
Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2015 rok 

 

W ramach zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii wykonano: 

 

Zakupiono materiały ogólnopolskich kampanii adresowanych do dzieci, młodzieży 

i rodziców: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Odpowiedzialny Kierowca”, „Papierosy ? Nie, 

dziękuj ę! Nie Śmierdzę”, „Bezpieczna Droga do szkoły i przedszkola”  oraz „Przeciw 

pijanym kierowcom”. 

Zakupiono materiały dydaktyczne – serię filmów profilaktycznych „Akoholizm”. 

„Nikotynizm”, „Narkomania”, „Przemoc” „Prostytucja”, „Seksoholzm”. 

„Fałszywa pomoc – narkotyki, dopalacze” z przeznaczeniem dla uczniów Gimnazjum 

w Łomazach. 

Kampanie prowadzone są w Zespole Szkół w Łomazach, adresatami są uczniowie i rodzice. 

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji Kampanii ZTU stanowi załącznik do niniejszej 

informacji.  

W ramach Kampanii ZTU przeprowadzono  badania ankietowe  wśród uczniów VI klasy 

Szkoły Podstawowej oraz  III klasy Gimnazjum w zakresie palenia papierosów, picia 

alkoholu, zażywania narkotyków i dopalaczy. Wnioski wynikające z przeprowadzonego 

badania wskazują, że uczniowie po papierosa, alkohol i dopalacze sięgają w okresie 

przejściowym pomiędzy szkołą podstawowa a gimnazjum. Zauważono również wzrost  

negatywnych zachowań w III klasie gimnazjum. Badani uczniowie są zachęcani do 

zażywania szkodliwych substancji przez kolegów lub koleżanki, aczkolwiek uczniowie 

szkoły podstawowej wskazali, że pierwszym alkoholem poczęstowali ich rodzice np. lampka 

szampana w noc  sylwestrową. Z przeprowadzonych badań wynika, że spośród uczniów 

szkoły podstawowej papierosy pali 5-6% chłopców i 2-5% dziewcząt, natomiast spośród  

gimnazjalistów papierosy pali 18-23%. 

Badani uczniowie wskazują, że nie napotykają trudności z zakupem  szkodliwych substancji 

(papierosy, alkohol, narkotyki i dopalacze). Młodzi ludzie zauważają,  częściej problemy u 

swoich rówieśników, niż u siebie samych. 

 



W ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii realizowano programy i warsztaty profilaktyczne dla dzieci 

i młodzieży oraz imprezy środowiskowe w Zespole Szkół w Łomazach i w Szkole 

Podstawowej w Huszczy. 

Pod hasłem. „Zachowaj Trzeźwy Umysł” GKRPA przygotowała i zorganizowała w dniu 

16 sierpnia 2015 roku szósty festyn plenerowy „Piknik Rodzinny Łomazy 2015” dla 

mieszkańców Gminy i przybyłych gości.  

Celem Pikniku była popularyzacja spędzania wolnego czasu dla rodzin poprzez promocję 

bezalkoholowych atrakcyjnych form zabawy, konkursów z elementami profilaktyki i edukacji 

przeciwko nadużywaniu alkoholu, narkotyków, dopalaczy oraz  przeciwko przemocy 

w rodzinie. Festyn cieszy się dużym zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności, 

a szczególnie wśród dzieci. W programie Pikniku odbyły się m.in.: akcja honorowego 

oddawania krwi „Twoja Krew – Moje Życie”, w której uczestniczyło ponad 30 osób oraz 

programy zdrowotne – diagnoza skóry, pomiar ciśnienia krwi, wagi ciała i tkanki tłuszczowej 

– udział w tych badaniach wzięło ponad 100 osób. Atrakcją Pikniku były: prezentacja 

umiejętności taekwon-do w wykonaniu członków Akademii Virtus w Łomazach, parada 

motocyklistów, loteria nagród i zabawa taneczna.  

GKRPA prowadziła postępowania w zakresie motywowania do leczenia osób 

nadużywających alkoholu. Rozpatrzono 12 wniosków w zakresie leczenia osób 

uzależnionych od alkoholu, w tym 7 wniosków skierowano do Sądu Rejonowego w Białej 

Podlaskiej o zastosowanie przymusu prawnego.  

Członkowie Komisji uczestniczyli w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach 

pomocy osobom doświadczającym przemocy ze strony bliskich osób.  

W ramach programu prowadzony jest punkt konsultacyjny czynny w każdy czwartek, 

w którym udzielana jest podstawowa pomoc psychoterapeutyczna i wsparcie psychologiczne 

dla członków rodzin z problemem uzależnienia, dla osób doświadczających przemocy, dla 

osób uzależnionych, dla rodziców mających problemy wychowawcze. W punkcie 

konsultacyjnym dyżury pełni psycholog, terapeuta uzależnień oraz członkowie  GKRPA.  W 

2015 roku Zespół Interdyscyplinarny prowadził procedurę Niebieskiej karty w 17 rodzinach. 

GKRPA odbyła w 2015 roku 11 posiedzeń, na których m.in. prowadziła rozmowy 

motywacyjne z osobami nadużywającymi alkoholu oraz rozmowy edukacyjne z członkami 

rodzin, w których występuje problem alkoholowy; prowadziła postępowanie w zakresie 

kierowania wniosków o wydanie orzeczeń w zakresie zastosowania leczenia odwykowego, 



opiniowała  wnioski o wydanie  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i prowadziła 

kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych.  

Członkowie  GKPRA uczestniczyli  w szkoleniu zorganizowanym na zlecenie Ministerstwa 

Pracy i Polityki  Społecznej „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu 

na płeć” oraz „Dopalacze i substancje psychoaktywne”. 

Plan wydatków przeznaczonych w budżecie gminy na zadania związane z realizacją 

Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określono na kwotę 35.000 

zł, wykonanie wynosi 26.393,53zł. Na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii  przeznaczono 5.000zł, wykonanie wynosi 1.939,40 zł. 
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