Urząd Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3

Sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku

i

Główne Idee realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Police w 2017 roku, to:
- pozytywne efekty oddziaływań rozpoczętych w 2007 roku, potwierdzone
badaniami diagnostycznymi w 2007, 2011 i 2015 roku;
- oddziaływania oparte o system opieki nad dziećmi i młodzieżą poprzez sieć
dobrze funkcjonujących świetlic środowiskowych i klubów dla młodzieży
prowadzonych przez Rady Osiedla, Rady Sołeckie, Szkoły Podstawowe Gminy
Police;
- stworzony i realizowany autorski program profilaktyczny „Wolni …od”.
Program skierowany do uczniów klas szóstych i klas gimnazjalnych,
wzmacniany programami „Spójrz inaczej” i Programem „NOE”;
- dobrze funkcjonująca
Alkoholowych;

Gminną

Komisję

Rozwiązywania

Problemów

- sprawnie i skutecznie funkcjonującym systemem przeciwdziałania przemocy
domowej.

2017 rok jest kolejną realizacją oddziaływań będących kontynuacją lat poprzednich.
Cały system oddziaływań oparto o wyniki profesjonalnie przeprowadzonych badań
diagnostycznych pod nazwą „Problemy związane z piciem alkoholu, używaniem narkotyków
i przemocą rówieśniczą w szkole w ocenie uczniów i rodziców”., badania zostały
przeprowadzone w 2007, 2011 i 2015 roku. Wyniki tych badań, raporty z badań, wnioski
porównawcze zawarte są na naszej stronie internetowej www.police.pl.

W 2017 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych zrealizowano wszystkie zadania zaplanowane w preliminarzu
wydatków i harmonogramie działań.
I. W ciągu całego roku czynnych było 17 świetlic środowiskowych, 5 klubów młodzieżowych
i 2 Środowiskowe Ogniska Wychowawcze prowadzone przez TPD .
Wszystkich tych jednostek w Gminie Police funkcjonuje 24:
- 2 Środowiskowe Ogniska Wychowawcze prowadzone przez TPD,
- łącznie 7 świetlic prowadzonych przez Rady Osiedla – Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr
7,
- łącznie 6 świetlic prowadzonych przez Sołectwa – w Tanowie, w Pilchowie, w Uniemyślu,
w Dębostrowie, w Przęsocinie i w Tatynii,
- łącznie 4 świetlice prowadzone przez szkoły podstawowe – nr 1, nr 3, w Trzebieży, w filii w
Niekłończycy,
- łącznie 5 klubów młodzieżowych prowadzone przez - RO nr 2, nr 3, nr 4, Sołectwo w
Dębostrowie i Sołectwo w Tatyni.
Należy z całą stanowczością wskazać na ogromną potrzebę funkcjonowania tych
świetlic, są dni, kiedy w tych świetlicach jest kilkaset dzieci. Każde dziecko zgłaszające się
do świetlicy czy klubu młodzieżowego jest otoczone merytoryczną opieką świetliczanki. W
świetlicach tych realizowane są zajęcia socjoterapeutyczne, udzielana jest pomoc w
odrabianiu lekcji, pomoc w trudnych sytuacjach szkolnych a nawet rodzinnych. Łącznie w
tych placówkach zapisanych jest 345 dzieci i młodzieży. Na poczęstunek (podwieczorek)
wydano dla dzieci w świetlicach w 2017 roku kwotę w wysokości 76.031,32 zł.
II. W ramach Gminnego Programu zrealizowano program profilaktyczny:
- autorski program profilaktyki przeciw uzależnieniom od środków psychoaktywnych i
Internetu opracowany przez pedagogów szkolnych pod nazwą „WOLNI OD....”, opis
działań w ramach tego programu stanowi załącznik do w/w sprawozdania.
- w II klasach gimnazjum Gminy Police zrealizowano program profilaktyczny pod nazwą
NOE-2, którego sprawozdanie przedstawiane jest poniżej:
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Wnioski:
1. 56,56% gimnazjalistów II klasy ma już za sobą inicjację alkoholową.
2. 80,30 % gimnazjalistów II klasy chce spotykać się z ludźmi, którzy bawią się na
trzeźwo.
3. 18,68 % gimnazjalistów II klasy uważa, że potrzebuje pomocy dla siebie, bliskiego,
znajomego.
- w klasach od I do III szkół podstawowych realizowano profilaktyczny program Spójrz
Inaczej. W programie tym wzięło udział ok. 1200 uczniów klas od I do III i ok. 56
nauczycieli.
III. Bardzo ważnym zadaniem wynikającym z realizowania ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (zwana dalej ustawą) jest działalność Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która przedstawia się następująco:
1/ ilość odbytych spotkań w całym składzie, czyli tzw. plenarne posiedzenia – 4
2/ ilość odbytych posiedzeń Zespołu Motywacyjnego do terapii odwykowej
– 27
3/ Ilość osób skierowanych przez Zespół Motywacyjny bezpośrednio do Ośrodka Terapii
Uzależnień – 35
4/ ilość osób skierowanych przez Zespół Motywacyjny do lekarza biegłego psychiatry i
biegłego psychologa –117, przebadano 37
5/ ilość spraw skierowanych przez Zespół Motywacyjny do rozstrzygnięcia przez Sąd
Rejonowy w Szczecinie – 71
6/ ilość spraw ujawnionych o sprzedaż alkoholu bez wymaganego zezwolenia – 0, z tytułu
sprzedaży alkoholu nieletnim – 0,
7/ ilość spraw ujawnionych za wykroczenia wynikające z naruszenia art. 45 ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 4
8/ Ilość spraw skierowanych do prokuratury za stosowanie przemocy domowej – 0,
9/ Ogólna liczba nowych wniosków, które wpłynęły w 2017 roku do Komisji o wszczęcie
postępowania w zakresie sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego – 111, w tym:
a) z Ośrodka Pomocy Społecznej – 6,
b) z Policji – 48,
c) od kuratora – 1,

od pedagoga szkolnego – 0,
od członków rodzin – 17,
z Izby Wytrzeźwień – 0,
z Prokuratury – 9,
od sąsiada – 0,
z GKRPA – 1,
od grupy roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy – 29,
od asystenta rodzinnego – 0,
ł) od konkubenta/biny – 0,
l) od byłego konkubenta/biny – 0,
m) od byłego małżonka – 0,
n) z Domu Dziecka – 0,
o) od pracodawcy – 0.
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Zespoły Kontrolne Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Policach:
I. Łącznie przeprowadzono 56 kontroli sklepów i punktów gastronomicznych. Kontrole
przeprowadzono przy współpracy dzielnicowych z KPP Police oraz strażników miejskich. W
kontrolach uczestniczyło 28 dzielnicowych. Przy okazji w/w kontroli sprawdzano znajdujące
się w sąsiedztwie miejsca gdzie zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych: ulice 28,
place 9, parki 4.
II. W toku podjętych działań uzyskano następujące wyniki:
- ujawniono wykroczeń z art. 43´ ust.1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 3
- ujawniono wykroczeń z art. 45 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 4
- ujawniono wykroczeń z art. 145 kw: 1
Za
popełnione
wykroczenia
sankcje
karne
stosowali
uczestniczący
w działaniach dzielnicowi i były to: 3 mandaty karne na łączną kwotę 300 zł. Ponadto
udzielono 4 pouczeń oraz skierowano 1 wniosek do Sądu z art. 145 kw.
IV. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Gmina
musi wspierać finansowo lecznictwo odwykowe, które zajmuje się leczeniem odwykowym
osób uzależnionych od alkoholu. Takim Ośrodkiem zajmującym się mieszkańcami Gminy
Police jest Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, w którym
mieszkańcy uzyskują bezpłatną pomoc.
Leczeni w 2017 roku w Ośrodku Terapii Uzależnień Od Alkoholu w Szczecinie, ul.
Ostrowska 7:
Ogółem liczba leczonych

- 204 osób,

uzależnieni od alkoholu ogółem

- 139 osób,

osoby współuzależnione

-

i dda ogółem

65 osób.

W ramach realizacji usług zdrowotnych w tzw. ofercie ponadastandartowej nie finansowanej
ze środków NFZ – zakupionej przez Urząd Gminy (poprzez ogłoszony konkurs) wzięło
udział 71 osoby, w tym:
- 36 osób uzależnionych,
- 35 osób z syndromem współuzależnienia i dorosłego dziecka alkoholika
V. W 2017 roku realizowany był również Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie:
W ramach tego programu zrealizowano następujące zadania:
1. Punkt Interwencji Kryzysowej (dla ofiar przemocy domowej),
w ramach którego działalności udzielono:
- 123 porad terapeutycznych, w tym 109 porad dla kobiet, 14 porad dla mężczyzn,
- 205 porad prawnych.
2. Grupa Wsparcia dla dorosłych ofiar przemocy:
- w ciągu 2017 roku udzielono 324 świadczeń grupowych dla 19 osób,
średnio co tydzień w grupie wsparcia uczestniczyło 8 osób.
3. Grupa Wsparcia dla dzieci:
w ciągu 2017 roku zgłosiły się 20 dzieci.
4. Gminny Koordynator ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej,
a poniżej sprawozdanie z jego działalności:
4. Gminny Koordynator ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej,
a poniżej sprawozdanie z jego działalności za okres 02.01.2017-1.12.2017r.:
I. W okresie 2017 roku Gminny Koordynator dokonał analizy 120 spraw dotyczących
leczenia odwykowego osób. Przeprowadzono 3 wywiady środowiskowe dotyczące
przemocy z osobami poszkodowanymi zaproszonymi po analizie akt.
II.

Na podstawie analizy akt, monitorowania
uwzględniając wnioski grup roboczych:

i

wywiadów

środowiskowych,

Gminny Koordynator pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie:
1) 13 dokumentacji Niebieskich Kart przekazał do KPP Police celem dołączenia do
prowadzonego już dochodzenia z art. 207 kk;
2) podpisał i przekazał do GKRPA 29 wniosków o leczenie odwykowe osób (co do
których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie oraz inni uczestnicy
procedury Niebieskiej Karty), które zostały przygotowane przez Grypy Robocze
realizujące procedurę Niebieskiej Karty.
III.

Do innych działań Gminnego Koordynatora w ramach wykonywania zadań w
przedmiocie przeciwdziałania przemocy w rodzinie należały:

1) prowadzenie i udział w pracach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie;
2) przeprowadzenie 2 rozmów profilaktyczno-ostrzegawczej ze sprawcą przemocy w
ramach Niebieskiej Karty cz. D;
3) zmotywowano 2 sprawców przemocy i skierowano do uczestnictwa w programie
korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy, prowadzonym przez PCPR w
Policach;
4) zmotywowano 3 osoby poszkodowane do udziału w grupie wsparcia dla ofiar
przemocy w rodzinie.
IV.

W 2017 roku procedurę Niebieskiej Karty prowadzono na zasadach wprowadzonych
Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie realizacji procedury Niebieskiej Karty.
Gminny Koordynator przekazał 3 Niebieskie Karty do Zespołu Interdyscyplinarnego
(które zakładał we własnym zakresie), gdzie w każdej z nich powołano odrębną grupę
roboczą do realizacji procedury w indywidualnych przypadkach. We wszystkich 3
procedurach przewodniczącym grup roboczych został Koordynator.
Łącznie odbyło się 16 posiedzeń grup roboczych z udziałem Gminnego Koordynatora.
Ponadto Koordynator, jako Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, na
wniosek przewodniczących innych grup roboczych uczestniczył w 3 innych
posiedzeniach grup roboczych dotyczących okresowej oceny sytuacji w
indywidualnych przypadkach.
Z GKRPA w Policach w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego pracowały 2
osoby:
1) sekretarz GKRPA Alicja Bronicka – członek Zespołu i uczestnik 49 grup
roboczych w indywidualnych przypadkach przemocy.
2) Koordynator ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Marian Sztobnicki –
Przewodniczący ZI i uczestnik 5-ciu grup roboczych.
Gminny Koordynator zwołał i poprowadził 4 posiedzenia ogólne Zespołu
Interdyscyplinarnego.
W 2017 roku Przewodniczący ZI powołał łącznie 96 grup roboczych dotyczących
przemocy w indywidualnych przypadkach zgłoszonej przemocy w rodzinie. Pełniąc
nadzór nad prowadzonymi w grupach roboczych procedurami Niebieskich Kart
przeanalizował 112 spraw udzielając pouczeń i wytycznych do dalszej realizacji.
Przewodniczący ZI na wniosek grup roboczych w 2017 r., zakończył:
- 5 procedur Niebieskich Kart z 2014 r.;
- 7 procedur Niebieskich Kart z 2015 r.;
- 59 procedur Niebieskich Kart z 2016 r.;
- 37 procedur Niebieskich Kart z 2017 r.
W 2017 roku Przewodniczący ZI nadzorował 179 procedur Niebieskich Kart,
podpisał 118 protokołów z zakończenia procedury Niebieskiej Karty wobec
wygaśnięcia przemocy.

V.

Działania naprawcze, pomoc pokrzywdzonym i monitorowanie spraw:
W 2017 roku samodzielnie Gminny Koordynator ujawnił 3 przypadki różnych
form przemocy, w których założono Niebieskie Karty, przekazano do Zespołu
Interdyscyplinarnego, powołano grypy robocze i podjęto działania naprawcze w
postaci:
- motywowanie pokrzywdzonych do udziału w grupie wsparcia dla ofiar przemocy – 3
- kierowanie pokrzywdzonych do prawnika – 3
- rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze ze sprawcami przemocy – 2
- wywiady i stały kontakt z pokrzywdzonymi w ramach monitorowania spraw – 23
Wśród 3 ujawnionych przypadków przemocy wszystkie ujawniono na
podstawie analizy akt.
Odstąpiono od dalszych czynności w 6 sprawach z powodu niepotwierdzenia
przemocy, braku zainteresowania pokrzywdzonego lub wygaśnięcia przemocy.
Czynności naprawcze, współdziałanie z innymi służbami, działania w grupach
roboczych i monitorowanie spraw założonych w 2017 r. doprowadziły do przerwania
przemocy i znacznej poprawy sytuacji we wszystkich przypadkach.
W 2017 roku monitorowano nadal 2 sprawy z 2016 roku, w których
prowadzono czynności naprawcze i utrzymywano stały kontakt z poszkodowanymi.
Pozwoliło to zakończyć procedury we wszystkich 2 sprawach z powodu wygaśnięcia
przemocy. Na koniec 2017 roku Gminny Koordynator w osobistym prowadzeniu nie
posiadał żadnej procedury Niebieskiej Karty.

VI.

Z 120 analizowanych spraw o leczenie odwykowe osób Gminny Koordynator założył
3 Niebieskie Karty, a 37 inne służby (Policja, OPS).
Przemoc w rodzinie to 33,33 % ogółu badanych spraw dotyczących osób zgłaszanych
do leczenia odwykowego w GKRPA.
Gminny Koordynator w założonych przez siebie Kartach ujawnił 3 osoby
pokrzywdzone. Wszystkie to osoby dorosłe: 1 kobieta w wieku 40 lat i dwóch
mężczyzn w wieku 65-75 lat.

VII.

Dokumentowanie i udział Koordynatora w czynnościach procesowych:
1) Każdą ujawnioną przemoc dokumentowano na druku Niebieskiej Karty cz. A
oraz w Notatce Urzędowej.
2) Rozmowy
profilaktyczno-ostrzegawcze
ze
dokumentowano na druku Niebieskiej Karty cz. D.

sprawcami

przemocy

3) Każdy wywiad związany z monitorowaniem spraw dokumentowano w Notatce
Urzędowej.
4) Każde posiedzenie grupy roboczej w sprawie okresowej oceny sytuacji z
udziałem Koordynatora dokumentowano w formie protokołu.
VIII.
IX.

Gminny Koordynator uczestniczył w 1 przesłuchaniu na Policji w charakterze świadka
w sprawie o przestępstwo z art. 207 kk.
Współdziałanie z innymi służbami i instytucjami:

Podobnie jak w latach poprzednich kontynuowano dobrą współpracę
z dzielnicowymi, służbą dochodzeniowo-śledczą i specjalistami ds. nieletnich z KPP
w Policach. Prawidłowe były relacje z kierownictwem Wydziału Prewencji i Ruchu
Drogowego KPP Police, a w szczególności z Naczelnikiem Wydziału Prewencji i
Kierownikiem Grupy Dzielnicowych. Szczególnie było to widoczne podczas:
posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, działań profilaktyczno-naprawczych oraz
posiedzeń grup roboczych w indywidualnych przypadkach przemocy. Podkreślić
należy, że wszyscy dzielnicowi bardzo angażowali się w pracy w grupach roboczych
co pozwoliło stosunkowo szybko przerwać przemoc i w wielu przypadkach zakończyć
procedury wobec wygaśnięcia przemocy.
Kontynuowano również dobrą współpracę miedzy Koordynatorem a
pracownikami socjalnymi OPS Police. Wiele spraw konsultowano w bezpośrednich
rozmowach, w ramach grup roboczych, których łącznie było aż 17 (w sprawach
Niebieskich Kart założonych przez Koordynatora). Podkreślić należy, że wszystkie
uchylenia ujawnione podczas kontroli akt (w ramach obowiązku Przewodniczącego
ZI) poprawiane były niezwłocznie.
W 2017 roku dobrze układała się współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Policach, a w szczególności z pracownikami socjalnymi: Katarzyną Bąk i
Teresą Abram. Zaowocowało to uczestnictwem 8 sprawców przemocy w Programie
Korekcyjnym. W/w pracownice socjalne uczestniczyły w pracach grup roboczych w
procedurach Niebieskich Kart założonych przez PCPR. Osoby kierowane przez
Koordynatora do PCPR-u znajdowały tam wsparcie terapeutyczne (terapia
indywidualna, program korekcyjny) i pomoc prawną.
X.

W czasie dyżurów Koordynatora udzielono też 6 innych porad osobom w zakresie
procedury leczenia odwykowego oraz problemów związanych z alkoholizmem w
rodzinie.

XI.

Gminny Koordynator odbył też 41 dyżurów (poza wyznaczonymi w umowie
godzinami), łącznie 51 godzin, które przeznaczone były na:
1) analizę akt w Zespole Interdyscyplinarnym
2) zakładanie procedur Niebieskich Kart w Zespole Interdyscyplinarnym
3) zakańczanie procedur Niebieskich Kart w Zespole Interdyscyplinarnym
4) uczestnictwo w odprawie służbowej Przewodniczących
Interdyscyplinarnego w Urzędzie Wojewódzkim.

Zespołu

5. Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji:
Prowadzony przez Sekretarza Gminnej Komisji – przeprowadzono rozmowy – 116.
Sprawozdanie przygotował:
mgr Jerzy Moroz

