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SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA GMINNEGO PROGRAMU 

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH W ROKU 2019 ORAZ SPRAWOZDANIE  

Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA 

NARKOMANII ZA ROK 2019 

 

 

Zadania, które zostały zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii  

dla gminy Kórnik, zrealizowane przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień i Gminną 

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w 2019 roku. 

 

1. Zwiększono dostępność terapii i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu  

i narkotyków, dotkniętych problemem przemocy poprzez: 

 działanie Biura do Spraw Uzależnień i Przemocy, mieszczącego się w budynku 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku. Rozpowszechniono wśród mieszkańców 

gminy informacji na temat świadczonych usług i porad. W ramach prowadzonego 

biura zatrudniony był psycholog, 

 liczba osób przyjętych bezpośrednio – 152, 

 liczba udzielonych porad – 180 (96 osobom dorosłym), 

 liczba udzielonych porad osobom doznających przemocy – 37, 

 liczba udzielonych porad osobom stosującym przemoc – 28, 

 kontynuowano, na zasadach takich jak dotychczas, współpracę ze stacjonarnymi 

placówkami leczenia uzależnień od alkoholu i narkomanii oraz z instytucjami 

ambulatoryjnymi działającymi na rzecz osób z tym problemem. Współpraca 

dotyczyła osób z całej gminy Kórnik. Współpraca dotyczyła podjęcia leczenia  

i terapii oraz monitorowania działań przez osoby, które wcześniej zostały objęte 

pomocą tych placówek , kierowanie osób do biegłych psychiatrów i psychologów 



 

 

w celu orzeczenia o uzależnieniu celem dalszego postępowania między innymi 

przez Sąd czy Prokuraturę. 

 sfinansowano realizację programów terapeutycznych, które zostały wdrożone   

w punkcie pomocy osobom uzależnionym, 

 sfinansowano programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz działania, 

które dotyczyły sytuacji kryzysowych, 

 kontynuowano działalność Punktu Konsultacyjnego, sfinansowano obsługę 

Punktu zatrudniony jest pracownik  socjalny. 

 

2. Udzielono pomocy prawnej i psychospołecznej rodzinom w których występują 

problemy alkoholowe i narkomania, kierując do konsultacji prawniczej w ramach 

bezpłatnej pomocy prawnej. 

 kontynuowano, wcześniej podjętą, działalność świetlic opiekuńczo- 

wychowawczych dla dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym  

i narkotykami, oraz z tych w których inne problemy  ujawniono. Na wniosek 

sołtysek uruchomiono działalność świetlic w okresie ferii zimowych i wakacji 

letnich w Prusinowie i Biernatkach w celu zapewnienia bezpiecznych wakacji 

dzieciom rodziców pracujących. Poza organizacją czasu wolnego, przez okres 10 

miesięcy uczestnikom zapewniono wyżywienie. 

 



 

 

 

 prowadzono działalność ustawową w ramach prowadzonych w gminie zadań 

związanych z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, między innymi  

w zakresie realizacji procedury niebieskiej karty - przy osobistym uczestnictwie 

przewodniczącej GKRPA, 

 zorganizowano i sfinansowano wyjazdy 150 dzieci z rodzin z problemem 

alkoholowym i problemem przemocy w rodzinie na zimowisko z programem 

profilaktycznym – kierowanych przez pedagogów i psychologów szkolnych oraz 

obóz dla dzieci i młodzieży należących do Młodzieżowej Drużyny Pożarnicze 

(Strażak bez nałogów). 

 



 

 

 

 

 

3. Zrealizowano działania profilaktyczne poprzez działalność informacyjną i edukacyjną. 

 sfinansowano zajęcia w szkołach podstawowych na terenie miasta i gminy Kórnik, 

które przyczyniły się do promowania zdrowego stylu życia, kształtowania postaw 

dzieci i młodzieży wobec alkoholu i narkotyków. Zajęcia dostosowano do wieku,  

uwzględniając specyfikę problemów, wcześniej analizowanych w poszczególnych 

placówkach oraz rekomendacje programowe PARPA (Archipelag Skarbów, 

Wolności oddać nie umiem), 

 w ramach profilaktyki selektywnej, wśród dzieci i młodzieży z grup  

podwyższonego ryzyka – zagrożonych problemem alkoholowym, narkomanią  

i przemocą – finansowano działania w ramach prowadzonych świetlic. 

Zrealizowano założenia poprzez realizację programów, które utrwalają postawy 

abstynenckie w środowisku dzieci i młodzieży oraz zwiększają świadomość  

w przedmiocie szkód wynikających z picia alkoholu, 

 zorganizowano i przeprowadzono spotkania z rodzicami dzieci uczestniczących 

do szkół na terenie Gminy, 

 członkowie GKRPA i Strażnicy Straży Miejskiej przeprowadzili wizję w 77. 

punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, przypominając  

o przepisach prawa i obowiązkach sprzedawców i przedsiębiorców (o czym 



 

 

informowano wcześniej w ramach szkoleń na temat przestrzegania zasad 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad i warunków korzystania  

z tych zezwoleń), 

 współpraca GKRPA z lokalną Strażą Miejską i Jednostką Policji w zakresie 

uświadamiania kierowców (między innymi podczas kontroli drogowych)  

o skutkach prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, narkotyków –

zakupiono w tym celu sprzęt do ogólnego korzystania,  

 

 

 

 przeprowadzono kampanię wśród mieszkańców na temat odpowiedzialności 

prawnej za picie alkoholu w miejscach publicznych. 



 

 

 

 

 

                                  



 

 

 

4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na zasadach 

przewidzianych w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałania 

alkoholizmowi, kontynuowała współpracę i wsparcie merytoryczne na rzecz 

funkcjonującego klubu AA „Oaza”. Członkowie klubu nieodpłatnie korzystają z lokalu 

będącego własnością gminy, a także prasy fachowej dla klubu.  

5. Przeprowadzono interwencję w przypadkach naruszenia art. 13
1
 i art. 15 Ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Sprawdzono 

informacje o możliwym łamaniu przepisów dotyczących reklamy i promocji napojów 

alkoholowych oraz podejrzeniu o sprzedaż alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, 

bądź pod zastaw. 

6. Na podstawie bieżącej analizy problematyki nie ujawniono potrzeby zorganizowania  

i sfinansowania Centrum Integracji Społecznej. Działania te realizowano w ramach 

innych przedsięwzięć. 

7. Sfinansowano działanie GKRPA oraz Punktu Konsultacyjnego, w tym również 

ustawowo przypisanych szkoleń dla członków Komisji, pracowników Straży Miejskiej, 

lokalnej jednostki Policji, dyrektorów szkół, przedszkoli, sołtysów, strażaków -  

w zakresie przeciwdziałania i profilaktyki uzależnień od narkotyków i dopalaczy oraz 

współpracy międzysektorowej i międzyinstytucjonalnej w zakresie tworzenia 

warunków przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy. 

 

                 


