Sprawozdanie
z realizacji

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

w Gminie Siechnice za 2013 rok

marzec 2014 r.

Wstęp
Zgodnie z zapisem art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu
w

trzeźwości

i

przeciwdziałaniu

alkoholizmowi

działania

z

zakresu

profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych są realizowane w formie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego przez Radę Miejską
w Siechnicach.
Zgodnie z zapisem art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
narkomanii zadania z zakresu profilaktyki narkotycznej realizowane są w formie Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanego przez Radę Miejską w Siechnciach.
Zgodnie z zapisem art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie realizowane są w formie Gminnego Programu Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie uchwalanego przez Radę Miejską.
Podmiotami inicjującymi i realizującymi zadania z zakresu profilaktyki uzależnień
(problemów alkoholowych, przemocy oraz narkotycznych) na terenie gminy Siechnice jest
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki Uzależnień, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
Gminna

Komisja

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

oraz

Gminny

Zespół

Interdyscyplinarny.
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Szczegółowy opis zadań realizowanych w 2013 roku:

Profilaktyka uzależnień – alkoholizm i narkomania

Zadanie:
Zwiększenie dostępności

i skuteczności udzielanej

pomocy dla osób

uzależnionych, a także osób zagrożonych uzależnieniami, kierowanych do Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA).

Jednym z zadań realizowanych przez gminę w rozwiązywaniu problemów uzależnień
jest powołanie do działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
której zadaniem jest podejmowanie inicjatyw zmierzających do ograniczenia spożycia
napojów alkoholowych i działania na rzecz trzeźwości, zmiany struktury spożywania napojów
alkoholowych oraz przeciwdziałania i usuwania następstw nadużywania alkoholu. Zadaniem
Komisji jest również prowadzenie rozmów motywujących do podjęcia leczenia. Wnioski do
komisji kierowane są przez Policję, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, kuratorów
rodzinnych, pedagogów szkolnych, a także przez rodziny osób uzależnionych lub
znajdujących się w sytuacjach kryzysowych. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Siechnice liczyła 6 członków będących przedstawicielami jednostek
i instytucji działających na terenie gminy.
W 2013 roku do GKRPA wpłynęło 30 wniosków o podjęcie działań zmierzających do
zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego. Na rozmowę z Komisją wezwano 30 osób,
w tym zgłosiły się 24 osoby i czterech członków rodzin.
Komisja skierowała 17 wniosków na badanie stopnia uzależnienia (badanie biegłego
psychiatry i psychologa) oraz skierowała

17

wniosków do sądu o zobowiązanie do

leczenia odwykowego.
Zadanie:
Udzielanie

rodzinom,

w

których

występują

problemy

uzależnień

pomocy

społecznej, psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed
przemocą.

Punkt Konsultacyjny
Punkt Konsultacyjny w gminie Siechnice istnieje od 2007 r. Zatrudnieni w nim są:
psycholog, psychoterapeuta oraz od 2013 roku prawnik.
Zadaniem Punktu jest udzielanie pomocy i wsparcia w ramach prowadzonej przez
gminę profilaktyki pierwszorzędowej. Do Punktu trafiają osoby uzależnione od alkoholu,
rodziny osób uzależnionych poszukujących wsparcia (współuzależnione) oraz dotknięte
przemocą domową. Pracownicy Punktu prowadzą też interwencję kryzysową wobec osób
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dotkniętych trudną sytuacją życiową (nagła śmierć, klęski żywiołowe). Do Punktu kierowane
są osoby uzależnione od alkoholu oraz członkowie ich rodzin (osoby współuzależnione),
osoby

u

których

występuje

podejrzenie

przyjmowania

narkotyków

oraz

osoby

doświadczające przemocy w rodzinie. Po pomoc zgłaszają się osoby w poczuciu:
bezradności i bezsilności w radzeniu sobie z nałogiem, silnego uzależnienia, braku
motywacji, niskiej samooceny. Pomoc udzielana jest na konsultacjach bezpośrednich (jedno
lub kilka spotkań). W niektórych przypadkach osoby kierowane są do placówek
specjalistycznych (np. ZLU w Czarnym Borze, w Legnicy czy Ośrodek MONAR
w Milejowicach). Z oferty Punktu Konsultacyjnego korzystali: podopieczni Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej,

których pracownicy socjalni zauważali problemy,

osoby

wzywane na posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dzieci
oraz rodziny zgłaszane przez pedagogów szkolnych, osoby poszukujące pomocy
w rozwiązywaniu problemów wobec osób najbliższych, u których występowało jedno
z uzależnień lub problemy wymagające konsultacji i porady prawnej.
W 2013 r. pracownicy Punktu Konsultacyjnego realizowali zadania w następujących dniach:


psychoterapeuta:
poniedziałki – 3 godziny (16:00-18:00)
czwartki – 2 godziny (9.30: 11.30)



psycholog:
środy 3 godziny (11:30-14:30) – w przypadku zgłoszenia telefonicznego możliwe
było przedłużenie dyżuru raz w miesiącu do godz. 17.00; w XI i XII 2013 r. psycholog
pełnił dyżur w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w UM w Siechnicach
(3 dyżury po 2 godz.)



prawnik:
czwartki - 3 godziny (14:00 – 17:00)

Statystyka udzielonych porad:
Liczba osób

Liczba porad

Osobom z problemem alkoholowym

64

178

Członkom rodzin osób uzależnionych

42

144

Problemy wychowawcze zgłaszane przez
szkoły
Konsultacje pracowników GOPS

15

21

10

23

Współpraca z Policją

7

4

Inne (współpraca z kuratorami Sądu w

28

44

Porady prawne

30

42

RAZEM

238

456

Zakres udzielonych porad:

Oławie, we Wrocławiu, z PCPR, konsultacje
telefoniczne)
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W 2013 r. kontynuowana była współpraca z terapeutami z MONAR w Milejowicach w
zakresie narkomanii. Udzielali oni porad za pośrednictwem telefonu, którego numer
udostępniony jest na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Osobom
zainteresowanym uzyskaniem informacji telefonicznej zależy na zachowaniu anonimowości.
Ponadto specjaliści konsultowali trudne do zdiagnozowania przypadki osób korzystających
ze świadczeń pomocy społecznej wobec których istniało podejrzenie zażywania środków
psychotropowych.

Poradami

terapeutów

posiłkował

się

również

asystent

rodziny

w przypadkach podejrzenia zażywania przez podopiecznych środków psychotropowych.
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Zadanie:
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności dla
dzieci i młodzieży, w tym zajęć sportowo-edukacyjnych, a także działań na
rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozaszkolnych programach
opiekuńczo-wychowawczych
1) Programy profilaktyczne realizowane w szkołach i przedszkolach na terenie
gminy:
W szkołach i przedszkolach na terenie gminy realizowany był program „Jak
budować wzajemne porozumienie” – wczesne zapobieganie przemocy i uzależnieniom
wśród dzieci i młodzieży. W programie uczestniczyło:
Odbiorcy programu

Liczba uczestników

przedszkola

386

Klasy „0”

444

Klasy I - III

680

Klasy IV - VI

466

gimnazjaliści

358

rodzice

60

kadra pedagogiczna

90

W sumie:

2334 uczniów
90 nauczycieli
60 rodziców
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W 2013 roku 3 pedagogów wzięło udział w szkoleniu dla realizatorów szkolnego programu
profilaktyki używania substancji psychoaktywnych przeznaczonego dla młodzieży w wieku 12
– 14 lat „UNPLAGGED” zorganizowanego przez Departament Polityki Zdrowotnej, Wydział
Zdrowia,

Dział

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Uzależnień

Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Zakład Lecznictwa Odwykowego dla
Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze.
2) Program „Bezpieczni na drodze”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Policją realizował program
„Bezpieczni na drodze – odpowiedzialność wszystkich uczestników ruchu drogowego”.
W ramach programu działaniami objęte były oprócz dorosłych, również dzieci w szkołach
podstawowych, dla których odbyły się pogadanki na temat bezpiecznego zachowania na
drodze, zarówno jako pieszy jak i jako pasażer. Dzieci otrzymały ulotki „Mamo, tato dajecie
mi przykład”, „Rodzina za pasem”, „Pierwsze kroki na drodze”, także breloczki „Zachowaj
trzeźwy umysł”
3) Profilaktyka narkotyczna w szkołach
W

2013 r. kontynuowano współpracę z terapeutami z Ośrodka MONAR

w Milejowicach w ramach profilaktyki narkotycznej w szkołach. Przeprowadzone zostały
warsztaty

profilaktyczne dla uczniów klas I – VI

w Szkole Podstawowej w Świętej

Katarzynie.
Zadanie:
Organizowanie akcji
informacyjno – edukacyjnych
z przeciwdziałaniem nietrzeźwości kierowców na drogach

związanych

Program Bezpieczni na drodze – odpowiedzialność wszystkich uczestników ruchu
drogowego” obejmował swoim działaniem nie tylko dzieci ale również dorosłych
użytkowników ruchu drogowego . W związku z tym Policja prowadziła akcje kontrolno –
informacyjne wśród kierowców.
W ramach programu Policja przeprowadziła 120 kontroli drogowych, wręczyła 243 ulotki
(120 dla kierowców i 123 dla pasażerów), a także breloczki „Odpowiedzialny kierowca”,
„Zachowaj trzeźwy umysł”.
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4) Pozaszkolne formy profilaktycznej działalności informacyjnej i profilaktycznej
dla dzieci i młodzieży
Świetlice środowiskowe
Na terenie gminy w 2013 r. działały 3 świetlice środowiskowe realizujące program
wychowawczy i profilaktyczny: w Siechnicach, Świętej Katarzynie i Kotowicach. Działania
świetlic ukierunkowane są na wsparcie dzieci i młodzieży jako pozalekcyjnej formy
spędzania wolnego czasu.
W ramach zadań świetlice prowadziły zajęcia profilaktyczne, dydaktyczne, wychowawcze
dla dzieci i młodzieży polegające na zagospodarowaniu czasu wolnego, a w szczególności
była to pomoc w nauce i w uzupełnianiu zaległości edukacyjnych, prowadzone były zajęcia
tematyczne

umożliwiające

dzieciom

opanowanie

zdrowego

stylu

życia,

rozwijanie

zainteresowań, rozwijanie umiejętności interpersonalnych, wychowawcy prowadzili stałą
współpracę z rodziną (nawiązywanie kontaktów z rodzicami lub opiekunami dziecka,
prowadzenie rozmów indywidualnych i zajęć grupowych, zachęcanie rodziców do działań na
rzecz dzieci i świetlicy). Świetlice współpracowały też z innymi instytucjami wspierającymi
rodzinę (kuratorzy, szkoły, placówki medyczne, organizacje pozarządowe).
W ramach zajęć dzieci otrzymywały dożywianie: bułki słodkie, słodycze oraz kanapki
(robione we własnym zakresie).
Dane statystyczne dotyczące ilości dzieci uczestniczący w zajęciach:
Nazwa świetlicy
Świetlica

środowiskowa

Liczba dzieci biorących udział w zajęciach w
2013 r.
w
1080 dzieci
(12 dzieci x 10 spotkań w miesiącu x 9 m-cy)

Siechnicach
Świetlica środowiskowa w Świętej

280 dzieci
(10 dzieci x 4 spotkania w miesiącu x 7 m-cy)

Katarzynie

Świetlica nie funkcjonowała
od września do listopada 2013 r.
Świetlica

środowiskowa

Kotowicach

w

468 dzieci
(13 dzieci x 4 spotkania w miesiącu x 9 m-cy)

5) Wypoczynek letni
W ramach akcji wakacyjnej zorganizowany został wypoczynek letni nad morzem dla
dzieci z terenu gminy. W kolonii uczestniczyło 40 dzieci, które otrzymały dofinansowanie ze
środków gminnego funduszu profilaktyki. Kolonie odbyły się w Mielnie. Jednocześnie
zorganizowany został obóz rekreacyjno – sportowy w Mierzynie na skraju Puszczy Noteckiej
dla 20 uczniów gimnazjum.
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Dofinansowanie otrzymały dzieci, które ze względu na trudną sytuację bytową rodzin nie
miałyby możliwości wyjazdu na wakacje. W przyznaniu miejsc kolonijnych uczestniczyli
pedagodzy szkolni oraz pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
opiekujący się rodzinami.
6) Zajęcia feryjne i wakacyjne
W czasie wakacji letnich sołectwo Ozorzyce zorganizowało zajęcia profilaktyczne,
dydaktyczne i wychowawcze dla 15 dzieci z Ozorzyc i Bogusławic, polegające na
zagospodarowaniu wolnego czasu podczas wakacji. Dzieci uczestniczyły w zabawach
integrujących, zajęciach plastycznych i sportowych a także wzięły udział w wycieczkach
zorganizowanych na basen do Oławy i Strzelina oraz na stadion do Wrocławia.
7) Programy dla rodzin „Postaw na rodzinę”
W ramach profilaktyki prorodzinnej kontynuowano projekt „Postaw na rodzinę”
skierowany

do

rodzin

z

terenu

gminy

Siechnice.

Projekt

zakładał

wzmocnienie

międzypokoleniowych więzi rodzinnych i przyjmowania wzorców mających na celu ochronę
najmłodszych przed podejmowaniem działań ryzykownych. W ramach projektu w dniu 22
czerwca 2014 r. zorganizowano piknik rodzinny w Siechnicach.

Zadanie:
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń
służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

i

osób

fizycznych

W 2013 r. dofinansowano działania z zakresu profilaktyki uzależnień realizowane przez:
1. Sołectwo w Zacharzycach– program: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym. działania profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży sołectwa Zacharzyce” zakup urządzeń na plac zabaw;
2. Sołectwo Groblice – program: „Za moich czasów to…” spotkanie wielopokoleniowe;
3. LKS „Szaluna – 1970” Zębice – program: „Spotkanie integracyjne – Mikołajki” ;
4. Program GOPS w Siechnicach:

„Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

z terenu gminy Siechnice”
5. Program GOPS w Siechnicach: „Rozwinąć skrzydła w rodzinnej”
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Oferty wyłonione w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych w roku 2013
dofinansowane ze środków profilaktycznych:
1. Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Świętej Katarzynie - program: „Adepci Akademii
Twórczej Aktywności przeciw uzależnieniom i patologiom społecznym. Program
profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Siechnice”
2. Stowarzyszenie TERAZ GMINA w Zębicach – program „Wakacje nieprowincionalne
z pomysłem”
3. Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji ARAWASHI – program „Rozwinąć skrzydła
w rodzinie – kontynuacja grupy socjoterapeuyucznej”

Zadanie:
Inicjowanie działań zmierzających do kształtowania polityki lokalnej dotyczącej
obrotu napojami alkoholowymi:
Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu
Ilość punktów sprzedaży
Łączny limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5%
alkoholu uchwalony przez Radę Gminy Święta Katarzyna
Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy)
Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne)

2013

65
50
15

Zadanie:
Działania w zakresie obrotu napojami alkoholowymi na terenie gminy
w 2013r. przedstawiają się następująco:

Ilość punktów sprzedaży

2013

Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy)

40

Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu
powyżej 18% przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
(sklepy)
Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale
gastronomiczne)

37

Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu
powyżej 18% przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

4

12

10

(lokale gastronomiczne)
Liczba jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
wydanych w 2013 r.
Liczba zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych
ważnych w 2013 r.

16
111 sklepy
22
gastronomia

Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

67 sklepy
1 gastronomia

Liczba cofniętych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

0

W ramach posiadanych uprawnień Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych opiniuje wnioski o udzielenie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
W 2013 roku wpłynęło do zaopiniowania 20 wnioski o wydanie pozwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych

oraz o wydanie

16 jednorazowych pozwoleń (organizowanie

festynów, imprez plenerowych itp.). Pozytywną opinię otrzymało 100% wniosków.
Zadanie:
Prowadzenie działań kontrolno-interwencyjnych w zakresie przestrzegania
zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
( w tym badanie dostępności sprzedaży alkoholu nieletnim)
W 2013 r. realizowany był program

„Zakup kontrolowany – lokalny monitoring

sprzedaży alkoholu nieletnim”, którego celem było ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom
niepełnoletnim oraz przeciwdziałanie spożyciu alkoholu w tej grupie wiekowej.
W ramach projektu została zorganizowana konferencja „Odpowiedzialna sprzedaż alkoholu”
w której udział wzięło 14 przedstawicieli punktów sprzedaży alkoholu z terenu gminy
Siechnice.
W celu realizacji działań wynikających z projektu został powołany Zespół ds.
monitorowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2013 w zakresie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim na trenie gminy Siechnice.
Zespół przeprowadził rozmowy pouczające o odpowiedzialności związanej ze sprzedażą
alkoholu z 18 przedstawicielami punktów sprzedaży.
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Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie
Zadanie:
Współdziałanie
instytucji
w
zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

budowy

spójnego

systemu

W roku 2011 został powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny skupiający
przedstawicieli instytucji, organizacji i jednostek organizacyjnych działających na terenie
gminy Siechnice. Do Zespołu wpływają „Niebieskie Karty” założone przez uprawnione
instytucje dla rodzin w których zaistniało podejrzenie stosowania przemocy domowej.
W latach 2012 – 2013 do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 29 Niebieskich Kart
z czego w 2013 r. - wpłynęło – 14.
Zespół podjął decyzję o zamknięciu 13 Niebieskich Kart z uwagi na zrealizowanie
indywidualnego planu pomocy i ustaniu przemocy w rodzinie.
Zadanie:
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
przeciwdziałania przemocy
W 2013 r. zakupiony został pakiet materiałów reklamowych dla mieszkańców gminy
w ramach ogólnopolskiej kampanii „Reaguj na przemoc”. Ulotki i plakaty przekazane zostały
do instytucji użyteczności publicznej (szkoły, ośrodki zdrowia, parafie, policja, ośrodek
pomocy społecznej) oraz udostępniane na tablicach informacyjnych.

Zadanie:
Systematyczne podnoszenie kwalifikacji Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
służb instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz
ofiar przemocy w rodzinie.
W 2013 roku zorganizowane zostało szkolenie dla przedstawicieli służb działających
na terenie gminy Siechnice. Program spotkania obejmował 2 dni szkoleniowe w którym
udział wzięli przedstawiciele GOPS, Służby Zdrowia, Straży Miejskiej, Policji, Placówek
Oświatowych, Sądu Rejonowego w Oławie)
Ilość osób uczestniczących w szkoleniu:
I dzień – 33 osoby (pracownicy)
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II dzień – 9 osób (dyrektorzy)
W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie zorganizowane zostały warsztaty
dla pracowników GOPS – „Zasady efektywnej komunikacji wspierającej realizację zadań w
sytuacjach trudnych – praca z rodziną dotkniętą problemem przemocy” w których udział
wzięło 15 pracowników.
Zadanie:
Zapewnienie kompleksowej, specjalistycznej pomocy rodzinom dotkniętym
przemocą
W ramach działalności Punktu Konsultacyjnego zatrudnieni specjaliści prowadzą
konsultacje dla osób doznających przemocy i stosujących przemoc.
Psychoterapeuta

i

psycholog

wspierają

działania

Gminnego

Zespołu

Interdyscyplinarnego poprzez prowadzenie konsultacji osób skierowanych przez Zespół
i wydawania opinii w sprawie problemu występującego w rodzinie.
Statystyka udzielonych porad:
Liczba osób

Liczba porad

Osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

42

68

Osobom stosującym przemoc w rodzinie

9

26

RAZEM

51

94

Zakres udzielonych porad:

Rodzinom dotkniętym przemocą domową zostało udzielone również wsparcie
w formie asystentów rodziny, którzy poprzez swoje działania wspierali rodziny w ich
codziennym funkcjonowaniu i zapobiegali stosowaniu przemocy w rodzinie.
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Wnioski:
Realizowanie w 2013 r. programy profilaktyczne poświęcone najmłodszej grupie
mieszkańców gminy (dzieciom, młodzieży) były kontynuacją działań z lat poprzednich, gdyż
ich realizacja jest niezbędna dla rozwoju młodych ludzi i kształtowania właściwych postaw w
życiu dorosłym (programy szkolne, zajęcia pozalekcyjne, programy dla rodziców, programy
sołectw, stowarzyszeń). Programy były uzupełniane o nowe elementy czy formy realizacji z
uwagi na dostosowanie ich do rosnących wymagań odbiorców.
Kolejny raz realizowaliśmy program

„Postaw na rodzinę”, gdyż dzięki właściwym

relacjom w rodzinie kształtuje się młody człowiek.
Niezwykle istotna w działaniach profilaktycznych jest praca Punktu Konsultacyjnego.
Z każdym rokiem dostrzegamy większe zapotrzebowanie mieszkańców na konsultacje
u specjalistów. Ku naszemu zadowoleniu zwiększyła się świadomość dotycząca pomocy
psychologicznej i zaciera się już, tak powszechna do niedawna, granica wstydu związana z
sięganiem po pomoc „z zewnątrz”.
Osoby zamieszkające z uzależnionymi członkami rodzin czy dotknięte przemocą
domową niejednokrotnie zmagają się z problemami związanymi z dochodzeniem swoich
praw czy należności majątkowych, dlatego niezwykle potrzebne okazały się bezpłatne
porady prawne, z których mieszkańcy bardzo chętnie korzystają.
W roku 2013 w działaniach profilaktycznych w gminie położyliśmy również nacisk na
działania zmierzające do kształtowania polityki lokalnej dotyczącej obrotu napojami
alkoholowymi. Realizacja programu „Zakup kontrolowany - lokalny monitoring sprzedaży
alkoholu nieletnim” pokazała jak ważne jest prowadzenie takich działań wśród sprzedawców
alkoholu i wskazała na konieczność kontynuowania ich poprzez systematyczne szkolenia.
W roku 2013 zwróciliśmy również uwagę na bezpieczeństwo na drogach. Po wielu
dobiegających za pośrednictwem mediów informacji o tragicznych w skutkach wypadkach
drogowych,

z udziałem zarówno dorosłych jak i dzieci,

czuliśmy się w obowiązku

stworzenia programu w celu ochrony życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu
drogowego. We współpracy z Policją w ramach programu „Bezpieczni na drodze”
prowadzone były działania zarówno w szkołach jak i na lokalnych drogach (kontrole
drogowe).
Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż dotychczas podejmowanie
działania przynoszą efekty, a zainteresowanie społeczności lokalnej świadczy o słuszności
podejmowanych działań i konieczności kontynuacji, przy jednoczesnym stałym wzbogacaniu
oferty profilaktycznej.
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Koordynator zadań:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Święta Katarzyna, dnia 21.03.2014 r.
miejscowość i data

(-) Joanna Bryłkowska-Hehn
podpis osoby sporządzającej
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