
Załącznik  nr 9                                              

                                                                                                                do Raportu o stanie Gminy 

                           za 2019 r.                  

 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i narkomanii za 2019r. w Gminie Nowa Wieś Wielka  

 

I. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
 

 

 

1. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony 

przed przemocą w rodzinie  

L.p. 

 

Sposoby realizacji zadania Osoby i instytucje realizujące 

zadanie 

Wykonanie za 2019r. 

1. Monitorowanie liczby osób 

korzystających z usług  

w placówkach terapii 

uzależnień 

członkowie Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych/ pracownicy socjalni 

Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

8 osób skorzystało z usług w placówkach terapii 

uzależnień  

2. Współpraca Gminnej 

Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych z 

Zespołem 

Interdyscyplinarnym  

w zakresie udzielania 

wsparcia ofiarom przemocy 

w rodzinie 

członkowie Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych /członkowie Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

29 wszczętych procedur „Niebieskich Kart” do 

których powołany został członek GKRPA  



3. Podejmowanie rozmów  

z osobami nadużywającymi 

alkohol i 

współuzależnionymi oraz 

motywowanie do podjęcia 

leczenia 

członkowie Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych/ pracownicy socjalni 

Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej/placówki terapeutyczne dla 

osób uzależnionych  

i współuzależnionych/wspólnota AA 

63 osoby nadużywające alkoholu oraz osoby 

współuzależnione motywowano do podjęcia 

leczenia  

 

33.150,41zł 

4. Współpraca z Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, policją, 
prokuraturą, kuratorami 

sądowymi w celu 

zwiększenia skuteczności 

podejmowanych działań w 

stosunku do osób 

uzależnionych 

Kierownik Ośrodka Profilaktyki 

Alkoholowej/ członkowie Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

wspólne działania instytucji podjęte wobec 51 

rodzin z problemem nadużywania alkoholu  

 

21.493,68zł 

5. Działania skierowane na 

udzielenie wsparcia 

psychologicznego, 

socjalnego, prawnego dla 

rodzin i dzieci zagrożonych 

uzależnieniami  

i przemocą domową   

Kierownik Ośrodka Profilaktyki 

Alkoholowej/ członkowie Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych/ pracownicy socjalni 

Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej /placówki oświatowe  

34 rodziny objęte wsparciem w ramach toczącej 

się procedury Niebieska Karta, w tym 26 rodzin 

objętych pomocą w związku z toczącym się 
postępowaniem przed GKRPA 

6. Realizowanie wybranych 

programów wspomagających 

proces readaptacji społecznej 

dla dzieci z problemem 

alkoholowym i narkomanii 

oraz dotkniętych przemocą 
domową w tym zajęcia 

socjoterapeutyczne 

Kierownik Ośrodka Profilaktyki 

Alkoholowej/ członkowie Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych/ pracownicy Szkoły 

Podstawowej w Brzozie 

zajęcia socjoterapeutyczne dla 20 uczniów  

z zaburzeniami zachowania i emocji oraz ich 

rodzin w Szkole Podstawowej w Brzozie  

 

2.700,00zł 

 



7. Zapewnienie dostępności 

specjalistów przygotowanych 

do pracy z członkami rodzin  

z problemem przemocy 

Kierownik Ośrodka Profilaktyki 

Alkoholowej/ członkowie Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych/ członkowie Zespołu 

Interdyscyplinarnego/ pracownicy 

socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

przekazanie informacji o placówkach  

i stowarzyszeniach udzielających pomocy 

rodzinom w kryzysie  

– 84 osoby, których dotyczy/ł problem 

przemocy  

w rodzinie, 

- 4 osoby skorzystały z pomocy psychologa  

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, 

- 1 osoba skorzystała z pomocy lekarza 

psychiatry  

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

 

2.224,62zł 

8. Upowszechnianie informacji 

nt. lokalnej oferty pomocy 

dla członków rodzin z 

problemem przemocy, w 

szczególności  

z problemem alkoholowym 

Kierownik Ośrodka Profilaktyki 

Alkoholowej/ członkowie Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

stworzenie informatora o placówkach  

i stowarzyszeniach udzielających pomocy 

ofiarom przemocy i sprawcom przemocy w tym 

z problemem alkoholowym (tablice ogłoszeń 
oraz bip ) 

 

2.201,99zł 

 

2. 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, a 

także działań na rzecz dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych  

 

L.p. Sposoby realizacji zadania Osoby i instytucje realizujące 

zadanie 

 

Wykonanie za 2019r. 

1. Dofinansowanie szkoleń  
w zakresie pracy 

Kierownik Ośrodka Profilaktyki 

Alkoholowej/specjaliści/terapeuci/ 

szkolenie „Psychopedagogika traumy”, w którym 

uczestniczyło 2 pracowników 



profilaktycznej z dziećmi, 

młodzieżą w tym 

wyposażenia w dodatkowe 

materiały edukacyjne, 

pomoce do prowadzenia 

zajęć  

wykładowcy  

581,86zł 

 

2. Prowadzenie działalności 

świetlic środowiskowych 

realizujących programy 

profilaktyczne, edukacyjne  

i rozwojowe, dożywianie  

i pomoc w nauce (w okresie 

roku z szkolnego  

z wyłączeniem wakacji i 

ferii zimowych)  

Kierownik Ośrodka Profilaktyki 

Alkoholowej/ wychowawcy świetlic 

środowiskowych/ członkowie 

Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych/terapeuci/trenerzy 

koszty związane z funkcjonowaniem dla 60 

dzieci 2 świetlic środowiskowych w Nowej Wsi 

Wielkiej oraz  

w Brzozie  

 

67.135,56zł 

 

3. Prowadzenie zajęć 
profilaktycznych 

organizowanych w 

Gminnym Ośrodku Kultury  

Dyrektor Gminnego Ośrodka 

Kultury/Kierownik Ośrodka 

Profilaktyki Alkoholowej  

zajęcia wakacyjne w Gminnym Ośrodku Kultury  

w Nowej Wsi Wielkiej zorganizowane dla 60 

dzieci, 

Happening z okazji Dnia Dziecka dla 500 

uczestników 

 

3.739,91zł 

4. Organizacja programów 

profilaktycznych dla całych 

rodzin 

Kierownik Ośrodka Profilaktyki 

Alkoholowej/ członkowie Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych/Gminny Ośrodek 

Kultury/placówki oświatowe/Policja 

Rajd Rowerowy do Prądocina, w którym 

uczestniczyły świetlice środowiskowe, 

XIII rodzinny Rajd rowerowy,  

Festiwal sportowo- turystyczny  

IX Bieg Trzeźwości organizowany przez 

stowarzyszenie Klub Turystyki Rowerowej 

Rowerowa Brzoza 

 

6.929,47zł 



5. Podejmowanie działań 
edukacyjnych skierowanych 

do sprzedawców napojów 

alkoholowych 

Kierownik Ośrodka Profilaktyki 

Alkoholowej/członkowie Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

rozdysponowanie 60 ulotek nt. zakazu sprzedaży 

alkoholu osobom nieletnim wśród lokalnych 

przedsiębiorców prowadzących sprzedaż 
napojów alkoholowych 

6. Udział w profilaktycznych 

kampaniach edukacyjnych 

dotyczących promocji 

zdrowia i przeciwdziałania 

uzależnieniom 

Kierownik Ośrodka Profilaktyki 

Alkoholowej/członkowie Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

udział w  kampanii „Postaw na Rodzinę”- zakup 

materiałów profilaktycznych  

 

1.357,42zł 

7. Udział w programach 

profilaktycznych 

skierowanych do dzieci  

w wieku szkolnym, osób 

niepełnosprawnych, 

seniorów, uczestników 

mieszkań chronionych 

Policja /Kierownik Ośrodka 

Profilaktyki Alkoholowej/placówki 

oświatowe/terapeuci Środowiskowego 

Domu Samopomocy/pracownik 

socjalny na terenie którego znajdują 
się mieszkania chronione/animator 

Klubu Seniora 

działania przy współpracy z Zespołem 

Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii 

Komisariatu Policji Bydgoszcz -Wyżyny: 

2 spotkania edukacyjno-profilaktyczne w klubie 

Seniora w Brzozie, 

1 spotkanie w klubie Seniora w Prądocinie,  

1 spotkanie z mieszkańcami mieszkania 

chronionego  

i uczestnikami Środowiskowego Domu 

Samopomocy 

„Odpowiedzialność  prawna nieletnich”- 

spotkanie  

z uczniami Szkoły Podstawowej w Brzozie  

 

516,99zł 

8. Rozwijanie wiedzy  

w społeczności lokalnej  

nt. Alkoholowego Zespołu 

Płodowego (FAS) 

Kierownik Ośrodka Profilaktyki 

Alkoholowej/ członkowie Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

rozdysponowanie na terenie Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej 50 ulotek profilaktyczno-

edukacyjnych „Ciąża bez alkoholu” 

 

9.  Realizacja 

rekomendowanych 

programów 

Kierownik Ośrodka Profilaktyki 

Alkoholowej/ członkowie Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów 

zrealizowanie dla 158 uczniów programu „Spójrz 

Inaczej” w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi 

Wielkiej  



profilaktycznych opartych 

na skutecznych strategiach 

oddziaływań 

Alkoholowych /pracownicy Szkoły 

Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej 

 

4.306,94zł 

10. Informowanie o 

dostępności usług 

terapeutycznych  

i pomocowych dla osób 

uzależnionych i ich rodzin 

oraz prowadzenie 

powszechnej edukacji  

o zagrożeniu 

uzależnieniami 

behawioralnymi (hazard, 

Internet) 

Kierownik Ośrodka Profilaktyki 

Alkoholowej/ członkowie Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych /placówki oświatowe 

/Gminny Ośrodek Kultury/Policja 

rozdysponowanie na terenie Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej około 60 ulotek edukacyjno-

profilaktycznych „Dopalacze -powiedz STOP” 

 

 

3. Wspomaganie  działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 

 

L.p. Sposoby realizacji zadania Osoby i instytucje realizujące 

zadanie 

Wykonanie za 2019r. 

1. Wspomaganie  

i dofinasowanie 

działalności instytucji, 

stowarzyszeń  
i organizacji pożytku 

publicznego 

ukierunkowanych na 

realizację zadań związanych 

z profilaktyką  
i rozwiązywaniem 

Polski Komitet Pomocy Społecznej/ 

Kierownik Ośrodka Profilaktyki 

Alkoholowej 

przeprowadzone zajęcia letnie dla 120 dzieci 

uczęszczających do 6 świetlic środowiskowych 

 

32.905,03zł 



problemów alkoholowych 

 

4. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem  

w charakterze oskarżyciela publicznego 

L.p. Sposoby realizacji zadania Osoby i instytucje realizujące 

zadanie 

Zrealizowane działania 

1. Podejmowania działań 
interwencyjnych  

w przypadku złamania 

zakazu sprzedaży alkoholu 

nieletnim i nietrzeźwym oraz 

złamania zakazu promocji  

i reklamy napojów 

alkoholowych 

członkowie Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych / Kierownik Ośrodka 

Profilaktyki Alkoholowej 

w 2019r. nie było zgłoszeń łamania zakazu sprzedaży 

alkoholu osobom nieletnim lub nietrzeźwym oraz łamania 

zakazu promocji, reklamy napojów alkoholowych 

 

2. Opiniowanie w formie 

postanowień, wniosków  o 

wydanie zezwolenia na 

sprzedaż napojów 

alkoholowych 

członkowie Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych / Kierownik Ośrodka 

Profilaktyki Alkoholowej 

17 wydanych postanowień Gminnej Komisji 

Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w Nowej Wsi 

Wielkiej w sprawie wydania opinii na sprzedaż napojów 

alkoholowych  

3. Kontrola punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych, co 

do zgodności przestrzegania 

zasad i warunków 

korzystania z zezwolenia 

członkowie Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych / Kierownik Ośrodka 

Profilaktyki Alkoholowej 

przeprowadzono 2 kontrole punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych  

 

5. Zobowiązania do leczenia odwykowego 

L.p. Sposoby realizacji 

zadania 

Osoby i instytucje realizujące 

zadanie 

Wykonanie za 2019r. 

1. Podejmowanie czynności 

zmierzających do 

Kierownik Ośrodka Profilaktyki 

Alkoholowej/ członkowie 

24 osoby, wobec których podjęto działania 

zmierzające do zobowiązania do podjęcia leczenia 



orzeczenia  

o zastosowanie wobec 

osoby uzależnionej od 

alkoholu obowiązku 

podania się leczeniu 

odwykowemu 

Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

odwykowego 

 

1.923,24zł 

 

2. Kierowanie do sądu 

wniosków o zobowiązanie 

do leczenia odwykowego  

Kierownik Ośrodka Profilaktyki 

Alkoholowej/ członkowie 

Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

złożono 4 wnioski do Sądu Rejonowego w 

Bydgoszczy,  

VI Wydział Rodzinny i Nieletnich 

 

255,35zł 

3. Badania w przedmiocie 

uzależnienia 

Kierownik Ośrodka Profilaktyki 

Alkoholowej/biegli sądowi 

Przeprowadzono 3 badania w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu  

1.198,30zł 

 

 
 

II. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2019r.  
 
 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem 

 

L.p. Sposoby realizacji 

zadania 

Osoby i instytucje realizujące 

zadanie 

 

Wykonanie za 2019r. 

1. Podejmowanie rozmów 

interwencyjno -

wspierających oraz 

motywujących  

z osobami uzależnionymi 

od narkotyków i dopalaczy 

Kierownik Ośrodka Profilaktyki 

Alkoholowej/ członkowie 

Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

3 osoby, z którymi przeprowadzono rozmowy 

interwencyjno-wspierające  

 

300,00zł 

 



2. Informowanie o miejscach 

pomocy dla osób 

uzależnionych i 

zagrożonych 

uzależnieniami 

Kierownik Ośrodka Profilaktyki 

Alkoholowej/ członkowie 

Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych / 

pracownicy socjalni Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

udostępnienie do publicznej wiadomości informatora 

zawierającego dane placówek udzielających pomocy 

osobom uzależnionym  

 

2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej  

 

L.p. Sposoby realizacji 

zadania 

Osoby i instytucje realizujące 

zadanie 

Wykonanie za 2019r. 

1. Diagnozowanie sytuacji 

całej rodziny i 

proponowanie pomocy dla 

wszystkich jej członków 

pracownicy socjalni Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

/Kierownik Ośrodka Profilaktyki 

Alkoholowej 

przeprowadzono 3 diagnozy rodzin z problemem 

uzależnienia od środków psychoaktywnych  

2. Prowadzenie działalności 

informacyjnej w zakresie 

możliwości uzyskania 

specjalistycznej pomocy 

terapeutycznej, prawnej 

i socjalnej 

Kierownik Ośrodka Profilaktyki 

Alkoholowej/ członkowie 

Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych / 

pracownicy socjalni Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

udzielanie informacji osobom zainteresowanym  

o możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy 

terapeutycznej, prawnej i socjalnej 

3. Współpraca z instytucjami 

zajmującymi się dziećmi  

i młodzieżą w zakresie 

pomocy w celu 

uchronienia dzieci i 

młodzieży przed 

popadnięciem w 

uzależnienia 

Kierownik Ośrodka Profilaktyki 

Alkoholowej/ członkowie 

Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

/Szkoła Podstawowa w Nowej 

Wsi Wielkiej/Policja 

zajęcia profilaktyczne „W kręgu schematów” dla 104 

uczniów Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej 

  

600,00zł 

 



 

 

 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów 

narkomanii 

 

L.p. Sposoby realizacji 

zadania 

Osoby i instytucje realizujące 

zadanie 

Wykonanie za 2019r. 

1. Edukacja publiczna  

w obszarze 

przeciwdziałania 

uzależnieniom od 

narkotyków, dopalaczy 

poprzez zakup ulotek, 

broszur, plakatów itp. 

Kierownik Ośrodka Profilaktyki 

Alkoholowej/ członkowie Gminnej 

Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

/placówki oświatowe/ SP ZOZ 

Gminna Przychodnia  

zakupienie materiałów do udziału w kampanii 

„Postaw na Rodzinę”  

 

834,00zł 

2. Spotkanie integracyjno-

edukacyjne dla dzieci  

i rodziców ze wszystkich 

świetlic środowiskowych  

Kierownik Ośrodka Profilaktyki 

Alkoholowej/ członkowie Gminnej 

Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

/Gminny Ośrodek Kultury/Policja 

Dzień Świetlic organizowany w Dobromierzu dla 

75 osób 

 

3.623,05zł 

 

3. Edukacja dzieci i rodziców 

mająca na celu 

zapobieganie wczesnej 

inicjacji używania  

i nadużywania środków 

uzależniających w tym 

realizacja programów 

profilaktycznych w 

szkołach na terenie gminy 

Kierownik Ośrodka Profilaktyki 

Alkoholowej/ członkowie Gminnej 

Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych /Szkoła 

Podstawowa  

w Brzozie/Policja 

warsztaty „Profilaktyka ryzykownych zachowań- 
uzależnienia od substancji psychoaktywnych” dla 

32 uczniów w Szkole Podstawowej w Brzozie, 

prelekcja dla 20 rodziców „Substancje 

psychoaktywne  

i uzależnienia behawioralne- profilaktyka 

uzależnień”  

 

850,00zł 

4. Realizowanie szkolnych Kierownik Ośrodka Profilaktyki przedstawienie profilaktyczne „Uzależnienie to 



programów 

profilaktycznych  

i wychowawczych, 

spektakli teatralnych 

zawierających treści 

zapobiegania narkomanii, 

problematykę dopalaczy i 

napojów energetyzujacych 

Alkoholowej/ członkowie Gminnej 

Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

/placówki oświatowe/ terapeuci/ 

wykładowcy 

zguba”- 

występ teatru Maska pt. „Drugie życie” 

 

665,90zł 

5. Organizowanie szkoleń, 
spotkań, warsztatów, 

prelekcji i innych działań  

z zakresu tematyki 

uzależnień od narkotyków  

(z uwzględnieniem 

dopalaczy, farmaceutyków, 

napojów energetyzujących) 

skierowanych do różnych 

grup wiekowych  

i społecznych 

Kierownik Ośrodka Profilaktyki 

Alkoholowej/ członkowie Gminnej 

Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych / kluby 

seniora/placówki oświatowe/Policja 

Akademia Mądrego Rodzica, w której wzięło udział 

13 rodziców 

 

3.000,00zł 

 

 

 

 

 

 

 


