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Załącznik 

do Uchwały Nr XLVII/570/2014 

Rady Gminy Lubicz  

z dnia 28 marca 2014 r. 

 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałanie Narkomanii za 2013 r. 

 

Uchwałą NR XXIX/343/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 listopada 2012 r. 

został przyjęty Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r. 

 

ZADANIA DO REALIZACJI 

 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, współuzależnionych oraz osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie, poprzez: 

a) Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowane do osób 

uzależnionych od alkoholu i narkotyków w celu zmotywowania do podjęcia leczenia odwykowego. 

 

W 2013 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła ponad 

50 rozmów wspierająco - motywujących z członkami rodzin i samymi osobami uzależnionymi. 

Celem powyższych rozmów było zdiagnozowanie problemu w rodzinie lub u osoby, 

zmotywowanie do podjęcia działań zmierzających do uwolnienia się od problemu.  

 

b) Działalność Punktu Konsultacyjnego: 

W 2013 roku w Punkcie Konsultacyjnym w Lubiczu udzielono ponad 500 porad. Punkt 

Konsultacyjny dyżurował 3 godziny tygodniowo. Prowadził go certyfikowany specjalista 

terapii uzależnień. 

 

Zgodnie z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, a także Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii  zadaniem punktu było: 
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1. Prowadzenie terapii motywującej dla klientów niezdecydowanych do podjęcia leczenia 

uzależnienia, rezygnacji ze szkodliwego wzorca picia, stosowania przemocy domowej. 

2. Prowadzenie terapii podtrzymującej dla pacjentów po leczeniu podstawowym w ośrodkach, 

szpitalach psychiatrycznych, zakładach karnych, polegającą na pracy indywidualnej  

z pacjentem, oraz pracy grupowej tzw. „Treningu zachowań abstynencyjnych” . 

3. Kolejnym zadaniem punku konsultacyjnego  była praca z osobami współuzależnionymi, 

doświadczającymi przemocy domowej. W ramach pracy odbywały się spotkania indywidualne, 

sesje małżeńskie. 

4. W roku 2013 zrealizowano również program psychoedukacyjny dla osób cierpiących na 

zaburzenia depresyjne. 

5. Punkt Konsultacyjny pełni również rolę informacyjną, to tu klienci zdobywali informację nt. 

uzależnień, przemocy w rodzinie, chorób psychicznych, trudności rodzinnych, 

wychowawczych, możliwości leczenia, wsparcia i  rozwiązania problemu.  

Punkt Konsultacyjny w Lubiczu proponował swoim klientom pomoc  dotyczącą wparcia w 

rozwiązaniu innych problemów tj. wspieranie rozwoju osobistego, praca nad trudnościami 

osobistymi, mediacje rodzinne, sesje mediacyjne małżeńskie, wpieranie rozwoju zawodowego i 

inne.  

Punkt Konsultacyjny współpracował z instytucjami: GOPS Lubicz, GKRPA w Lubiczu, Sąd  

Rejonowy w Toruniu Wydział Karny i Rodziny, Kuratorzy sądowi, PCPR, dalej placówki 

psychiatryczne , ośrodki leczenia uzależnień na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 

min . w Świeciu , Toruniu, Radziejowie, Bydgoszczy. 

 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy społecznej, 

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

2a. Pomoc terapeutyczna i prawna dla dorosłych członków rodziny  

     z problem alkoholowym poprzez: 

    - ofertę Punktu Konsultacyjnego  

    - pomoc prawną, 

    - trening kompetencji wychowawczych, 

 

Pomoc prawna oraz informacje pogłębiające kompetencje wychowawcze wynikały z 

rutynowych zadań realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 
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Alkoholowych, Punkt Konsultacyjny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół 

Interdyscyplinarny. 

 

2b. Pomoc dzieciom z rodzin dotkniętych uzależnieniem poprzez: 

- tworzenie nowych i finansowanie obecnych działalności świetlic 

  opiekuńczo-wychowawczych, gdzie realizowane będą programy  

  profilaktyczne, programy terapeutyczne, 

 

W 2013 roku na terenie gminy funkcjonowały świetlice w miejscowościach: Lubicz Górny, 

Grębocin, Gronowo, Jedwabno, Brzezinko, Rogówko w których realizowano programy 

profilaktyczne i terapeutyczne. 

 

- wpieranie programów profilaktycznych i rozwojowych dla dzieci  

  i młodzieży w formie pozalekcyjnych zajęć ( np. teatralnych,  

   dziennikarskich, filmowych, sportowych, komputerowych)  

   realizowanych w formie klubów młodzieżowych, kółek, zajęć  

   opiekuńczo- wychowawczych, świetlic, ze szczególnym uwzględnieniem  

   okresu wakacyjnego. 

 

Zajęcia pozalekcyjne odbywały się w miejscowościach: Lubicz Górny, Lubicz Dolny, 

Grębocin, Gronowo, Gronówko, Jedwabno, Brzezinko, Rogówko, Młyniec Pierwszy. Program  

profilaktyczny obejmował także zimowy i letni wypoczynek. W „Białych Feriach” łącznie 

wzięło udział 280 dzieci. 48 dzieci łącznie uczestniczyło w letnich wyjazdach finansowanych z 

programu profilaktycznego – były to wyjazdy do Tlenia dla dzieci potrzebujących ze Złotorii, 

nad Jezioro Trzemeszno dla grupy harcerzy, oraz do miejscowości Piła-Młyn dla dzieci ze 

środowiska OSP. 

 

- dofinansowanie kursów, szkoleń specjalistycznych w zakresie pracy   

  z dzieckiem o szczególnych potrzebach ( dzieckiem z rodziny  

  z  problemem alkoholowym), 

- organizowanie/ finansowanie zajęć dla rodziców mających na celu  

  podniesienie kompetencji wychowawczych, 
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Rozszerzanie wiedzy na temat pracy z dziećmi, jak również rozszerzanie wiedzy rodziców na 

tematy wychowawcze realizowane jest przez szkoły. Gmina wspierała powyższe działania 

finansując zakup pakietów profilaktycznych „Postaw na rodzinę”, „Prawda o alkoholu” i 

„Reaguj na przemoc”, które pogłębiały wiedzę rodziców na temat zagrożeń wynikających z 

uzależnień. 

 

2c. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: 

- diagnozowanie przemocy domowej, 

 

Diagnoza prowadzona jest przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespół 

Interdyscyplinarny oraz pracownika Punktu Konsultacyjnego we współpracy z Policją. 

 

- budowanie lokalnego systemu wsparcia, poprzez  działanie Zespołu 

  Interdyscyplinarnego, 

 

W 2013 roku odbyło się 6 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół Interdyscyplinarny 

podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, diagnozuje problem 

przemocy w rodzinie oraz podejmuje działania w środowisku zagrożonym przemocą w 

rodzinie. Ponadto inicjuje interwencje w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, a także 

rozpowszechnia informacje o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w 

środowisku lokalnym. Zespół Interdyscyplinarny zajmuje się również działaniami na rzecz 

osób stosujących przemoc w rodzinie. Zespół interdyscyplinarny tworzył grupy robocze w celu 

rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w 

indywidualnych przypadkach. Do składu grup roboczych powoływani byli przedstawiciele 

GOPS, GKRPA, Policji, oświaty oraz kuratorzy sądowi.  W 2013r. powołano 231 grup 

roboczych. 

 

- uaktywnienie działania w zakresie systemu pomocy ofiarom przemocy  

    w rodzinie- poprzez  procedurę „Niebieskiej Karty”, 

W związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie przedstawiciele 

instytucji wszczęli w 2013r. 36 procedury „Niebieskie Karty" wśród rodzin z terenu gminy 

Lubicz. 
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- podnoszenie kompetencji i kwalifikacji osób zaangażowanych w działania związane z 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie poprzez  szkolenia, warsztaty. 

 

W specjalistycznych szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

uczestniczyli pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz pracownik Punktu Konsultacyjnego. 

 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych , przeciwdziałania narkomanii i 

przemocy, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym wspierania prowadzenia 

zajęć sportowo- rekreacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych. 

   3a. Działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci  

          i młodzieży. 

- stworzenie warunków do właściwego spędzania wolnego czasu przez 

   młodzież w sołectwach gminy ( zajęcia profilaktyczne służące nauce  

    właściwego, zdrowego, rozwojowego spędzania czasu wolnego), 

 

Zajęcia profilaktyczne w ramach świetlic, jak również w formie zajęć na obiektach sportowych 

odbywały się w miejscowościach: Lubicz Górny, Lubicz Dolny, Grębocin, Gronowo, 

Gronówko, Jedwabno, Brzezinko, Rogówko, Młyniec Pierwszy 

 

- wspieranie działań profilaktycznych wśród uczniów służących zdrowemu  

   i trzeźwemu stylowi życia ( uczestniczenie w programach, konkursach 

    np. Gminny Przegląd Teatrów Profilaktycznych, inicjatywach  

   profilaktycznych) oraz szkolenie nauczycieli w zakresie umiejętności 

   realizowania programów profilaktycznych, 

 

Uczniowie oraz nauczyciele uczestniczyli w licznych programach profilaktycznych 

realizowanych w ramach zadań własnych szkół. Gminny program profilaktyczny wzbogacił 

ofertę szkół o materiały programu „Postaw na rodzinę” oraz o organizację spektakli 

profilaktycznych przygotowanych przez profesjonalne teatry profilaktyczne z terenu Polski. 
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Uczniowie uczestniczyli także w zajęciach świetlicowych oraz dodatkowych zajęciach 

sportowych i artystycznych. 

 

- włączenie się do ogólnopolskich programów i kampanii profilaktycznych, 

 

Gmina uczestniczyła (poprzez zakup pakietów profilaktycznych i dystrybucji materiałów) w 

kampaniach -  „Postaw na rodzinę”, „Prawda o alkoholu” i „Reaguj na przemoc” 

 

- wspieranie działalności drużyn harcerskich realizujących programy 

    profilaktyczne, 

 

Udzielono dotacji w wysokości 2.500,00 zł Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg 

Kujawsko-Pomorski na zadanie pn. „Program profilaktyczny prowadzony podczas obozu 5 

Lubickiej Drużyny Harcerek Grań i 5 Toruńskiej Drużyny Harcerzy  im. A. Małkowskiego”, w 

którym uczestniczyli także harcerze z terenu gminy Lubicz 

 

- realizacja programów profilaktycznych w szkołach i świetlicach przez 

   wykwalifikowanych realizatorów, 

 

Prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach i świetlicach opierało się na 

uczestnictwie w kampaniach „Postaw na rodzinę”, „Prawda o alkoholu” i „Reaguj na przemoc” 

oraz na organizacji występów teatrów profilaktycznych, oraz spotkań z terapeutą Punktu 

Konsultacyjnego oraz przedstawicielem służby zdrowia dot. zagrożeń uzależnieniami. 

 

3b. Edukacja publiczna w zakresie problematyki uzależnień  

i przemocy domowej. 

- udostępnienie informacji z danymi o ofercie pomocy na terenie gminy 

 (gminne tablice informacyjne, strona internetowa urzędu), 

 

Tablice informacyjne oraz strona internetowa urzędu gminy zamieszczały informację dot. 

realizacji gminnego programu profilaktycznego – funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego, 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, imprez środowiskowych o charakterze 

profilaktycznym, działalności organizacji pozarządowych dot. profilaktyki uzależnień, 

działalności świetlic środowiskowych, działalności grupy anonimowych alkoholików. 
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- rozpowszechnianie informacji poprzez broszury, ulotki, plakaty, 

 

Broszury, ulotki i plakaty rozpowszechniane były w Punkcie Konsultacyjnym, Urzędzie Gminy 

Lubicz, szkołach i przedszkolach z terenu gminy Lubicz, w świetlicach środowiskowych, 

podczas pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych oraz imprez środowiskowych 

 

- zakup materiałów edukacyjnych i ich dystrybucja wśród określonych  

   grup adresatów: młodzieży, pracowników służb zdrowia, policji,  

   klientów punktu konsultacyjnego, świetlic itd.), 

 

W ramach realizacji gminnego programu profilaktycznego finansowano  i rozpowszechniano 

materiały edukacyjne adresowane do poszczególnych grup wiekowych, zawodowych oraz 

społecznych. 

 

- prowadzenie badań, sondaży, lokalnych diagnoz pozwalających ocenić  

   aktualny stan problemów społecznych, oraz publikowanie tych badań  

   w środowisku lokalnym, 

 

Przeprowadzenie badań zaplanowano na kolejne lata 

 

- realizacja programu psychoedukacyjnego dla kobiet ciężarnych dot. FAS 

   ( Fetal Alkohol Syndrome) przy współpracy służby zdrowia  

   ( Punkt Konsultacyjny). 

 

Informacje wraz z ulotkami informacyjnymi dotyczące szkodliwego wpływu alkoholu na 

zdrowie kobiet ciężarnych oraz płodu przekazywano w Punkcie Konsultacyjnym.  

 

3c. Działania na rzecz bezpieczeństwa w miejscach publicznych 

 

- podejmowanie działań kontrolnych dot. przestrzegania zakazu sprzedaży 

   alkoholu osobom poniżej 18 lat, 

- kontrolowanie przestrzegania zasad spożywania i podawania alkoholu  

  w miejscach publicznych: w sklepie, ulicy, przystanku itd. ( GKRPA). 
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W powyższych kwestiach praktykuje się stałą wymianę informacji między Policja a Gminną 

Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W roku 2013 nie odnotowano zdarzeń, 

które nakazywałyby zawieszenia lub cofnięcia pozwolenia na sprzedaż alkoholu. 

 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami pożytku 

publicznego w obszarze profilaktyki i rehabilitacji uzależnień. 

- zlecenie poszczególnych zadań gminnego programu rozwiązywania 

   problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii organizacjom 

   pozarządowym, 

 

Organizacje pozarządowe realizowały program profilaktyczny w ramach zadań finansowanych 

przez gminę w formie dotacji, przyznawanych w otwartych konkursach opartych o ustawę o 

pożytku publicznym i wolontariacie (szczegółowy wykaz przyznanych dotacji w pkt 6c). 

 

- współpraca z organizacjami pozarządowymi, parafiami z terenu gminy,  

  w zakresie realizacji zadań z zakresu profilaktyki, duchowego wspierania 

   osób uzależnionych i ich rodzin . 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi opisana jest powyżej, oraz opisie realizacji 

zadania 6. W ramach współpracy z Kościołem planowano organizację „Misterium Męki 

Pańskiej” w Grębocinie, jednak z powodu złych warunków atmosferycznych przedsięwzięcie 

to nie doszło do skutku. 

5. Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży, 

kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami. 

a) Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się z uwzględnieniem 

warunków zawartych w uchwale Rady Gminy w Lubiczu 

 

Zezwolenia wydawano z uwzględnieniem zapisów uchwały dotyczących: 
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 zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i 

warunków sprzedaży tych napojów. 

 ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% 

alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

 ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% 

alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

 zapoznania się z opinią Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w przedmiocie zasadności wydania zezwolenia, 

b) Postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

prowadzi się z uwzględnieniem warunków zawartych w uchwale Rady Gminy w 

Lubiczu w sprawie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie 

sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza 

miejscem sprzedaży oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami oraz ustawę o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. 

 

W 2012r. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podjęła działania w celu 

wyjaśnienia okoliczności związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych. Działania te 

dotyczyły pouczenia osób sprzedających alkohol o ciążących na nich obowiązkach oraz 

zasadach, które ich obowiązują i których nie wolno przekraczać. Komisja nie dopatrzyła się 

okoliczności powodujących konieczność wnioskowania o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

 

c) Prowadzenie szkoleń dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

 

Szkolenia dla sprzedawców alkoholu zaplanowano na kolejna lata. 

d) Kontrola podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

W roku 2013 nie zaszła potrzeba przeprowadzenia kontroli podmiotów gospodarczych prowadzących  

sprzedaż napojów alkoholowych. 

6.Wspomaganie działalności stowarzyszeń, akcji i innych organizacji pozarządowych 

służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez: 
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a) wsparcie edukacyjne i materialne podmiotów zajmujących się rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych, narkotykowych i innych uzależnień, 

Ze środków gminnego programu profilaktycznego wpierano działająca w gminie Lubicz Grupę 

Anonimowych Alkoholików „Drwęca” dostarczając jej ulotki i inne materiały profilaktyczne oraz 

finansując wyjazd na „Dni Trzeźwości w Licheniu”. Finansowano także prelekcje o charakterze 

edukacyjnym, poruszające tematykę uzależnień zorganizowaną przez lekarzy z „Mojej Przychodni z 

Grębocina”.  

b) włączenie organizacji pozarządowych w wykonywanie zadań wynikających z realizacji 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, 

Organizacje pozarządowe czynnie włączały się w organizowane w ramach gminnego programu 

profilaktycznego imprezy środowiskowe, jak również wspierały działalność świetlic środowiskowych, 

w których odbywały się zajęcia profilaktyczne (szczegółowy wykaz przyznanych dotacji w pkt 6c). 

c) przekazywanie podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji zgodnie 

z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań 

publicznych powierzonych do realizacji. 

 

W 2013 roku na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu 

gminy w zakresie wspierania profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom 

społecznym udzielono dotacji: 

 w wysokości 10.000,00 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Sprint” na zadanie 

pn. „Zajęcia sportowo-rekreacyjne z wykorzystaniem roweru”. 

 

 w wysokości 4.500,00 zł -  Klubowi Sportowemu „Jeziorak” Jedwabno na zadanie pn. 

„Zajęcia sportowo – rekreacyjne z zakresu piłki nożnej dla dzieci i młodzieży”. 

 

 Dotację w wysokości 4.500,00 zł przyznano -  Klubowi Sportowemu „Saturn” Młyniec 

na zadanie pn. „Zajęcia sportowo – rekreacyjne z zakresu piłki nożnej dla dorosłych”. 

 

 w wysokości 6.000,00 zł – Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Drwęca Novar” na 

zadanie pn. „VI Andrzejkowy Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt”. 
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 w wysokości 2.500,00 zł - Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Toruń na 

zadanie pn. „Zlot turystyczny placówek TPD”. 

 

 w wysokości 2.500,00 zł - Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Toruń na 

zadanie pn. „Festyn z okazji Dnia Dziecka”. 

 w wysokości 19.000,00 zł – Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Toruń 

na zadanie pn. „Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Lubiczu”. 

 

 w wysokości 2.500,00 zł -  Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg 

Kujawsko-Pomorski na zadanie pn. „Program profilaktyczny prowadzony podczas 

obozu 5 Lubickiej Drużyny Harcerek Grań i 5 Toruńskiej Drużyny Harcerzy  im. A. 

Małkowskiego”. 

 

 w wysokości 2.000,00 zł -  Klubowi Sportowemu „Krobia” na zadanie pn. „Lubicka 

Liga Orlika”. 

 

 w wysokości 1.500,00 zł - Stowarzyszeniu Kobiet Na Rzecz Rozwoju Wsi Brzezinko na 

zadanie pn. „Przyroda lekiem na całe zło”. 

 

7. Kontrola realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych (zawierający program profilaktyki narkotykowej). 

 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przygotowuje Koordynator Programu wraz z 

Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedstawia Radzie Gminy w 

Lubiczu do przyjęcia. 

Zasady wynagradzania Członków GKRPA 

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych byli zgodnie  

z uchwałą Rady Gminy wynagradzani w formie diety w wysokości 150 złotych miesięcznie 

brutto.  


