
Sprawozdanie z realizacji

GminnegoProgramu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemów

Alkoholowych na 2019r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania

Narkomanii na 2019r.

REWAL, dnia 10 marca 2020



Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
dla Gminy Rewal przyjęte zostały uchwałami Nr lV/16/19 Rady Gminy Rewal
z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok" zmieniona uchwałą
Nr Xl/73/19 Rady Gminy Rewal z dnia 26 sierpnia 2019 r. oraz uchwałą nr Xlll/84/19
Rady Gminy Rewal zdnia 28 listopada 2019 r. Gminny Program Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2019 został przyjęty uchwałą Nr lV/17/2019 Rady Gminy Rewal
z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia„Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2019 rok”.

Podstawę prawną uchwalenia Programów stanowią przepisy ustawy
zdnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432] oraz ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii [Dz. U. z 2018 r. poz.1030, 1490, 1669). Programy
zostały opracowane we współpracy szinna Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, w oparciu o Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020, materiały
będące w dyspozycji Referatu Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych oraz dane ze
sprawozadań zrealizacji zadań składanych przez podmioty działające
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Celem głównym Programów było:
~ zwiększenie działań profilaktycznych i edukacyjnych w szkołach, edukacja

publiczna w zakresie przeciwdziałania uzależnieniomoraz przemocyw rodzinie,
wzmocnienie działań w zakresie promocji zdrowego stylu życia, organizacja zajęć
pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie dostępu do oferty
pomocowe] służącej rozwiązywaniuproblemów alkoholowych, innych uzależnień
oraz przemocy domowej.

Cele szczegółowe były zgodne z kierunkami działań określonymi w ustawie
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, i dostosowane
do aktualnych potrzeb lokalnych i były realizowane poprzez poszczególnezadania.

Na realizację Programów zaplanowano w 2019 r. środki finansów w łącznej
wysokości 994- 93557 zł z czego wydatkowano 968 611,65 zł, co stanowi 97,35 %
zaplanowanych środków.



Programybyły realizowane przez następujące podmioty:
osoby fizyczne i prawne, podmioty lecznicze, organizacje pozarządowe, jednostki
organizacyjneGminy Rewal,
komórka organizacyjnaUrzędu Gminy Rewal, tj. ReferatSportu,Turystyki i Spraw
Społecznych,

Komisję Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych w Rewalu.

Zadania określone w Programach obejmowaływ szczególności:
Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
zwiększanie kompetencji osób związanych z działalnością na rzecz profilaktyki,
przeciwdziałania uzależnieniem i przemocyw rodzinie,
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i profilaktycznej dla osób

uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz udzielanie rodzinom,

w których wystepują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej, prawnej
a w szczególności ochrona przed przemocąw rodzinie,
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnejw zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych a w szczególności dla dzieci
i młodzieżya także organizowanie i prowadzenie zajęć pozaszkolnych,
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych, organizowanie pozaszkolnych zajęć
sportowych oraz wspieranie jednostek pomocniczych w działalności służącej
rozwiązywaniuproblemów alkoholowych,

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących

reklamy napojów alkoholowych i zasad ich sprzedaży (art. 131 i 15 ustawy] oraz
występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
Profilaktyka szkolna dla dzieci, młodzieży i rodziców (szkolenia, warsztaty,
materiały edukacyjne, koncerty profilaktyczne),
Wspieranie działań policji w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Sprawozdanie sporządzono z uwzględnieniem wskaźników określonych w Gminnym

ProgramieProfilaktyki i Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych dla Gminy Rewal oraz
Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. oraz uwzględniając



wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Programów
w danym roku budżetowym.

1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz zwiększanie kompetencji osób związanych z działalnością na rzecz
profilaktyki, przeciwdziałania uzależnieniem i przemocyw rodzinie

Plan: 10 000 zł

Wykonanie: 7 230 zł

W okresie sprawozdawczym GKRPA w Rewalu odbyła 19 posiedzeń. Wpłynęło
7 nowych wniosków o podjęcie czynności zmierzajacych do leczenia odwykowego.
Wnioskodawcy to najczęściej najbliżsi członkowie rodzin, pracownicy Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej, Policja, Prokuratura Rejonowa. Na posiedzenie zespołu motywujacego
do podjęcia leczenia odwykowegozaproszono 6 osób, stawiły się 2 osób.
1 osoba dobrowolnie podjęła terapię leczenia odwykowego. Do Sądu Rejonowego
wGryficach - lll Wydziału Rodzinnego i Nieletnich wystosowano 5 wniosków o
zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec osoby uzależnionej od alkoholu.

W ramach wykonywania swoich ustawowych zadań GKRPA wydała 178

postanowieńw sprawie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży oraz podawania napojów
alkoholowych z Uchwałami Rady Gminy w Rewalu.

2. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i profilaktycznej dla osób
uzależnionychod alkoholu i współuzależnionychoraz udzielanie rodzinom,
w których wystepują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej,
prawnej 3 w szczególności ochrona przed przemocąw rodzinie

Plan: 50 000 zł

Wykonanie: 48 770,65 zł

Działalność Punktu Konsultacyjne— Informacyjnego:
- Wynagrodzenie za prowadzenie poradnictwa (prawnik, psycholog, specjalista

ds.uzależnień
- Wynagrodzeniepsychologa w placówkach oświatowych



Zakupiono doposażenie pomieszczeniaw których odbywają się dyżury
specjalistów
Finansowaniekosztów utrzymania ww.pomieszczenia
Terapeuta udzielił konsultacje dla 18 osób uzależnionych, współuzależnionych a
także ofiar przemocyw rodzinie.
Udzielanie informacji i konsultacjiprawnych mieszkańcomGminy Rewal.W okresie
realizacji usługi wyznaczone zostały 24 dyżury po 3 godziny. Z konsultacji i porad
skorzystało 48 osób. Tematyka porad i konsultacji dotyczyła w większości spraw
z zakresu prawa rodzinnego (alimenty, rozwody, pozbawienie/ograniczenie
władzy rodzicielskiej], sądowego postępowania egzekucyjnego, prawa
spadkowego, praw lokatorów, zabezpieczenia społecznego. Problemy osób
korzystających zporad i konsultacji w większości przypadków związane były
z pojawiającymi się w rodzinie problemamialkoholowymi i przemocą.Zakres porad
i konsultacji był zróżnicowany, w niektórych przypadkach korzystający chcieli
jedynie zasięgnąć informacji o przysługującychim uprawnieniach i możliwościach,
w większości jednak była to pomoc przy sporządzaniu konkretnych pism
procesowych (pozwy, wnioski. skargi na czynności komornika).
Psycholog udzielił 64 osobom porady psychologiczne. Wsparcie dotyczyło pomocy
osobom w zaburzeniach lękowych, motywowaniem do podjęcia leczenia
odwykowego oraz wsparcie związanego z przemocą domową.
Informacje o działalności PunktuKonsultacyjne - Informacyjnegoukazywałysię na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rewalu, w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Gminna
Komisja Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych.
Utrzymanie Punktu Konsultacyjno — Informacyjnego - środki zaplanowane na
realizację w. zadania zostały przeznaczone na opłatę rachunków m.in. opłatę za
zużycie energii, usługi telekomunikacyjne,materiały biurowe, środki czystości.



3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych a w szczególności
dla dzieci i młodzieży a także organizowanie i prowadzenie zajęć
pozaszkolnych

Plan: 195 517.70 zł

Wykonanie: 195 401,61 zł
- Dofinansowanieimprezy pn. „Konwój Pomocników św, Mikołaja" wpostaci zakupu

paczek dla dzieci,
- Dofinansowanienagród w gminnym konkursie „Mamy Talenty" z przeznaczeniem

na warsztaty i dokształcanie,
- Organizacja pozalekcyjnychzajęć sportowych — turniej Rewaliga oraz Rewalandia,

MaratonRowerowy,
- Organizacja projekcji plenerowych „Kino na leżakach" w Pobierowie, Pustkowie,

Rewalu i Niechorzu,
- Animacje dla dzieci w wykonaniu klaunaw czasie sezonu letniego na terenie gminy

Rewal

- Nagrody w XIII edycji konkursu „Mamo, Tato — chodź do lasu, nie marnuj czasu
przed telewizorem”

- Nagrody w V edycji konursu „Dbam o zdrowie"
- Organizacja proflilaktycznych warsztatów w czasie ferii zimowych przy

współudziale StowarzyszeniaUniwersytetTrzeciego Wieku
- Prowadzenie profilaktycznychzajęć pozaszkolnych w świetlicy w Śliwinie
- Organizacja Dnia Dziecka w świetlicy wiejskiej w Śliwinie

- Organizacja warsztatów dla dzieci na świetlicy w Śliwinie,

- Doposażenie świetlicywiejskiej w Śliwinie

- Środki przeznaczone na realizację programów profilaktycznych w szkołach na
terenie gminyRewal

Zespół Szkół Sportowychw Rewalu
- Plan: 50 515,70 zł

- Wykonanie: 50 268,09 zł

Zespół Szkolno — Przedszkolnyw Niechorzu
- Plan: 38 000 zł

- Wykonanie: 37 829,23 zł



4. Wspomaganie działalności instytucji. stowarzyszeń i osób fizycznych,
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, organizowanie
pozaszkolnych zajęć sportowych oraz wspieranie jednostek pomocniczych
w działalności służącej rozwiązywaniuproblemów alkoholowych

Plan: 738 417,87 zł
Wykonanie: 717 899,42 zł

PZERil w Pobierowie: spotkanie opłatkowo-noworoczne uswiatnione występem
członków Koła Teatralnego z Pobierowa, organizacja wycieczki dla członków Koła
Teatralnego i członków PZEERil w Pobierowie
Plan: 8110 zł

Wykonanie: 3890 zł

PZERiI w Rewalu: wyjazd integracyjny, organizacja spotkania integracyjnego „Dzień
Seniora", organizacja spotkania integracyjnego zokazji Dnia Babci, Dziadka oraz Dnia
Kobiet

Plan: 5 345,77 zł

Wykonanie: 5 322,79 zł

PZERil w Niechorzu: zakup paczek dla osób potrzebujących, finansowanie kosztów
przejazdu do kina i zakup biletów, organizacja obchodów „Dnia Seniora", organizacja
wycieczki dla członków PZERil Niechorze
Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 5 000,00 zł

Rada Seniorów: udział członkówRady Seniorów w Konferencji Zielona Wiedza
Plan: 1000 zł

Wykonanie: 1000 zł

Koło Gospodyń Wiejskich Pustkowo: organizacja festynu majowego, organizacja Dnia
Niepodleglości, wyjazd integracyjny członków Koła Gospodyń Wiejskich w Pustkowiu
Plan: 6 978,53 zł

Wykonanie: 4 627,52 zł



Rada Sołecka Pogorzelica: organizacja imprezy sportowej ”Półmaraton Bażyna",
organizacja festynumajowego, organizacja spotkania opłatkowego z mieszkańcami, zakup
wyposażeniaświetlicyna Dworcu Kolejowym w Pogorzelicy
Plan: 6000 zł

Wykonanie: 6000,18 zł

Rada Sołecka Niechorze: organizacja”Dnia Gier i zabaw", organizacja Dnia Flagi
połączonego z festynem majowym, dofinansowanie jarmarku wielkanocnego,organizacja
grzybobrania, organizacja „Dnia Gier", dofinansowanie wycieczki dla dzieci z ZSP

Niechorze, współorganizcja„Święta Latarni", dofinansowaniepasowania I-klasistów w ZSP
Niechorze, współorganizacja Konwoju Pomocników św. Mikołaja, organizacja spotkania
noworocznego
Plan: 13 373,54 zł

Wykonanie: 13 358,61 zł

Rada Sołecka Śliwin: organizacja „Dnia Babci" i „Dnia Dziadka", organizacja„Dnia Kobiet”,
dofinansowanie„Święta Ludowego 2019", organizacja święta plonów, organizacja zabawy
mikołajkowej, doposażenie świetlicyw Śliwinie

Plan: 12 043,44 zł

Wykonanie: 11 822,03 zł

Rada Sołecka Rewal: organizacja festynumajowego, współorganizacjaDnia Rodziny przy
ZSP Rewal, organizacjaDnia Niepodległości, współorganizacja Konwoju Pomocników św.
Mikołaja
Plan: 9954,05 zł

Wykonanie: 10 017,56 zł

Rada Sołecka Trzęsacz: zakup paczek wielkanocnych dla dzieci, organizacja majówki,
budowa altany na spotkania integracyjne dla mieszkańców Trzęsacza, zakup dekoracji
świątecznej, organizacja imprezymikołajowej
Plan: 6000 zł

Wykonanie: 2751,59 zł



Rada Sołecka Pustkowo: organizacja festynumajowego, zakup siatki na boisko wiejskie,
doposażenie świetlicy wiejskiej przygotowanie zawodów wędkarskich o Puchar Sołtysa
Pustkowa,

Plan: 6000 zł

Wykonanie: 3841,32 zł

Rada Sołecka Pobierowo: zakup namiotu na potzreby Rady Sołeckiej, remont i

doposażenieświetlicyw ZSO Pobierowo, organizacjafestynu rodzinnego,organizacja zajęć
zumby w trakcie sezonu letniego, zakup drukarki dla ZSO Pobierowo, współorganizacja
Konwoju Pomocnikówśw. Mikołaja
Plan: 25 480,30 zł

Wykonanie: 14 104,79 zł

Udzielenie dotacji celowych na realizację zadań publicznych:

- Uczniowski Klub Sportowy „Rewal" - zadanie „Badminton" (szkolenie, udział
w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów, w tym także zajęć
ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz propagowanie zdrowego
stylu życia wśród dzieci i młodzieży), kwota dotacji: 17 000 zł

- Uczniowski Klub Sportowy „Volleyball — Niechorze" — zadanie „Szkolenie, udział w
rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów, w tym także zajęć
ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz propagowanie zdrowego
stylu życia wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej", kwota dotacji:
10 000 zł

- Klub Sportowy Nak Muay Rewal - zadanie „Szkolenie, udział w rozgrywkach,
organizacja zawodów i turniejów, w tym także zajęć ogólnodostępnych dla dzieci,
młodzieży, dorosłych oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci
i młodzieżyw zakresie sztuk walki", kwota dotacji: 11 000 zł

- Klub jeździecki „Czahary" — zadanie „Szkolenie, udział w rozgrywkach, organizacja
zawodów i turniejów, w tym także zajęć ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży,
dorosłych oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
w zakresie sekcji jeździeckiej", kwota dotacji: 20 000 zł



Ludowy Klub Sportowy „Wybrzeże Rewalskie Rewal" - zadanie „Szkolenie, udział
w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów, w tym także zajęć
ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz propagowanie zdrowego
stylu życia wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej oldbojów", kwota
dotacji 14 000 zł

Ludowy Klub Sportowy „Wybrzeże Rewalskie Rewal" — zadanie „Szkolenie, udział
w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów, w tym także zajęć
ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz propagowanie zdrowego
stylu życia wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej dzieci i grup
młodzieżowych", kwota dotacji 123 000 zł
Ludowy Klub Sportowy „Wybrzeże Rewalskie Rewal” — zadanie „Szkolenie, udział
w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów, w tym także zajęć
ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz propagowanie zdrowego
stylu życia wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej seniorów", kwota
dotacji 143 000 zł

Ludowy Klub Sportowy „Wybrzeże Rewalskie Rewal" - zadanie „Szkolenie, udział
w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów, w tym także zajęć
ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz propagowanie zdrowego
stylu życia wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej dzieci i grup
młodzieżowych", kwota dotacji 20 000 zł
Wspomaganie działalności Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w wykonaniu zadania publicznego dot. zwiększania dostępności do programów
z zakresu readaptacji społecznej, promowanie zdrowego stulu życia, kwota dotacji
45 000 zł

Wspomaganie działalności Stowarzyszenia Śpiewaczego „Amber Singer's"
w wykonaniu zadania publicznego dot. wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie integracji przez kulturę muzyczną,
łączna kwota dotacji 60 000 zł

Wspomaganie działaności Stowarzyszenia Aktywni Kulturalnie w wykonaniu
zadania publicznego dot. rozwojowi lokalnej społeczności w Gminie Rewal, kwota
dotacji 20 000 zł



- Wspomaganie działalności Kola PZW nr 35 „Liwia” w Niechorzu w wykonaniu
zadania publicznego dot. rozwojowi lokalnej społeczności w Gminie Rewal, kwota
dotacji 6000 zł

- Upowszechnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego, potraw regionalnych oraz
tradycji rybołówstwa w postaci organizacji imprezy pn. Święto Śledzia, kwota
dotacji 30 000 zł

- Kultywowanie tradycji obszarów wiejskich w postaci organizacji imprezy pn.
Święto Ludowe, kwota dotacji 15 000 zł

- Wspomaganie działalności Stowarzyszenia Mieszkańców i Sympatyków
miejscowości Pobierowo na rzecz rozwoju Pobierowa „Pobierowo na Nowo" w
postaci organizacji festynu rodzinnegow Pobierowie, kwota dotacji 5 000 zł

- Wspomaganie działalności profilaktycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Pobierowie, kwota dotacji 30 000 zł

Dofinansowanie imprez profilaktycznychi warsztatów:

~ Organizacja ferii na świetlicywiejskiej w Śliwinie

- Organizacja festynu profilaktycznegopn. „Bieg Walentynkowyw gminie Rewal"
- Dofinansowanienagród w „III Wojewódzkim PrzeglądzieForm Artystycznych"
- Stypendiumsportowe przyznane dla 2 zawodników
- Zakup nagród na zakończenie roku akademickiegoUniwersytetu Trzeciego Wieku
- Udział w projekcie"Sprzątanie plazy Morza Bałtyckiego"
- Dofinansowanieimprezy pn.„Święto Ludowe” w Śliwinie

- Dofinansowanie festynu profilaktycznego pn. „Wąskotorowa Majówka"
w Pogorzelicy

- Organizacja projekcji plenerowych „Kino na leżakach” w Pobierowie, Pustkowie,
Rewalu i Niechorzu,

- Animacje dla dzieci wwykonaniu klauna w czasie sezonu letniego na terenie gminy
Rewal

- Dofinansowanie imprezy pn. „XVIMistrzostwa Polski w PrzeciąganiuLinyNocą"
- Dzień Niepodległości
- Inauguracja sezonu morsowego
- Dofinansowanieturnieju piłkarskiego pn. ,.Rewalandia"



- Powiatowedożynki w Trzebiatowie,
- Dzień Edukacji Narodowej,

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów
dotyczących reklamy napojów alkoholowych i zasad ich sprzedaży (art. 131
i 15 ustawy) oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego
Plan: 1000 zł

Wykonanie: 0 zł

6. Profilaktyka szkolna dla dzieci, młodzieżyi rodziców [szkolenia,warsztaty,
materiały edukacyjne. koncerty profilaktyczne).

7. Wspieranie działań policji w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Plan: 5000 zł

Wykonanie: 4818,48 zł

- udział członkówUniwersytetu Trzeciego Wieku w konferencji „Zielona Wiedza”

- organizacjakulinarnychwarsztatów dla dzieci

- organizacja warsztatów plastycznychdla dzieci

- organizacjaDebaty Oświatowej w Gminie Rewal

- organizacjaDnia Niepodległości
- zakup pucharów na potrzeby Biegu Latarnika
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