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Wprowadzenie

Rok 2020 był czasem pracy w warunkach panującej epidemii COVID-19. Pandemia zwiększa

zapotrzebowanie na pomoc dla  członków rodzin z problemem alkoholowym i  problemem przemocy.

Bezpośrednie formy pomocy świadczone w placówkach leczenia uzależnień, punktach konsultacyjnych,

instytucjach i organizacjach samorządowych zostały zastąpione przez  pracę zdalną. Pracę interwencyjną

w środowisku prowadzono się w szczególnych, wymagających tego przypadkach. W celu realizacji zadań

wykorzystana  była  możliwość  zdalnych  kanałów  komunikacji  np.  rozmów  telefonicznych  czy

korespondencji mailowej. Pomimo,że czas był wyjątkowo trudny zwracano szczególną uwagę aby osoby

borykające się z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie miały przekonanie, ze nadal mogą liczyć

na wsparcie różnych lokalnych służb i instytucji, na co dzień zajmujących się problematyką uzależnień i

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Podstawę  prawną  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  w  Polsce  stanowi  ustawa  o

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a problemów związanych z narkomanią – ustawa o przeciwdziałaniu

narkomanii. Ustawy te określają kierunki polityki państwa wobec alkoholu i narkotyków. Kompleksowo

regulują  zagadnienia  dotyczące  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  oraz

przeciwdziałania  narkomanii,  wskazują zadania z  tego zakresu oraz podmioty odpowiedzialne za ich

realizację, w tym samorząd województwa i samorząd gminy, określają również źródła finansowania tych

zadań.  Polski  system  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  oraz  przeciwdziałania

narkomanii oparty jest na trzech różnych poziomach administracji rządowej, samorządów wojewódzkich

oraz  samorządów  gminnych.  Na  każdym  poziomie  realizowany  jest  na  podstawie  wzajemnie

komplementarnych  programów:  narodowego  programu  zdrowia  i  odpowiednio:  wojewódzkich

programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnych programów profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wojewódzkich programów przeciwdziałania narkomanii i

gminnych programów przeciwdziałania narkomanii. Na realizację wojewódzkich i gminnych programów

profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  oraz  przeciwdziałania  narkomanii

wykorzystywane są m.in. dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

  Gminny Program Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i  Przeciwdziałania

Narkomanii w Bystrzycy Kłodzkiej jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 

24 października  2019  roku  Rada  Miejska  w  Bystrzycy  Kłodzkiej  uchwałą  Nr  XIV/117/2019

przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania

narkomanii  na  rok  2020.  Środki  finansowe  na  realizację  zadań  pochodzą  z  opłat  za  korzystanie  z
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zezwoleń  na  sprzedaż  i  podawanie  napojów  alkoholowych.  Plan  wydatków  na  realizację  zadań

określonych  w  Gminnym  Programie   Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i

Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 2020 wynosił: 

- wpływy  za  wydane  zezwolenia : 390 000 zł

 budżet przeznaczony na przeciwdziałanie alkoholizmowi to kwota - 366 000 zł. 

 na przeciwdziałanie narkomanii – 24 000  zł.       

                                                                   2                                                   

Poniżej  przedstawione  zostały  najważniejsze  informacje  dotyczące  realizacji  w 2020 r.  zadań

wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o

przeciwdziałaniu narkomanii.

Część Merytoryczna:

ROZDZIAŁ I

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od

alkoholu

Podstawowym zadaniem samorządu terytorialnego jest zadbanie o dostępność terapii uzależnienia

od alkoholu i współuzależnienia dla mieszkańców gminy. Dostępność profesjonalnej i efektywnej terapii

warunkuje  skuteczność  jakichkolwiek  innych  działań  podejmowanych  na  rzecz  osób  z  problemem

alkoholowym i członków ich rodzin. W Gminie Bystrzyca Kłodzka nie ma poradni terapii uzależnienia

od alkoholu i współuzależnienia,  poradni leczenia uzależnień dlatego osoby z problemami uzależnień

korzystają z placówek odwykowych w innych gminach.

1.1. Kierowanie do uczestnictwa w programach psychoterapii uzależnienia od alkoholu: współpraca z

Poradnią Terapii Uzależnień Alkoholowych w Kłodzku i Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w zakresie

udzielania pomocy osobom z problemem alkoholowym oraz z placówkami służby zdrowia w zakresie

leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu.

Realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej
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I.2. Prowadzenie Puntu Konsultacyjnego do Spraw Rozwiązywania Problemów Uzależnień i 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bystrzycy Kłodzkiej.

Realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej

W Punkcie Konsultacyjnym w 2020 roku informacji i wsparcia udzielało 3 psychologów, koordynator do

spraw profilaktyki uzależnień oraz  specjalista do spraw przemocy w rodzinie. W roku 2020 zgłosiło się

do punktu 94 osoby - 67 kobiet, 25 mężczyzn oraz dwoje dzieci w tym: 37 osób z zakresu występowania

przemocy w rodzinie; udzielono 189 porad.

ROZDZIAŁ II

Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i

prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

Konsekwencją życia z partnerem nadużywającym alkoholu może być współuzależnienie.

Współuzależnienie  nie  jest  chorobą -  jest  zespołem nieprawidłowego przystosowania  się  do  sytuacji

problemowej. Koncentrując się na szukaniu sposobu ograniczenia picia partnera, osoba współuzależniona

nieświadomie  przejmuje  odpowiedzialność  i  kontrolę  za  jego  funkcjonowanie,  co  w  efekcie  ułatwia

pijącemu dalsze spożywanie alkoholu. U części osób współuzależnionych rozpoznaje się ostrą reakcję na

stres,  zaburzenia  stresowe  pourazowe  lub  zaburzenia  adaptacyjne.  Współuzależnienie  diagnozuje  się

wyłącznie u osób dorosłych, które formalnie mogą wybrać inną drogę poradzenia sobie z problemem

picia partnera. Dzieci nie mają żadnego wyboru. Są skazane na życie w takich warunkach, jakie stwarzają

dla nich dorośli. 

2.1. Kierowanie do uczestnictwa w programach psychoterapii współuzależnienia od alkoholu

2.2  Kierowanie  do  uczestnictwa  w  programach  pomocy  psychologicznej  i  psychoterapii  dla  osób

dorosłych, wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym:

-współpraca  z  Poradnią  Terapii  Uzależnień  Alkoholowych  w  Kłodzku,  Ośrodkiem  Interwencji

Kryzysowej  oraz  Klubem Abstynenta”Feniks”w zakresie  udzielania  pomocy osobom pochodzącym z

rodzin z problemem alkoholowym.

Realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej

2.3. Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym
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Dofinansowanie działalności placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie  świetlicy Opiekuńczo-

Wychowawczej:

Realizator: Bystrzyckie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych, 57-500 Bystrzyca Kł. ul. Międzyleśna 

Projekt skierowany jest do grupy dzieci (15 do 30) z rodzin dotkniętych uzależnieniem alkoholowym i

uzależnieniem  od  narkotyków,  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym  oraz  dzieci  z

niepełnosprawnością  z  Gminy  Bystrzyca  Kł.   Zadanie  polega  na  zajęciach  profilaktycznych,

edukacyjnych (pomoc w odrabianiu lekcji), zabawowych i terapeutycznych, specjalistycznych (w miarę

potrzeb) zajęciach z logopedą.

2.4. Grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.

Ze  względu  na  pandemię  COVID-19  grupa  wsparcia  dla  kobiet  doznających  przemocy  w  rodzinie

działała  tylko  przez  dwa  miesiące  w styczniu  i  lutym 2020 roku.  Prowadzi  ją  dwóch psychologów.

Uczestniczkami  są  kobiety  pochodzące  z  rodzin  z  problemami uzależnień  i  występowania  przemocy

domowej.

Realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej

2.5 Porady psychologiczne dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz osób doświadczających

przemocy; w tym finansowanie działalności 3 psychologów.

Realizator: 3 psychologów zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym, koordynator do spraw uzależnień i

jeden specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2.6. Współpraca z pedagogami i psychologami szkolnymi oraz dyrektorami szkół w zakresie zapewnienia

opieki  i  pomocy  edukacyjnej  dla  dzieci  i  młodzieży  z  rodzin,  w  których  występują  problemy

nadużywania alkoholu i stosowania przemocy 

Realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej

Przedstawiciele  wszystkich  szkół  w  gminie  Bystrzyca  Kłodzka  spotykali  się  by  omówić  realizację

Gminnego  Programu  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  Przeciwdziałania  Narkomanii  w

zakresie  dotyczącym zadań  z   profilaktyki  w  bieżącym roku  oraz  zintegrować  planowane  działania

wszystkich podmiotów w zakresie podniesienia bezpieczeństwa.
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2.7.  Kontynuowanie  współpracy  z  Zespołem  Interdyscyplinarnym,  policją,  Gminną  Komisją

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i Sądem

Rejonowym w Kłodzku, szkołami i służbą zdrowia w zakresie realizacji procedury „Niebieskie Karty”.

Realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej

2.8. Informowanie mieszkańców o występujących problemach uzależnień na terenie Gminy Bystrzyca 

Kłodzka oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o możliwościach uzyskania pomocy.

Realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej

ROZDZIAŁ III

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży 

Profilaktyka  jest  spotkaniem  z drugim  człowiekiem  w atmosferze  życzliwości,  empatii

i zrozumienia. Jest czasem poświęconym innym w celu przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom.

Jest nadzieją na lepsze jutro!(Studenci IIIr. WSP Rzeszów, 1998r.)

Wiele osób podejmuje próby działań profilaktycznych, szuka dróg i sposobów, by trafić do świadomości

młodych ludzi, by pomóc im w podejmowaniu właściwych decyzji życiowych. Jedną z takich dróg jest

propagowanie idei trzeźwości. Spełnia ja Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”-

3.1. Rozumiejąc potrzebę pracy profilaktycznej ponownie przystąpiliśmy do kampanii:

-  „Zachowaj  Trzeźwy  Umysł”-   ukierunkowanej  na  wspieranie  rozwoju  dzieci  i  młodzieży  oraz

zapobieganie  zachowaniom  ryzykownym.  Celem  kampanii  jest  dostarczenie  wiedzy  na  temat

szkodliwości zażywania substancji uzależniających oraz propagowanie aktywnych form wypoczynku i

zdrowego  stylu  życia.  Treści  programu  były  adresowane  do  uczniów,  ich  rodziców  i  nauczycieli.

- „Narkotyki? To mnie nie kręci”-  Materiały kampanii skierowane są do uczniów klas VII i VIII szkół

podstawowych, ponadpodstawowych oraz do ich rodziców.

Kampania opiera się na dwóch strategiach:

Pierwszą jest strategia informacyjna w ramach profilaktyki, której celem jest dostarczenie rzetelnych i 

adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych oraz umożliwienie dokonywania 

racjonalnych wyborów. U podstaw tej strategii leży przekonanie, że młodzi ludzie zachowują się 

ryzykownie, często z powodu zbyt małej świadomości następstw takich zachowań.
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Drugą wykorzystywaną strategią działania jest strategia edukacyjna, która ma pomóc w rozwijaniu 

ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych. Opiera się na przekonaniu, że ludzie, nawet 

dysponujący odpowiednią wiedzą, podejmują zachowania ryzykowne z powodu braku umiejętności 

niezbędnych w życiu społecznym.

Kampania „Narkotyki? To mnie nie kręci!” ma na celu dostarczenie informacji o skali zjawiska używania

narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych przez młodzież w Polsce, potencjalnych skutkach tych

zachowań oraz konsekwencjach zdrowotnych, prawnych i społecznych zażywania narkotyków;

-  „Odpowiedzialny kierowca”- Odpowiedzialny Kierowca to kampania profilaktyczno-edukacyjna, do

której po raz kolejny przystąpiła nasza Gmina a skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. Jej cel

to propagowanie wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego dobrych postaw na drodze. Edukacja

dotyczy zarówno trzeźwości za kierownicą, znajomości przepisów drogowych, kultury na drodze oraz

odpowiedzialnego zachowania, które zapewni bezpieczną podróż wszystkim użytkownikom drogi. 

3.2.Wspieranie  szkolnych  programów  i  przedsięwzięć  profilaktycznych  promujących  trzeźwy  i

bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, w szczególności działań długofalowych mających na celu

zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoły

3.3.  Edukacja  w  zakresie  wiedzy  o  szkodliwości  spożywania  alkoholu  poprzez  zakup  pomocy
dydaktycznych niezbędnych przy realizacji programów profilaktycznych:

-w Szkole Podstawowej w Wilkanowie w marcu 2020 roku zakupiono materiały do pracy profilaktycznej
z dziećmi:

1. Zanim pojawią się problemy-profilaktyka uniwersalna ( pakiet 3 filmów),

2.Pułapki nowoczesnych technologii ( pakiet 3 filmów)

3.Bez używek czyli zdrowo (pakiet 3 filmów)

Dla uczniów młodszych gry korytarzowe takie jak: Chińczyk, Gra w klasy, Węże i drabiny.

    - Epidemia Covid-19 wymaga zadbania o przestrzeganie procedur bezpieczeństwa. W 2020 roku zostały

zawieszone zajęcia w szkołach. Cała kadra nauczycielska skupiła się na wdrożeniu nauczania zdalnego,

w  związku  z  czym  nie  zostały  zrealizowane  plany  dotyczące  przeprowadzenia  programów

profilaktycznych w szkołach. 

Realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoły
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3.4.  Inspirowanie  i  wspieranie  imprez,  przedstawień  teatralnych,  konkursów  o  tematyce

przeciwdziałania uzależnieniom:

 Przeprowadzenie  konkursów  plastycznych  w  szkołach   podstawowych  pod  tytułem:

„ Koronawirus w moich oczach” dla klas I – IV oraz dla klas V – VIII.  Do Ośrodka Pomocy Społecznej

w Bystrzycy Kłodzkiej wpłynęło 51 prac wykonanych przez dzieci i młodzież z naszej gminy, z których

wyłoniono laureatów, którzy otrzymali nagrody.

3.5  Edukacja publiczna w zakresie problematyki uzależnień

 Działania  dotyczące  edukacji  publicznej  stanowią  jedno z  zadań gminy związane  z  realizacją

lokalnych  programów  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  oraz  przeciwdziałania

narkomanii.  Działania  edukacyjne  i  informacyjne  wzmacniają  skuteczność  innych  narzędzi  lokalnej

polityki  wobec  alkoholu  i  narkotyków.  Systematyczne  edukowanie  i  szkolenia  profesjonalistów

pracujących  zawodowo w systemie  pomocy  dzieciom,  młodzieży,  rodzinom i  osobom z  problemem

alkoholowym  oraz  decydentów,  którzy  mają  wpływ  na  kształt  lokalnej  polityki  wobec  alkoholu  i

narkotyków, są ważnym elementem profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w gminie:

- w 2020 roku odbyły się dwie superwizje do osób pracujących w obszarze uzależnień i przeciwdziałania

przemocy w rodzinie: uczestniczyło w nich 20 osób,

-  w  grudniu  2020  roku   odbyła  się  Konferencja  Perspektywy  Lecznictwa  odwykowego:  10  osób

uczestniczących.

3.6.  W 2020 roku została przeprowadzona przez Ośrodek Badań Społecznych INDEKS z siedzibą w

Poznaniu  Diagnoza  uzależnień  i  innych  problemów  społecznych  występujących  na  terenie  gminy

Bystrzyca Kłodzka.  W ramach diagnozy przeprowadzono trzy niezależne badania społeczne.  Pierwsze

badanie przeprowadzono wśród  100 dorosłych mieszkańców gminy Bystrzyca Kłodzka, drugie badanie

zrealizowano  wśród  265  uczniów  z  klas  7  i  8  Szkół  Podstawowych  i  uczniów  z  klas  1-2  szkół

ponadpodstawowych. Trzecie badanie przeprowadzono wśród 10 sprzedawców napojów alkoholowych z

terenu gminy.

Analizując hierarchię problemów społecznych w gminie Bystrzyca Kłodzka problem alkoholizmu

jest jednym z czołowych problemów społecznych obserwowanych przez badanych mieszkańców gminy.

Niewłaściwe  spożywanie  alkoholu  może  mieć  negatywny  wpływ  zarówno  na  środowisko  rodzinne,

dotykając  poszczególnych  członków  rodziny,  jak  i  na  środowisko  społeczne,  przyczyniając  się  do

zmniejszenia bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców.

Wyraźnie potwierdziła się opinia o wzroście spożycia alkoholu wśród młodzieży.
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Problem  uzależnień  od  narkotyków  na  terenie  gminy  pozostaje  niezdiagnozowany  w  ujęciu

działań instytucji. W opinii mieszkańców problem uzależnień od narkotyków jest średni.

Pojawienie  się  nowych  środków  psychoaktywnych  (dopalaczy)  i  narkotyków  przyczyniło  się

niewątpliwie do wzrostu ich zażywania. Podobną opinie wyraziło 58% badanych mieszkańców Gminy

Bystrzyca Kłodzka. Blisko połowa badanych uważa, że liczba zakłóceń porządku, awantur domowych

jest związana z nadmiernym spożyciem alkoholu lub zażywaniem narkotyków.

Stosunek badanych mieszkańców gminy Bystrzyca Kłodzka do warunków życia w gminie jest

bardzo pozytywny. Zdecydowana większość badanych mieszkańców – łącznie 65% jest zadowolonych z

warunków życia  i  funkcjonowania  w gminie,  w tym 54% raczej  zadowolonych,  11% zdecydowanie

zadowolonych.

ROZDZIAŁ IV

Organizacja czasu wolnego dla dzieci  i młodzieży z  Gminy Bystrzyca Kłodzka

4.1.  Organizacja  czasu  wolnego  dla  30-60  dzieci  z  terenu  naszej  gminy  dotkniętych  problemami

uzależnień  i  przemocą  w  rodzinie  poprzez  realizację  programu  ”W  poszukiwaniu  siebie,  czyli

odnalezienie klucza do aktywnego życia bez ograniczeń”” od stycznia  do czerwca i od września do

grudnia 2020 roku.  Ze względu na sytuację epidemiologiczną wydarzenia zaplanowane do realizacji na

2020  rok  były  zrealizowane  online  lub  w  inny  sposób:  przyjmowały  formę  jednodniową  zamiast

weekendowej. Większość zajęć była dodatkowo kontynuowana podczas zbiórek harcerskich

Realizator:  Związek Harcerstwa Polskiego

4.2.  Finansowanie  aktywnych  form  wypoczynku  dla  dzieci  młodzieży  przez  organizowanie  kolonii

letnich połączonych z tematyką uzależnień. Organizacja wypoczynku letniego w okresie wakacyjnym dla

dzieci z terenu naszej gminy -KOLONIE LETNIE - Ilość dzieci: 8

Realizator:    Kuratorium  Oświaty  we  Wrocławiu,  które  rokrocznie  dokonuje  podziału  miejsc  na  

organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, w wieku od 7 do 16 roku życia.
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ROZDZIAŁ V

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji

społecznej

   Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej realizuje ustawę o zatrudnieniu socjalnym,

której  celem  jest  reintegracja  społeczna  i  zawodowa  osób  wykluczonych  społecznie.  W 2020  roku

program reintegracji społecznej i zawodowej realizowało 66 osób.

Struktura osób z wyszczególnieniem przyczyn wykluczenia społecznego:

- 35 osób długotrwale bezrobotnych,

- 2 osoby uzależnione od alkoholu,

- 5 osób niepełnosprawnych,

- 14 osób z innych przyczyn społecznych(ubóstwo, bezrobocie)

Rotacja uczestników

- podjęcie pracy – 4 osoby

- liczba osób, które ukończyły program - 24

Program  Centrum  Integracji  Społecznej  w  Bystrzycy  Kłodzkiej  jest  ważnym  instrumentem

wsparcia  i  reintegracji  społecznej  i  zawodowej  grup  nie  będących  społecznie  i  ekonomicznie

samowystarczalnymi  oraz  ich  integracji  z  rynkiem  pracy.  Zasadniczym  celem  jest  zwiększenie

możliwości  wyjścia  z  izolacji  i  przywrócenia  ról  społecznych,  ról  zawodowych,  szczególnie  osób

długotrwale pozostających na marginesie życia społecznego.

Realizator:      Centrum Integracji Społecznej  

ROZDZIAŁ VI

Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego

W art.21  ustawy o wychowaniu  w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi ustanowiono

zasadę dobrowolności leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu. Zgodnie z tym przepisem

wszelkie odstępstwa od tej zasady mają charakter wyjątkowy i muszą być uregulowane ustawą. Jednym z

wyjątków od zasady dobrowolności jest instytucja zobowiązania do

leczenia odwykowego unormowana w art. 24-36 ustawy. Do zadań własnych gminy, na mocy art.4¹, ust.3

ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi,  należy  powołanie  gminnej

komisji  rozwiązywania  problemów  alkoholowych,  na  której  spoczywa  obowiązek  podejmowania
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czynności  zmierzających  do  orzeczenia  o  zastosowaniu  wobec  osoby  uzależnionej  od  alkoholu

obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

została powołana Zarządzeniem Nr OR.0050.16.2014 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 21 stycznia

2014  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i

Przeciwdziałania Narkomanii.

 Skład Komisji:

-  Dorota Jaworska – przewodnicząca

-  Hanna Sulikowska  – sekretarz

 - Jolanta Płazińska - członek

-  Irena Stawiarska – członek

-  Kazimierz Wrzeszcz – członek

   Członkowie Komisji to osoby działające na rzecz profilaktyki w gminie. Zgodnie z Ustawą z dnia

26  października  1982  roku  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  są

przeszkolone w zakresie udzielania pomocy i  wsparcia osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

Komisja  współpracuje  z   Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej,  Policją,  Prokuraturą  Rejonową,  Poradnią

Psychologiczno-Pedagogiczną,  pedagogami  szkolnymi  oraz  przedstawicielami  ochrony  zdrowia.

Działania Komisji dotyczą osób dorosłych, uzależnionych od alkoholu lub współuzależnionych. W roku

2020 odbyło się 68 posiedzeń. Na spotkania GKRPA w celu przeprowadzenia rozmów motywujących do

podjęcia leczenia odwykowego wezwano 86 osób.

W kompetencjach Komisji leży także opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych w punktach w mieście i na terenie Gminy oraz przeprowadzanie kontroli tych

punktów. W roku 2020   ze względu na  epidemię Covid-19 odwołano kontrole w punktach sprzedaży

napojów alkoholowych, postanowień dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych  wydano 28.
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