DIAGNOZA
DO GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA ROK 2011 GMINY RADZIEJÓW
Gminy z racji dysponowania największa wiedzą o problemach swoich społeczności, a
także o dostępnych zasobach mogą tym samym przedsięwziąć środki zaradcze oraz
naprawcze skierowane do lokalnej społeczności. Konkretne działania profilaktyczne
wymagają wiedzy o rozmiarach i charakterze zjawiska, stąd potrzeba dokonywania analizy
zasobów służących realizacji podejmowanych działań i wstępne określenie stanu szkód
i zagrożeń na terenie Gminy.
Gmina Radziejów położona jest w południowej części województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w skład powiatu radziejowskiego. Siedzibą Urzędu Gminy jest miasto Radziejów.
Powierzchnia gminy wynosi 92,6 km 2 .
Na terenie gminy działają następujące szkoły:
•

Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Bieganowie

•

Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Płowcach

•

Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie

•

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej
w Przemystce (pod zarządem powiatu radziejowskiego).

Na terenie gminy funkcjonują dwie placówki Biblioteki Publicznej:
•

Gminna Biblioteka Publiczna w Radziejowie z/ s w Płowcach

•

Filia Biblioteczna w Czołowie.

Gmina Radziejów jest gminą typowo rolniczą, mieszkańcy utrzymują się z rolnictwa poza
tym najbardziej rozwiniętą działalnością jest handel. Jest to gównie handel płodami rolnymi,
artykułami spożywczymi i przemysłowymi. Słabo rozwinięte jest natomiast przetwórstwo
rolne. Do nielicznych jego przedstawicieli zaliczyć można:
•

Zakład Produkcyjno-Usługowy „Laura”

•

Zakład Produkcji Przypraw Ziołowych „Uniher”

•

Usługi Transportowe Mieczysław Malec

•

PPHU „Madagier” w Czołowie – sprzedaż węgla i nawozów

•

PHU „Węglor”w Bieganowie – sprzedaż opału, materiałów budowlanych, nawozów i
pasz.

•

Zajazd Łokietek – Piotr Maciejewski

Zgodnie z danymi

Urzędu Gminy Radziejów wyszczególnionych jest 27 miejscowości

administracyjnych w tym 18 sołectw, w których zamieszkuje 4550 mieszkańców, w tym 2307
kobiet i 2243 mężczyzn
Młodzież w grupie wiekowej od 15 – 19 lat – 341 osób
w tym

od 17 – 19 lat- 210 osób

Są to grupy wiekowe młodzieży najbardziej podatne na kontakt z napojami alkoholowymi
i w których występują pierwsze objawy picia napojów alkoholowych najczęściej piwa i wina.
Przyjmuje się na podstawie obserwacji, że w grupie młodzieży szkolnej z alkoholem miało
kontakt 60%. W realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych podejmowane są działania, których celem jest zmniejszenie spożycia alkoholu
wśród młodzieży. Działania są prowadzone planowo i systematycznie poprzez prowadzenie
Programów Psychoedukacyjnych wśród uczniów gimnazjum. Programy prowadzone są
metodami aktywizującymi i interakcyjnymi.
W związku z realizacją gminnego programu profilaktyki

i rozwiązywania problemów

alkoholowych prowadzony jest zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych dla młodzieży
oraz nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum działających na terenie gminy.
Ocenia się, że na terenie gminy wśród osób z grupy dorosłych jest:
około 32 osób uzależnionych od alkoholu
około 125 nadużywających napojów alkoholowych
około 150 osób współuzależnionych.
Notowane są przypadki kobiet dotkniętych przemocą przez uzależnionych od alkoholu
mężów. Średnio rocznie zatrzymuje się w izbie wytrzeźwień 43 osoby. Na leczenie
odwykowe skierowano 2 osoby na podstawie postanowienia sądowego.
Na terenie gminy nie działają stowarzyszenia i kluby antyalkoholowe. Osoby dotknięte
uzależnieniami i osoby współuzależnione

uczestniczą w spotkaniach w Punkcie

Konsultacyjnym działającym przy Klasztorze O.O. Franciszkanów w Radziejowie.
Gmina Radziejów współfinansuje

z Miastem Radziejów

dyżury terapeutów z Poradni

Terapii Uzależnień od Alkoholu.
Ponadto osoby dotknięte alkoholizmem korzystają z Oddziału Terapii Uzależnień
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, w Placówce
w Czerniewicach k/Torunia i w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu.
Aktualnie wydano 8 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przestrzegany jest
limit

12 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Średnio na jeden punkt sprzedaży

alkoholu w 2010r. przypadało 569 osób.
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Bezrobocie jako najważniejszy problem społeczny w swych konsekwencjach niesie za
sobą szereg negatywnych skutków rozszerzających się na inne płaszczyzny życia ludzkiego.
Należą do nich nie tylko spadek stopy życiowej ze względu na negatywne konsekwencje
przekładające się wprost na budżet domowy, ale również takie zjawiska jak: poczucie
bezradności, brak motywacji do kolejnych poszukiwań na rynku pracy, niskie poczucie
własnej wartości, depresje. Wszystkie te negatywne konsekwencje wpływają niewątpliwie na
sferę emocji i przyczyniają się do częstszego sięgania po alkohol celem rozładowania
negatywnych napięć co niesie za sobą problemy alkoholowe, a w przypadku kontynuowania
tego typu zachowań dochodzi do uzależnienia.
Bezrobocie

wśród mieszkańców gminy (dane PUP Radziejów - listopad 2010r. liczba

bezrobotnych ogółem 324 osoby w tym kobiety 155, bezrobotni z prawem do zasiłku ogółem
51,kobiet12.
W przypadku Gminy Radziejów należy zwrócić uwagę, iż kalkulacja procentowa nie
odzwierciedla stanu faktycznego, gdyż jest ona gminą wiejską. W takim przypadku
charakterystyczne jest zjawisko bezrobocia ukrytego.
Podstawowym celem Gminnego Programu w roku 2011 jest zapobieganie
powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszenie rozmiarów tych, które
aktualnie występują oraz zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już
istniejącymi. Udzielanie pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym jest jednym z
priorytetowych zadań, które podejmuje samorząd lokalny w ramach realizacji gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Jak co roku, również w 2011 będą podejmowane takie działania, które obniżą koszty szkód
wywołane i powodowane przez nadmierne spożywanie napojów alkoholowych.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Pawlak
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