Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 roku.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
w Płużnicy w roku 2011 zajmowała się realizacją programu, który został przyjęty Uchwałą
Nr III/13/2010 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2010 roku.
W ramach realizacji programu pomoc terapeutyczną oraz pomoc prawną dla osób
uzależnionych oraz dla osób doświadczających przemocy domowej następowała poprzez działający
w Gminnym Centrum Informacji w Płużnicy Punkt konsultacyjny prowadzony przez Pana Roberta
Żychowskiego instruktora terapii. W ramach działalności Punktu realizowano sesje zgodnie z
założeniami projektu „Moja Decyzja”. Punkt funkcjonował w każdą środę w godzinach od 12.00 do
15.00 i zostały zorganizowane następujące zadania:

36 konsultacje indywidualne dla osób nadużywających alkoholu,

2 konsultacje w sprawie przemocy,

12 konsultacji dla osób współuzależnionych,

1 konsultacja dla osób z syndromem DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików)

konsulatcje w ramach grupy AA dla 3 osób.
Członkowie GKRPA odbywali protokołowane posiedzenia podczas których zajmowali się
rozpatrywaniem wniosków dotyczących nadużywania alkoholu przez mieszkańców Gminy
Płużnica. Gminna Komisja zaopiniowała również 19 wniosków na sprzedaż napojów
alkoholowych.
W 2011 w czterech świetlicach środowiskowych w miejscowościach po byłych
państwowych gospodarstwach rolnych tj. Działowo, Mgowo, Orłowo i Bartoszewice prowadzone
były zajęcia dla dzieci i młodzieży. W świetlicach tych zatrudnieni na umowę zlecenie opiekunowie
prowadzili zajęcia, podczas których w formie zabawy nauczali dzieci i młodzież z tych środowisk.
Oprócz nauki organizowane również były przeróżne konkursy, wyjazdy i spotkania, na które
kupowane były upominki i słodycze dla dzieci. Środki przeznaczone na działalność komisji były
również przeznaczane na dożywianie uczestników zajęć, zakup biletów wstępu, usługi
transportowe, drobne romonty w świetlicach. Na potrzeby kampanii profilaktycznych zakupiono
zestaw nagłaśniający i videoprojektor.
W ramach realizowanego przez komisję programu rozwiązywania problemów alkoholowych i
narkomanii finansowane były również takie działania jak:



funkcjonowanie ''Niebieskiej linii''
zorganizowanie kolonii dla 8 dzieci w Toruniu
 zorganizowanie kolonii dla 10 dzieci w Rzucewie,
 zorganizowanie w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznym w Nowej Wsi
Królewskiej spektakli profilaktycznych z zakresu uzależnień,
 szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

WYDATKI GKRPA w 2011 r. Wyniosły 66.954,48 zł




niebieska linia – 252,15 zł
umowy zlecenia (wynagrodzenie i pochodne dla opiekunek) – 27.176,67 zł
zakup wyżywienia podczas zajęć, materiały papiernicze, gry planszowe, węgiel, zestaw
nagłośnieniowy, videoprojektor – 20.393,50 zł

kolonie – 6790 zł (Rzucewo 10 osób), 2800 zł (Caritas Toruń 8 osób), usługi kominiarskie,
spektakle profilaktyczne (734,40 zł), zakupy biletów wstępu, usługi transportowe, prowadzenie
punktu konsulatcyjnego – 5500 zł – łącznie 19.132,16 zł,

