i słowna 

osób będących pod wpływem alkoholu. 

Praca z osobami stosującymi przemoc koncentrowała się na tym, aby uświadomić im 

destrukcyjne zachowanie oraz pokazać, że to, co robią zależy tylko od nich i że mogą zmienić 

swoje zachowanie na nieprzemocowe. Panowie pracowali nad kontrolą złości, uczyli się 

technik obniżających napięcie emocjonalne oraz sposobów takiej komunikacji z otoczeniem, 

aby mogli realizować swoje potrzeby bez krzywdzenia innych. 

Na terenie Punktu w ramach współpracy z Ośrodkiem Wspierania Dziecka i Rodziny 

psycholog prowadził zajęcia edukacyjno – korekcyjne dla osób stosujących przemoc. 



 7 

Spotkania były grupowe. Cały cykl obejmował 60 godzin pracy jednej osoby. Zajęcia trwały 

od 06.09 do 13.12.2013 r. w roku 2014 również program będzie realizowany w Gminnym 

Centrum Profilaktyki. 

Po raz pierwszy odbyły się też zajęcia z zakresu przemocy domowej dla rodziców. Inicjatywa 

spotkała się z dużym zainteresowaniem, bo w spotkaniu warsztatowym wzięło udział 28 

matek, które pracowały nad umiejętnościami obrony w sytuacjach przemocowych. Zajęcia 

zorganizowano z pedagogiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Drawsku Pom.  

w ramach współpracy z tą instytucją. 

W roku 2013 w Punkcie pojawiły się osoby, które miały za sobą doświadczenia krytyczne, 

uległy wypadkowi samochodowemu i nie poradziły sobie z tą sytuacją. Zaczęły odczuwać 

objawy charakterystyczne dla PTSD, co kwalifikowało ich do pomocy psychologicznej. 

Koszt funkcjonowania punktu to kwota 5.624 zł. 

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:  

 

Działania te adresowane są do grup niskiego ryzyka. Obejmowane są nimi szerokie nie 

zdiagnozowane populacje. Działania te mają dwa cele – promocję zdrowego stylu życia oraz 

opóźnianie wieku inicjacji, a przez to zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych  

–  realizowane są głównie na terenie szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych 

w ramach programów profilaktycznych. Realizatorami są głównie nauczyciele wspierani 

przez psychologów.  

Działania informacyjno – edukacyjne dostarczają aktualnych informacji na temat skutków 

zachowań ryzykownych i tym samym umożliwiają dokonywanie racjonalnego wyboru. 

Ich celem jest pomoc w rozwijaniu różnych umiejętności psychologicznych i społecznych 

(umiejętności nawiązywania kontaktu z ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania 

konfliktów, opieraniu się presji, itp.).  

W zakresie tym w 2013 roku w Gminie Drawsko Pomorskie realizowano następujące 

działania: 

1) w sierpniu 2013 roku 45 dzieci i 3 opiekunów z gminy Drawsko Pomorskie uczestniczyło 

w turnusie kolonii letnich zorganizowanych w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Rzucewie, sfinansowanych ze środków przeznaczonych na profilaktykę. Uczestnikami 
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koloni były dzieci z rodzin z problemami uzależnień. W ramach pobytu oprócz odpoczynku i 

zwiedzania , dzieci realizowały elementy programów profilaktycznych związanych z 

uzależnieniami. 

2) w okresie ferii zimowych 460 uczniów uczestniczyło w zorganizowanych zajęciach we 

wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjum oraz w świetlicach wiejskich. Dla uczniów 

zorganizowano zajęcia sportowe, muzyczne, informatyczne, wycieczki, wyjazdy na basen  

i lodowisko. Wszyscy uczniowie biorący udział w zajęciach organizowanych przez szkoły 

byli objęci dożywianiem.  

Całkowity koszt udziału dzieci w wypoczynku letnim i zimowym to kwota 64.025 zł. 

3) na terenie Drawska Pomorskiego w roku 2013 funkcjonowały dwie świetlice opiekuńcze, 

finansowane z budżetu profilaktyki do których uczęszczało około 140 dzieci Uczestnicy zajęć 

w ramach funkcjonujących świetlic korzystali z dożywiania.  

Koszt funkcjonowania świetlic przedstawia się następująco:  

a) świetlica przy ul. Gierymskiego – 30.713 zł, 

b) świetlica w GCP – 6.504 zł, 

4) prowadzono również  działalność profilaktyczną w szkołach na terenie miasta i gminy. 

Wydatkowano na ten cel kwotę 22.097,00 zł,  realizując następujące działania:  

a) finansowano spektakle teatralne o tematyce profilaktycznej dla uczniów,  

b) finansowano warsztaty profilaktyczne z zakresu uzależnień dla uczniów, 

c) dla uczniów  szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych sfinansowano 

realizację 21 programów profilaktycznych, 

d) sfinansowano koncerty rockowe o tematyce profilaktycznej, 

e) sfinansowano organizację VI Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form 

Profilaktycznych. 

5) Gmina Drawsko Pomorskie brała udział w Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy 

Umysł”. Działania zainicjowane przez GKRPA zostały zrealizowane przez nią samą i szkoły, 

co zostało odnotowane przez organizatorów kampanii (Stowarzyszenie Producentów  

i Dziennikarzy Radiowych z Poznania ) w ogólnopolskim raporcie. Raport, w którym opisane 

zostały działania podejmowane w gminie Drawsko Pomorskie z zakresu profilaktyki dotarł do 

każdej gminy w Polsce biorącej udział w kampanii. Również przebieg kampanii był na 

bieżąco umieszczany na stronie trzezwyumysl.pl .  

Do przeprowadzania działań uczestnicy otrzymywali specjalnie przegotowane materiały.  

Koszt udziału w kampanii to kwota 2.460 zł. 
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6) organizacja XVI Biegu Trzeźwości im. Jana Pawła II, w którym wzięło udział około 800 

dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy Drawsko Pomorskie. Laureatom zostały wręczone 

pamiątkowe dyplomy, puchary oraz nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 

medale za udział w biegu. Uczestnicy mieli zapewnioną opiekę medyczną, napoje, słodycze 

oraz ciepły posiłek. Dodatkową atrakcją dla dzieci były dmuchane zamki na których dzieci 

spędzały aktywnie czas pomiędzy poszczególnymi biegami. 

Całkowity koszt zadania to kwota 14.906 zł, 

7) tradycyjnie dla wszystkich mieszkańców miasta i gminy we wrześniu 2013r. 

zorganizowano Rajd Rodzinny pod hasłem „Trzeźwość, Rekreacja, Turystyka”. W rajdzie 

wzięło udział o 112 uczestników, którzy mieli do pokonania trzy trasy: rowerową, pieszą  

i kajakową. Na zakończenie rajdu organizatorzy przygotowali gorący posiłek, a także ciekawe 

konkursy krajoznawcze, turystyczne i profilaktyczne. Rajd połączony z wypoczynkiem  

i rekreacją miał na celu pokazanie, jak można rodzinnie spędzić czas poznając swoja małą 

ojczyznę. 

 Koszt organizacji to kwota 1.536 zł 

8) dla uczniów z rodzin z problemem uzależnień GKRPA  wspólnie z kołem wędkarskim 

„Brzana” zorganizowała zawody wędkarskie, w których uczestniczyło 47 dzieci. 

Koszt organizacji to kwota 1.000 zł 

9) dla uczniów szkół podstawowych Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim 

zorganizowała X Międzyszkolne Spotkania Profilaktyczne 

Ogólny koszt organizacji to kwota 2.000 zł. 

10) organizacja VI Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form Profilaktycznych. 

Koszt organizacji to kwota 5.500 zł. 

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów  uzależnień: 

W ramach tego działania GKRPA dofinansowała realizację różnorodnych imprez 

profilaktycznych. Koszt organizacji to kwota 7.500 zł 

V. Podejmowanie działań ograniczających dostępność alkoholu: 

Bardzo ważnym zadaniem wynikającym z realizowania ustawy o wychowaniu w trzeźwości   

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, której rolą  jest w szczególności inicjowanie działań związanych 

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz podejmowanie czynności 

zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu 

obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. 
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Do GKRPA wpłynęło 21 wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe, w tym: 

 z policji – 7, 

 od członków rodzin –  6, 

 od kuratorów – 5, 

 z MGOPS – 1,  

 psycholog -1, 

 koordynator pieczy zastępczej – 1. 

W skład GKRPA wchodzą dwie podkomisje:  

1) do spraw przeprowadzania rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego, 

2) do spraw kontroli placówek handlowych pod kątem przestrzegania przepisów ustawy 

 o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz gminnych uchwał  

w tym zakresie. Przeprowadzone kontrole podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż 

napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i na wynos nie wykazały poważnych uchybień.  

W roku 2013 GKRPA odbyła 12 spotkań, na których omawiano i podejmowano decyzje 

dotyczące aktualnych spraw związanych z profilaktyką uzależnień, a także opiniowano 

wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

Koszt wynagrodzeń członków komisji wyniósł 6.640 zł. 

Ponadto członkowie komisji odbyli szkolenia na kwotę750 zł.  

Na potrzeby osób korzystających z Gminnego Centrum Profilaktyki zakupiono prenumeratę 

czasopism na kwotę 252 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drawsko Pomorskie, dnia 07 lutego 2014r. 

Informację przygotowała: Monika Chmielecka. 


