Uchwała Nr XLV/ 365l02
Rady Míejskiej Żyrarđowa

z dnía 28 lutego 2oo2

Íýĺ/sprawie:

r.

ptzyjęcia sprawozdania z realízacjíGminnego Programu

Profilaktyki i RozwíąrywaníaProblemów Alkoholowych zarok 2oO1'

Na podstawie aľt. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 199Or. o
samorządzie gminnym (Dz.IJ' z 2oo1 r. Nr I42, poz. 159i) w związku z art. 4I
ust. 2 ustawy z dnia 26 października I982r. o wgchowąniu ul trzeżwoścí
i przechldziąłąniu ąlkoholizmowi (Dz.U. z I982r. Nr 35, poz. 23o z
pőżnĺejszymízmíanami) uchwala się co następuje:

s1
Przyjmuje síę tľeŚc sprawozdania z realizacji Gminnego Programu
Profílaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkohololqych za 2001 rok
stanowią cego zaŁącznik do uchwały.

s2.
Uchwała wchodzi w Ęcie z đniempodjęcía.

PRZEW
Rady

mgr

CzĄCy

a

Załączn|k
do Uchwały Nr XLV/365 /o2
Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 28 lutego 2OO2 r.

Sprawozdanie z realizacji Gmínnego Programu Profilaktyki
Problemóul Alkoholowych za 2oo1 r.

i

Rozwiązywania

Gmínny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych na
2001 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr ><y'XIl256l2ool z dnia i8 stycznia
2OOI r.
Celem Progľamu było prowadzenie działan zwiaąanyďn z pľofilaktyką
i rozwiryywaniem problemów alkoholowych poprzez realizację następujących zadań:

-

zwiększenie dostępnościpomocy terapeutycznej

i rehabilitacyjnej dla

osob

uza|eżnionych od alkoholu,

_ udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe
-

psychospołecznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie,
prowadzenie profilaktycznej działalnoŚci informacyjnej i edukacyjnej w szczególności
dla dzieci i młodzieĘ,

_ ustalania
_

pomocy

szczegołowych zasad wydawania

i cofania

zezwo|en

na

prowadzenie

sprzedaĄ napojow alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza
miejscem sprzedłĘ oraz kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami,
wspomaganie działalnościinstytucji, stowarzyszeń i osÓb fízycznych, służącej
rozwiagy w aniu problemów alkoholowych.

ZapIanowane zadania w ramach programu były realżor,vane przy współpracy
placówek oświatowych, służbyzdrowia, stowarzyszeń, organżacji pozarządowych, osob

fizycznych działających na rzecz profílaktyki alkoholowej, osób uzależnionych

i współuzależnionych.

Budżet

Dochody pochođzącez opłat za koľzystanie z zezwo\en na sprzed'aż napojów
alkoholowych przeznaczoÍue były na realizację zadan Programu Profilaktyki i Rozwią2ywania
Problemów Alkoholowych wg' Załącznika Nr I.

ogółem w 2ool roku

wydano

- 19o zezwoleń', na kwotę - 278.g7s,oo zl.

w tym:

Do spożyciapoza miejscem

sptzed,aży - 155

w tym zezwolen:

alkoholu
od 4.4%o do IB'/, alkoholu
do 4.5 %

- 63

- 58

powżej 187o alkoholu
do spożycíana miejscu spľzedaży

-34
-35

w tym zęzwolerl:
do 4.5%o alkoholu
od, 4.5%o

do

I8o/o

alkoholu

powyżej 18% alkoholu
zerw olen

je

dnorazowy ch

-18

-15
-2

-6

REALIZATORZY PROGRAMU
Zadania w zakresie rorwiagywania problerrrów alkoholowych

ľealizowano we

współpracy z:

-

Grupami AA,
Grupą A1.-Anon,
Gminną Komisją Ronĺłiązywania Problemów Alkoholowych,

Katolickim Stowatzyszenierl Młodzieży,
Klubem sportowym ,,Lert",
Miejską Biblioteką Publiczną,
Miejskim Ogrodem Jordanowskim,
Miejskim ośrodkiemPomocy Społecznej,
Polskim Komitetem Pomocy Społecznej,
Poradnią dla osób Uzależnionych i Współuzalżnionych,
Powíatową Komendą Policjí,
Sądem Rejonowym,

Stowarzyszenie,,Oratorium",
Stowarzyszeniem,,Świetlik'',
Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich,,Jutrzenka",
Strażą Miejską,
Szkołami Podstawowymi, Gimnazjami, Ponadgimnazjďnymi,
Zwiapkiem Harcerstwa Polskiego.

REALIZACJA ZADAŃ

Zuliększeĺie dostępnościPomocy terapeutycznei í rehabilitacyjnej dla

uzależnioĺrychod alkoholu.
Uchwałą Uchwalą Nr 185/20ol Zarządu Miasta

osób

z

dnia 02 paŹdziernika 2001 r został
powołany nowy skład członków Gminnej Konrisji Rozwiązywania Problemor,v Alkoholowych rv
składzie:

-

pedagog,

psycholog,

kierownik Poradni Terapii Uzależnień i Wspóluzależlrień od Alkoholrr,

2

-

nadkomisarz, naczelnik Wydziału ds. Prewencji
Żyrardowie,

w

Powiatowej I{omendzie Policji w

trzeźnviejący alkoholik,

socjoterapeuta,
pracowrrik Wydziału Zdrowia i Pomocy Spolecznej Urzędu Miasta'

Powołanie powyŻszego skladu komisji byto uzasadrrione posiadanym merytorycznym
przygotowaniem wymienionych osob do placy z czlowiekiem trzależnionym i
współuzalezrliorlym, zgodnie Ze zľrríanąustawy o tugchouanúu w trzeźtuościi
przeciudziąłaniu ąlkolloli-zmowi z dnia 27 kwietnia 2ool r'
Komisja w czasíe swojej działalnościwspółpracowała z:
- specjalistami dyżurującymi przy telefonie zaufania dla osób uzależnionych od alkoholtt
i ich rodzin, udzíelającymi porad przez cały tydzien, na terenie Sto'warzyszenia ,,Świetlik''.
Porady udzielali następujący specjaliŚci
:

prawnik, terapeuta ds. narkomanii, przedstawicieli AA i Al.-Anon, socjoterapellta,
pielęgniarka.

Podpisano umowę z biegłym sądowym, w celu orzekania i wydawania opinii w
przedmíocie uzależnienia alkoholowego. Akta osób przebaclanych, Gnrinna l(ornisja
kierowała do Sądu

w celu zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w

lecznictwa o dwy kowe go i

w

skazani a rodzaj u zakładw 7ecznicze go

zakladzie

.

Za sporząđzoneopinie biegłego wydatkowano 2.760,00 zł.
W celu zwiększenia dostęprrości w udzielaniu pomocy wychowawczej i terapeutycznej
Komisja zreallzowała swoje zadanlia w toku 53 spotkań:

-

zarejestrowano 51 spraw nowo zgłoszonych osób wg. zestawienia

Zgłaszający

Liczba zgĺoszeŕl

Osoba z rodziny lub inne

34

Policja

5

osoba zainteľesowana

2

ośrodki Pornocy Społecznej

2

Kurator sądowy

)

2

Łącznie w ramaclr działalnościGminnej Komisji Rozwiązywania Problemoĺv A]koholowych
- udzielono 4o4 porad, w tym: 335 osobom uzależnionym i 69 osobonr

:

wspołuzależnionyrn,

-

skieľowala 17 osob do biegtego celem wyclania opinii w przedmiocie uzależnień od
alkoholu,

3

-

ptzekazano 15 spraw do sądu celem skierowania osób uzależnionych od a]koholu na
przymusowe leczenie.

Formą |eczenia odwykowego jest motywowaníe do terapii, prowadzenie gľupowycľl
treningów zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej

.

Zarząd Miasta na wrriosek Poradni

dla osÓb z Problemem Alkohololvym zawarł umowę na kwotę 9.980'00 zl na zrealizowanie
dodatkowych programów terapeutyczno - rehabilitacyjnych z grupami leczonych
uzależnionych od alkoholu i wspóluzależnionych. Progľam zawĺerał działania, które miały na

celu sukcesJĄVne podejmowanie rea\ízacji coraz trudníejszych zadan przez pacjenta aby stal
się on zdolny do podejmowania odpowiedzialnoŚci za samego siebie i kształto''vania
saty sfakcj onuj ącego

Ę cia'

Powyższe działania uzupełniono treningami realizowarryrni na mitingach grup AA i
grupy Al.-Anon przezi

-

ośrodek ApostolstwaTrzeźwości w Zakroczymiu, - w którym wzięlo udział 29 osob.
Na ten cel wydatkowano 3.24o,oo zł.

Zakupiono grupom wsparcia materiały potrzebnych do realizacji

prograrnów

profilaktycznyc}:'

Ze środków Gminnego Programu

Rozwiązywania Problemow Alkohololvych
sfinansowano dla 21 podopieCzllym Miejskiego oŚrodka Ponrocy Społecznej zabiegi rł'szycia
Esperalu, na kwotę 3'000,00 zł'

Gminna Komisja wspólpracowa|a

-

zz

dyrektorami placówek oŚwiator,vych, pedagogarni

w

zakresie wykrywania przemocy

fizycznej i psychicznej wobec dzieci ze strony rodziców,

kierownikami Niepublícznych Zespolów opieki Zdľowotnej, świadczących ttsłltgi meclyczne w
zakresie podstawowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w zakresie infornracyjnym o zakresie
i kompetencjach pracy gminnej Komisjí.

od lipca na terenie miasta została reaktywowana działalnośćPoradni Uzależnień dla
osÓb uzależnionych i wspołuzależnionych.

Zorganizowano spotkanie wlw przedstawicielami placówek na ktÓrym kierownik
reaktywowanej Poradni odwykowej przekazał'a informacje na ternat istoty choroby
alkoholowej oraz możIiwoŚci pomocy terapeutycznej osobie uzależnionej í wspÓłuzależnionej
od alkoholu w naszym mieście. Na działalnoŚc Gmilrnej Konrisji Rozwiązywania Problemor,v
Alkoholowych wydatkowano krľotę

-diety

- I7.822,8o zł

członkőw
- delegacje

-

-szkolenie

3.320,00
449,88 zł

Pľowadzenie pľofílaktycznej dzialalnoścíínformacyjnej

i edukacyjnej w szczególności

dla dzieci i ĺlŁodzieży.
Znaczącą ro1ę w profilaktyce ogryrvają đzíałania
edukacyjne.

4

Były one realizowane popÍzezi
7' Zarĺieszczanie w prasie aľtykułów edukacyjnych na temat szkodliwoŚci uzależnień.
2. Szkolenia, przygotowujące nauczycíeli, wycbowawców do pracy w temacie tlzależnien z
uczníem, rodzicern.

W celu pogłębienia wiedzy na temat skutków, zażywania narkotyków oraz metocl
postępowanía z uczniami w pracy wychowawczej, zorganrizowano dla 15 nauczycieli n.t.
,,Młodzíeża Narkomania" przez Samodzielny Wojewódzki Zespól Publicznych Zakladów
Psychiatrycznej opieki Zdrowotnej w Waľszawie ul, Nowowiejska 27, szkolenie połączone z
warsztatami na terenie placówki.

Zdobytą na szkoleniach wiedzę pedagodzy wykorzystują w codziennych kontaktach z
dzieĆmi i młodzieżą.Kurs doskonalący dla 30 nauczycieli ze szkół podstawowych i ponad
podstawowych funkcjonujących na teľenie miasta n't. ,,Zagrożenia uzaleŻnieniami wśród
dzieci i ĺnlodzíeĘ-nikotyrra, alkohol, narkotyki''.

Celem szkolenia było przekazanie podstawowych wiadomości na temat śroĺikow
uzależniających, kształtowalria u ucznia umiejętnoŚci rozwiązywania problemow i
podejmowanía decyzji' ktÓre są niezbędne w przeciłvdziałaniu nałogom.

W zwiq.zku z wgstępujqca agresją wśród młodzíeżgo jakíej sggnalizowati
dgrektorzg Í wgchowawcg szkół, zostałg zorganizowozne3
3. ,,Trening dla liderów" autoryzowana wersja treningu zastępowania agresji dla dwóch
grup młodzieżygimnazjalnej, lącznie dla 30 osób'
- Szkolenia dlanauczycieli i wychowawców pracujących z dziecmi wywodzącymi się z rodzin
patologicznych:

- 40

z

dzíecmi z rodzin dysfl-rnkcyjnych" dla 17 nauczycieli
pracujących w: szkołach podstawowych, gimnazjach, szkolach ponad gimnazjalnych,
godzinny warsztat "Praca

świetlicach profilaktyc zny ch funkcj onuj ących na terenie rrriasta,

- 40 godzinne szko]eníe przygotowujące nauczycieli do Programu

wychor,vawczo-

profilaktycznego ,,Spójrz inaczej na agresję'' w któr5'ry1 wzięło uclział 11 nauczycieli klas I_III
pracujących w szkole podstawowej oraz 1 w Miejskim ogrodzie Jordanowskirn. Treśćtego

warsztatu obejmowała wiadomoŚci dotyczące żrődel i meclranizmów przemocy i agľesji oraz
sposobów radzenia sobie z tymi zjawiskami na terenie szkoły. Przygotowyrł'ała rrauczycieli do
od działywań wycho wawczo- profil akty czny ch w pracy z l)czn:'e m'
Na szkolenia nauczycieli wydatkowano kwotę -

.458,Io zł.
4' Pľogramy profilaktyczne mające na celu przekazanie wiedzy na tetnat szkodliĺvoŚci dla
zdrowia , uĘwek takich jak: alkohol, palenia tytoniu, narkotyki.
17

Ich realizacja była podsumowywana konkursami z wiedzy jaką uczestnicy byli
zapoznawani w trakcie trwania programlr. Do realżacji wlączyly się obok Szkół

i

Gimnazjow rownież Specjalny oŚrodek Szkolrro-Wychowawczy, Związek
Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszellie,,Oratorium".
W 21 grupachzrealizowano program,,7 kroków" (Elementarz) dla klas 6 w szkołach
podstawowych - dla 658 uczniów i rodziców klas szostych.
Podstawowych

5

S.Spektakle na temat szkodliwoścíuzaIeżnień w lvykonaniu aktorów z omówienienl przez
profesjonalistów.

Na tereníe Miejskiego Domu Kultury oclbylo Się pięć spektakli profilaktycznowychowawcze w wykonaniu aktoró'"v Teatru Profilaktycznego wraz z orrrówierriem przez
pedagoga:

-

,rDom na szkle'', ,rlmpreza'', ,rPomőż

ĺli" obejrzało 18oo

lrczniów w tym: 54o uczniólv

klas szóstych szkół podstawowych, 1o8o uczniów Gimnazjów, 18o uczniów Specjalnego
oŚrodka Szkolno-Wychowawczego

-

.

'I co dalej'', ,,Baseballogia" obejrzało 1ooo

uczrrió'uv'

Monodram ,,Kto następny do piekła'' w wykonaniu Ryszarda Farona dla uczniów klas
gimnazja|nych - dla 560 uczniów.

- 40 dzieci z Miejskiego ogródka

Joľdatrowskiego lvzięło udzial

w

programie

wychowawczo-artystycznym o przeciwdzialanie zagrożeniom alkoholowym wŚród dzieci i
młodzieży p.n.''Feníks''.

Na spektakle, łącznie wydatkor,vano kwotę 19.45o zł.

6. Pľogľamy profilaktyczne realizowane

w trakcie wypoczynku đziecíi młodzieży.

Dofinansowano wypoczynek zímowy w kwocie 746,00
r,v

Progľamu socjoterapeutyczne go, które go orgarrizatorarni byli
- Katolickie Stowarzysz ertie MłodzieĘ,
-

ktorego

kwocie 14.884,00 zł' wypoczynek letni
rodzin dysfunkcyjnych z jednoczesną realizacją w trakcie wypoczynku

realizatorem był Míejski ogľód Jordanor,vski oraz

dla 1'22 dziecí z

dla 40 dzieci,

:

Klub Sportowy,,LEN",

- Polski Komitet Pomocy Spolecznej,

- Stowarzyszerlie,,Oratoríum'',

- Srodowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD Nr 2,

7.

ZwiaAek Harcerstwa Polskiego.

Zakupiono,
profilaktycznej

za kwotę 6446,74 materiały edukacyjne i książki pomocne w pracy
z uczníem i przekazano pedagogom szkolnym Szkoł Podsta'"vorvych,

Gimnazjów, Zespołu Szkoł Zalvodowych, Zespołu SzkÓł, Liceum ogolnokształcącego im. St.
Żeromskiego a także wzbogacając księgozbiór wydzialu o następujące pozycje:
1)
2)

G' Lowe, D. Foxcroft, D' Sibley ,,Picie mlodzieży a style życiaw todzinie",
W. Sztander ,,Interwencja wobec osoby uzależníone1",

3) M. Pasek,,Narkotyki. Co dalej",

4) M. Pasek ,,Narkotyki przy tablicy",
5) M. Pasek ,,Narkotyki? Na pewno nie moje dziecko",
6) A.

Lipowska-Teutsch,,Wychow ac, wy|eczy ć, wy złv olić",

7) A. Pacewicz ,,Jak pomóc

dziecku nie pić'',

8) W. Sztander,,Rodzina z problemem alkoholowym",
9) W' Sztander,,Pułapka współuzależtlíerlia",

Sztander ,,Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym",
11) R. Vogler, W. Bartz ,,Nastolatki i aikohol",
10) W.

6

Sztander ,,Poza kontrolą'',
13) A. Dodziuk,,Trudna nadzieja",
12) W.

14)

K' ostrowska,,W poszukiwaniu wartoŚci'',

15) R. Maxwell ,,Dziecí, alkohol, narkotyki'',

i alkohol - Poradnik dla rodziców'': szt' 50
W działalnośćzapobiegawczą i edukacyjnąwŁączyła się Miejska Biblioteka.
Na terenie swojej siedziby zorganizowała cykl spotkań, z przeclstar,vicielem Policji, dla
uczniÓw klas szóstych Szkół Podstar,vowych m.in. n.t.: ''Alkoholizm wŚrod młoclzieży'',
,,Narkotyki, icn' rodzaje, charakterystyka'', ,,Zagrożenia wakacyjne młodzieży', Akty prawne
16) ,,Nasze dzieci

dotyczące przestępstw níeletnich.

-

Zorganizowano konkurs plastyczny ,,Narkomarria i alkoholizm wŚród młodzieży",
,,Nikotyna i alkohol'', ,,Bądż ekstra mocny- níe pal'', Turniej wiedzy ,,Alkohol, nikotyna a
zdrowie człowieka", zakonczone konkursanTli z nagrodami. Na nagrody przeznaczorlo
kwotę 2.298,oo zł.

ziałaĺiakontrolne spt ze d'aży alkoholu
Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemow Atkoholowych wTaz 2
pracownikami Wydziału DziałalrrościGospodarczej, Policji oraz Stra:ży Miejskiej
przeprowadzili lLS kontroli skIepów i gastronomii prowadzących sprzedaż alkoholu.
D

Monítoríng

W celu

wzmożenia bezpieczeństwa, przeciwdziałania alkoholizmowi: spożywania
alkoholu w miejscach publicznych, zachowai zaklocających porządek publiczny, handlu
narkotykami zostały wykonane prace w zamontowaniu system miejskiego monitoringu, w
liczbie 5 kamer w sąsiedztwie placowek oświator.vych. Wybór miejsca zamontowania kameľ,
w sąsiedztwie dwóch szkőł, umot5rwowane bylo prewencją w/w zjawisk, mając na uwadze, iż
monitoring funkcjorruj e 24 godziny na dobę, ułatwia kontakt z Policją.

Z opinii rodzicőw i pracownikow szkół są pozytywne efekty zamontowanego Systemlt
monitorowania w postaci ograniczelr ia polvyższych zjawisk.

Udzíelanie rodzinom, w których rvystępują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i pľawnej oraz ochrony przed Przemocą w rodzínie.
i. Gminny Program Profílaktyki i RozłviaBywania Problemów Alkoholowych wspiera
dzialalnośćStowarzyszenia,,Świetlik", w rarnach działalnościpowyższego funkcjonuje:

-

telefon zaufanía
Hostel,

Punkt konsultacyjny d.s. narkomanii,
tealizowano program profilaktyczny dla rodzícó1y ,,Zdrowe

i

dobre życie współczesnej

rodzirty",

-

program socjoterapeutyczny dla clzieci ,,Nie jesteś sam'''
.7

Zadaniern Hostelu jest udzielenie pomocy cloreľŹnej w fonnie schronienia ofiaľom
przernocy w rodzinie. osoby tu pracujące pełnią dyżury
''na wezwatlie'' w zależnoŚci od
potrzeb' ofiara prze7ÍLocy w ramach sclrľonierria rnoże otrzyrnać oprocz wsparcia, posilek,
ciepłą odzíeż.

Zpobytu w Hostelu skorzystało w 2OOlroku 18 osob. W jedrrym przypadku - malna
pięciorga dzieci przebywała przez okres dziewięciu dni. Dzięki szybkiej d'ecyzji Władz Miasta
r

odzina otrzy mała mie szkanie'

W kilku przypadkach przebywały dzieci przywożone przez Straż Miejską, jako ofiary
przer\ocy, bądź pozostawione bez opieki.
Telefon za:ufania dla osób uza|eżníorlych od alkoholu i współuzależnionych był

czynny codziennie oprőcz dni Świątecznych

w

goclz. 1600-1800

, przy ktorym

dyżurowali
specjaliści. Udzielono porad telefonicznie oraz na zgłoszenie osobiste zainteresor,vanych.
NajczęściejzgłaszaŁy się kobiety _ Żony bądŹ matki alkoholików w sprawie:

- porad

dotyczących rozwodu, podwyższenia alimentow, napisania poz\,Vu do sądu,
problemow wychowawczycll z dziecmi, porad z zakres:t pľzemocy' problemow

wychowawczych, nieporozumień rodzinnych wynikających z konfliktÓw pokoleń,
alkoholizmu rodziców, zażyw anía rrarkotyków i nadużywania alkoholu.
Na działalnośćStowarzyszenia,,Świetlík'' wydatkowano 27.OOO,oo zI oraz I.7oo'OO zl na
punkt d.s. narkomanii.

Wspomaganie dzíalalnoścíínstytucji, stowarzyszeń
tozwiązywaníu problemów alkoholowych.

i osób fizycznych,

służących

Ze Środków Gminnego Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych została sfinansowana dzialalnośćstatutowa Rod'zinrrego Klubu Abstynenta 2'
,,Jutrzenka'' w Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich na łącznąkwotę lo'92o,33zl.
Rodzinny Klub Abstynencki współpracuje z innymi organizacjami społecznymi, GI(RPA,
wspólnotami AA.
W minionym roku zoĺganizowano w Stowarryszeniu Roclzi Abstyneckich
',Jtltlzenka',
następujące programy profilaktyczne dla osób uzależnionych od alkoholrr i ich roclzin:

1.

,,Symptomy nawrotu choroby, przecíwd'zíałanie na'wľotom, trening asertywnych
zac}fowan abstynenckich", ,,Zapobieganie nawrotorn picia", ,,Radzenie sobie ze
Stresem", ,,Komunikacja w rodzinie z problernem alkoholorłym''.

W ramach dzialalności Stowarzyszenia zorgaĺlizowano Forum TrzeźwoŚciowe,

połącZo11e z

piątą r ocztlicą działalno ści'

Ze środków Gminnego Programu zakupiono za kwotę 751,oo zl następujace pozycje
wydawnicze - broszurki i ulotki, ktore przekazano klubom jako pomoc w realizacji
programów sam'opomocowych:

1.

Anonimowi Alkoholicy,
8

2.
3.
4.
5'
6.
7.
8.
9.

Życie w trze'źrwości,

Dwanaście kroków i dwanaścietradycji AA,
Anonimowi alkoholicy - wydanie kieszonkowe,
24 godziny na dobę - medytacje,
Dzien po dniu - medytacje,
Anonimowi alkoholicy - wydanie kieszonkowe,
Myślisz, że jesteŚ inny,
12 krokow w ilustracjach,

IO.44 pytania,

IL

Czy AA może ci pomóc?

12. Rzut oka na AA,
13. Czy w twoim życiu jest alkohol?
14. Mała ksiýeczka AA,
15. Czy AA jest dla mnie?
16.

Artykuł Jacka Aleksandra o AA,

17. Jak mówić o AA poza AÁ,
18. Sponsorowanie - pytania i odpowiedzi,

Co się zđarzyŁoJoemu,
20. Nowicjusz pyta,
19.

2L AA dla kobiet,
22.Dwanaściekroków i dwanaścietrađycji,
23. Desiderata,
24' Modlitwa o pogodę ducha,

25' ogólnopolski spis grup AA - biuletyn informaryjny,
26. Jestem odpowiedzialny.

Reasumując powyższe należy stwierdzic, iż zaplanowane zadania na

rok 2001 Gminnego

Programu, Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych został zrealízowany.
Łącznie narealizację Gminnego Programu Rozwiąrywania ProblemÓw Alkolrolowych
wydano - 275.727,8I złotych.

lłlníoskidot. dalszej dzíałalnoścí
profĺlaktycznej i prewencyJnej:
Prowadzenie edukacji na temat szkodliwościuzależĺień rownież w Środkach masowego
przekazu.

Koordynowanie dzíałaninstytucji pornagających
alkoholowych

w rozwiązywaniu

i wđrażającymrőżnych form prewencji i profilakĘki poprzez

problemów
oľganizację

spotkań i wymíanę doŚwiadczeń.

9

a

Wskazywanie alternatywnych form spędzanía czasu wolrrego poprzez organizor,vanie

festynow, imptez sportowych z

udziałem artystów popierających działania

antyalkoholowe, antynarkotykowe i antynikotynowe.
a

Kontynuowanie monitoringu, działan poprawiających bezpieczeństwo W mieŚcie,
ograniczenie spożycia alkoholu w miejscach publicznych, sprzedaľżnarkotykow,

sę o.<"^

C.-,'

íĄ

Ń
fl,gÍ
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ZałącznikNt t
Zestawienie wydatkow Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiąz}.wania Problemów
Alkoholowych za rok 2001.

Dział 851, RozdzÍał 851 54

Paragraf
3030

42rO

Kwota
Plan

Wydatki

Wydatki na Tzecz osőb fízycznych
- diety członkow GKRPA
- badania, diagnoza ODN
- opinie biegłego

36.500.OO

36.486,OO
17.822,9O
4.700,00

Zakup materiałów i wyposażenia:
zakup nagród do konkursow
org. przez bibliotekę
pomocy do realizacjí programów
profilaktyc zny ch przeplacówki
oświatowe i org. pozaĺządowe
kluby AA
nagród przezp|acowkí
oświatowe, or ganlzacje

3O.OOO,OO

2.794,OO

1r.169.20
25.858,62
2.2gg,oo
8.066,68
514,60
14.979,34

4230

Zakup leków i materialów medycznych 3.OOO,OO
- zabiegi wszycia Esperalu

3.OOO,OO

4240

Zakup pomocy naukowych,

8.26O,OO

7.L97,74

Lo.ooo,oo

9.98O,OO

97.24O,OO

92.755,57
rr.720,64

profesjonalnej literatury, filmów i

wydawnictw
4280
4300

Zakup

u sł u

g

rnedycznych

- programy terapeutyczno-

rehabilitacyine dla uzależnionv ch
Zakup usług pozostałych:
programy profilaktyczne
realizowane w trakcie
wypoczynku clzieci
spektakle profilaktyczne
treningi
szkolenia nauczycieli
szkolenia GKRPA
,,Świetlik''

7.416,OO

8.28r,20

3.240,O0
17.458,10
3.320,00
27.OOO,OO

,,JDtrzeÍ|ka"

10,920,33
1.161,75
r.679,20
559,76

44IO

opłaty telefoniczne
pľzesyłki pocztowe
ma
Podroże służbowe krajowe

l.OOO,OO

6050

Inwestycje monitoring

lOO.OOO,OO

lOO.OOO,OO

Razem

286.OOO,OO

275.727,8t

449,88

Z uwagi na zmniejszone wpł5nł5l z tytułu opłat za zezwo\enia na sprzeda-ż napojów
alkoholowych (na dzien 3I.72.2oolr.-278.375,0Ozł, przy planach 286.00o,oo zł),
pomniejszono kwotę wydatków w stosunku do planowanych.
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