SPRAWOZDANIE
z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii za m-c luty 2015 r.
W dniu 10.02.2015r. odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Bodzanowie.
Komisja zajmowała się następującymi zagadnieniami:
I. Bieżąca działalność Punktów Konsultacyjnych.
Od 01.02.2015r. wznowiły swoją działalność Punkty Konsultacyjne. Kierownik GOPS
w Bodzanowie podpisał 1 porozumienie oraz 1 umowę zlecenia na okres 6 m-cy.
W Punkcie Konsultacyjnym w Nowym Miszewie odbywają się zajęcia grupowe
otwarte -3 spotkania w miesiącu. W zajęciach uczestniczyło 11 osób w tym 2
kobiety. Udzielono 25 porad dla osób uzależnionych.
W Punkcie Konsultacyjnym w Bodzanowie odbywają się zajęcia indywidualne,w m-c
lutym zgłosiły się 4 osoby w tym 1 kobieta. Udzielono 9 porad.
II. Podjęcie działań w zakresie zatrudnienia Psychologa.
Komisja podjęła decyzję o zatrudnieniu ze środków funduszu alkoholowego
psychologa w sposób następujący:
• Punkt Konsultacyjny w GOPS Bodzanów 4 godziny w m-c
• Publiczne Gimnazjum w Bodzanowie 16 godzin m-c
• Publiczne Gimnazjum w Nowym Miszewie 16 godzin m-c
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie ogłosiła konkurs
na stanowisko psychologa w wyniku którego wybrano najkorzystniejszą ofertę
/ogłoszenie i wyniki opublikowane są na stronie Urzędu Gminy w Bodzanowie/.
Psycholog został zatrudniony w okresie od 01.03.2015r. do 30.06.2015r. w celu
pomocy osobom uzależnionym ,współuzależnionym oraz dla osób, które zmagają się z
problemami opiekuńczo-wychowawczymi w rodzinie jak również dla dzieci z rodzin
zagrożonych problemem alkoholowym.
Harmonogram spotkań został opublikowany na stronie Urzędu Gminy Bodzanów oraz
umieszczony na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Bodzanowie w budynku Urzędu Gminy.
III. Zgłoszenie Gminy Bodzanów do ogólnopolskiej kampanii społecznej
„Postaw na Rodzinę”oraz „Przeciw Pijanym Kierowcom”.
Komisja podjęła decyzję o przystąpieniu Gminy Bodzanów do w/wym kampanii ,w
wyniku tego działania pozyskamy partnerów do współpracy oraz wolontariuszy do
prowadzenia działań informacyjnych oraz edukacyjnych w zakresie profilaktyki.
Kampania„Postaw na Rodzinę”będzie trwała w okresie 05-06/2015r.
Celem kampanii jest wzmacnianie więzi rodzinnych,więzi wielopokoleniowych ,jako
czynnika chroniącego dzieci i
młodzież przed podejmowaniem zachowań
ryzykownych w związku z nadużywaniem alkoholu,narkotyków oraz nikotyny.
W ramach tej kampanii zostało zakupionych 2460 egzemplarzy materiałów
profilaktycznych w następującym zakresie:

•
•
•
•

Materiały dla szkół podstawowych:
Rodzinna umowa dla uczniów i ich rodziców - 300 egzemplarzy
Rodzinne domino dla uczniów - 300 egzemplarzy
Gra Poznajmy się lepiej! dla uczniów i rodziców- 300 egzemplarzy
Ulotka Jak rozmawiać z dzieckiem? dla rodziców -300 egzemplarzy

•
•
•
•

Materiały dla szkół gimnazjalnych:
Rodzinna umowa dla uczniów i ich rodziców -300 egzemplarzy
Ulotka Jak rozmawiać z dzieckiem? dla rodziców - 300 egzemplarzy
Gra Poznajmy się lepiej! dla uczniów i rodziców - 300 egzemplarzy
Rodzice Cię nie rozumieją? Porozmawiajcie! - 300 egzemplarzy

•
•

•
•
•

Materiały dla nauczycieli:
Postaw na rodzinę! Poznajmy się lepiej-przewodnik po kampanii dla nauczycieli
- 40 egzemplarzy
Certyfikaty dla nauczycieli Nauczyciel Przyjazny Rodzinie -30 egzemplarzy
Materiały do wykorzystania przez gminę:
Plakat Postaw na rodzinę! -20 egzemplarzy
Plakat na imprezy lokalne kampanii -30 egzemplarzy
Certyfikat dla lokalnych współtwórców kampanii Postaw na rodzinę! -15 egzemplarz
Kampania „Przeciw Pijanym Kierowcom” będzie trwała w okresie 07-09/2015r.
Celem tej kampanii jest zapobieganie tragicznym wypadkom drogowym
powodowanych przez nietrzeźwych kierowców.
W ramach tej kampanii zostało zakupionych 1230 egzemplarzy materiałów
profilaktycznych w następującym zakresie:

•
•
•

Materiały dla kierowców i pasażerów:
Uwaga! Surowe kary dla pijanych kierowców -150 egzemplarzy
Nie daj się nabrać. Poznaj fakty o alkoholu -150 egzemplarzy
Piłeś alkohol ? Sprawdź , czy możesz prowadzić -150 egzemplarzy

•
•

Ulotki dla świadków kolizji drogowych oraz świadków spożycia alkoholu
przez kierowców :
Czy wiesz jak powstrzymać pijanego kierowcę? -150 egzemplarzy
Pijany kierowca? Powiedz: stop!- 150 egzemplarzy

•

Materiały dla uczniów lokalnych szkół nauki jazdy:
Nie ryzykuj. Kieruj się zdrowym rozsądkiem! -150 egzemplarzy

•
•

Materiały dla uczniów gimnazjum:
Alkohol za kierownicą – nie zgadzam się - 150 egzemplarzy
Pijany kierowca? Nie ryzykuj! -150 egzemplarzy

•
•

Plakaty dla lokalnych punktów sprzedających alkohol:
Pijani kierowcy zabijają. Reaguj! -15 egzemplarzy
Za kierownicą -zawsze trzeźwy -15 egzemplarzy

Komisja zgłosiła do Centrum Wolontariatu przy Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Bodzanowie zapotrzebowanie na podjęcie działań w sprawie
zorganizowania wolontariuszy dla potrzeb przeprowadzenia w/wym kampanii
społecznych.
IV. Zakup materiałów profilaktycznych dla osób podejmujących leczenie uzależnienia od
alkoholu oraz dla sprzedawców alkoholu.
Zakupiono poradniki dla potrzeb osób zgłaszanych do komisji na podjęcie leczenia
odwykowego oraz dla sprzedawców alkoholu.
Poradniki
dla
osób
zgłoszonych
do
leczenia
są
systematycznie
przekazywane,natomiast sprzedawcy alkoholu otrzymają poradniki w ramach
planowanego szkolenia w m-c czerwcu 2015 r. Szkolenie zaplanowano w związku z
rozpoczęciem okresu wakacyjnego i wzmożonej aktywności niepełnoletniej młodzieży
w kierunku spożycia alkoholu.
V. Zakup alkomatu.
Komisja zakupiła profesjonalny bezkontaktowy alkomat ,dla potrzeb Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Bodzanowie oraz Urzędu Gminy w Bodzanowie. Alkomat będzie
również wykorzystywany na imprezach sportowych i profilaktycznych. Będzie
również służył dla całej społeczności,osoby zainteresowane będą mogły poddać się
badaniu w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach
edukacji profilaktycznej ,zakup i stosowanie alkomatu wpłynie na świadomość osób
będących pod wpływem alkoholu i ich edukacji prozdrowotnej.
VI. Postanowienia o zezwoleniu na sprzedaż alkoholu.
W m-cu lutym 2015r komisja zaopiniowała pozytywnie 2 postanowienia o zezwolenie
na sprzedaż alkoholu.
VII.Opinia o współpracy.
Na wniosek Publicznego Gimnazjum w Bodzanowie komisja wydała 1 opinię dot.
współpracy w zakresie działań profilaktycznych.
VIII.Doposażenie szkolnej biblioteki.
Doposażono szkolną bibliotekę Publicznego Gimnazjum w Bodzanowie w materiały
profilaktyczne w ilości 32 szt książek dydaktycznych i broszur informacyjnych oraz
12 szt płyt DVD edukacyjnych na temat uzależnień.
Przekazane materiały profilaktyczne znajdowały się w dyspozycji komisji z ubiegłych
lat. W celu ich właściwego zastosowania zostały przekazane do wykorzystania na
lekcjach wychowawczych przez szkolnego pedagoga.
IX. Wnioski o podjecie leczenia.
W m-c lutym 2015 r. wpłynęły dwa wnioski o leczenie odwykowe uzależnienia od
alkoholu dwóch mieszkańców gminy Bodzanów kobiety 44 lat i mężczyzny 26 lat.
Komisja wezwała sprawców problemu alkoholowego w celu przeprowadzenia
rozmowy motywacyjnej na posiedzenie komisji 10.03.2015 r.
Dalsze działania wobec tych osób zostaną przedstawione w sprawozdaniu za m-c
marzec 2015 r.

X. Wniosek Publicznego Gimnazjum w Nowym Miszewie o dofinansowanie warsztatów
fotograficznych.
Szkolna Grupa Działania „LODOŁAMACZE” z Publicznego Gimnazjum w Nowym
Miszewie złożyła 11.02.2015 r. wniosek o dofinansowanie projektu fotograficznego
pt. „Zatrzymać czas„. Sprawa dofinansowania została rozpatrzona na spotkaniu
komisji 10.03.2015r. Komisja przyznała pomoc finansową w wys. 600 zł 00gr
XI. Dofinansowanie działalności oddziału psychiatrycznego w Gostyninie.
W dniu 16 lutego 2015r wpłynęło do komisji pismo Wojewódzkiego Samodzielnego
Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie z prośbą o
dofinansowanie zajęć terapeutycznych, zakupu materiałów informacyjnych,zakupu
papieru xero i tuszu do drukarki oraz sfinansowanie szkoleń.
Sprawa dofinansowania została rozpatrzona na spotkaniu komisji 10.03.2015r.
Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek z uwagi na zwiększone lokalne potrzeby
w 2015r. w zakresie prowadzenia działalności profilaktycznej.
Sprawa w/w dofinansowania została ujęta w planach komisji na 2016r.
XII.Porozumienie dot. izby wytrzeźwień w Płocku.
W dniu 27.01.2015r. wpłynęło pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds.
Profilaktyki Społecznej informujące o możliwości zawarcia porozumienia w zakresie
współpracy przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym z Gminy Bodzanów do Izby
Wytrzeźwień w Płocku odpłatność za zawarte porozumienie wynosi 300 zł m-c .
Wobec powyższego faktu komisja podjęła decyzję negatywną. Osoby nietrzeźwe z
terenu Gminy Bodzanów są kierowane do Policyjnej Izby Wytrzeźwień w Płocku na
koszt osób trzeźwiejących co nie obciąża budżetu Gminy Bodzanów.
Wobec powyższego decyzja komisji była zasadna.

Faktycznie poniesione wydatki w m-c luty 2015 r. wynoszą łącznie – 6.116 zł 09 gr
w tym :
• opłata za przesyłki pocztowe z potwierdzeniem odbioru - 7 szt na kwotę 42 zł 70 gr
• wynagrodzenie komisji 490 zł w tym podatek 110 zł łącznie na kwotę 600 zł
• zakup aktualnych pieczątek dla komisji 2 szt -118zł 01 gr
• zakup rakietek i piłeczek do tenisa dla Publicznego Gimnazjum w Bodzanowie
-pomoc przyznana na podstawie protokołu komisji nr. 01/2015r z dnia 14.01.2015r na
kwotę 199 zł 94 gr -dla celów realizacji turnieju tenisowego dla dzieci z rodzin
uzależnionych
• artykuły spożywcze do obsługi szkolenia GKRPA -65 zł 55 gr
• zakup broszur edukacyjnych dla osób podejmujących leczenie na temat:„Jak
kontrolować swoje picie alkoholu„ oraz poradnik dla sprzedawców alkoholu
„Dlaczego nie sprzedawać alkoholu nieletnim” w ilości 40 szt. na kwotę 99 zł 89 gr
• zakup usługi warsztatowo-szkoleniowej dla GKRPA w wys. 800 zł 00 gr -szkolenie
komisji zostało przeprowadzone w 01/2015r
• zakup materiałów kampanii społecznej „Postaw na Rodzinę„ oraz „Przeciw Pijanym
Kierowcom” w kwocie łącznej 3.690 zł
• opłata za wyjazd na obóz zorganizowany przez Hufiec ZHP „Mazowsze„ w Płocku
dla dzieci ze szkoły podstawowej w Bodzanowie -500 zł 00 gr pomoc przyznana na
podstawie protokołu z posiedzenia komisji w 2014r. jako zobowiązanie do zapłaty.

•
•
•
•
•
•
•

Działania podejmowane w m-c marcu 2015 r.
bieżąca działalność 3 Punktów Konsultacyjnych działających przy Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Bodzanowie
wnioski komisji o podjęcie leczenia
dofinansowanie wszywki alkoholowej dla sprawcy problemu
wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla OSP Gromice w ramach
zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży
wniosek Szkoły Podstawowej w Cieślach o dofinansowanie wycieczki dla czworga
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
zastosowanie procedury Niebieskiej Karty w zakresie stosowanej przemocy fizycznej i
psychicznej w rodzinie z terenu Gminy Bodzanów
wniosek do sądu o zastosowanie leczenia przymusowego

Szczegółowy opis działań merytorycznych i finansowych zostanie przedstawiony w
sprawozdaniu za m-c marzec 2015 r. na kolejnej Sesji Rady Gminy Bodzanów.
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