Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii w Płużnicy w roku 2011 zajmowała się realizacją programu, który został
przyjęty Uchwałą Nr XII/99/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2011 roku.
W ramach realizacji programu pomoc terapeutyczną oraz pomoc prawną dla osób
uzależnionych oraz dla osób doświadczających przemocy domowej następowała poprzez
działający w Gminnym Centrum Informacji w Płużnicy Punkt konsultacyjny
prowadzony przez Pana Roberta Żychowskiego instruktora terapii. W ramach działalności
Punktu realizowano sesje zgodnie z założeniami projektu „Moja Decyzja”. Punkt
funkcjonował w każdą środę w godzinach od 12.00 do 15.00 i zostały zorganizowane
następujące zadania:
−
30 konsultacje indywidualne dla osób nadużywających alkoholu,
−
4 konsultacje w sprawie przemocy,
−
6 konsultacji dla osób współuzależnionych (3 osoby)
−
1 konsultacja dla osób z syndromem DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików)
−
konsulatcje w ramach grupy AA dla 4 osób.
Łącznie z oferty Punktu Konsultacyjnego skorzystało 14 osób.
Członkowie GKRPA zajmowali się rozpatrywaniem wniosków dotyczących
nadużywania alkoholu przez mieszkańców Gminy Płużnica. Gminna Komisja
zaopiniowała również 8 wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 3
pozwolenia na sprzedaż jednorazową podczas festynów i imprez lokalnych.
W 2012 w czterech świetlicach środowiskowych w miejscowościach po byłych
państwowych gospodarstwach rolnych tj. Działowo, Mgowo, Orłowo i Bartoszewice
prowadzone były zajęcia dla dzieci i młodzieży. W świetlicach tych zatrudnieni na
umowę zlecenie opiekunowie prowadzili zajęcia, podczas których w formie zabawy
nauczali dzieci i młodzież z tych środowisk. Oprócz nauki organizowane również były
przeróżne konkursy, wyjazdy i spotkania, na które kupowane były upominki i słodycze
dla dzieci. Środki przeznaczone na działalność komisji były również przeznaczane na
dożywianie uczestników zajęć, zakup biletów wstępu, usługi transportowe, drobne
romonty w świetlicach, zakup opału do świetlic.
Ponadto 3 razy w tygodniu w okresie od stycznia do kwietnia i od października do
grudnia odbywały się zajęcia sportowe na sali gimnastycznej w Płużnicy we wtorki i
czwartki po 3 godziny oraz we wtorek na sali gimnastycznej w Nowej Wsi Królewskiej
również po 3 godziny. Zajęcia prowadzone są w ramach umowy zlecenia przez
nauczycieli wychowania fizycznego.
W ramach realizowanego przez komisję programu rozwiązywania problemów
alkoholowych i narkomanii finansowane były również takie działania jak:
−
−
−

funkcjonowanie ''Niebieskiej linii''
zorganizowanie kolonii dla 10 dzieci we Władysławowie,
zorganizowanie w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznym w Nowej Wsi
Królewskiej spektakli profilaktycznych i warsztatów z zakresu uzależnień,
− szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
− złożono 2 wnioski do Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie o zastosowanie
przymusowego leczenia odwykowego

WYDATKI GKRPA w 2012 r. wyniosły 72.250,55 zł
−
−
−

niebieska linia – 250,90 zł
umowy zlecenia (wynagrodzenie i pochodne dla opiekunek) – 36.504,17 zł
zakup wyżywienia podczas zajęć, materiały papiernicze, gry planszowe, węgiel, 14.047,35 zł
−
kolonie dla 10 osób we Władysławowie, spektakle i warsztaty profilaktyczne dla
dzieci ze szkół z terenu Gminy Płuznica, usługi transportowe, prowadzenie punktu
konsulatcyjnego – łącznie 21.368,13 zł,
−
opłata sądowa w wysokości 80,00 zł za złożenie 2 wniosków do Sądu
Rejonowego w Wąbrzeźnie o zastosowanie przymusowego leczenia

