Karlino, dnia 27.03.2020r.

Informacja w sprawie wykonania Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii
dla Miasta i Gminy Karlino za rok 2019
W celu realizacji zadań określonych ustawą, z dnia 26 października 1982r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r. poz. 2137z
późn.zm) Rada Miejska w Karlinie uchwałą Nr IV/34/19 z dnia 18 stycznia 2019 r. przyjęła MiejskoGminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Karlino na rok
2019.

Zgodnie z powyższym,

na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania

Alkoholizmowi i Przeciwdziałania Narkomanii zabezpieczono środki finansowe w kwocie
155.000 zł, (kwota z planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu) w tym:


na przeciwdziałanie narkomanii – 6.000 zł.



na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 149.000 zł.

Ostatecznie, (po wprowadzeniu do budżetu środków finansowych nie wykorzystanych
z funduszu „korkowego” z roku 2018 oraz wyższych dochodów z opłat za zezwolenia
na sprzedaż alkoholu) na realizację zadań wynikających z w/w programów zabezpieczone
zostały środki finansowe w kwocie 168627,54zł, w tym:


na przeciwdziałanie narkomanii – 6.000 zł.



na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 162627,54zł

Główny obszar działań wynikających z Programu Przeciwdziałania Narkomanii skupiał
się na profilaktyce uniwersalnej, a mianowicie,

profilaktyce informacyjno-edukacyjnej

skierowanej przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej, rodziców, opiekunów dzieci
oraz nauczycieli i pedagogów tutejszych szkół. W ramach programu gmina dofinansowała
szkołom zakup profesjonalnych programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych na kwotę
3.000 zł. Natomiast Karliński Ośrodek Kultury wzorem lat ubiegłych realizował zadania
z zakresu przeciwdziałania narkomanii poprzez organizację programów artystycznych,

wystaw i warsztatów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży.

Zadania zawarte w Programie

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 , których realizatorem były w/w podmioty zostały
wykonane.

Założenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi
przyjęte na rok 2019 były realizowane na różnych płaszczyznach. Od stycznia do grudnia
2019r. na realizację zadań wynikających tego Programu wydatkowano środki finansowe
w kwocie 152589,27zł - co stanowiło 90% planowanych wydatków.
Dysponentami tego budżetu były różne podmioty i organizacje. Między innymi należy
tu wymienić: Placówkę Wsparcia Dziennego, wchodzącą w struktury Stowarzyszenie SOS
Wioski Dziecięce w Polsce, Karliński Ośrodek Kultury, Zakład Oświaty , Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoły, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień, oraz MiejskoGminną Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadania realizowane przez te
podmioty przybierały różne formy działań.
Jedną z najważniejszych pozycji, a zarazem najwyższym kwotowo zadaniem
w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi są funkcjonujące przy
Szkołach Podstawowych - Placówki Wsparcia Dziennego. Prowadzenie zajęć w świetlicach
o charakterze socjoterapeutycznym w ramach Placówki Wsparcia Dziennego powierzono
Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Na całoroczną ich działalności przeznaczono
środki finansowe w wysokości 50.000 zł.
Należy podkreślić, że w w/w placówkach, oprócz typowych zajęć wychowawczych
realizowane były różne programy profilaktyczne, w tym warsztaty dla dzieci i ich rodziców.
Uczęszczające do świetlicy dzieci miały zapewniony co najmniej jeden posiłek dziennie oraz
pomoc pedagogiczną i psychologiczną. Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez tego
rodzaju świetlice rozwija kreatywność w dzieciach , uczy codziennej kultury, sztuki
komunikowania się, rozwija ich własne zainteresowania i umiejętności. Co więcej, daje im
poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Doświadczenia z lat ubiegłych wykazują, że Placówki
Wsparcia Dziennego to nie tylko bezpieczne miejsce spędzenia czasu wolnego dzieci,
to przede wszystkim systematyczna praca z rodziną podopiecznych. Dzięki doświadczonej
i dobrze przygotowanej zawodowo kadrze, wsparciem i fachową pomocą objęte były
zarówno dzieci jak i ich

rodziny.

Placówki Wsparcia Dziennego prowadzące świetlice

o charakterze socjoterapeutycznym są jedną z niewielu placówek, w których organizowane

są

sesje

rodzinne,

terapie

zachowań

(np.

komunikacji

rodzinnej,

umiejętności

wychowawczych, bliskości itp). Warto podkreślić, że programy realizowane przez tego
rodzaju placówki są wysoko oceniane i rekomendowane przez Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Inną formę działań z zakresu profilaktyki prowadził Karliński Ośrodek Kultury.
Działania KOK skupione były nie tyle na wsparciu i fachowej opiece, co na organizacji czasu
wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Karlino w okresie wolnym od nauki, a przede
wszystkim w okresie ferii i wakacji. Zgodnie ze swoim planem KOK zorganizował w okresie
ferii zimowych i wakacji zajęcia edukacyjno – wychowawcze oraz zajęcia sportowe dla dzieci
z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych bądź zagrożonych problemem
alkoholowym, które z różnych powodów pozostały w miejscu zamieszkania, a które były
zainteresowane tą formą wypoczynku. W świetlicach prowadzono konkursy, gry i zabawy,
realizowano programy edukacyjne i profilaktyczne, odbyły się warsztaty garncarstwa,
warsztaty plastyczne , kino sferyczne. Zakupionych zostało kilka spektakli teatralnych dla
młodszych i starszych dzieci. Przyjemnym dla dzieci, rodziców, nauczycieli i mieszkańców
Karlina był ,,Piknik 2019 ‘’ z okazji Dnia Dziecka, w czasie którego promowany był zdrowy,
wolny od używek styl życia. W ramach tego wydarzenia były konkursy , dmuchane zamki i
zjeżdżalnie . Piknik był prowadzony przez osoby wykwalifikowane do pracy z dziećmi by
każdego zainteresować. Edukacja tego typu (docierająca do wszystkich grup wiekowych i
społecznych) ma duże znaczenie profilaktyczne i jako takie jest rekomendowane nie tylko
przez PARPA ale także Ministerstwo Zdrowia. Karliński Ośrodek Kultury zrealizował wszystkie
ujęte na 2019r. zadania. Na ich realizację przekazano dotację w wysokości 19.000 zł.
W trosce o wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, w tym dzieci

z rodzin

dysfunkcyjnych, niewydolnych finansowo lub wychowawczo zadbał Zakład Oświaty, który
był organizatorem obozu letniego dla młodszych i starszych uczniów szkół podstawowych.
Dzieci uczestniczące w obozie pod nazwą ,,Na sportową nutkę”, były wytypowane przez
pedagogów i dyrektorów poszczególnych szkół. Program obozu oprócz aktywnego
wypoczynku zawierał elementy profilaktyki dostosowane do potrzeb i wieku dzieci. W czasie
obozu realizowany był program edukacyjny pozwalający jego uczestnikom wyrażać swoje
emocje w sposób właściwy

i komunikatywny, posiąść umiejętność wyrażania swoich

potrzeb życiowych z pominięciem gniewu i przemocy. W obozie uczestniczyło 30 dzieci i
młodzieży szkolnej, Dofinansowanie kosztów obozu to kwota 12.000 zł.

Swój udział w realizacji Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi
miał również Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie organizując dla rodzin
w których występuje min. problem uzależnień ,,Spotkanie wigilijne z Mikołajem”. W ramach
tego zadania przygotowano paczki świąteczne dla dzieci i pełne wrażeń spotkanie. Na ten
cel wydano środki w wysokości 5.000zł. W grudniu do świetlic wiejskich na terenie Gminy
Karlino przychodził Mikołaj obdarowując dzieci słodyczami. W ramach realizacji tego zadania
Karliński Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie w kwocie 1.600 zł.
Innym zadaniem dofinansowanym z Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania
Alkoholizmowi było porozumienie wspierające jubileusz 30-lecia działania grupy AA
,,Jestem” w Białogardzie . Na ten cel przekazano kwotę 500 zł.
Bardzo dużą rolę w profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii (w szczególności dla
dzieci i młodzieży) mają warsztaty profilaktyczne . W tym roku w każdej ze szkół odbyły się
warsztaty prowadzone przez Polskie Centrum Profilaktyki. Głównymi tematami była agresja,
przemoc rówieśnicza, zachowania autodestrukcyjne,

Zajęcia spotkały się z dużym

zainteresowaniem uczniów, którzy byli bardzo aktywni, chętnie współpracowali z terapeutą ,
rozmawiali na interesujące ich tematy.
Innym zadaniem wynikającym z Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania
Alkoholizmowi było udzielenie dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Terapii Uzależnień od
Alkoholu w Stanominie z przeznaczeniem na do finansowanie działalności statutowej
Przychodni Uzależnień od Alkoholu w Białogardzie. Na ten cel zabezpieczono i wydatkowano
środki finansowe w kwocie 4.000 zł.
Wzorem lat ubiegłych zorganizowano akcję ,,Stop nietrzeźwym oraz po użyciu
środków odurzających na drogach”. Akcja skierowana była do uczestników ruchu
drogowego, którzy wyrywkowo byli zatrzymywani przez Policjantów przy współpracy
z dziećmi ze szkół podstawowych. Profilaktyka z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
to także udział w kampaniach społecznych na poziomie lokalnym, ogólnokrajowych itp.
Gmina Karlino w ramach Narodowego Programu Zdrowia, przy współudziale Państwowej
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych była współrealizatorem kampanii
społecznej adresowanej do sprzedawców alkoholu, na temat zakazu sprzedaży alkoholu
osobom poniżej 18 roku życia. Kluczowym elementem kampanii była dystrybucja materiałów

edukacyjno-informujących do punktów sprzedaży alkoholu. Zarówno udział w kampanii jak i
materiały typu plakaty, broszurki i ulotki gmina otrzymała częściowo bezpłatnie.
We własnym zakresie wydrukowano materiały promocyjne w formie kolorowych broszur
by dotrzeć do jak największej grupy odbiorców. Kampania to dystrybucja otrzymanych
materiałów i rozmowa ze sprzedawcą alkoholu i tytoniu, uczniem ,rodzicem, której podjęli
się w ramach wolontariatu członkowie Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Ważnym aspektem procesu profilaktyki alkoholowej w Gminie Karlino jest
działalność Filii Punktu Konsultacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień
i Współuzależnień w Stanominie mieszczącego się w pomieszczeniach Karlińskiego Ośrodka
Kultury. W Filii Punktu Konsultacyjnego na podstawie umowy cywilno-prawnej odbywają się
raz w tygodniu, (w każdą środę w godzinach 9-11) warsztaty dla osób uzależnionych
od alkoholu. Warsztaty prowadzone są przez certyfikowanego specjalistę terapii uzależnień,
a zarazem pracownika Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Stanominie.
Warsztaty odbywają się w grupach do 4 osób. Każdy z uczestników zajęć ma założone akta
pacjenta i ustalony indywidualny plan pracy. Terapeuta prowadzący zajęcia warsztatowe,
co miesiąc składa Pełnomocnikowi Burmistrza Karlina ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć
oraz listę obecności uczestników warsztatu. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę
7.700 zł.
Oprócz zajęć warsztatowych w Punkcie Konsultacyjnym odbywała swoje posiedzenia
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w czasie których członkowie
Komisji realizowali swoje podstawowe zadanie, jakim jest motywowanie uczestników
postępowania do dobrowolnego podjęcia leczenia uzależnienia alkoholowego. Podobnie jak
w latach poprzednich, w roku 2019 w Filii Punktu Konsultacyjnego kontynuowane były
dyżury pełnione przez członków Komisji, w czasie których każda zainteresowana osoba
(a w szczególności członkowie rodzin osób uzależnionych) mogła w sposób dyskretny
przedstawić problem z którym przyszła. W trakcie dyżurów, osobom zgłaszającym się do Filii
Punktu Konsultacyjnego udziela się wszelkich informacji, wskazówek oraz pomocy
w dotarciu do poszczególnych instytucji i organów. Komisja ściśle współpracuje z organami
Policji, Prokuratury, Zespołem Interdyscyplinarnym, Zespołem Kuratorów Sądowych, Strażą
Miejską oraz Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 12 posiedzeń.

W wyniku podejmowanych

przez Komisję działań motywacyjnych część osób dobrowolnie wyraziło chęć podjęcia
leczenia uzależnienia alkoholowego . Kilka osób , które ukończyło leczenie stacjonarnie
nadal kontynuują leczenie ponadpodstawowe uczestnicząc w tzw. terapii podtrzymującej.
Za kontynuację leczenia z programu wydano kwotę 400zł.
Na realizację zadań Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
w tym wynagrodzenia członków Komisji, stałe dyżury w Punkcie Filii , oraz za kontrolę
punktów sprzedaży alkoholu wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 37.828,99zł.
Niniejsza informacja ma charakter opisowy i nie ujęto w niej wszystkich działań,
o których mowa w Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania
Alkoholizmowi, a które faktycznie zostały zrealizowane 2019 r.
Reasumując, planowane zadania w Miejsko-Gminnym Programie Przeciwdziałania
Alkoholizmowi na rok 2019 zostały praktycznie zrealizowane, a środki finansowe wynikające
z preliminarza kosztów tego programu - proporcjonalnie wykonane.

Informację przygotowała:
Mariola Wiśniewska
Pełnomocnik Burmistrza Karlina
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałaniu Narkomanii

