Zawonia, 09.01.2018 r.

Podsumowanie roku 2017
Podstawowe działania Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2017 r. realizowane były w ramach corocznie uchwalanego gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Spotkania Komisji odbywały się raz w miesiącu (zazwyczaj w trzeci wtorek miesiąca),
w roku 2017 odbyło się 12 spotkań planowanych oraz dwa spotkania wyjazdowe - kontrola
sklepów na terenie gminy Zawonia.
Do Komisji wpłynęły wnioski z GOPSU oraz od rodzin osób nadużywających alkohol,
o zastosowanie zobowiązania poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
Osoby nie wyraziły zgody na przeprowadzenie badań oraz podjęcie leczenia odwykowego.
Osoby te zobowiązały się do zgłoszenia się do punktu konsultacyjnego.
W roku 2017 Komisja nie skierowała na badania żadnej osoby mającej problem
z nadużywaniem alkoholu.
Do osób mających problem z nadużywaniem alkoholu wysłano 30 zaproszeń wstawienia się
na komisję.
W ramach profilaktyki odbyło się również spotkanie w miesiącu maju z mieszkańcami wsi
Czeszów przeprowadzone przez pana Piotra Pudłowskiego.
Członkowie komisji przeprowadzili kontrole sklepów na terenie gminy Zawonia pod
względem posiadania "tablic" informujących o zakazie sprzedaży alkoholu, papierosów
osobom nieletnim itp.
W 2017 roku zostały przeszkolone 2 osoby z komisji.
Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawoni
przywiązują szczególne znaczenie do zapobiegania powstawaniu patologii, dlatego wiele
działań kierowanych jest do młodzieży szkolnej z klas podstawowych i gimnazjalnych.
PROGRAMY

SZKOLNE

Szkoły z terenu Gminy Zawonia brały udział w tworzeniu własnych programów autorskich
o tematyce profilaktyki uzależnień.
W 2017 roku zostały prowadzone działania w ramach, których zrealizowano zajęcia
profilaktyczno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży:
1. „ Aktywne ferie” w Zespole Szkół w Czeszowie. Współfinansowane w kwocie 2400,00zł

2. „Wychowanie przez sport w Zespole Szkół w Czeszowie”. Sportowe zajęcia
pozalekcyjne prowadzone w okresie od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia
sfinansowane w kwocie 6400,00

3. Spotkania z muzyką. Kameralne koncerty muzyczne dla przedszkolaków i uczniów klas IIII. Szkoła Podstawowa w Czeszowie w kwocie 2160,00 za 10 koncertów. Zespół Szkół
w Zawoni w kwocie 4320,00 za 20 koncertów. Koncerty odbywały się raz w miesiącu od
stycznia do czerwca i od września do grudnia .
4. Elżbieta Krzyżaniak –Smolińska poprowadziła warsztaty w Zespole Szkół w Czeszowie 08 czerwca 2017 roku dla uczniów Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum,
-18 maja 2017 odbyły się warsztaty dla nauczycieli.
-19 maja 2017 odbyły się zajęcia dla najmłodszych uczniów klasy I-III. Warsztaty
sfinansowane w kwocie 1900,00zl

5. Wycieczka
uczniów Zespołu Szkół w Zawoni do Kletna 23.05.2017 Kwota
dofinansowania – 1200,00zł.
6. Środki psychotropowe, Dopalacze, energetyki warsztaty dla rodziców przeprowadziła
Hanna Jędrzejewska z MONAR Leszno.
Wykład
sfinansowany– 120,00zł
7."Stop nałogom" ? Program zrealizowany podczas 3-dniowej wycieczki Kraków –
Zakopane, w terminie – 10-12.05.2017r. uczniów Zespołu Szkół w Zawoni. Kwota
dofinansowania - 960 zł
8. „Bądźmy razem! Aktywnie. Zdrowo. Kolorowo” Program promujący aktywne spędzanie
wolnego czasu z rodziną i kolegami. Z dala od komputera i Internetu, bez używek mających
niekorzystny wpływ na zdrowie. Program został zrealizowany w klasach drugich Szkoły
Podstawowej w Zawoni. Kwota dofinansowania – 1850,00 zł
9. Wyjazd na Mazury! - W dniach 9-12 maja uczniowie Publicznego Gimnazjum
w Czeszowie uczestniczyli w zielonej szkole w ośrodku Perkoz k. Olsztynka. Wyjazd
współfinansowany w kwocie 4000,00zł

10. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Czeszowie w Toruniu. W dniach kwietnia 2017
odbyła się wycieczka do Torunia, dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej.
Wycieczka współfinansowana w kwocie 4160,00zł.

11. Warsztaty profilaktyczne w Zespole Szkół w Zawoni - dla uczniów klas szóstych oraz
uczniów gimnazjum w Zawoni w dniach 10-12 kwietnia 2017 r. zostały przeprowadzone
warsztaty z zakresu „Profilaktyki agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy oraz z zakresu
„Profilaktyki uzależnień behawioralnych, w szczególności używania środków
psychoaktywnych - Przeciwdziałania uzależnieniu od Internetu i cyberprzemocy”. Warsztaty
sfinansowane w kwocie 2000,00zł

12 .Sędzia Anna Maria Wesołowska! Spotkania sfinansowane w kwocie 3300,00zł

13.„Jak radzić sobie z przeciwnościami losu oraz wypracowanie
stawiania przed sobą celów w życiu”. Zespół Szkół w Zawoni
Warsztaty sfinansowane w kwocie 2000,00zł

umiejętności

14. „Słoneczne Wakacje 2017” w gminie Zawonia!!! Uczestnicy półkolonii to uczniowie
Zespołu Szkół w Czeszowie i Zespołu Szkół w Zawoni. Ilość uczestników 52 uczniów.
Projekt współfinansowany w kwocie 3800,00.

15. KAMPANIA „Postaw na Rodzinę” – 2400,00

16. Kampania „ Reaguj na przemoc” - 2400,00

17.
Koncert
„Czy
słowem
można
Szkoły
Podstawowej
w Czeszowie
i
Koncerty sfinansowane w kwocie 2600,00zl.

zranić?!”
-uczestnicy
Szkoły
Podstawowej

uczniowie
w Zawoni

18. „Grudniowa Opowieść” to widowisko mówiące o szacunku i wybaczeniu, to również
ciepła i nastrojowa historia o poświęceniu oraz sile przyjaźni. Teatr z Torunia w Zespole
Szkół w Zawoni – sfinansowane w kwocie 840,00zł

19. Mikołajkowy wyjazd na lodowisko do Oleśnicy w dniach 4, 5 i 6 grudnia - uczniowie
Szkoły Podstawowej w Czeszowie .Wyjazd sfinansowany w kwocie 2389,00zł

21.Wyjazd do Parku Rozrywki Rodzinnej "Bobolandia " we Wrocławiu dla przedszkolaków i
klas młodszych Szkoły Podstawowej w Czeszowie. Kwota dofinansowania 450,00zł – koszty
transportu.

22. Wyjazd do Wrocławia do kina kl. V-VI w dniu 21.12.2017 i klasy gimnazjalne. Dwa
wyjazdy. Kwota dofinansowania 950,00zł – koszty transportu
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