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Wprowadzenie
Polski

model

rozwiązywania

problemów

związanych

z

uzależnieniami

i

ich

profilaktyką zakłada, iż większość kompetencji i zadań jest zlokalizowanych na poziomie
samorządu gminy, który na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi uzyskał kompetencje do rozwiązywania problemów alkoholowych, a na
mocy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii kompetencji do przeciwdziałania narkomanii
w społeczności lokalnej.
Spośród licznych problemów społecznych jakie występują, problemy związane
z alkoholem mają szczególne znaczenie. Konsumpcja alkoholu ma istotny wpływ na
zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno jednostek jak i rodzin, a jej konsekwencje dotyczą
nie tylko osób pijących ale wpływają często na osoby w najbliższym otoczeniu.
Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód społecznych.
Przystępując do opracowania gminnego programu konieczne jest uświadomienie
sobie,

że

problemy

związane

z

alkoholem

i

innymi

substancjami

zmieniającymi

świadomość dotyczą różnych sfer naszego życia. Powodują one różne szkody (społeczne,
zdrowotne, ekonomiczne) zarówno wymierne, związane choćby z opieką zdrowotną,
wypadkami drogowymi czy przestępczością, jak i te niewymierne (cierpienie i ból).
Rok 2013 będzie kolejnym rokiem realizacji gminnego programu profilaktyki
i

rozwiązywania

problemów

alkoholowych

oraz

przeciwdziałania

narkomanii

oraz

kontynuacją wielu działań zainicjowanych w latach poprzednich. Program określa lokalną
strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych
wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
Podstawy prawne:


Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.),



Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2012r. poz. 124 ze
zm. oraz Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii),



Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
( Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm. ),



Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175,poz.1362 ze
zm.),



Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.),



Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2003r.
Nr 96, poz. 873 ze zm.).
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Rozdział I
Diagnoza – alkoholizm, narkomania na terenie miasta i gminy Sępólno Krajeńskie
Gmina Sępólno Krajeńskie jest gminą miejsko-wiejską, położoną w północnozachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego.
Liczba ludności zamieszkującej gminę Sępólno Krajeńskie
Tabela Nr 1

2011

2012

9.200

9.153

Wieś

6.921

6.936

Ogółem

16.121

16.089

Miasto

Dane Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. (stan na dzień 30.09.2012r.)

1.1 PROBLEMY ZWIĄZANE Z NADUŻYWANIEM ALKOHOLU (DANE STATYSTYCZNE)
Praca stała się w społeczeństwach współczesnych centralną osią, wokół której ludzie
budują swoje życie-jego poziom, styl i jakość. Praca i rodzina nadają człowiekowi
„stabilność wewnętrzną” i w sposób naturalny wprowadzają w szersze społeczne układy.
Badania pokazują, że bezrobocie i alkoholizm idą w parze. Relacja przyczynowa
może być dwojaka i alkoholicy są narażeni na utratę pracy, bezrobocie prowadzi do
pijaństwa, dlatego też zasadne jest wprowadzenie do diagnozy danych dotyczących
bezrobocia.
(źródło: Światowy Raport Zdrowia 2001, Zdrowie psychiczne: nowe spojrzenie, nowa nadzieja. Genewa 2001)

W skali całej Polski na dzień 30 września 2012 roku bezrobotnych było 1 980 400 osób,
w województwie kujawsko-pomorskim: 137 300 osób. Zarówno powiat sępoleński jak
i województwo przodujemy w statystykach dotyczących stopy bezrobocia
(dane WUP Toruń).

Liczba osób bezrobotnych w gminie Sępólno Krajeńskie
Tabela Nr 2

Podział na płeć

Miasto i Gmina Sępólno Krajeńskie

2012

2012

mężczyźni

kobiety

ogółem

miasto

gmina

ogółem

451

755

1206

669

537

1206

(wg. danych Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim- stan na dzień 30.09.2012r.)
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Według danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim najczęstszym
powodem trudnej sytuacji życiowej rodzin korzystających z różnego rodzaju wsparcia są
takie zjawiska jak bezrobocie, przemoc w rodzinie i alkoholizm.

Tabela Nr 3

Powód trudnej sytuacji życiowej
2012r.

Liczba rodzin
ogółem

Liczba osób
w rodzinach

Bezrobocie

278

957

Alkoholizm

59

146

0

0

Narkomania

Dane - sprawozdanie MPiPS-03 z dnia 30.06.2012r.

W 2012 roku odnotowuje się w stosunku do ubiegłego roku wzrost liczby rodzin
dotkniętych problemem alkoholowym (stan na I półrocze 2011 roku – 49 rodzin).
Brak danych dotyczących zjawiska narkomanii w statystykach nie mogą prezentować
poglądu, że zjawisko nie istnieje.
Potwierdzają to dane KPP w Sępólnie Krajeńskim, zawarte w części Programu dotyczącej
zjawiska narkomanii.

Tabela Nr 4

Przemoc w rodzinie
Procedura „Niebieska Karta”
2012r.
Ogółem rodzin

45

Liczba procedur „Niebieska Karta”

89

Liczba rodzin zamieszkałych na wsi

20

Liczba rodzin zamieszkałych w mieście

25

Dane na dzień 30.09.2012r.- Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.
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Równouprawnienie nie dotyczy alkoholizmu, mężczyźni piją więcej, jednakże jak wskazują
dane statystyczne kobiety w tym zakresie próbują dorównać płci przeciwnej.
Kobiecy model picia jest bardziej ukryty, co może wynikać z przypisanej kobiecie roli matki
i strażniczki domowego ogniska.
W związku z tym można wysnuć hipotezę, iż one rzadziej trafiają do terapeutów
zajmujących się problemem alkoholowym, co odzwierciedlają poniższe dane:

Tabela Nr 5

Usługi terapeutyczne dla osób uzależnionych i
współuzależnionych od alkoholu
2012r.
Ogółem osób

124

Kobiety

20

Mężczyźni

91

Kobiety współuzależnione od alkoholu

13

Dane na dzień 30.09.2012r.- NZOZ „JANTAR” Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Sępólnie
Krajeńskim

Tabela Nr 6

Usługi terapeutyczne dla osób uzależnionych
i współuzależnionych od alkoholu
2012r.
Dorosłe Dzieci Alkoholików - kobiety

4

Kobiety uzależnione od alkoholu

8

Mężczyźni uzależnieni od alkoholu

27

Kobiety współuzależnione od alkoholu

16

Ogółem

55

Dane na dzień 30.09.2012r.- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne SPAMED w Sępólnie
Krajeńskim
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Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim
Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim odnotowała w 2012 roku na terenie
naszej gminy 220 nietrzeźwych kierowców:
Tabela Nr 7

Nietrzeźwi kierowcy
kierowanie pojazdami mechanicznymi w stanie

83

nietrzeźwości (art. 178a § 1 kk)
kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości

102

(art. 178a § 2 kk)
kierowanie

pojazdami

mechanicznymi

po

15

kierowanie rowerem po użyciu 0,5‰ alkoholu

20

użyciu 0,5 ‰ alkoholu (art. 87 § 1 kw)

(87 § 2 kw)
Ogółem

220

Dane na dzień 30.09.2012r.- Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim

Niepokojący jest fakt, że od stycznia do września 2012 roku zatrzymano 7 osób
nieletnich będących pod wpływem alkoholu. Osoby te zostały oddane pod opiekę
rodziców, jednocześnie powiadomiono o w/w przypadkach sąd rodzinny w związku
z przejawianiem zachowań świadczących o demoralizacji.
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych

w Sępólnie

Krajeńskim w ramach swojej działalności podejmuje działania mobilizujące osoby do
poddania się diagnozie oraz podjęcia ewentualnego leczenia oraz terapii.
Tabela Nr 8

Liczba wniosków o wszczęcie postępowania celem skierowania osób na
leczenie odwykowe
Wnioskodawcy

2011

2012

Komenda Powiatowa Policji

33

33

3

3

Osoby indywidualne

5

6

Kurator Zawodowy Sądu

2

1

43

43

w Sępólnie Krajeńskim
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sępólnie Krajeńskim

Rejonowego w Tucholi
Ogółem

Dane na dzień 30.09.2012r. – GKRPA w Sępólnie Krajeńskim
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Zespoły realizujące zadania w zakresie motywowania do poddania się diagnozie w okresie
od stycznia do września 2012 roku odbyły 9 spotkań na, które wezwano 130 osób
(na wezwanie stawiło się 39 osób):


35 osób skierowano do terapeuty uzależnień,



1 osoba odmówiła rozmowy z terapeutą,



3 osoby przybyły na spotkanie w stanie nietrzeźwym.

Komisja skierowała do Sądu Rejonowego w Tucholi 14 wniosków o rozważenie
zobowiązań osób do podjęcia leczenia uzależnienia od alkoholu (5 spraw zakończono).
Aktualnie 11 spraw jest w toku z czego 2 z 2010 roku.
1. 2. ZJAWISKO NARKOMANII (DANE STATYSTCZNE)
Przedstawione przez Komendę Główną Policji dane pokazują, iż w ciągu ostatnich 12 lat
w Polsce z roku na rok wzrasta liczba osób podejrzanych o popełnienie czynów karalnych,
naruszających zapisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Niepokojące jest to, że problem ten dotyczy również osób nieletnich.
Przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 1999- 2011
Tabela Nr 9

Liczba
postępowań
wszczętych

Liczba
podejrzanych

- w tym
liczba
podejrzanych
nieletnich

2011

22.940

29.146

4.440

2010

20.832

26.865

4119

2009

20.260

26.204

3.598

2008

19.340

25.971

2.923

2007

19.056

27.936

2.945

2006

20.772

28.634

3.768

2005

18.194

28.170

3.629

2004

16.519

22.969

3.105

2003

12.968

16.914

2.357

2002

10.339

13.461

2.041

2001

8.237

9.952

1.804

2000

5.592

6.639

1.354

1999

4.225

4.777

954

(Dane: Komenda Główna Policji)
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Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim
Według danych uzyskanych z Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim
odnotowano (statystyki dotyczą Gminy Sępólno Krajeńskie):
- w 2011 roku (dane na dzień 30.09.2011r. ) – 19 przypadków przestępstw naruszenia
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
- w 2012 roku ( dane na dzień 30.09.2012r.)- 19 przypadków przestępstw naruszenia
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
Dane dotyczące Punktu Konsultacyjno-Profilaktycznego ds. Przeciwdziałania
Narkomanii przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim.
W okresie od stycznia do września 2012 roku przeprowadzono:


9 rozmów informacyjno-diagnozujących dotyczących problemu eksperymentowania
z narkotykami z rodzicami i opiekunami prawnymi osób nieletnich,



12 spotkań ambulatoryjnych z osobą uzależnioną od heroiny,



16 spotkań z uczniem eksperymentującym z marihuaną,



9 spotkań z uczniami, którzy na terenie szkoły palili marihuanę,

1. 3 RAPORT Z BADAŃ ESPAD 2011 R.

Badanie zostało wykonane na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Badanie przeprowadzono z młodzieżą klas trzecich szkół gimnazjalnych oraz drugich klas
ponadgimnazjalnych naszego kraju.

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ.

Picie napojów alkoholowych
Napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród
młodzieży szkolnej, podobnie jak ma to miejsce w dorosłej części społeczeństwa. Próby
picia ma za sobą 87,3% gimnazjalistów z klas III i 95,2% uczniów II klas szkół
ponadgimnazjalnych.
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Odsetek uczniów w wieku 15-16 lat, którzy pili napoje alkoholowe:
Wykres Nr 1

Odsetek uczniów w wieku 17-18 lat, którzy pili napoje alkoholowe:
Wykres Nr 2

Przynajmniej raz w życiu
4,8 %

piły alkohol

nie piły
95,2 %

W czasie ostatnich 12 miesięcy przed badaniem piło jakiekolwiek napoje alkoholowe
78,3% młodszych uczniów i 91,6% uczniów starszych.
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Odsetek uczniów w wieku 15-16 lat, którzy pili napoje alkoholowe:
Wykres Nr 3

Odsetek uczniów w wieku 17-18 lat, którzy pili napoje alkoholowe:
Wykres Nr 4

W czasie ostatnich 12 miesięcy
8,4 %

piły alkohol

nie piły
91,6 %

Na tym tle nie dziwi wyższy odsetek konsumentów w klasach starszych- większość uczniów
z tych klas w momencie badania była już pełnoletnia lub zbliżała się do wieku dorosłości.
Niewiele niższy odsetek konsumentów alkoholu wśród uczniów klas III gimnazjów
- głównie 15-16 latków

powinien budzić niepokój spoglądając na rzecz, czy to
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z perspektywy zdrowia publicznego, czy norm prawnych. Jak pokazują wyniki badania,
wśród 15-16 latków picie alkoholu stanowi normę, przynajmniej w sensie statystycznym.
Picie alkoholu w naszej kulturze, to raczej domena mężczyzn.

Wśród dorosłych

mieszkańców naszego kraju spotykamy wielokrotnie więcej niepijących kobiet, niż
mężczyzn abstynentów. Wśród nastolatków proporcje te są niemal wyrównane.
W 2011 roku zarówno w III klasach gimnazjów, jak wśród młodzieży starszej najbardziej
popularne było:
1. piwo,
2. wódka,
3. wino.
Każdy z trzech typów napojów jest bardziej popularny w klasach ponadgimnazjalnych
w porównaniu z klasami gimnazjalnymi.

Konsekwencje spożywania napojów alkoholowych
Picie napojów alkoholowych często sprzyja powstawaniu różnych problemów.
Problemy te występować mogą także bez związku z używaniem substancji, jednak picie
zwiększa prawdopodobieństwo ich pojawienia się. W jednym z pytań ankiety respondenci
otrzymali listę takich problemów z prośbą, aby określili, czy w czasie ostatnich 12 miesięcy
stały się ich udziałem. W innym pytaniu pojawiła się ta sama lista problemów z prośbą
o określenie czy doświadczali ich w związku z piciem.
Wśród gimnazjalistów najbardziej rozpowszechnią konsekwencją picia alkoholu były
problemy:


z rodzicami (13,8%),



gorsze wyniki w nauce lub pracy (12,4%),



problemy z przyjaciółmi (11,7%),



bójki (10,5%)



wypadki lub uszkodzenia ciała (9,8%).

W grupie uczniów szkół ponadgimnazjalnych najczęściej pojawiały się:


gorsze wyniki w nauce lub pracy (18,7%),



problemy z rodzicami (15,9%),



bójki (15,3%),



problemy z przyjaciółmi (13,5%)m



seks bez zabezpieczeń (13,1%).
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Najbardziej popularne konsekwencje picia alkoholu wśród uczniów szkół
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych:
Wykres Nr 5

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Uczniowie
gimnazjum

Uczniowie szkół
ponadgimnazjlanych

Dostępność substancji psychoaktywnych
Aby zbadać dostępność poszczególnych substancji psychoaktywnych poproszono
respondentów o oszacowanie, na ile trudne byłoby dla nich zdobycie każdej z nich, gdyby
tego

chcieli.

Skala

odpowiedzi

wyznaczona

„Niemożliwe” oraz „Bardzo łatwe”.
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była

przez

dwie

skrajne

możliwości:

Pozostawiono też możliwość odpowiedzi „nie wiem”. Ocenie badanych poddano
dostępność

napojów

wziewnych

oraz

alkoholowych,

poszczególnych

leków

uspokajających

środków

nielegalnych.

i

nasennych,

Należy

substancji

zwrócić

uwagę,

że w ocenach respondentów poziom dostępności napojów alkoholowych jest wysoki.
Uczniowie klas III gimnazjów, a więc młodzież w wieku 15-16 lat, uznali za bardzo łatwe
do zdobycia jest:


piwo – 49,3%,



wino – 39,5%



wódka – 33,4% uczniów.

Jedynie niewielki odsetek tej grupy badanych uznał za niemożliwe do zdobycia:


piwo (3,0%),



wino (5,4%),



wódkę (6,8%).

Można zauważyć, że większość badanych nie ma dużych trudności z dostępem do napojów
alkoholowych, mimo że według polskiego prawa sprzedaż i podawanie używek
nieletnim

jest

zabroniona.

Dostępność

poszczególnych

napojów

alkoholowych

w ocenach uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest znacznie wyższa, co nie powinno dziwić,
bowiem badani ze starszej grupy są juz pełnoletni lub do pełnoletniości niewiele im
brakuje. Kwestia dostępu do leków uspokajających i nasennych okazała się trudniejsza do
oceny. Trochę niżej oceniana była dostępność dopalaczy – 14,0% uczniów gimnazjum
i 15,4% - ze starszej

grupy uznało te substancje za bardzo łatwe do zdobycia. Brak

dostępu do nich zadeklarowało 15,5% 15-16-latków i 11,8% 17-18-latków. Warto także
zauważyć, że odsetek badanych, którzy nie potrafili ocenić dostępności dopalaczy, w obu
badanych

grupach,

są

zbliżone

do

odsetków

odpowiedzi

„nie wiem”

na

pytania

o dostępność takich substancji jak amfetamina, czy ecstasy i jednocześnie wyższe
niż analogiczne odsetki przy pytaniu o przetwory konopi.
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Ocena dostępności substancji wśród uczniów szkół gimnazjalnych oraz
ponadgimnazjalnych:
Wykres Nr 8

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Uczniowie gimnazjum
Uczniowie szkół ponadgimnazjlanych
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Rozdział II
Zasoby umożliwiające realizację Programu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim jest
instytucją polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom
przezwyciężenia

trudnych

sytuacji

życiowych,

których

nie

są

w

stanie

pokonać,

wykorzystując własne środki i możliwości. Pomocy udziela się osobom i rodzinom
w

szczególności

z

powodu

ubóstwa,

sieroctwa,

bezdomności,

bezrobocia,

niepełnosprawności, przemocy w rodzinie, alkoholizmu czy narkomanii itd.
Punkt Interwencji Kryzysowej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie
Krajeńskim
Celem działalności Punktu Interwencji Kryzysowej jest udzielanie kompleksowej pomocy
osobom znajdującym się w kryzysowych sytuacjach życiowych, którzy nie znajdują
sposobów samodzielnego poradzenia sobie z problemem i nie mają wystarczającego
wsparcia w swoim otoczeniu.
Punkt Interwencji Kryzysowej zapewnia bezpłatne wsparcie specjalistów:
- pracownik socjalny- pedagog,
- prawnik,
- pedagog- socjoterapeuta,
- kurator sądowy,
- poradnictwo rodzinne- pedagog.
Gminny Zespół Interdyscyplinarny przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie
Krajeńskim
Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w 2010 roku nałożyła na gminę
obowiązek powołania zespołów interdyscyplinarnych.
W skład zespołu wchodzą przedstawiciele:


jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,



gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,



policji,



kuratorskiej służby sądowej,



oświaty,



ochrony zdrowia,



lokalnych organizacji pozarządowych.
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Głównymi zadaniami GZI są:
1. pomoc rodzinom, osobom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym
w przezwyciężaniu ich problemów,
2. efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie
zaistniałego problemu,
3. współdziałanie

z

innymi

podmiotami

przy

rozwiązywaniu

problemu

i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia
pomocy w środowisku lokalnym.
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sępólnie
Krajeńskim
Komisja działa na mocy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
W skład jej wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki

i rozwiązywania

problemów alkoholowych.
Główne zadania GKRPA:


prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych

oraz

integracji

społecznej

osób

zagrożonych

wykluczeniem

społecznym,


zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z ZZA
i ich rodzin,



udzielanie

rodzinom,

w

których

występują

problemy

alkoholowe,

pomocy

psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrona ich przed przemocą,


prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania

problemów

alkoholowych

i

przeciwdziałania

narkomanii,

w szczególności dla dzieci i młodzieży,


wspomaganie

działalności

instytucji,

stowarzyszeń

działających

w

obszarze

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz profilaktyki .
Komisja w okresie 9 miesięcy 2012 roku zaopiniowała 36 wniosków o wydanie zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo– 14, od 4,5%
do 18% zawartości alkoholu- 12, powyżej 18% zawartości alkoholu- 10.
Zaopiniowano pozytywnie również 10 wniosków jednorazowych na sprzedaż alkoholu
do zawartości 4,5% alkoholu oraz piwo.
Środki finansowe z w/w wymienionych działań przeznaczane są na realizację
w/w Programu.
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Punkt Konsultacyjno - Profilaktyczny ds. Przeciwdziałania Narkomanii
przy Stowarzyszeniu ,,Dorośli - Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim:
Punkt Konsultacyjno Profilaktyczny ds. Przeciwdziałania Narkomanii zajmuje się:


pierwszym

kontaktem

i

diagnozą

młodych

ludzi

eksperymentujących

z narkotykami oraz innymi substancjami psychoaktywnymi;


informowaniem rodziców, opiekunów jak rozpoznać czy dziecko ma kontakt
z narkotykami;



rozpowszechnianiem bezpłatnych testów sprawdzających zawartość narkotyków
w moczu;



prowadzeniem

szkoleń

w

zakresie

rozpoznawania

i

sygnałów

świadczących

o kontakcie dziecka z narkotykami dla nauczycieli i rodziców;


zajęciami informacyjno – profilaktycznymi dla uczniów, nauczycieli i rodziców;



terapią ambulatoryjną dla uzależnionych od narkotyków



informowaniem

o

możliwości

podjęcia

terapii

w

ośrodku

we

współpracy

z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii uzależnień w Toruniu.
Placówki Oświatowe
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, instytucje oświatowe podejmują
działania, aby wprowadzić własny i dostosowany do potrzeb program profilaktyczny.
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega między innymi na:
1. podejmowaniu

działań

wychowawczych

i

profilaktycznych

wynikających

z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;
2. prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia;
3. organizacji zajęć psychoedukacyjnych w celu wspomagania wychowawczej funkcji
rodziny, zapobieganiu zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspieraniu ich
rozwoju;
4. organizacją warsztatów dla rodziców i nauczycieli w celu doskonalenia umiejętności
z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych;
Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim
Jednym z podstawowych zadań jakie realizuje policja jest inicjowanie i organizowanie
działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom
kryminogennym, współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi
i organizacjami społecznymi.
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim prowadzą m.in. działania
prewencyjne mające na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży ze szkół podstawowych,
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gimnazjalnych

oraz

ponadgimnazjalnych

konsekwencji

związanych

ze

spożywaniem

alkoholu czy też eksperymentowaniem z innymi substancjami zmieniającymi świadomość.
Działania prewencyjne skierowane także do osób dorosłych. Funkcjonariusze policji we
współpracy z tut. Ośrodkiem Pomocy Społecznej prowadzą monitoring w rodzinach gdzie
wdrożono procedurę „Niebieskiej Karty”. Wspólne wizyty odbywają się w godzinach
popołudniowo-wieczornych.
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ Jantar” w Sępólnie Krajeńskim
Stowarzyszenie stawia sobie za cel (przy współpracy z innymi instytucjami):


poprawę sytuacji materialno - bytowej rodzin i osób żyjących w ubóstwie;



zmniejszenie zjawiska bezdomności, alkoholizmu, narkomani i innych patologii
społecznych;



współpracę

z

organami

administracji

publicznej

(rządowej

koleżeńskiego

członków

i

samorządowej)

i innymi organizacjami pozarządowymi,


inicjowanie

i

rozwijanie

życia

i

sympatyków

Stowarzyszenia;


podejmowania innych działań sprzyjających realizacji misji i celów statutowych
Stowarzyszenia.

NZOZ „JANTAR” Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Sępólnie
Krajeńskim
Ośrodek prowadzi:


sesje indywidualne osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin;



zajęcia grupowe dla uzależnionych i osób współuzależnionych;



indywidualne wsparcie psychologiczne dla uzależnionych i współuzależnionych.



grupę OPT realizującą Osobisty Plan Terapii dla osób z ZZA (grupa terapeutyczna –
pogłębiona),



grupę terapeutyczno - warsztatową (głód alkoholowy) dla osób uzależnionych od
alkoholu,



zajęcia profilaktyczno-edukacyjne skierowane do gimnazjalistów, które prowadzą
nieodpłatnie terapeuci dotyczące tematyki uzależnienia od alkoholu i jego skutków.
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Grupy samopomocowe
(Trzeźwość, Al-Anon)
Grupa wsparcia, samopomocy, jest formą niespecjalistycznej pomocy psychologicznej,
wsparcia społecznego, w której członkowie świadczą sobie różnego rodzaju pomoc. Pomoc
może przyjmować formę dostarczania pożytecznych informacji, relacjonowania własnych
doświadczeń związanych z danym problemem, słuchania i akceptacji doświadczeń innych,
empatycznego zrozumienia i nawiązania kontaktów społecznych z osobami o podobnych
doświadczeniach.
Grupy samopomocowe zajmują się m.in.:


oparciem i pomocą dla osób utrzymujących trzeźwość,



podejmowaniem

działań

edukacyjno–terapeutycznych

mających

na

celu

poszerzenie wiedzy na temat współuzależnienia,


zintegrowaniem uczestników borykających się ze zjawiskiem współuzależnienia,



wprowadzaniem profilaktyki mającej na celu wskazanie form spędzania wolnego
czasu z dala od alkoholu.
Świetlica Terapeutyczna w Sępólnie Krajeńskim

Jest specjalistyczną placówką wsparcia dziennego, której działania koncentrują się wokół:


zapewnienia opieki dzieciom przebywającym „na ulicy”, wychowujących się
w rodzinach dysfunkcyjnych, w rodzinach z problemem alkoholowym oraz
w środowiskach niekorzystnych dla ich rozwoju;



udzielania wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom zaburzonym
i skrzywdzonym przez los;



diagnozowania sytuacji dziecka i rodziny;



wyposażania młodych ludzi w umiejętności radzenia sobie z trudnymi życiowymi
problemami i sytuacjami;



pokazywania jak można atrakcyjnie, twórczo i bezpiecznie spędzić czas wolny;



wsparcia rodziców w procesie wychowania i radzenia sobie z trudnymi życiowymi
sytuacjami;



zapewnienia pomocy w nauce.

Placówka proponuje następujące formy zajęć:


zajęcia opiekuńcze z wykorzystaniem technik plastycznych, informatycznych,



kulinarnych;



pomoc w nauce - „Pogotowie naukowe”;



zajęcia socjoterapeutyczne;



spotkanie indywidualne z rodzicami;



organizacja obozu terapeutycznego.
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Działania Świetlicy Terapeutycznej obejmują:
1. Grupę socjoterapeutyczną najmłodszą (dzieci w wieku 6 lat do 3 klasy szkoły
podstawowej).
2. Grupę socjoterapeutyczną średnią (dzieci od 4 do 6 klasy szkoły podstawowej)
3. Grupę socjoterapeutyczna najstarsza (młodzież od 1 do 3 klasy gimnazjum).
„ Stowarzyszenie Dorośli - Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim
Stowarzyszenie Dorośli - Dzieciom – między innymi skupia się na zagospodarowaniu czasu
wolnego dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych. Ponadto prowadzi Klub Młodych Twórców,
który jest miejscem spotkań młodych ludzi i umożliwia:


wymianę doświadczeń,



wspomaganie i rozwijanie potencjału twórczego młodzieży,



motywowanie młodzieży do samodzielnego poszukiwania różnych rozwiązań ich
problemów,



kreowanie liderów młodzieżowych,



autokreację i pracę nad sobą,



integrowanie młodzieży różnych środowisk , kultur i subkultur,



propagowanie lokalnej kultury, elementów ludowości oraz turystycznych walorów
naszego regionu w twórczej aktywności młodzieży,



stowarzyszenie w swoich szeregach skupia wolontariuszy z różnych krajów
i angażuje ich w działalność na rzecz społeczności lokalnej.
Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim

Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim pełni funkcję
ogólnodostępnej biblioteki publicznej, która ma za zadanie upowszechniać wiedzę
i kulturę w społeczeństwie.
W/w

instytucja

podejmuje

różnego

rodzaju

przedsięwzięcia

skierowane

do

dzieci

i młodzieży związane z profilaktyką uzależnień.
Centrum Kultury i Sztuki w Sępolnie Krajeńskim
Nadrzędnym celem działania CKiS jest pozyskanie i przygotowanie środowiska lokalnego
do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości. Ma w swojej
ofercie zajęcia jako atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego z dala od alkoholu
i narkotyków. Zajęcia te skierowane są do dzieci i młodzieży i mają charakter edukacyjny,
również w obszarze dotyczącym problemu uzależnienia.
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Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim
Przedmiotem działalności Centrum Sportu i Rekreacji jest realizowanie zadań własnych
Gminy Sępólno Krajeńskie z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji, m.in.:


organizacja zajęć, zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych,
propagowanie i realizacja wszystkich usług w zakresie sportu i masowej kultury
fizycznej.

Dzięki współpracy z Centrum Sportu i Rekreacji Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje
różnego rodzaju zajęcia sportowe (Turniej Piłkarski „Dzikich Drużyn”, Turniej Piłki
Siatkowej)

dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Sępólno Krajeńskie mające na celu

wskazania alternatywnych form spędzania czasu wolnego z dala od wszelkiego rodzaju
używek.
Rozdział III
Przeciwdziałanie alkoholizmowi – cele, zadania.
Podstawowe cele programu:
1. Ograniczenie i zmniejszenie rozmiarów negatywnych następstw nadużywania alkoholu.
2. Podniesienie

wiedzy

na

temat

konsekwencji

nadużywania

alkoholu

u

dzieci

i młodzieży.
3. Promowanie postaw trzeźwościowych.
4. Podnoszenie

skuteczności

działań

w

zakresie

przeciwdziałania

przemocy

w rodzinie
Cele są realizowane poprzez następujące zadania:
Zadanie I
Wspieranie placówek leczenia uzależnienia od alkoholu.
Tabela Nr 10

Lp.

1.

Nazwa zadania

 zwiększenie dostępności pomocy
terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu oraz
osób współuzależnionych

Odpowiedzialny
za realizację
zadania

Harmonogram
Realizacji
Uwagi

Ośrodek Pomocy
Społecznej

Realizacja luty –
grudzień 2013r.
Koszt realizacji zadania:
30.000zł.
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Zadanie II
Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.
Tabela Nr 11

Odpowiedzialny za
realizację zadania

Harmonogram
realizacji

Partnerzy w realizacji
zadania

Koszty

Ośrodek Pomocy
Społecznej,

Realizacja styczeń –
grudzień 2013r

Socjoterapeuci,
pedagodzy,
zatrudnieni w Świetlicy
Terapeutycznej

(w dni nauki
szkolnej)

Nazwa zadania
Lp.
1.



finansowanie bieżącej
działalności świetlicy
terapeutycznej dla dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych
(m. in. dożywianie, zajęcia
socjoterapeutyczne)

Czas realizacji
styczeń- grudzień
2013r.
Koszt realizacji
zadania:
43.000zł.
Czas realizacji
czerwiec/lipiec 2013r.



dofinansowanie obozu
socjoterapeutycznego,
który jest integralną
częścią całorocznej pracy

Socjoterapeuci,
pedagodzy,
zatrudnieni w Świetlicy
Terapeutycznej oraz
wolontariusze

z dziećmi ze świetlicy:
miejsce obozu : Funka

23

Koszt realizacji
zadania:
19.500zł

Zadanie III
Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności pomoc w zakresie ochrony przed
przemocą w rodzinie.
Tabela Nr 12

Odpowiedzialny za
Nazwa zadania

realizację zadania

Harmonogram realizacji
Koszty

Partnerzy w realizacji

Lp.

zadania
1.

Punkt Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Pomocy
Społecznej: psycholog,
socjoterapeuta,
pracownik socjalny,
kurator sądowy,

Cały rok 2013

Koszt realizacji
zadania:
27.000zł.

prawnik, poradnictwo
rodzinne
2.




Gminny Zespół
Interdyscyplinarny
organizowanie cyklicznych
szkoleń, praca w zespołach
roboczych, wizyty
pracowników socjalnych
z funkcjonariuszami policji
w środowiskach gdzie
wdrożono procedurę
,,Niebieskiej Karty"
udzielanie pomocy m. in.
prawnej i finansowej
ofiarom przemocy
w rodzinie (zadanie
w ramach GZI i grup
roboczych)

Ośrodek Pomocy
Społecznej,
Komenda Powiatowa
Policji,

Realizacja styczeń –
grudzień 2013r.

Sąd Rejonowy,
Kuratorzy Zawodowi,
Pracownicy Socjalni,
Praca ciągła

24

Zadanie IV
Działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Sępólnie Krajeńskim.
Tabela Nr 13

Odpowiedzialny za
realizację zadania

L.p

Nazwa zadania

Harmonogram
realizacji

Partnerzy w realizacji
zadania
Uwagi

1.

Komisja podejmuje działania
w kierunkach związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych
polegające m.in. na:


przyjmowaniu zgłoszeń
o przypadkach
wystąpienia nadużywania
alkoholu
z jednoczesnym
wystąpieniem przesłanek
zawartych w art. 24
ustawy,



praca w ramach zespołów
motywujących,



przygotowywanie
dokumentacji związanej
z postępowaniem
sądowym (opinie
biegłego psychologa
i psychiatry sądowego)



opiniowanie wniosków
o wydanie zezwoleń na
sprzedaż napojów
alkoholowych,

Ośrodek Pomocy
Społecznej,

styczeń – grudzień
2013r.

-----------------------------

Koszt realizacji
zadania:
36.000 zł

Członkowie oraz
Przewodniczący GKRPA

Wynagrodzenie dla
członków Komisji ustala
się za posiedzenie Komisji
w wysokości.
Przewodniczący 20%,
Zastępca 20%,
Sekretarz 50%,
Członek 10 %.
najniższego wynagrodzenia
pracownika określonego
przez ministra właściwego
do spraw pracy.
(w przypadku posiedzenia
gminnej komisji dwa razy
w miesiącu sekretarz
otrzymuje za 1 posiedzenie
50% najniższego
wynagrodzenia
określonego przez ministra
właściwego ds. pracy, za 2
posiedzenie 20% w/w
wynagrodzenia)

Koszt realizacji
zadania:
19.800zł.
Środki finansowe
wydatkowane w ramach
działalności Komisji
(obsługa administracyjnotechniczna):
materiały biurowe
delegacje, koszty
eksploatacyjne
pomieszczeń, szkolenia
członków komisji, zakup
znaczków pocztowych,
delegacje, akcesoria
komputerowe
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Zadanie V
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych.
Tabela Nr 14

l.p.

Odpowiedzialny za
realizacje zadania

Harmonogram
realizacji

Partnerzy w realizacji
zadania

Uwagi

Nazwa zadania

1.















wsparcie programów
Ośrodek Pomocy
Społecznej,
profilaktycznych szkół
podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych, Realizatorzy programów
organizowanie czasu
profilaktycznych (szkoły
wolnego dzieciom
podstawowe,
i młodzieży pochodzących
gimnazjalne,
z rodzin dysfunkcyjnych
ponadgimnazjalne)
( organizacja Turnieju
Piłkarskiego „Dzikich
Organizacje
Drużyn” –pod hasłem
pozarządowe, instytucje
„ Jestem szczęśliwy, bo
kultury
jestem wolny od
uzależnień”, Turniej Piłki
Centrum Kultury i Sztuki
Siatkowej),
rockowe koncerty z
Sołectwa
elementami profilaktyki
uzależnień,
Komenda Powiatowa
festyn rodzinny
Policji
o charakterze
integracyjnym, edukacyjnoprofilaktycznym
Oddział Odwykowy
zorganizowany na terenie
Wojewódzkiego Szpitala
wiejskim
dla Nerwowo
obchody dnia dziecka dla
i Psychicznie Chorych
dzieci i młodzieży z rodzin
w Świeciu
dysfunkcyjnych,
wspomaganie działań
prewencyjnych KPP w
Sępólnie Krajeńskim
Kuratorzy
zorganizowanie gwiazdki
dla dzieci i ich rodziców
uczęszczających do
świetlicy terapeutycznej
promocja życia
w trzeźwości
inne działania (szkolenia
różnych grup zawodowych)
– w zakresie rozwiązywania
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Realizacja zadania:
styczeń- grudzień
2013
Koszt realizacji
zadania:
58.200zł

i profilaktyki alkoholizmu

Zadanie VI
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i grup samopomocowych,
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Tabela Nr 15

Odpowiedzialny
za realizację
zadania
l.p

1.

Partnerzy w
realizacji
zadania

Nazwa zadania

Profilaktyka, działalność informacyjna
i edukacyjna w zakresie rozwiązywania
problemów
alkoholowych
u
osób
uzależnionych od alkoholu i osób
współuzależnionych

(otwarty konkurs
ofert dla
organizacji
pozarządowych
przeprowadzony
przez Urząd
Miejski w Sępólnie
Krajeńskim)

Harmonogram
realizacji

Uwagi

styczeń – grudzień
2013r.

Koszt realizacji
zadania:
18.500zł.

2

luty – grudzień
2013r.
Wspomaganie działalności grup
samopomocowych

Ośrodek Pomocy
Społecznej (na
podstawie ofert)

Koszt realizacji
zadania:
3.000zł
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Rozdział IV
Przeciwdziałanie narkomanii – cele, zadania.

Podstawowe cele programu:
1. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat negatywnych konsekwencji zażywania
substancji psychoaktywnych oraz podkreślenie znaczenia działań profilaktycznych.
2. Zwiększenie zasobów profesjonalnie przygotowanych osób realizujących działalność
profilaktyczną.
3. Współpraca z różnego rodzaju instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem
narkomanii.
4. Udzielanie rodzinom, pomocy psychospołecznej i prawnej.
Cele są realizowane po przez następujące zadania:
Zadanie I
Wspomaganie działalności organizacji pozarządowych realizujących powyższe
zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów narkomanii.

Tabela Nr 16

Odpowiedzialny za
realizację zadania

Harmonogram
realizacji

Partnerzy w
realizacji zadania

Uwagi

Nazwa zadania
Lp.

1.

Prowadzenie kampanii
edukacyjnych obejmujących
problematykę narkomanii
adresowanych w szczególności do
określonych grup docelowych
(młodzieży szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych)

Ośrodek Pomocy
Społecznej
Organizacje
pozarządowe
(otwarty konkurs ofert
przeprowadzony przez
Urząd Miejski w
Sępólnie Krajeńskim)

styczeń- grudzień
2013r.

Koszt realizacji
zadania:
15.000zł.

28

Zadanie II
Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych
z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku.
Tabela Nr 17

Lp.

Nazwa zadania

1.

Wspieranie szkół podstawowych
oraz gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych
w rozwijaniu działań
profilaktycznych

2.

3

Wspieranie merytoryczne kadry
pedagogicznej przy
opracowywaniu szkolnych
programów profilaktycznych
Prowadzenie punktu
konsultacyjnego dla osób
eksperymentujących z
narkotykami

Odpowiedzialny za
realizację zadania

Harmonogram
realizacji

Partnerzy w realizacji
zadania

Uwagi

Ośrodek Pomocy
Społecznej,
Praca ciągła
Placówki oświatowe,
Organizacje
pozarządowe

Ośrodek Pomocy
Społecznej,
Placówki oświatowe
Ośrodek Pomocy
Społecznej
Instytucje i organizacje
pozarządowe
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W okresie roku
szkolnego
Praca ciągła

Zadanie III
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy z zażywaniem bądź
eksperymentowaniem z narkotykami pomocy socjalnej, psychospołecznej
i prawnej.

Tabela Nr 18

l.p.
1.

Nazwa zadania







3

Harmonogram
realizacji

Partnerzy w realizacji
zadania

Uwagi

Pomoc dla rodziców dzieci
zażywających narkotyki poprzez:


2.

Odpowiedzialny za
realizacje zadania

informowanie o formach
pomocy dzieciom i
młodzieży zażywającym
narkotyki,
wykrywanie zagrożeń
narkotycznych
występujących w
rodzinach,
uświadamianie członkom
rodzin zagrożeń
wynikających z
narkomanii,
dokonywanie przez
pracowników socjalnych
diagnozy sytuacji w
rodzinach dotkniętych
problemem narkomanii,

Prowadzenie specjalistycznego
poradnictwa: psychologicznego,
pedagogicznego,
socjoterapeutycznego i prawnego.

Prowadzenie punktu
konsultacyjnego dla osób
eksperymentujących z
narkotykami

Ośrodek Pomocy
Społecznej,
Praca ciągła
Instytucje i organizacje
pozarządowe,
Punkt Interwencji
Kryzysowej

Ośrodek Pomocy
Społecznej
Instytucje i organizacje
pozarządowe
Punkt Interwencji
Kryzysowej
Ośrodek Pomocy
Społecznej
Instytucje i organizacje
pozarządowe
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Praca ciągła
Praca ciągła

Zadanie IV
Szkolenie grup zawodowych zaangażowanych w problematykę narkomanii,
zwiększenie liczby kompetentnych realizatorów programów profilaktycznych.
Tabela Nr 19

Odpowiedzialny za
realizację zadania

Harmonogram
realizacji
Uwagi

l.p

Nazwa zadania
Partnerzy w realizacji
zadania

1.

Prowadzenie szkoleń
podnoszących kwalifikacje
zawodowe osób realizujących
zadania profilaktyczne obejmujące
problematykę narkomanii, w
szczególności dla:

Ośrodek Pomocy
Społecznej
Instytucje i organizacje
pozarządowe

1. pracowników szkół i
placówek oświatowych,
2. pracowników socjalnych,
3. socjoterapeutów
pracujących w świetlicy
terapeutycznej,
4. kuratorów sądowych,
5. dzielnicowych, specjalisty
ds. nieletnich
2.

Prowadzenie stałego systemu
wymiany informacji na temat
działań podejmowanych
w zakresie rozwiązywania
problemów związanych z
posiadaniem, zażywaniem
substancji psychoaktywnych

styczeń- grudzień
2013r.

Ośrodek Pomocy
Społecznej,

styczeń- grudzień
2013r

- Zespół Szkół Nr 1,
- Zespół Szkół Nr 2,
- Zespół Szkół Nr 3,
- Zespół Szkół Lutowo,
- Zespół Szkół Wałdowo,
- Szkoła Podstawowa
Wiśniewa,
- Szkoła Podstawowa Zalesie,
- Szkoła Podstawowa Zboże,
- Świetlica Terapeutyczna w
Sępólnie Krajeńskim,
- Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w
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Sępólnie Krajeńskim,
- Liceum Ogólnokształcące w
Sępólnie Krajeńskim,
- Komenda Powiatowa Policji,
- Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Doktór”
w Sępólnie Krajeńskim,
-NZOZ SPAMED w Sępólnie
Krajeńskim,
- Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Sępólnie
Krajeńskim,
- Zespół Kuratorów Sądowych,
-Inne instytucje i organizacje
pozarządowe,

Rozdział V
Wskaźniki monitoringu w 2013 roku i spodziewane efekty realizacji Programu:
1. liczba osób objętych terapią,
2. liczba osób objętych działaniami pomocowymi- m.in. współuzależnieni, dzieci z grup
ryzyka, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym,
3. liczba

dzieci,

młodzieży

i

dorosłych

objętych

działaniami

profilaktycznymi,

edukacyjnymi i informacyjnymi.
Spodziewane efekty realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych:
1. Wzrost

inicjatyw

społeczności

lokalnej

podejmowanych

na

rzecz

zapobiegania

alkoholizmowi i narkomanii, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży jak również pomocy
osobom uzależnionym.
2. Zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w formach alternatywnego spędzania czasu
wolnego.
3. Wzrost wiedzy mieszkańców gminy na temat możliwości uzyskania pomocy.
4. Pogłębienie wiedzy o zjawisku przemocy domowej i sposobach radzenia sobie z tym
problemem.
5. Zwiększenie wiedzy młodzieży i dorosłych na temat negatywnych skutków uzależnień.
6. Zmiana stereotypów utrudniających świadczenie pomocy osobom tego wymagających.
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Rozdział VI
Źródła finansowania programu
Gminny

Program

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

oraz

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 będzie realizowany przez cały rok kalendarzowy
w ramach środków finansowych, stanowiących dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych (100% wydatków). W związku z tym, iż trudno przewidzieć kwotę
z w/w źródła „nadwyżka” zostanie wykorzystana zgodnie z ustawą o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Rekomendacjami PARPA na rok 2013.
Plan budżetu na 2013 rok to kwota 270.000 złotych.
Sposób kontroli realizacji programu.
Nadzór nad realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 sprawuje Dyrektor Ośrodka
Pomocy Społecznej.
Dyrektor

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

składa

roczne

sprawozdanie

merytoryczno-

finansowe z wykonania programu Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego oraz Radzie Miejskiej
w Sępólnie Krajeńskim.
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Rozdział VII
Dane adresowe instytucji (zasoby) wspierających realizację działań Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii.

Tabela Nr 20

Lp. Instytucja
Ośrodek Pomocy Społecznej
1.

2.

Punkt Interwencji Kryzysowej

3.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

4.
5.

Punkt Konsultacyjno- Profilaktyczny
przy Stowarzyszeniu „DorośliDzieciom”
Komenda Powiatowa Policji

6.

Klub Abstynenta „Jantar”

7.

Świetlica Terapeutyczna

8.

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”

9.

Biblioteka Publiczna im. Jarosława
Iwaszkiewicza

10.

Centrum Kultury i Sztuki

11.

Centrum Sportu i Rekreacji

12.

Zespół Szkół Nr 1 w Sępólnie
Krajeńskim
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Dane kontaktowe
ul. Szkolna 8
89-400 Sępólno Krajeńskie
Email: ops@ops-sepolno.pl
Tel. 052 388 84 50
Fax. 052 388 84 51
Strona internetowa: www.ops-sepolno.pl
Tel. 052 388 84 50
052 388 84 56
604 739 248
ul. Szkolna 8
89-400 Sępólno Krajeńskie
Email: ops@ops-sepolno.pl
Tel. 052 388 84 50
Fax. 052 388 84 51
ul. Szkolna 8
89-400 Sępolno Krajeńskie
Tel. 052 388 53 06
ul. T. Kościuszki 8
89-400 Sępólno Krajeńskie
Tel. 052 389 02 21 lub 112
ul. Szkolna 8
89-400 Sępólno Krajeńskie
Tel. 052 388 58 05
Email: klubjantarsepolno@wp.pl
Strona internetowa:
www.stowarzyszenie-jantar.pl
ul. Baczyńskiego 2
89-400 Sępólno Krajeńskie
Tel./fax. 052 388 53 00
ul. Szkolna 8/7
89-400 Sępólno Krajeńskie
Tel. 052 388 53 06
Strona internetowa: www.doroslidzieciom.neostrada.pl
Email: dorośli-dzieciom@wp.pl
ul. Wojska Polskiego 22
89-400 Sępólno Krajeńskie
Tel. 052 388 02 20
ul. T. Kościuszki 4
89-400 Sępólno Krajeńskie
Tel. 052 388 01 60
ul. Chojnicka 19
89-400 Sępólno Krajeńskie
http://www.csir-sepolno.pl
ul. Wojska Polskiego 34,
89-400 Sępólno Krajeńskie

13.

Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie
Krajeńskim

14.

Zespół Szkół Nr 3 w Sępólnie
Krajeńskim

15.

Liceum Ogólnokształcące w
Sępólnie Krajeńskim

16.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w
Sępólnie Krajeńskim

17.

Zespół Szkół w Wałdowie

18.

Szkoła Podstawowa w Zalesiu

19.

Zespół Szkół w Lutowie

20.

Szkoła Podstawowa w Zbożu

21.

Szkoła Podstawowa w Wiśniewie

tel./fax (52) 388-21-30
www: http://www.naszajedynka.y0.pl
e-mail: gimbus1@poczta.onet.pl
ul. Hallera 29,
89-400 Sępólno Krajeńskie
tel./fax (052) 388-26-86
e-mail: zss2001@email.net.pl
ul. Szkolna 1
89-400 Sępólno Krajeńskie
tel./ fax (52) 3882675
gmn_pod3@interia.pl
ul. Młyńska 42, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel./fax (52) 388-21-54
http://www.losepolnokraj.pl
e-mail: lo_sepolno_kraj@eduapple.pl
szkola@losepolnokraj.pl
ul. Przemysłowa 15
89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 21 07
Wałdowo 90
89 – 400 Sępólno Krajeńskie
tel. 052 388 44 83
Adres e-mail: kontakt@waldowo.pl
Szkoła Podstawowa w Zalesiu
Zalesie 36
89-400 Zalesie
telefon: 0523882032
fax: 052388203
Zespół Szkół w Lutowie
Lutowo 1
89-406 Lutowo
telefon: 0523884378
fax: 0523884378
Zboże 10,
89-400 Sępólno Krajeńskie
tel./fax (52) 388-55-76
Szkoła Podstawowa w Wiśniewie
Wiśniewa 14
89-400 Wiśniewa
Poczta: Sępólno Krajeńskie
telefon: 0523882097
fax: 0523882097
www.wisniewa.republika.pl
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