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Przygotowała: Magdalena Deczyńska – pełnomocnik Wójta ds. 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 



  
I. Cele operacyjne programu i ich realizacja 
poprzez działania: 
 

1. Ograniczenie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych -zajęcia, 

warsztaty dla osób dorosłych, młodzieży 

2. Zmiana zachowań i postaw wobec problemów alkoholowych i zjawiska przemocy 

w rodzinie-punkt konsultacyjny dla ofiar i sprawców przemocy, szkolenia dla Zespołu 

Interdyscyplinarnego, działania ZI połączone z działaniami pozostałych instytucji 

3. Wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i 

młodzieży-elementy programu Unplugged realizowanego w świetlicach profilaktyczno-

wychowawczych, Program Wzmacniania Rodziny, warsztaty w szkołach, świetlicach 

profilaktyczno-wychowawczych. 

4. Zwiększanie skuteczności i dostępności terapii, zarówno dla osób uzależnionych 

jak i ich rodzin-kampanie informacyjne i możliwościach korzystania z terapii uzależnień i 

współuzależnienia prowadzone podczas zebrań z rodzicami, spotkań sołeckich, dożynek 

gminnych. 



5. Zwiększanie dostępności terapii, zarówno dla ofiar przemocy, sprawców przemocy i 

ich rodzin-bezpłatne poradnictwo na terenie gminy, kierowanie do specjalistów poza 

terenem gminy. 

6. Promowanie zdrowego stylu życia-warsztaty, zajęcia na terenie szkół, świetlic 

profilaktyczno-wychowawczych. 

7. Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji 

programu - własne materiały profilaktyczne, zakup kampanii: Zachowaj Trzeźwy Umysł. 

8. Współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie problemów alkoholowych - 

spotkania ZI, warsztaty, szkolenia, konferencja profilaktyczna. 

9. Podniesienie skuteczności działań służb pomocowych – kontynuacja dyżurów 

bezpłatnych specjalistów: psychoterapeuta uzależnień, instruktor terapii uzależnień, 

mediator, prawnik, specjalista ds. hiv/aids. 

  

 



Realizacja celów, a sytuacja związana z 
pandemią 

W trakcie realizacji Programu w związku z sytuacją w kraju i na 
świecie (związaną z pandemią - covid-19) zostały wydane 
zalecenia przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych (pierwsze wydano 09.04.2020).  

Zgodnie z zaleceniami wdrożono działania możliwe do 
realizacji, a związane głównie z: 

- zakupem środków ochrony osobistej dla osób realizujących 
zadania Gminnego Programu RPA i PU 

- przeformułowaniem działań w świetlicach profilaktyczno-
wychowawczych na zajęcia zdalne 

- przeformułowanie spotkań grup wsparcia na zdalne sesje 

- utworzenie gminnego telefonu wsparcia terapeutycznego dla 
mieszkańców 



Realizatorzy Programu 

 

1. Urząd Gminy Łysomice 

2. Pełnomocnik Wójta ds.RPU 

3. Gminna Komisja ds. RPA 

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach 

5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łysomicach 

6. Komenda Policji w Chełmży 

7. Gminny Zespół Interdyscyplinarny 

8. Pedagodzy, psycholodzy, psychoterapeuci uzależnień, nauczyciele. 

 



Komisja RPA – skład: 

- Renata Dudkiewicz-pracownik UG 

- Krystyna Sosińska-służba zdrowia 

- Emilia Zielińska-radna 

- Aneta Kalinowska-pracownik GOPS 

- Magdalena Deczyńska-terapeuta uzależnień 

- Adam Ruta-klub AA 

- Marcin Michałek-policjant 

 



Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
 
 1. przyjmowanie wniosków w sprawie leczenia odwykowego osób uzależnionych 

2. prowadzenie rozmów motywacyjnych do podjęcia dobrowolnego leczenia 

3. kierowanie wniosków do sądu w sprawie poddania się obowiązkowi leczenia 

odwykowego 

4. prowadzenie indywidualnych przypadków przemocy w rodzinie 

5. zapewnienie ofiarom przemocy wszelkiej pomocy, a w szczególności pomocy 

prawnej i psychologicznej 

6. podejmowanie interwencji oraz występowanie przed sądem w charakterze 

oskarżyciela posiłkowego w przypadku złamania przepisów ustawy a także kontrola 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

 



Działania w ramach współpracy z GOPS 

Pomimo trudnej sytuacji od września 2019, do 
sierpnia 2020 w świetlicy wiejskiej w Ostaszewie 
działał Gminny Uniwersytet Dziecięco Młodzieżowy, 
a od października 2020 projekt aktywizacji 
społeczno-zawodowej dla kobiet z Gminy Łysomice. 

 

Pracownicy realizujący zadania Gminnego 
Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
prowadzili zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia z 
zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i ich 
rodzin i nadal prowadzą zajęcia w ramach projektu 
dla kobiet. 

 

 



Zakończenie działalności GUD-M 





Sierpień 2020 



… 



Projekt dla kobiet z Gminy Łysomice: 
„Do Dzieła! – Centrum aktywizacji społeczno – 
zawodowej” 

Październik 2020… 

udało się rozpocząć 
projekt w tradycyjnej 
formie, zanim zostały 
wprowadzone 
obostrzenia związane z 
pandemią. 





Zajęcia w terenie, warsztaty tematyczne 



Wydatkowanie środków 

 W 2020r. budżet na realizację Programu RPA i N wynosił: 

- Planowane wydatki przed uruchomieniem Programu :  

150 000,-  – Program RPA                                                                                                
4 000,- -  Program RPN 

- Łączne wpływy środków finansowych uzyskanych przez gminę z 
tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych: 171 836,58 

- Łączna wysokość środków finansowych faktycznie wykorzystanych 
na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii:  

       171 836,58 

 w tym 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 170.318,59,-  

Przeciwdziałanie narkomanii:         2.860,00,- (1517,99 ze środków 
RPA, 1342,01-ze środków własnych) 

  

 


