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Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za I półrocze 2014 r. 

Realizacja poszczególnych zadań zapisanych w „Gminnym Programie Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2014 r " przedstawia się 

następująco: 

• Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz członków ich rodzin. 

W I półroczu 2014 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 5 odbytych posiedzeniach (koszt wynagrodzeń członków komisji 1130,00 zł) zajmowała 

się łącznie 28 sprawami (16 sprawami wszczętymi w 2013 roku oraz 12 wnioskami z 2014 r. 

o zastosowanie leczenia odwykowego wobec osób uzależnionych od alkoholu). 

W 10 przypadkach GKRPA skierowała osoby te na badania specjalistyczne prowadzone przez 

biegłych w celu stwierdzenia stopnia uzależnienia oraz zastosowania odpowiedniej terapii 

(koszt 3000,00 zł). W przypadku dwóch osób podjęto decyzję o skierowaniu spraw do Sądu 

Rejonowego w Starachowicach w celu zastosowania przymusowego leczenia odwykowego 

(koszt 780,00 zł). 
Ponadto GKRPA wydała 4 pozytywne postanowienia na sprzedaż alkoholu. 

Sfinansowano zakup biletów MZK dla osób znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej 

kosztów dojazdu do placówek rehabilitacyjnych i terapeutycznych znajdujących się poza 

miejscem zamieszkania (koszt 60,50 zł) 
Ponadto osoby uzależnione od alkoholu mogły korzystać z pomocy grupy wsparcia 

„Uwolnienie" działającej przy Klasztorze O. Cystersów w Wąchocku, Powiatowego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Starachowicach oraz Ośrodka Leczenia Zaburzeń Psychicznych 

i Uzależnień w Michałowie. 

• Udzielanie wsparcia rodzinom, w których występują problemy uzależnień. 

W okresie ferii sfinansowano 48 godzin zajęć profilaktyczno — edukacyjne i rekreacyjnych 

dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez nauczycieli ze szkół na terenie Gminy Wąchock 

(koszt 960,00 zł) oraz sfinansowano zakup biletów do kina dla uczestników tych zajęć 

(368,00 zł). Dodatkowo ze środków Programu również zorganizowano pozalekcyjny cykl 

71 godzin zajęć sportowych w szkołach podstawowych i gimnazjum (koszt 1420,00 zł) 

oraz ufundowano nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach i programach 

propagujących wiedzę na temat bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia bez używek 

(koszt 705,03 A) 
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• Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii w szczególności dla dzieci 

i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych. 

W tym zadaniu dofinansowano realizację programu profilalctyczno-edukacyjnego 

realizowanego z dziećmi i młodzieżą w formach pozaszkolnych na Białych Szkołach 

(koszt 11997,20 zł) Wpłacono zaliczkę na poczet organizacji kolonii letnich z programem 

socjoterapeutycznym dla grupy 20 dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym 

i doświadczających przemocy w rodzinie (koszt 2480,00 zł) 

Zorganizowano cykl spektakli teatralnych wystawianych w szkołach z tematyką profilaktyką 

uzależnień (koszt 2000,00 zł) 

• Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, slużące 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie. 

Utrzymywana jest systematyczna współpraca członków GKRPA, pracowników świetlicy, 

pedagogów i nauczycieli z kuratorami sądowymi, zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyj  nych. 

Współpraca m.in. polega na codziennych bezpośrednich kontaktach, kontaktach 

telefonicznych, informowaniu o występujących problemach - np. nadużywanie alkoholu, 

czy też udziale przedstawicieli różnych instytucji pomocowych w posiedzeniach GKRPA. 

2 



Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
za I półrocze 2014 r. 

Nazwa zadania Plan w zł Wykonanie w zł Procentowy udział wykonania 
względem planu 

Sfinansowanie kosztów badania specjalisty terapii uzależnień 2400,00 1500,00 62,50% 	
_ 

Sfinansowanie kosztów badań psychiatrycznych 2400,00 1500,00 62,50% 	
_ 

Sfinansowanie kosztów sądowych 2440,00 780,00 31,96% 	
_ 

Zakup biletów autobusowych 165,00 60,50 36,66% 

Sfinansowanie 	zajęć 	profilaktyczno-edukacyjnych 	i 
rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych 
prowadzonych przez nauczycieli w Szkole Podstawowej w 
Parszowie, Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi, Zespole 
Placówek Oświatowych w Wąchocku oraz Gimnazjum 

1500,00 1328,00 88,53% 

Publicznym w Wąchocku 
Zorganizowanie 	i 	sfinansowanie 	półkolonii 	letnich 	z 
programem socjoterapeutycznym w placówkach oświatowych 
na terenie gminy 

500,00 0,00 0,00% 

Sfinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkołach 
podstawowych i gimnazjum 

2000,00 1420,00 71,00% 

Sfinansowanie 	nagród 	dla 	dzieci 	biorących 	udział 	w 
konkursach i programach propagujących wiedzę na temat 
bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia bez używek 

1000,00 705,03 70,50% 

Dofinansowanie kosztów zakupu podręczników dla dzieci 
szkół podstawowych i gimnazjum pochodzących z rodzin 
dysfunkcyjnych 

2000,00 0,00 0,00% 

Zakup broszur, publikacji i literatury fachowej z zakresu 
profilaktyki alkoholowej i narkomanii 

125,00 0,00 0,00% 



Sfinansowanie 	poza qzkolnych 	(środowiskowych) 	zajęć 
sportowych 	na 	basenie 	lub 	w 	halach 	sportowych 
prowadzonych przez kluby sportowe 

20000,00 0,00 0,00% 

Zorganizowanie i sfinansowanie kolonii letnich z programem 
socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem alkoholowym i doświadczających przemoc w 
rodzinie 

25500,00 2480,00 9,72% 

Dofinansowanie 	realizacji 	programu 	profilaktyczno- 
edukacyjnego realizowanego z dziećmi i młodzieżą w formach 
pozaszkolnych na Białych i Zielonych Szkołach 

12000,00 11997,20 99,97% 

Sfinansowanie 	szkoleń 	lub 	warsztatów 	zwiększających 
kompetencje wychowawców, pedagogów oraz członków 
GKRF'A 

350,00 0,00 0,00% 

Zorganizowanie 	i 	sfinansowanie 	różnych 	form 	edukacji 
rodziców, dzieci i młodzieży 

500,00 0,00 0,00% 

Sfinansowanie spektakli teatralnych, warsztatów edukacyjnych 
w szkołach z zakresu profilaktyki uzależnień 

2000,00 2000,00 100.00% 

Wynagrodzenia dla członków GKRPA 3960,00 1130,00 28,53% 

Zakup materiałów biurowych 150,00 0,00 0,00% 

RAZEM 78990,00 24900,73 31,52% 
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