INFORMACJA
z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lutowiska w roku 2016.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/ 72/2016 Rady Gminy w Lutowiskach, z dnia 27.04.2016r., dotyczącą
uchwalenia Gminnego Programu Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie
Lutowiska, realizatorami programu w 2016 byli:
1. Zespół Szkół w Lutowiskach.
2. Gminny Ośrodek Kultury w Lutowiskach.
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach.
4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lutowiskach.
5. Poradnia Leczenia Uzależnień w Lesku.
6. Punkt Interwencji Kryzysowej w Ustrzykach Dolnych.
7. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lutowiskach.
Zadania wykonywane w ramach programu przez :
1. 1 Zespół Szkół w Lutowiskach.
Profilaktyka w Zespole Szkół w Lutowiskach prowadzona była w oparciu o „Programy profilaktyczne” zatwierdzone do realizacji przez dyrektora szkoły, radę pedagogiczną i radę rodziców.
Prowadzone działania miały na celu wyposażenie ucznia w wiedzę o zagrożeniach dla zdrowia oraz umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom, co z kolei przekłada się na zdrowie psychiczne i fizyczne.
Działania prowadzone były na następujących poziomach profilaktycznych:


Przeciwdziałanie uzależnieniom



Promowanie zdrowego stylu życia



Pomoc uczniom z mikrodeficytami rozwojowymi



Właściwe zagospodarowanie czasu wolnego



Bezpieczeństwo w różnych sytuacjach



Działania skierowane do rodziców

Poziom profilaktyczny
1.Przeciwdziałanie
uzależnieniom

Cel
Dostarczanie wiedzy o szkodliwości
spożywania alkoholu, palenia papierosów, zażywania substancji
odurzających

Zrealizowane tematyka



Przyczyny i skutki nałogów.



Klasowy sejmik trzeźwości – uświadomienie szkodliwości używek



Narkotyki i inne środki
psychoaktywne.



Wizualizacja problemu
uzależnień: „Dopalacze i inne używki”.



Uzależnienia – czy
mnie dotyczy?



Uczestnictwo w XI Powiatowej Kampanii
Profilaktycznej w
Ustrzykach Dolnych



Współpraca z Gminną
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych



Bogacenie warsztatu
pracy nauczycieli.

Forma realizacji
Godz. wych.- pogadanka,
prezentacja multimedialna
Godz. wych.- pogadanka

Spotkanie z przedstawicielem policji – prezentacja multimedialna

konkurs profilaktyczny –
prezentacja multimedialna

rozmowy, pogadanki, prelekcje podczas godzin wychowawczych

Inscenizacja „Dopalacze”

Pedagog – udział w pracach Komisji.

Zakup programów profilaktycznych za środki
otrzymane z GKRPA w Lutowiskach

2.Promowanie
zdrowego stylu
życia

Propagowanie informacji o pozytywnych wymiarach życia



Zasady zdrowego żywienia.

Pogadanka – godz. wych.,
ćwiczenia praktyczne, zajęcia wychowania fizycznego



Bezpieczeństwo w
drodze ze szkoły i
w czasie wolnym

„Kodeks Klasowy” - zasady zachowania się podczas przerw i zajęć lekcyjnych, prelekcje policji



Higiena osobista.



Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.



Promowanie aktywności fizycznej pod hasłem „Trzymaj Formę”

pogadanki, prace plastyczne, fluoryzacja zębów

zajęcia pozalekcyjne, zajęcia edukacji dla bezpieczeństwa
ćwiczenia praktyczne
spotkanie z pielęgniarką

zajęcia pozalekcyjne,
udział w zawodach sportowych, SKS



4.Pomoc uczniom
z mikrodeficytami rozwojowymi i trudnościami w nauce

Zapobieganie
trudnościom w
nauce, wyrównywanie szans edukacyjnych

Udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji zdrowego stylu
życia”

konkurs



Udział w międzypowiatowym konkursie
biologicznym „Znam
swoje ciało”



Diagnoza dotycząca
form pomocy pedagogiczno – psychologicznej realizowanej w ZS

Ankieta, opracowanie wyników w formie sprawozdania,



Diagnozy logopedyczne.

Zorganizowanie pomocy
specjalistycznej



Zorganizowanie pomocy psychologiczno
– pedagogicznej

Kształcenie specjalne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,

zajęcia integracji sensorycznej kółka zainteresowań, prorodzinne formy
opieki dostosowanie wymagań programowych,
opracowywanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych



5. Właściwe zagospodarowanie
czasu wolnego

Wskazywanie różnych sposobów
spędzania czasu
wolnego

Kierowanie uczniów
na badania specjalistyczne.

Współpraca z PPP

Pomoc koleżeńska, rozmowy z rodzicami udzielanie wskazówek do pracy z
dzieckiem w domu, opracowywanie zestawów do
ćwiczeń w domu dla
uczniów z mikrodeficytami rozwojowymi z instruktażem dla rodziców
Wycieczki
Imprezy szkolne
Mikołajki, wigilia klasowa,
„Andrzejki” wyjazdy do
kina, teatru



Organizowanie innej
pomocy uczniom z
trudnościami w nauce.



Integracja zespołu klasowego



Rozwijanie zainteresowań uczniów

Zajęcia pozalekcyjne,
kółka zainteresowań, konkursy plastyczne, konkursy wiedzy,



Realizacja „Programu
zajęć pozalekcyjnych
dla młodzieży, pochodzącej z różnych środowisk rodzinnych”,
„Poznaję Bieszczady”,
„Poznaje Moje Bieszczady”.

zajęcia pozalekcyjne, konkursy



Działalność na rzecz
ludzi potrzebujących

wolontariat – współpraca
z DPS w Moczarach
i GOPS w Lutowiskach,
udział w Akcji „Szlachetna
Paczka”

6.Bezpieczeństwo uczniów w
różnych sytuacjach.

Kształtowanie postaw pozwalających na unikanie i
pokonywanie niebezpieczeństw



Bezpieczeństwo na
drodze i w drodze do i
ze szkoły.



Bezpieczeństwo w sytuacjach nietypowych(nieznajomi, dzikie zwierzęta, niewybuchy itp.)



Bezpieczne korzystanie z Internetu.



Bezpieczeństwo w cza- Spotkanie z policjantem
sie zabaw zimowych



Pomoc uczniom w sytuacjach trudnych.

Spotkanie z policjantem

Spotkanie z policjantem

Realizacja programu „Sieciaki”

Godz. wych. spotkanie ze
specjalistą ds. nieletnich
Godz. wych. pogadanka,
dyskusja



6.Działania skierowane do rodziców.

Dostarczanie wiedzy na temat prawidłowości i uwarunkowań rozwoju psychofizycznego dziecka
jak również w zakresie innej tematyki

Gazetka profilaktyczna
Dostarczanie informacji o instytucjach
udzielających pomocy
osobom zagrożonym
w różnych sytuacjach

Współpraca z GOPS
w Lutowiskach, rozmowy
wspierające
z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem
Rozmowy wychowawcze
z wychowawcą, pedagogiem, gazetka profilaktyczna pedagoga



Udział rodziców w realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych.

Udział w imprezach
i uroczystościach szkolnych



Spotkania ogólne z rodzicami.

Przedstawienie diagnozy
dot. Udzielania pomocy

psychologiczno – pedagogicznej w szkole,
Rozmowy z wychowawcami, pedagogiem, psychologiem



Rozwiązywanie problemów związanych z
trudnościami dziecka
w nauce.

spotkania zespołu ds pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Współpraca z PPP
Rozmowy
z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, pedagogiem

2.2 Gminny Ośrodek Kultury im. Jerzego Janickiego w Lutowiskach .

Bal karnawałowy dla dzieci, rodziców i dziadków.
W miesiącu styczniu odbył się bal karnawałowy dla najmłodszych mieszkańców naszej Gminy w
przekroju wiekowym od 1 do 5 lat. Ilość odbiorców – 100
Ferie z „GOK-iem”
Ferie zimowe odbyły się przy współpracy GOPS w Lutowiskach, ZS. w Lutowiskach.
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Lutowiskach. W feriach udział wzięło 21 dzieci.
Termin 15-19.02.2016r. oraz 22-26.02.2016r w godzinach od 7:00-15:00. W ramach ferii
zorganizowano: warsztaty rękodzielnicze (robienie pisanek, bibułkarstwo, haft krzyżykowy i
koralikarstwo), zajęcia plastyczno-techniczne (malowanie farbami, kredkami na kartonie oraz
formach gipsowych), zajęcia sportowe (wyjścia na salę gimnastyczną), zajęcia taneczne i ruchowe,
świetlicowe (gry planszowe, zręcznościowe, gry karciane) oraz zajęcia kulinarne (robinie pizzy,
pierogów). Odbyła się także prelekcja przygotowana przez Nadleśnictwo Stuposiany (E.Baran) oraz
dwie wycieczki: do Górskiego Ośrodka Turystyki Jeździeckiej „U Szeryfa” w Dwerniku (kulig z
ogniskiem i pieczeniem kiełbasy) oraz wyjazd na basen Aquarius w Lesku. Podczas zajęć dzieci
miały zapewnioną opiekę instruktorską oraz drugie śniadanie.
„Wakacje w Bieszczadach”
Wakacje letnie odbyły się przy współpracy ZS. w Lutowiskach, GOPS w Lutowiskach,
Nadleśnictwa Lutowiska, Ośrodka Edukacyjnego BPN. w Lutowiskach. Miejsce: GOK
w Lutowiskach, Chata pod Florianem w Lutowiskach. W feriach wzięło udział 28 dzieci. Termin:
I turnus 04-15.07.2016r., II turnus 01.08-12.08.2016 r. w godzinach 07:00-15:00.
W ramach wakacji zorganizowano zajęcia plastyczno-techniczne (masa papierowa, malowanie
farbami, malowanie odlewów gipsowych, malowanie kredą), zajęcia muzyczno-wokalne, filmowe,
zajęcia sportowe (ćwiczenia oraz gry sportowe na stadionie, podchody, gra w gumę, dwa ognie,

klasy) zajęcia taneczne i ruchowe oraz świetlicowe (gry planszowe, zręcznościowe, kalambury,
puzle). Podczas wakacji zorganizowane były wycieczki: wyjazd na Solinę – rejs statkiem Tramp,
wyjazd na basen w Ustrzykach Dolnych, wyjście na pizzę, wyjazd na basen do Czarnej. Podczas
zajęć dzieci miały zapewnioną opiekę instruktorską oraz drugie śniadanie.
Dni Rodziny w Gminie Lutowiska
Festyn Rodzinny w Lutowiskach. Termin: 4 czerwca 2016r.
Liczba dzieci: ok. 130, liczba dorosłych: ok. 350 osób. Impreza rekreacyjna realizowana przy
współpracy Parafii Ustrzyki Górne, Lutowiska, Dwernik, GOPS w Lutowiskach, Sołtys i Rada
Sołecka Sołectwa Stuposiany, ZS w Lutowiskach, Nadleśnictwo Stuposiany, OSP Stuposiany,
Placówki SG w Stuposianach i Ustrzykach Górnych, Koło Gospodyń w Stuposianach.
W ramach imprezy odbyły się: Msza Święta, mecz piłki nożnej służb mundurowych, księży,
mieszkańców, konkurs plastyczny „Bezpieczna rodzina”, pokaz pomocy przedmedycznej, , konkursy
przyrodnicze, bloki edukacyjne dla dzieci i rodziców, konkursy edukacyjne dla rodzin, program
profilaktyczny w formie teatru, zabawa dla dzieci.
Zajęcia i organizacje:
W ramach działalności Gminnego Ośrodka Kultury przy wsparciu środków z Programu Profilaktyki
prowadzono zorganizowane zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, muzyczne, taneczne oraz świetlicowe
dla dzieci. Wsparciem objęta również została działalność Gminnego Klubu Seniora w Lutowiskach,
Kół Gospodyń Wiejskich w Lutowiskach, Chmielu, Dwerniku, Smolniku i Stuposianach, Kapela
„Połoniny”, poprzez warsztaty rękodzielnicze, plastyczne, muzyczne i kulinarne, wyjazdy na pokazy
i konkursy kulinarne, organizacja imprez środowiskowych.
3.3 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach.
OPS. był współorganizatorem imprez plenerowych dla społeczności lokalnych o charakterze
integracyjnym:
- Przegląd Kolęd i Pastorałek o zasięgu powiatowym( 24.01.2016, ilość uczestników- 180 osób);
- Organizacja Gminnego Dnia Niepełnosprawności( 16.05.2016, ilość uczestników- 70 osób)
- Sobótki w Smolniku( 24.06.2016, ilość uczestników 130);
- Festyn Parafialny w Dwerniku( 25.09.2016, ilość uczestników- 100 osób);
- Współorganizacja Powiatowego Dnia Niepełnosprawności;
-Współorganizacja Dni Rodziny w Gminie Lutowiska- festyn integracyjny dla rodzin ;
- Organizacja Dnia Seniora- spotkania wielopokoleniowego dla najstarszych mieszkańców naszej
gminy( 02.10.2016, ilość uczestników- 135 osób);
- współorganizacja z Klubem Otryt I Turnieju Małych Orląt Piłki Nożnej w Lutowiskach;
- organizacja i udział
- OPS. prowadził czynne poradnictwo w obszarze uzależnień przez pięć dni w tygodniu dla osób
uzależnionych i współuzależnionych. Pracownicy socjalny udzielają wsparcia w rodzinach ,
w których występuje problem alkoholowy ;
- OPS. zabezpieczał również osobom samotnym z problemem alkoholowym schronienia w okresie
zimowym;
- rodziny pijące szkodliwie wychowujące małoletnie dzieci zostały objęte pracą asystenta rodziny
(7 rodzin).
4.4 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lutowiskach.
- wydawanie skierowań na leczenie przeciwalkoholowe;
- motywowanie osób do podjęcia leczenia przeciwalkoholowego.
5.5 Gminna Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
1.

Odbyło się 14 posiedzeń Komisji.

2. Komisja współpracowała z 14 rodzinami, w których występuje problem nadużywania alkoholu, oraz kontynuowała pracę z 8 osobami, które znajdują się w obszarze działań Komisji
od roku 2015.

3.

Do Punktu konsultacyjnego zgłosiło się 31osób , przeprowadzono 72 rozmowy w punkcie
konsultacyjnym.

4.

Policja z członkami GKRPA przeprowadziła 27 kontroli punktów, w których sprzedawany jest alkohol, nie stwierdzono nieprawidłowości.

5. Wydano 7 pozytywnych postanowienia w sprawie zgodności z uchwałami Rady Gminy
w sprawie limitu liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy oraz z
warunkami lokalizacyjnymi, ustalonymi dla punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
5

Przygotowano dokumentację i skierowano do orzecznictwa sadowego 4 rodziny nadużywające alkoholu, które nie podjęły współpracy z GKRPA ,

6

15 osób uczestniczyło w rekolekcjach trzeźwościowych.

7

Stała współpraca z grupa AA/ anonimowych alkoholików/ w Gminie Czarna;

8

Udział członków Komisji w 4 mitingach otwartych;

9

Organizacja wyjazdu i uczestnictwo osób trzeźwiejących i ich rodzin w Pielgrzymce
Trzeźwościowej do Kalwarii Pacławskiej( 25.06.2016, ilość uczestników 20 osób).
Dodatkowo przy wykonywaniu zadań Komisja współpracowała:

1
2

Placówkami Straży Granicznej;
Zespołem Szkół w Lutowiskach;

3

GOPS. w Lutowiskach;

4

Sądem Rejonowym w Lesku;

5

Poradnią Uzależnień w Lesku;

6
7

Ośrodkiem Rekolekcyjnym w Przemyślu;
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lutowiskach;

8

Parafiami Gminy Lutowiska;

9

Ośrodkiem wsparcia SOS w Lesku;

10

Poradnią Zdrowia Psychicznego w Lesku;

12. Grupą AA z Czarnej;
13 Oddziałem Detoksykacyjnym w Szpitalu Psychiatrycznym w Żurawicy;
14 Oddziałem Leczenia Uzależnień w Specjalistycznym Szpitalu Psychiatrycznym w Żurawicy;
15 Schroniskiem dla Bezdomnych Mężczyzn w Przemyślu.

Zestawienie stanu realizacji budżetu wydatków za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 w obszarze Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
Klasyfikacja budżetowa Dział 851 Rozdz. 85154
W roku 2016 wydatkowano ogółem;

66 548,68 zł. z tego :

- wynagrodzenie ogółem 22 385 zł.(wynagrodzenie, , fundusz pracy dla członków GKRPA ,koszt
badań psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego sądowego, koszt
badan psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego sądowego).
Kwota 44 163,68 zł. została wydatkowana na :
- Utrzymanie w gotowości miejsca w Izbie Wytrzeźwień

900,00 zł.

- Bieszczadzki Przegląd Kolęd i Pastorałek :
plakaty i statuetki
- nagłośnienie

650,00 zł.
500,00 zł.

- nagrody dla uczestników-

3 992,50 zł.

- Zakup produktów do przygotowania posiłku

1 180,00 zł.

Łącznie :

6 322,50 zł.

- Współorganizacja przez GOK. balu karnawałowego dla dzieci w przekroju wiekowym 1-5 lat z
udziałem rodziców i dziadków :
- nagłośnienie

500,00 zł.

- zakup upominków

800,00 zł.

Wydatkowano łącznie

1 300,00 zł.

- Ferie zimowe organizowane przez GOK. Lutowiska :
- usługi transportowe-

902,88 zł.;

- koszt zakupu biletów na basen

340,00zł.

- wyżywienie uczestników- zakup materiałów do przeprowadzenia warsztatów plastycznych
Łącznie wydatkowano-

2 958,00 zł.
514,47 zł.
4 715,35 zł.

-Gminny Dzień Niepełnosprawności :
- posiłek dla uczestników-

1 500,00 zł.

Łącznie wydatkowano

1 500,00 zł.

-Powiatowy Dzień Niepełnosprawności :
- oplata za wyżywienie uczestników

1 000,00 zł.

Łącznie wydatkowano

1 000,00 zł.

- Zespół Szkół w Lutowiskach :
- zakup lodów, słodyczy i napoi dla uczniów na Szkolnym Dniu Dziecka

716,00 zł.

- Dofinansowanie warsztatów edukacyjnych organizowanych poza szkołą 1 295,00 zł.
- Koszty związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Grupy Wolontariatu,, Szansa’’ działającej przy
Zespole Szkół:
- usługi transportowe

364 ,50 zł.

- wyżywienie wolontariuszy podczas działań poza terenem Gminy

357,00 zł.

- zakup upominków i słodyczy dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Moczarach647,86 zł.
- zakup plecaka wraz z wyposażeniem dla wolontariuszki kończącej pracę w Grupie wolontariatu
,,Szansa’’
209, 70 zł.
-zakup materiałów plastycznych do przygotowania upominków dla niepełnosprawnych dzieci z
,,Promyka Nadziei’’ w Ustrzykach Dolnych
350,00 zł.
Łącznie wydatkowano

3 940,06 zł.

- Dofinansowanie organizacji turnieju piłki nożnej przez Klub Sportowy ,,OTRYT I’
- zakup nagród drużynowych-

769,02 zł.

- poczęstunek dla zawodników

101,50 zł.

Wydatkowano łącznie

870, 52 zł.

- Spotkanie integracyjne w Sołectwie Smolnik- ,,Sobótki’’
- zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania posiłku dla uczestników
Spotkania

599,93 zł.

- zakup słodyczy dla dzieci

350,00 zł.

-łącznie wydatkowano

949,93 zł.

- półkolonia dla dzieci i młodzieży organizowana przez GOK. Lutowiska:
- zakup żywności do przygotowania posiłków

2 620,01 zł.

- usługi transportowe:

1 151,00 zł.

- zakup biletów na basen

692,00 zł.

- rejs statkiem po Solinie

334,00 zł.

- materiały plastyczne
-łącznie wydatkowano:

596,69 zł.
5 393,70 zł.

- Dni Rodziny w Gminie Lutowiska- festyn w Lutowiskach :
- plakaty i statuetki
Zakup artykułów żywnościowych w celu przygotowania posiłku -

219,00 zł.
2 761,25zł.

- usługa transportowa

450,00 zł.

- usługa- nagłośnienie

500, 00 zł.

- nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach- zakup materiałów plastycznych
- oplata zjazdu,,Tyrolka’’- zabezpieczenie ratownicze imprezy przez GOPR.

1 681,47 zł.
367,70 zł.
1 000 ,00 zł.

- Ustawienie placu zabaw/ Zjeżdżalni, trampoliny)

492,00 zł.

- oplata jazdy konnej dla dzieci

480,00 zł.

- Opata ścianki wspinaczkowej

1 000,00 zł.

- łącznie wydatkowano

8 951,42 zł.

- Spotkanie wielopokoleniowe ,, Dzień Seniora’’ w Gminie Lutowiska:
- transport- usługa przewozowa-

753,50 zł.

- oprawa muzyczna

480,00 zł.

- łącznie wydatkowano-

1 233,50 zł.

Wydatki GKRPA. :
- udział Gminy w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej ,, Postaw na rodzinę’’

1 230, 00 zł.

- Organizacja wyjazdu (Pielgrzymka do Kalwarii Pacławskiej) pokrycie transportu 1 044,90 zł.
- usługa szkoleniowa dla członków komisji-

2 500,00 zł.

- zakup materiałów edukacyjnych dla osób doświadczających przemocy domowej , dla zdrowiejących i ich rodzin, dla rodziców oraz służb( policja, zdrowie, pomoc społeczna, oświata)
2 085,80 zł.
- Zakup pomocy dydaktycznych dla członków komisji ( orzecznictwo i zbiór przepisów prawa)
226,00 zł.
- wydatkowano łącznie

7 086,70 zł.
Przygotowali:
Członkowie GKRPA.

