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Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - marzec 2012
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNYCH PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do zadań własnych Gminy należą między innymi: prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, przeciwdziałanie
narkomanii, ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu, przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie.

raziły zgody na dobrowolne leczenie lub je przerwały, zostały przekazane do Sądu Rejonowego w Wolsztynie – Wydział Rodzinny i Nieletnich, celem wydania postanowienia o przymusowym leczeniu odwykowym. W wyniku pracy zespołu motywującego
w 2011 roku podjęto następujące postanowienia: 35 spraw skierowano do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich w Wolsztynie, 41 spraw skierowano do biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, 6 spraw umorzono
Realizacja powyższych zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilakze względu na brak dowodów potwierdzających nadużywanie alkoholu lub osoby zgłatyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnego programu przeciwdziałania
szające wycofały wniosek o leczenie odwykowe, 29 osób zobowiązało się do podjęcia
narkomanii i gminnego programu o ochronie zdrowia przed następstwami używania
dobrowolnego leczenia odwykowego. W toku znajdują się 53 sprawy.
tytoniu i wyrobów tytoniowych. Wyżej wymienione programy uchwala Rada Gminy,
a w celu ich realizacji Burmistrz powołuje gminne komisje rozwiązywania problemów Poza zespołami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzęalkoholowych i pełnomocnika. Dodatkowo w związku ze zmianą ustawy o przeciwdzia- dzie Miejskim w Wolsztynie funkcjonuje Punkt Informacyjny dla Ofiar Przemocy.
łaniu przemocy w rodzinie w 2011 roku podjęta została uchwała w sprawie trybu Celem funkcjonowania punktu jest szeroko rozumiane poradnictwo ogólne, w tym
i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego pomoc w przygotowaniu pism urzędowych, procesowych, porady administracyjno –
w Wolsztynie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, a stosownym za- socjalne, porady gdzie zwrócić się o dalszą pomoc specjalistyczną w celu wyeliminorządzeniem Burmistrza powołani zostali członkowie zespołu realizujący zadania zwią- wania przemocy oraz zapobieganie jej długotrwałym skutkom na płaszczyźnie psychozane z przeciwdziałaniem przemocy. Zgodnie z zapisami uchwały w/w zespół przygoto- logicznej, materialnej i społecznej. Ponadto istotnym celem działalności w punkcie
wuje roczne sprawozdanie ze swej działalności i przedkłada Burmistrzowi.
informacyjnym jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie. Działalność punktu adresowana jest przede wszystkim do
Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności
rodzin i bliskich osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych, osób donależy:
świadczających przemocy domowej, osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
•
inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych osób przeżywających trudności emocjonalne, osób z problemami rodzinnymi.
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
Punkt informacyjny prowadzi Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej w OPS
•
podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec w Wolsztynie. Od 15 stycznia 2009 roku siedziba punktu została przeniesiona do
osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznic- Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie, dzięki czemu petenci mają lepszy kontakt
twa odwykowego,
z osobą udzielającą porad. Złożoność problemów z jakimi zgłaszają się mieszkańcy
•
opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoho- gminy spowodowała, iż w ostatnim czasie wzbogacono i poszerzono zakres świadczonych porad. Od 2010 roku konsultacje socjalne poszerzono o konsultacje psychologiczlowych – zgodność lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy,
ne, a od 2011 roku również o konsultacje prawne. Należy także dodać, iż znaczenie
•
kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż
punktu w ostatnim okresie zdecydowanie wzrosło. Do tej pory rocznie punkt obsługilub podawanie napojów alkoholowych
wał 50-60 spraw, natomiast w 2011 roku punkt udzielił konsultacji 71 osobom. Od
W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wolsztynie na 2011 roku Punkt współpracuje z Zespołem Interdyscyplinarnym powołanym przez
dzień 31 grudnia 2011 roku wchodziło 9 członków. Są to osoby o różnych uzupełniają- Burmistrza Wolsztyna
cych się kompetencjach, które mogą być wykorzystane do pracy w komisji, między
Ważnym elementem systemu pomocy w procesie pomagania rodzinom i dzieciom
innymi instruktor terapii uzależnień, pracownik OPS, policjant, pracownik Straży Miejz rodzin dysfunkcyjnych jest funkcjonowanie świetlic opiekuńczo – wychowawczych.
skiej itp. Komisja podzielona jest na dwa zespoły: zespół kontrolujący i motywujący.
Na terenie Gminy Wolsztyn na dzień 31 grudnia 2011 roku funkcjonowało 6 takich
Zespół kontrolujący w 2011 roku przeprowadził kontrolę w 202 punktach sprzedaży świetlic. Zadaniem placówek jest między innymi: pomoc w nauce, organizacja czasu
napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Wolsztyn. Celem przeprowadzonych wolnego, rozwój zainteresowań, współpraca z rodziną dziecka, dożywianie dzieci, pokontroli było sprawdzenie przestrzegania przez sprzedawców ustawy o wychowaniu moc w radzeniu sobie z życiowymi problemami (np. rodzinnymi, szkolnymi itp.).
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Najczęściej występowały braki w informacjach dotyczących sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym. Nieprawidłowości
były usuwane podczas kontroli lub w wyznaczonym terminie. Szczególną uwagę komisja zawracała na przestrzeganie przez sprzedawców zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim, konieczność legitymowania osób, których wiek wskazuje na niepełnoletność.
W grudniu 2011 roku podczas kontroli stwierdzono, iż w jednym z punktów sprzedaży
odbywa się handel alkoholem niewiadomego pochodzenia oraz alkoholem powyżej 18
% bez posiadania zezwolenia. Gminna Komisja zgodnie ze swoimi uprawnieniami wystąpiła do Burmistrza z wnioskiem o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu i piwa oraz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% alkoholu. Jednocześnie w/w sprawa prowadzona jest przez tutejszą Policję i Urząd Celny w Lesznie. Oprócz czynności kontrolnych
GKRPA wydała 65 opinii o zgodności lokalizacji powstającego punktu z Uchwałą Rady
Miejskiej w Wolsztynie.
Do zespołu motywującego GKRPA w 2011 roku wpłynęło 60 wniosków w sprawie skierowania na przymusowe leczenie osób nadużywających alkoholu. Wnioski wpłynęły
od rodzin, Sądu Rejonowego, Prokuratury, OPS, Komendy Powiatowej Policji i Izby
Wytrzeźwień. W sumie w 2010 roku komisja odbyła 28 posiedzeń. Osoby, które wyraziły zgodę na leczenie odwykowe, kierowane były na leczenie stacjonarne lub niestacjonarne. Natomiast sprawy osób, które nie zgłosiły się na wezwanie Komisji, nie wy-

Świetlice pracują przez 10 miesięcy w roku, 5 dni w tygodniu. Średnio do każdej świetlicy systematycznie uczęszcza około 18 – 20 dzieci. Oprócz zajęć dzieci mają zapewnione dożywianie. Uzupełnieniem zajęć jest co roku uczestnictwo dzieci w wypoczynku letnim i zimowym wzbogaconym o program terapeutyczny.
W ramach realizacji zadań wynikających z ustaw i programów profilaktycznych realizowane są także pozalekcyjne zajęcia sportowe. Wyżej wymienione zajęcia realizowane
były przez 44 osoby w okresie 9 miesięcy w wymiarze 5180 godzin i objęły swym zasięgiem szkoły podstawowe i gimnazja z terenu Gminy Wolsztyn. Od kilku lat w ramach
pozalekcyjnych zajęć sportowych realizowana jest nauka pływania w Miejskiej Pływalni. Celem wyżej wymienionego programu było między innymi: propagowanie aktywności ruchowej, powszechny dostęp do organizowanych różnych form aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, oddziaływanie wychowawcze, organizacja czasu wolnego.
Wyżej wymienione zajęcia współfinansowane były w 2011 roku przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki ze środków pochodzących z Funduszu Zajęć Sportowych dla
Uczniów. W sumie na zajęcia pozalekcyjne Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 80.000 zł. W listopadzie 2011 roku Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych na 2012 rok. Konkurs nie został jeszcze rozstrzygnięty.

