
Cekcyn, dnia 02.02.2016r. 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

I NARKOMANII W GMINIE CEKCYN W 2015 ROKU. 

 

Rada Gminy w Cekcynie Uchwałą Nr III/17/15 z dnia 25 lutego 2015r. przyjęła Gminny 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Cekcyn 

na 2015r. 

 

I. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cekcynie 

 

 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Cekcynie  pracowała 

w składzie: 

1) Halina Fryca - przewodnicząca, Pełnomocnik Wójta, 

2) Jolanta Lesikowska - sekretarz, 

3) Lucyna Wengerska - członek, 

4) Agata Dąbrowska - członek, 

5) Marcin Krajewski - członek, 

6) Mariusz Sokołowski - członek 

2. Komisja działa w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. W 2015r. odbyły się  4 posiedzenia 

Komisji w pełnym składzie oraz 19 posiedzeń dotyczących wydawania opinii Komisji  

w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (posiedzenia dotyczyły 

najczęściej jednorazowych zezwoleń). Wydano 40 pozytywnych opinii na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

3. Pełnomocnik Wójta prowadzi akta poszczególnych osób w stosunku do których 

prowadzone są postępowania co do leczenia w przedmiocie uzależnień. W okresie 2011 -  2015 

prowadzi się 84 akta spraw. Akta zawierają wnioski z różnych instytucji i od osób fizycznych 

dotyczące podjęcia działań w stosunku do osób nadużywających alkoholu, protokoły z 

posiedzeń Podkomisji ds. rozmów motywacyjno-interwencyjnych, opinie instytucji, 

psychoterapeutyczne i Poradni Terapii Uzależnień, wnioski o skierowanie spraw do sądu. W 

2015r. skierowano 9 wniosków do Sądu Rejonowego w Tucholi o zastosowanie wobec osób 

uzależnionych od alkoholu obowiązku leczenia z alkoholizmu w warunkach stacjonarnych.  W  

przypadku   8   osób   Sąd   orzekł   obowiązek   poddania   się   leczeniu   w warunkach 

stacjonarnych lub niestacjonarnych. 



4. Pełnomocnik Wójta przekazuje sprawozdania - PARPA - G1 z działalności  samorządów 

gminnych z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych do Urzędu 

Marszałkowskiego. 

 

II. Realizacja celów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii w 2015r. 

 

CEL GŁÓWNY  

 

Celem głównym programu jest zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych i innych 

uzależnień oraz podnoszenie świadomości lokalnej społeczności w zakresie szkodliwości używania 

środków psychoaktywnych. 

Cel główny realizowany będzie poprzez działania w następujących obszarach: 

1. Profilaktyka i prewencja. 

2. Terapia, rehabilitacja i ograniczanie negatywnego wpływu alkoholu na zdrowie. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

 

Profilaktyka i prewencja 

Cel strategiczny nr 1.  

Organizacja i prowadzenie działań profilaktycznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

Cele cząstkowe: 

1) wdrażanie różnorodnych form programów i działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 

zapobiegających używania alkoholu i substancji psychoaktywnych; 

2) wspieranie instytucji prowadzących działalność profilaktyczną w organizowaniu różnorodnych 

form pracy profilaktycznej, opiekuńczo- wychowawczej, edukacyjnej i aktywizującej,  

w szczególności wśród dzieci i młodzieży; 

3) rozwijanie wiedzy w społeczności lokalnej na temat problemów związanych z używaniem 

alkoholu poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 

dotyczącej problemów alkoholowych. 

 

 

 

 

 



Działania: 

Działania/Programy  

 

Działania zrealizowane  

w 2015r. 

Odbiorcy Partnerzy 

Wskaźniki 

realizacji 

celu 

Prowadzenie zajęć 

opiekuńczo-

wychowawczych, 

aktywizujących, 

ukierunkowanych na 

organizację 

alternatywnych form 

spędzania czasu 

wolnego przez dzieci 

i młodzież, 

zmniejszających 

ryzyko kontaktu  

z alkoholem w 

ramach 

pozalekcyjnych zajęć 

jak, np. sportowo-

rekreacyjnych, kółek 

zainteresowań oraz 

innych form 

Program „Sławni jak Van Gogh 

czemu nie?” – zajęcia 

plastyczne dla dzieci 6, 15 lat. dzieci  

i młodzież 

szkolna 

GKRPA, 

GOK 

liczba 

uczestników 

– 65 

liczba godzin 

zajęć - 150 

Propagowanie alternatywnych 

form spędzania czasu wolnego 

poprzez działalność orkiestry 

Campanella  

dzieci  

i młodzież 

szkolna 

GKRPA, 

Zespół 

Szkół w 

Cekcynie 

liczba 

uczestników 

– 45 

 
Propagowanie alternatywnych 

form spędzania czasu wolnego 

poprzez udział III klas 

Gimnazjum w Cekcynie w 

przedstawieniu teatru 

muzycznego w Gdyni 

młodzież szkolna 

GKRPA, 

Gim. 

Cekcyn 

liczba 

uczestników 

– 59 

 

Zajęcia sportowo – taneczne 

z zakresu fitnessu i zumby dzieci i młodzież 

szkolna 

GKRPA, 

Zespół 

Szkół w 

Cekcynie 

liczba 

uczestników 

– 80 

 

Realizacja 

programów 

profilaktycznych  

i warsztatów dla 

uczniów i nauczycieli 

w placówkach 

oświatowych na 

terenie gminy 

Projekt z zakresu profilaktyki 

zdrowego żywienia „Jesteś 

tym co jesz”  

młodzież 

gimnazjalna 

GKRPA, 

Gim. 

Cekcyn  

liczba 

uczestników 

– 200 

 

Warsztaty profilaktyczne z 

zakresu profilaktyki 

alkoholowej, zażywania 

środków psychoaktywnych, 

wzmocnienie czynników 

chroniących – kształtowanie 

postawy asertywnej, 

kompetencje społeczne dzieci 

i młodzieży wpływające na 

samoświadomość i zdolność 

wyboru 

uczniowie klasy 

VI  

i Gim. Cekcyn 

GKRPA, 

Gim. 

Cekcyn, SP 

liczba 

uczestników 

– 250 

 

 

 

 

Warsztaty z zakresu realizacji 

pierwszej pomocy połączone 

z pokazem ratownictwa 

medycznego w sytuacji 

bezpośredniego zagrożenia 

życia 

 

 

dzieci  

i młodzież 

szkolna 

GKRPA, 

Zespół 

Szkół w 

Cekcynie 

liczba 

uczestników 

– 250 

 



 

Realizacja Kampanii 

społecznej „Postaw na 

rodzinę” 

W ramach kampanii 

zrealizowano projekty: 

- „Rodzina na rowerach”, 

- pikniki rodzinne, 

- gala talentów, 

- „Mamo, tato bawmy się 

pluszowym misiem”, 

- rodzinne świętowanie dnia 

przedszkolaka i Andrzejek, 

- rodzinne przygotowania do 

świąt Bożego Narodzenia, 

- rodzinny Dzień Dziecka 

dzieci  

i młodzież 

szkolna  

i ich rodziny 

GKRPA, 

Zespół 

Szkół w 

Cekcynie, 

SP Iwiec, 

SP 

Zielonka, 

Przedszkole 

Gminne 

Cekcyn 

liczba 

uczestników 

– ok. 600 

osób 

Realizacja przedstawień 

profilaktycznych połączona z 

prelekcją dotyczącą 

zachowań ryzykownych – 

przedstawienia teatru 

„Kurtyna”  

dzieci i młodzież 

szkolna ze szkół  

z terenu gminy 

Cekcyn 

GKRPA, 

Zespół 

Szkół w 

Cekcynie, 

SP Iwiec, 

SP 

Zielonka, 

Teatr 

„Kurtyna” 

liczba 

uczestników 

– ok. 540 

osób 

Organizacja szkoleń 

zwiększających 

kompetencje osób 

podejmujących 

działania w zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych 

 

 

 

W zakresie szkoleń zadanie nie było realizowane w 2015r. 

Zakup 

specjalistycznej 

literatury  

i materiałów 

edukacyjnych w celu 

rozpowszechnienia 

ich wśród  uczniów, 

nauczycieli i 

rodziców 

 

 

Zakup pakietu edukacyjnego 

„Prawa i obowiązki dziecka”  

dzieci  

z oddziałów 

przedszkolnych  

GKRPA 

- ilość szt. 

specjalistycz

nej literatury 

i materiałów 

edukacyjnych 

– 4 zestawy 

 

 

Zakup pakietu edukacyjnego 

w ramach akcji „Postaw na 

rodzinę”  

dzieci, młodzież  

i rodzice  

z terenów gminy, 

nauczyciele 

GKRPA 

- ilość szt. 

specjalistycz

nej literatury 

i materiałów 

edukacyjnych 

– 0,5 pakietu 

(1200 szt.) 



Publikowanie  

w prasie lokalnej 

artykułów 

dotyczących 

problematyki 

uzależnień 

 

 

 

Publikacja informacji na 

temat akcji „Postaw na 

rodzinę”  

miszkańcy gminy 

Cekcyn 
GKRPA 

ilość 

publikacji – 2 

(1 artykuł  

w biuletynie, 

1 publikacja 

na stronie 

internetowej 

GOPS 

Cekcyn) 

 

Terapia, rehabilitacja i ograniczanie negatywnego wpływu środków psychoaktywnych na 

zdrowie. 

Cel strategiczny nr 2. 

Wspomaganie organizacji i instytucji działających na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

 

Cele cząstkowe: 

1) wspieranie i udzielanie pomocy instytucjom, organizacjom i osobom fizycznym w realizacji zadań  

i programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Działania: 

Działania/Programy 

 Działania 

zrealizowane  

w 2015r. 

Odbiorcy Partnerzy 
Wskaźniki 

realizacji celu 

Podejmowanie działań 

w celu utworzenia 

grupy samopomocowej 

do realizacji działań 

motywujących do 

podjęcia terapii  

i propagowania postaw 

trzeźwościowych 

 

 

Mimo prowadzonych rozmów nie udało się wyłonić lidera grupy samopomocowej w 

związku z tym grupa taka nie powstała. Osoby z problemem alkoholowym 

zamieszkujące na terenie naszej gminy uczestniczą w zajęciach grup 

samopomocowych w Lnianie i w Tucholi.  

Propagowanie instytucji 

i osób 

wyspecjalizowanych w 

niesieniu pomocy 

dzieciom, młodzieży  

i dorosłym w obszarze 

problemów uzależnień 

Upowszechnianie 

informacji o 

instytucjach niosących 

pomoc w obszarze 

uzależnień w formie 

plakatów 

informacyjnych, 

ulotek i informacji na 

stronie internetowej 

GOPS 

osoby 

uzależnione i 

współuzależnione  

GKRPA. Tucholski 

Ośrodek 

Psychoterapii 

Uzależnienia od 

Alkoholu 

Współuzależnienia 

i Profilaktyki, 

GOPS, Zespół 

Interdyscyplinarny, 

Pedagodzy 

szkolnie i kuratorzy 

zawodowi i 

społeczni 

- liczba instytucji 

– 1 

 



Kontynuowanie działań 

kontrolnych 

 i interwencyjnych w 

stosunku do 

sprzedawców napojów  

alkoholowych 

mających na celu 

ograniczenie 

dostępności napojów  

alkoholowych  

i przestrzeganie zakazu 

sprzedaży alkoholu 

osobom niepełnoletnim 

 

 

 

 

Kontrola sklepów 

prowadzących 

sprzedaż alkoholu 

oraz ogródków 

piwnych 

członkowie 

GKRPA, 

sprzedawcy 

napojów 

alkoholowych 

GKRPA, podmioty 

odpowiedzialne za 

sprzedaż napojów 

alkoholowych w 

gminie Cekcyn 

- liczba kontroli - 

3, 

- liczba punktów 

skontrolowanych 

- 12 

 

Cel strategiczny nr 3. 

Zwiększenie dostępności świadczeń w zakresie leczenia i rehabilitacji dla osób uzależnionych od 

alkoholu i innych środków psychoaktywnych. 

 

Cele cząstkowe: 

1) ułatwienie osobom uzależnionym udziału w programach terapeutycznych; 

2) organizowanie warunków pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych i współuzależnionych. 

Działania:  

Działania/Programy 
Działania  

zrealizowane w 2015r. 
Odbiorcy Partnerzy 

Wskaźniki 

realizacji celu 

Umożliwienie osobom z 

gminy Cekcyn 

systematycznego 

udziału w zajęciach 

terapeutycznych w  

Tucholskim Ośrodku 

Psychoterapii 

Uzależnienia  

od Alkoholu, 

Współuzależnienia  

i Profilaktyki, 

 

 

 

 

Prowadzenie terapii dla 

osób uzależnionych  

i współuzależnionych 

osoby 

uzależnione  

i ich rodziny 

GKRPA, 

Tucholski 

Ośrodek 

Psychoterapii 

Uzależnienia  

od Alkoholu, 

Współuzależni

enia  

i Profilaktyki, 

- liczba osób 

korzystających  

z terapii- 28, 

 

 

Finansowanie Punktu 

Konsultacyjnego dla 

osób uzależnionych od 

alkoholu, narkotyków i 

innych oraz osób 

doświadczających 

 

 

Prowadzenie działań 

informacyjno – 

edukacyjnych dla osób 

z rodzin uzależnionych 

i osób 

doświadczających 

przemocy 

osoby  

i rodziny  

z problemami 

uzależnień  

i innymi 

problemami 

społecznymi 

GKRPA, 

Punkt 

Konsultacyjny 

- liczba osób 

korzystających  

z porad 

psychologicznych 

- 71, 

- liczba porad 

psychologicznych 

-238 

- liczba osób 

korzystających  

z porad terapeuty 



przemocy domowej 

 

uzależnień - 61, 

- liczba porad 

terapeuty 

uzależnień - 221 

Finansowanie Klubu 

Integracji Społecznej 

 

 

W 2015r. osoby uzależnione po przebytym leczeniu choroby alkoholowej  

w warunkach stacjonarnych nie spełniły warunków skierowania do KIS 

Finansowanie 

ponadstandardowej 

terapii uzależnień dla 

osób i rodzin po 

odbyciu terapii 

podstawowej 

 

 

 

Dofinansowanie 

programu 

ponadpodstawowej 

terapii uzależnień 

„After care” 

osoby 

uzależnione od 

alkoholu 

GKRPA,   

Tucholski 

Ośrodek 

Psychoterapii 

Uzależnienia  

od Alkoholu, 

Współuzależni

enia  

i Profilaktyki 

- liczba 

uczestników 

ponadstandardow

ej terapii 

uzależnień 2, 

- liczba sesji- 64 

Kierowanie do sądu wniosków  

o przymusowe leczenie w stosunku do osób, które 

odmówiły dobrowolnego leczenia bądź je 

przerwały 

osoby 

uzależnione  
GKRPA 

- liczba wniosków 

skierowanych do 

Sądu - 9 

Finansowanie 

warsztatów i szkoleń 

dla realizatorów zadań 

wynikających  

z programu w celu 

podniesienia 

kwalifikacji  

i profesjonalizmu 

świadczonych usług. 

 

 

 

Szkolenie  

z samoobrony  

członkowie 

GKRPA, 

pracownicy 

socjalni, 

pedagodzy, 

kobiety 

dotknięte 

przemocą 

GKRPA 

 

- liczba 

uczestników - 12 

Działalność 

Interdyscyplinarnego 

Zespołu ds. 

Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie – 

najczęściej popełniane 

błędy w procedurze  

członkowie 

Gminnego 

Zespołu 

GKRPA 

 

- liczba 

uczestników - 10 

 

Cel strategiczny nr 4. 

Udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe. 

Cele cząstkowe: 

1) rozwój systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinach poprzez współpracę Gminnej Komisji 



Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Cekcyn, 

2) udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży poprzez działalność Gminnej Świetlicy Terapeutycznej, 

3) realizacja działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od środków 

psychoaktywnych poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży. 

Działania:  

Działania/Programy 
Działania zrealizowane  

w 2015r. 
Odbiorcy Partnerzy 

Wskaźniki 

realizacji celu 

Świadczenie pomocy dla ofiar przemocy,  

w szczególności w rodzinach  

z problemami alkoholowymi  

ofiary 

przemocy, 

sprawcy 

przemocy 

GKRPA, Zespół 

Interdyscyplinarny 

ds. 

Przeciwdziałania 

Przemocy, Punkt 

Konsultacyjny 

- liczba osób, 

którym udzielono 

wsparcia – 17 

liczba osób – 57  

- liczba sprawców 

przemocy - 17 

Realizacja programu opiekuńczo-

wychowawczego w ramach funkcjonowania 

Gminnej Świetlicy Terapeutycznej 

wychowankowi

e Gminnej 

Świetlicy 

Terapeutycznej 

GKRPA, Gminna 

Świetlica 

Terapeutyczna, 

szkoły 

- liczba 

wychowanków 

GŚT - 20 

 

Organizacja i 

finansowanie 

wypoczynku dla 

dzieci i młodzieży z 

realizacją programu 

profilaktycznego  

Kolonie letnie  

w Jarosłwcu  

dzieci  

i młodzież – 

uczestnicy 

kolonii 

GKRPA, 

organizator kolonii 

- liczba 

uczestników 

kolonii - 25 

Realizacja świetlicowych 

biwaków w starej szkole 

w Trzebcinach 

dzieci  

i młodzież –  

GKRPA, świetlice 

wiejskie  

- liczba 

uczestników - 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  

I NARKOMANII W 2015r. 

 

L.P. Nazwa zadania 
Wykonanie  

2015r. 

1. 
Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Świetlicy 

Terapeutycznej 
4.526,00 

2. 
Wynagrodzenia osobowe Przewodniczącego i Członków Komisji, 

Podkomisji oraz inne koszty związane z funkcjonowaniem Komisji 
7.024,00 

3. Orzekanie o przedmiocie uzależnień  2.293,00 

4. Zatrudnienie psychologa w Punkcie Konsultacyjnym 7.823,00 

5. 

Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne w Punkcie Konsultacyjnym – 

zatrudnienie psychoterapeuty uzależnień dla rodzin z problemem 

alkoholowym, opiniowanie wniosków do GKRPA, wydawanie opinii 

terapeutycznych 

15.925,00 

6. 
Dofinansowanie ponadpodstawowej terapii osób uzależnionych i 

współuzależnionych z gminy Cekcyn 
2.400,00 

7. 
Działania z zakresu profilaktyki uzależnień adresowane do różnych 

grup społecznych 
22.845,00 

8. 

Szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień oraz innych patologii 

społecznych członków Komisji, sprzedawców napojów 

alkoholowych i innych 

1.750,00 

9. Wypoczynek dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki 16.725,00 

10. Zakup materiałów edukacyjnych o tematyce patologii społecznych 2.360,00 

Razem 
 

83.671,00 

 

 

 


