
UCHWAŁA NR IX/93/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU

z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych za rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 4¹ ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, 2244) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Gminy Łask za rok 2018, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  w Łasku

Robert Bartosik
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Załącznik do uchwały Nr IX/93/2019

Rady Miejskiej w Łasku

z dnia 24 maja 2019 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Łasku za rok 2018

Zgodnie z zapisem art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze zmianami) działania zmierzające do 
ograniczenia spożycia napojów alkoholowych, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na 
celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożycia tych napojów, przeciwdziałania powstawaniu 
i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, oddziaływania na osoby nadużywające alkoholu oraz 
udzielania pomocy ich rodzinom, prowadzone są w postaci Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez organ stanowiący Gminy.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r., zwany dalej 
„gminnym programem”, w Gminie Łask został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/445/2017 Rady 
Miejskiej w Łasku z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniony Uchwałą Nr LI/572/2018 Rady Miejskiej 
w Łasku z dnia 28 września 2018 r.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację "gminnego programu" był Wydział Oświaty Kultury 
i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku. Działania ujęte w „gminnym programie” 
inicjowane były między innymi przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
powołaną przez Burmistrza Łasku. „Gminny program” poprzez realizację określonych w nim celów 
wyszedł naprzeciw najistotniejszym problemom społeczności lokalnej a w szczególności dzieci 
i młodzieży naszej Gminy w obszarze profilaktyki uzależnień oraz dysfunkcji związanych 
z nadużywaniem alkoholu i innych środków odurzających. Program był kontynuacją zadań 
realizowanych w Gminie Łask śladem lat poprzednich.

Źródłem finansowania zadań „gminnego programu” były dochody własne gminy pochodzące z opłat 
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Realizacja zadań w trakcie roku pochłonęła  92,28 % zaplanowanych środków, tj. kwotę 
w wysokości 419.776,99 zł

Wykonanie rzeczowe i finansowe poszczególnych zadań ujętych w Programie Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Łask za rok 2018 przedstawia się następująco:
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu.
Na zadanie zaplanowano środki ogółem w kwocie 54.000 zł, wydano 44.808,95 zł

z tego:
- sfinansowano działalność Punktu Konsultacyjnego prowadzonego przez Miejsko Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku.

Wydatek w kwocie: 43.808,95 zł (wynagrodzenia – 36.505,15 zł, zakup usług, czynsz, zakup

Id: 4B677B66-75F7-4278-A7A3-F4FFFE72BC52. Podpisany Strona 1



materiałów pomocniczych i edukacyjnych – 7.303,80 zł)
W roku 2018 podobnie jak w latach ubiegłych Punkt Konsultacyjny działał w strukturze MGOPS 

w Łasku, w budynku LOK na ul. Żeromskiego 14, jest on jednostką specjalistycznego wsparcia dla 
rodzin, młodzieży i osób zagubionych, przeżywających różne problemy i kryzysy. Głównymi 
problemami, z jakimi zgłaszają się do Punktu Konsultacyjnego osoby i rodziny są między innymi: 
problemy z codziennym funkcjonowaniem, kryzysy związane z utratą pracy, zaburzenia lękowe 
i depresyjne, problemy dotyczące uzależnień, problemy małżeńskie, zaburzenia w relacjach 
z najbliższymi, poczucie osamotnienia kobiet, problemy rodzinne związane z nadużywaniem 
alkoholu, problemy związane ze współuzależnieniem, problemy bycia rodzicem dziecka 
niepełnosprawnego, zaburzenia komunikacji werbalnej dzieci i młodzieży oraz związane z tym 
zaburzenia emocjonalne. Również sprawy związane z osamotnieniem, brakiem wsparcia bliskich 
oraz przemocą domową.

W Punkcie Konsultacyjnym w Łasku w 2018 r. udzielono następujących porad:
- 48 jednorazowych porad i konsultacji,
- 111 kilkakrotnych porad i sesji terapeutycznych,
- 57 konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu bądź innych  środków psychoaktywnych,
- 11 porad skierowanych w kierunku dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
- 16 porad związanych z przemocą rodzinną i rówieśniczą,
- 159 osób objęto pomocą ogólnie w rodzinach.

W Punkcie zatrudnione były następujące osoby: 1 psychoterapeuta oraz 3 pedagogów
z następującymi specjalizacjami: socjoterapeuta, terapia rodzin, uzależnienia, wychowanie 
seksualne.  

W pomieszczeniach Klubu Abstynenta "Merkury" pedagog i specjalista do spraw uzależnień 
w celu prowadzenia grupy wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu 
prowadził grupę wsparcia.

Ponadto w ramach pracy Punktu prowadzone były programy w formie 2 grup edukacyjno – 
terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W miesiącu styczniu 2018 r. do grupy 
edukacyjno – terapeutycznej dla osób stosujących przemoc domową przystąpiło 6 osób. Ogółem
w programie wzięło 12 osób. Przepracowano łącznie 75 godzin.

W ramach powyższych środków sfinansowano również zakup materiałów edukacyjnych, 
papierniczych i biurowych na potrzeby prowadzenia terapii w Poradni Terapii Uzależnienia 
i Współuzależnienia od Alkoholu przy Powiatowym Zespole Poradni w Łasku w kwocie 1.000 zł.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, w tym 
ochrona przed przemocą w rodzinie oraz zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej 
i rehabilitacyjnej dla osob uzależnionych od alkoholu

Na zadanie zaplanowano środki ogółem w kwocie 350.300 zł, wydano 332.080,29 zł z tego 
finansowano:

a) Finansowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych organizowanych w placówkach wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Udzielanie dzieciom 
wsparcia w radzeniu sobie z problemami, pomoc w odrabianiu lekcji, tworzenie różnych form 
aktywnego spędzania czasu z nastawieniem na działania korygujące oraz prowadzenie pomocy 
socjalnej w formie dożywiania.

Plan: 291.600 zł
Wykonanie: 276.475,65 zł

Id: 4B677B66-75F7-4278-A7A3-F4FFFE72BC52. Podpisany Strona 2



W roku 2018 kontynuowano działalność opiekuńczo – wychowawczą z elementami profilaktyki 
dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka w formie Placówki Wsparcia Dziennego wraz z Filiami 
prowadzonej przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku:

- Placówka Wsparcia Dziennego Filia w Łasku, ul. Narutowicza 28,
- Placówka Wsparcia Dziennego Filia w Łasku, ul. Toruńska 1,
- Placówka Wsparcia Dziennego Filia w Wiewiórczynie, ul. Szkolna 1,
- Placówka Wsparcia Dziennego Filia w Bałuczu,
- Placówka Wsparcia Dziennego Filia we Wrzeszczewicach,
- Placówka Wsparcia Dziennego Filia w Okupie, ul. Akacjowa 4,
- Placówka Wsparcia Dziennego Filia w Teodorach,
- Placówka Wsparcia Dziennego Filia w Łopatkach.

Wszystkie Placówki Wsparcia Dziennego świadczyły opiekę nad dziećmi w godzinach 
popołudniowych w dni nauki szkolnej. Wychowankami placówek były dzieci w wieku od 6 do 
17 lat, z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo. Często dotkniętych alkoholizmem 
rodziców. Dzieci były kierowane do Placówek między innymi przez pedagogów szkolnych, 
wychowawców i pracowników socjalnych MGOPS w Łasku. W 2018 r. działalnością opiekuńczą 
w powyższej formie zostało objęte ok. 160 podopiecznych (każda grupa liczyła do 
20 uczestników). W ramach zajęć dzieci miały zapewnioną pomoc w nauce, przygotowanie do 
zajęć szkolnych, w zakresie nauki pokonywania i rozwiązywania problemów szkolnych, trudności 
rodzinnych i w kontaktach z rówieśnikami. Prowadzone były zajęcia rozwojowe, gry zabawy oraz 
zajęcia ruchowe i sportowe. Podopieczni Placówek korzystali z codziennego posiłku. Ponadto 
każde dziecko otrzymało paczkę bożonarodzeniową.

W ramach wydatków dotyczących zajęć opiekuńczo - wychowawczych w Placówkach 
Wsparcia Dziennego, weszły następujące składniki - koszty wynagrodzeń opiekunów tj. kwota 
158,629,32 zł, pozostałe wydatki (zakup materiałów rzeczowych, edukacyjnych, pomocniczych 
niezbędnych do prowadzenia zajęć, zakup usług, media) tj. kwota 42.467,98 zł, koszty 
wyżywienia tj. kwota 75.378,35 zł

Oszczędności finansowe w Placówkach powstały głównie z powodu zatrudnienia 
wychowawców i pracowników pomocniczo - porządkowych, wobec których nie było 
konieczności odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne a były takie zaplanowane. 
Zmniejszono również zatrudnienie w Placówce Filia w Łasku 28.

b) Pomoc w zorganizowaniu różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin 
patologicznych, jako jedno z działań alternatywnych w miejsce zagrożeń i zachowań 
ryzykownych.

W 2018 roku po raz kolejny kontynuowano pomoc w zorganizowaniu aktywnych form 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych.

Plan: 46.000 zł
Wykonanie: 43.728,37 zł
Wszystkie zaplanowane środki zostały wykorzystane na realizację działań podczas wakacji 

letnich.
W roku 2018 dofinansowano zajęcia organizowane przez publiczne szkoły podstawowe, podobnie 

jak w latach ubiegłych. Całość środków została przekazana na program i wyżywienie dla 
uczestników zajęć. Opieka kadry nauczycielskiej bezpłatnie. Zajęcia wakacyjne w szkołach trwały 
5 dni. W większości placówkach wypoczynek realizowany był w formie wyjazdów poza teren 
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szkoły. Zajęcia opiekuńcze podczas wakacji odbyły się w następujących publicznych szkołach 
podstawowych:

·Szkoła Podstawowa w Bałuczu – w terminie 25.06.2018 r. – 27.06.2018 r. dla średnio 
25 uczestników

·Szkoła Podstawowa w Wiewiórczynie – w terminie 25.06.2018 r. – 29.06.2018 r. dla średnio  
25 uczestników

·Szkoła Podstawowa w Okupie – w terminie 25.06.2018  r. – 29.06.2018  r. dla średnio 
15 uczestników

Wszystkie działania finansowane w ramach tego zadania zawierały w swoich programach zajęcia 
profilaktyczne w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień. Głównym celem zajęć było 
zagospodarowanie dzieciom i młodzieży wolnego czasu utrwalając pozytywne zachowania. 
Uczestnicy mieli zapewniony ciekawy program, w większości były to wyjazdy do kina, na baseny 
(termy uniejowskie), do ZOO w Łodzi i Borysewa, świat trampolin w Łodzi i Ksawerowie, 
palmiarni w Łodzi i inne wycieczki krajoznawcze.

Koszt – 10.485,17 zł
W ramach konkursu ofert dofinansowano do wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego 

przez Parafię Rzymskokatolicką Niepokalanego Poczęcia NMP i Św. Michała Archanioła w Łasku. 
Był to letni wyjazd wakacyjny do miejscowości Małe Ciche, w terminie 25.06. – 03.07.2018 r.
z elementami pogadanek z zakresu profilaktyki poświęconej współczesnym zagrożeniom.

W wyjeździe uczestniczyło 44 dzieci z terenu Gminy Łask, w wieku od 9 do 16 lat.
Koszt – 7.500 zł

Stowarzyszenia prowadzące Niepubliczne Szkoły Podstawowe w Teodorach, Wrzeszczewicach 
i Łopatkach wystąpiły z ofertą na organizację zajęć dla dzieci w okresie wakacji, były to zajęcia 
poza terenem szkoły w formie ciekawych wyjazdów.

Dotacja na ten cel wyniosła  11.743,31 zł
Następnie w ramach dotacji celowej na organizację wypoczynku letniego w mieście 

dofinansowano Łaski Dom Kultury i Bibliotekę Publiczną w Łasku. W ŁDK uczestnicy mogli 
skorzystać z ciekawej oferty, między innymi: wakacje na wesoło - na orliku w Kolumnie, warsztaty 
i turniej hip - hop Street Styles Summer Battle – około 45 uczestników, otwarte zajęcia taneczne, 
warsztaty jogi i inne atrakcje dla dzieci i młodzieży.

Koszt 4.000 zł.

W Bibliotece Publicznej w Łasku dzieci i młodzież mogła skorzystać z różnej formy zajęć 
plastycznych, edukacyjnych w plenerze i na terenie Biblioteki. Zajęcia były otwarte i dostępne dla 
uczniów z terenu Gminy Łask.

Koszt 5.000 zł.
Zajęcia otwarte dla dzieci i młodzieży prowadzone były również przez Centrum Sportu 

i Rekreacji
w Łasku, w tym zorganizowano imprezę plenerową HIP-HOP PARTY na boisku Orlik w Kolumnie, 
FIT and JUMP na boiskach ORLIK w Łasku i Kolumnie, były to zajęcia pod opieką instruktora. 
Odbyła się również jak co roku wakacyjna Liga Siatkówki Plażowej, turnieje tenisa ziemnego, 
turnieje na Orlikach w Łasku i Kolumnie.

Koszt 4.999,89 zł
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c) Finansowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku, 
podejmującej m.in. ustawowe czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby 
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Plan: 12.700 zł
Wykonanie: 11.881,27 zł
W trakcie roku 2018 odbyło się 11 posiedzeń Komisji, zgodnie z potrzebami w tym zakresie. 

W trakcie posiedzeń Komisja wykonywała zadania wynikające z ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zaopiniowano 29 wniosków o wydanie zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży wydając w tej sprawie 
opinie w formie postanowień.

W roku 2018 do Komisji wpłynęły 33 wnioski o zastosowanie leczenia odwykowego z tego:
- 18 wniosków złożonych przez osoby prywatne
- 5 wniosków złożonych przez Prokuraturę Rejonową w Łasku
- 4 wnioski złożone przez MGOPS
- 2 wnioski złożone przez Zespół Interdyscyplinarny przy MGOPS
- 4 wnioski złożone przez Komendę Powiatową Policji

Do Sądu Rejonowego w Łasku o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego Komisja 
skierowała 14 wniosków. Podczas prowadzenia postępowania w powyższych sprawach Komisja  
przeprowadziła ok. 23 rozmów edukacyjno – motywacyjnych z osobami zgłoszonymi na leczenie 
odwykowe oraz z członkami rodzin osób uzależnionych od alkoholu.

Wszystkie osoby zapraszane były do skorzystania z pomocy Poradni Terapii Uzależnienia od 
Alkoholu i Współuzależnienia, z Punktu Konsultacyjnego przy MGOPS w Łasku oraz z pomocy 
Klubu Abstynenta „MERKURY” w Łasku.

Gminna Komisja w trakcie roku opiniowała wszystkie działania związane z realizacją 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach wydatków Komisji w roku 2018 związane były również następujące działania:
- posiedzenia Komisji (11 posiedzeń) - koszt 8.150 zł
- postępowanie w sprawach o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, koszty 
opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (7 opinii) – koszt 2.531,27 zł

- koszty opłat sądowych od skierowanych przez Komisję wniosków do Sądu Rejonowego w Łasku 
o zastosowanie leczenia odwykowego – koszt 1.200 zł

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Plan: 21.400 zł
Wykonanie: 13.582,75 zł

a) szkolne programy profilaktyczne i inne formy profilaktyki szkolnej. Prowadzenie na terenie 
szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych programów 
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Realizacja innych form uzupełniających programy 
profilaktyczne.

Plan: 15.000 zł
Wykonanie: 10.130 zł
W ramach powyższych środków zrealizowano następujące działania:
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1) Gmina śladem lat ubiegłych przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. 
W ramach kampanii zakupiono materiały edukacyjne dla uczniów, konspekty zajęć dla nauczycieli, 
materiały pomocnicze do przeprowadzenia działań o charakterze profilaktycznym. Kampania 
skierowana była dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bałuczu, około 25 uczestników. Uczestnicy brali 
również udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym. Trzech uczniów otrzymało nagrody 
wyróżnienia.

Koszt 1.230 zł
2) Pedagog szkolny ze Szkoły Podstawowej w Okupie uczestniczył w szkoleniu pn. „Organizacja 

procesu edukacji ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.
Koszt 50 zł

3) w SP Nr 5 w Łasku sfinansowano dla rady pedagogicznej i rodziców uczniów warsztaty o charakterze 
profilaktycznym pn.”Media elektroniczne a rozwój edukacyjny i emocjonalny dzieci”, około 
50 uczestników.

Koszt 2.000 zł
4) w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Łasku sfinansowano warsztaty dla pedagogów i rodziców  

z zakresu tematyki: zachowania suicydalne u dzieci i młodzieży.
Koszt 750 zł

5) w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Łopatkach przeprowadzono szkolenie dla rodziców
i kadry nauczycielskiej na temat zagrożeń dzieci w Internecie.

Koszt 400 zł
6) w SP nr 1 odbyło się spotkanie rodziców połączone z prelekcją na temat negatywnych zjawisk 

społecznych u dzieci i młodzieży.
Koszt 350 zł

7) w PG Nr 2 w Łasku sfinansowano dla rady pedagogicznej szkolenie: zachowania suicydalne, 
monitoring zagrożenia, dla rodziców „zagrożenie zachowaniami suicydalne wśród młodzieży”
i dla uczniów „zasady odpowiedzialności karnej nieletnich”.

Koszt 1.950 zł
8) w SP Nr 1 w Łasku sfinansowano warsztaty dla uczniów pn. „Stop Agresji”.

Koszt 1.200 zł
9) dla uczniów SP w Bałuczu odbyły się warsztaty dla uczniów, rady pedagogicznej i rodziców

pn. „Specyfika okresu dojrzewania”, „Nastolatki w szkole podstawowej, nowe sytuacje 
wychowawcze”, około 80 uczestników.

Koszt 1.800 zł
10) W ZSO w Kolumnie dla uczniów szkoły sfinansowano spektakl teatralny o charakterze 

profilaktycznym pn. „Nad przepaścią”.
Koszt 400 zł

Realizacja Profilaktyki Uzależnień w placówkach szkolnych była realizowana na podstawie 
potrzeb
i wniosków składanych przez pedagogów, nauczycieli i dyrektorów szkół. W takim też zakresie 
zrealizowano powyższe zadanie, zgodnie z potrzebami placówek.

b) Wspieranie inicjatyw promujących „zdrowy styl życia”, w tym finansowanie pozalekcyjnych 
zajęć sportowych

Plan: 6.400 zł
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Wykonanie: 3.452,75 zł
- w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych w 2018 r. sfinansowano zajęcia sportowe w formie 
zajęć tanecznych, ogólnorozwojowych, piłki siatkowej i koszykówki. Zajęcia prowadzone były
w następujących placówkach szkolnych:
- SP Nr 1 w Łasku, zajęcia w trzech grupach, 62 uczestników przepracowano ogólnie 23 godziny,

- NSP we Wrzeszczewicach, zajęcia w jednej grupie, 15 uczestników, przepracowane 17 godzin,
- SP w Wiewiórczynie, zajęcia w dwóch grupach, 32 uczestników, przepracowane 15 godzin.

W ramach powyższego działania dofinansowano również zajęcia o charakterze ruchowym, 
taniec połączony z rytmiką w Publicznym Przedszkolu Nr 6  w Łasku. Zajęcia zakończyły się 
III Międzyprzedszkolnym Festiwalem Tańca. Około 40 uczestników.

Koszt zajęć sportowych wyniósł 3.053,31 zł
Nie zgłoszono z innych placówek oświatowych więcej wniosków o dofinansowanie 

takich działań.  
- w ramach realizacji inicjatyw promujących zdrowy styl życia dofinansowano działania związane 
z obchodami Światowego Dnia Rzucania Palenia Papierosów (międzyszkolny konkurs na 
najlepszy skecz antytytoniowy)  w kwocie 399,44 zł.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, służących rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych.

Plan: 29.300 zł
Wykonanie: 29.300 zł

a) wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych.

Środki te przyznano w drodze konkursu ofert dla Stowarzyszenia Abstynentów Klubu „Merkury”.
Stowarzyszenie działa na rzecz profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, w szczególności w zakresie niesienia pomocy osobom z problemem alkoholowym 
i członkom ich rodzin. Działania te mają na celu zwiększenie pomocy terapeutycznej 
i rehabilitacyjnej, wsparcie procesu trzeźwienia u osób uzależnionych i motywowanie do podjęcia 
leczenia odwykowego. Na te zadania Stowarzyszenie otrzymało w drodze konkursu - dotację 
w wysokości 24.000 zł, które wykorzystano między innymi w następujący sposób:

- prowadzenie "Punktu Pierwszego Kontaktu", który jest czynny od niedzieli do piątku w godz.
16.00 - 21.00,

- w każdy wtorek miesiąca prowadzone były grupy wsparcia dla osób współuzależnionych,
- w każdy wtorek miesiąca, w pomieszczeniach stowarzyszenia można było również skorzystać 
z indywidualnych porad specjalisty do spraw uzależnień w godzinach 17.00 - 20.00, działanie 
finansowane ze środków MGOPS w Łasku, w ramach środków na prowadzenie Punktu 
Konsultacyjnego,

- udział w spotkaniach i imprezach rocznicowych innych Stowarzyszeń,
- organizacja balu karnawałowego dla dzieci z rodzin ubogich "Abstynenci Dzieciom",
- wyjazd członków Stowarzyszenia na XXVII Jubileuszowy Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin 
Abstynenckich "Tatry 2018" w Małym Cichym. Celem zlotu było poprawienie naderwanych więzi 
rodzinnych i małżeńskich,
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- uczestnictwo Stowarzyszenia w Jarmarku Łaskim 2018 r. Celem udziału była szeroko rozumiana 
promocja Stowarzyszenia Merkury wśród społeczności lokalnej, udzielanie informacji o sposobach, 
miejscach i innych formach pomocy leczenia uzależnienia od alkoholu,

- przeprowadzenie plenerowego spotkania integracyjnego w formie festynu rodzinnego "Pożegnanie 
Lata z Klubem Merkurym" - (udział mieszkańców Gminy Łask i członków Stowarzyszenia),

- prowadzenie spotkań na wewnętrznej grupie wsparcia (około 10 - 20 osób na każdym spotkaniu),
- udział w szkoleniach kadry Stowarzyszenia i członków – konferencja w Sieradowie Zdroju, 
Szkolenie „razem Działajmy Skuteczniej” organizowane przez Związek Stowarzyszeń 
Abstynenckich Województwa Łódzkiego oraz Regionalne Centrum Polityki Społecznej.

Następnie w drodze konkursu ofert dofinansowanie otrzymała Fundacja „Pro – Zdro”, 
w kwocie 5.300 zł, którą to wykorzystała na przeprowadzenie działania z zakresu ograniczania 
szkód zdrowotnych osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, dopalaczy (w tym 
uzależnionych krzyżowo). Działanie przyjęło formę dyżurów w siedzibie Stowarzyszenia Klubu 
„Merkury” i prowadzone było jako centrum terapeutyczno – konsultacyjne. Dyżury w okresie 
15.10.- 20.12.2018 r. prowadzone były dwa razy w tygodniu przez instruktorów terapii 
uzależnień. Łącznie zrealizowano 90 godzin dyżurów. Realizacja zadania skutkowała między 
innymi: prowadzeniem terapii osób uzależnionych, bądź współuzależnionych i uzależnionych 
krzyżowo, ograniczenie szkód zdrowotnych osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, 
dopalaczy, wsparciem łącznej liczby 24 osób z problemem uzależnienia lub współuzależnienia, 
w tym:

- wsparciem 3 osób w fazie eksperymentu,
- wsparciem 5 osób w fazie zażywania problemowego,
- wsparciem 11 osób uzależnionych, w tym 5 uzależnionych krzyżowo,
- wsparciem 5 osób współuzależnionych.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 ¹ i 15 

ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
1) Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży, prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych.
2) Inne działania podejmowane w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. Realizator GKRPA w Łasku.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku w ramach wyżej 

wskazanego działania w miesiącu lipcu 2018 r. przeprowadziła dwie akcje o charakterze 
profilaktycznym, skierowane do przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych. 
W dwóch punktach sprzedaży napojów alkoholowych (dwa markety „Biedronka”) rozdano ulotki 
i materiały edukacyjne zawierające przepisy prawne dotyczące zasad sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych oraz sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim.

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji 
Społecznej.

Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na rynku pracy, kierowanie osób uzależnionych i z 
rodzin dysfunkcyjnych pozostających w  bezrobociu i bez prawa do zasiłku, korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej do wykonywania prac społeczno – użytecznych. Realizator Miejsko – 
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej.

W ramach powyższego punktu należy rozumieć współpracę i wspieranie finansowe działań 
realizowanych w Punkcie Konsultacyjnym przy MGOPS w Łasku.
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