Sprawozdanie

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018
WPROWADZENIE
Wśród różnych problemów społecznych w naszym kraju - te związane z alkoholem są jednymi
z trudniejszych do rozwiązania. Wynika to przede wszystkim z ich rozmiarów, złożoności, a także kosztów
społecznych i ekonomicznych jakie ponoszą nie tylko osoby indywidualne, ale i całe społeczeństwo. Koszty
ekonomiczne związane z używaniem i nadużywaniem alkoholu to przede wszystkim koszty leczenia choroby
alkoholowej i jej powikłań, wypadków drogowych, zaangażowania wymiaru sprawiedliwości, opieki
społecznej, koszty przedwczesnej umieralności i rent, spadek produktywności pracy i wiele innych. Zgodnie z
nowoczesnym podejściem do problematyki alkoholowej pojęcie „walki z alkoholizmem” zostało zastąpione
określeniem „rozwiązywanie problemów alkoholowych” rozumianych jako całokształt negatywnych, ale
równocześnie wielowymiarowych konsekwencji związanych z konsumpcją alkoholu. Obecnie nie przypisuje
się szkód wyrządzanych przez alkohol wyłącznie alkoholikom i osobom pijącym alkohol, lecz całej populacji,
bowiem na szkody związane z alkoholem jest narażony każdy. Przykładem może być uczestniczenie
w wypadku spowodowanym przez nietrzeźwego kierowcę czy zakłócanie ciszy nocnej przez pijanych
i awanturujących się sąsiadów. W związku z tym, działania podejmowane w ramach Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowane są do wszystkich mieszkańców – również
tych niepijących. Na terenie naszej Gminy rozwiązywanie problemów patologii społecznych do niedawna
było tematem wstydliwym. Jeszcze dziś wiele środowisk, zarówno w mieście jak i na wioskach ukrywa
głęboko trudne sprawy alkoholizmu czy narkomanii w rodzinie. Prowadzone od kilku lat działania
podejmowane w ramach Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
sprawiły, że sporo z tych problemów udało się zlokalizować, opisać, a niektóre rozwiązać.
Od 1996 roku profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych stanowi zadania własne gminy,
które prowadzone są w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę
gminy (art. 4¹ ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
Zadania ujęte w gminnym programie w 2018 roku inicjowane były przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, natomiast realizatorem zadań był Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki
i Uzależnień. Program był kontynuacją przedsięwzięć realizowanych w latach poprzednich.
Program, którego niniejsze sprawozdanie dotyczy został uchwalony Uchwałą Nr XL/319//2017 Rady
Miejskiej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2018.
ORGANY I OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ PROGRAMU:
• Burmistrz Strzelec Opolskich
• Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Działania profilaktyczne podejmowane na terenie Gminy Strzelce Opolskie prowadzone
są prawidłowo ze szczególnym zaangażowaniem i odpowiednim przygotowaniem merytorycznym.
Wymiernym efektem tych działań są osiągnięte wyniki, które już po raz kolejny potwierdziły skuteczność
podejmowanych działań profilaktycznych.
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Środki przeznaczone na realizację niniejszego programu pochodzą z opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zgodnie z art.182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mogą być wykorzystywane jedynie na realizację gminnych programów
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania
narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

W roku 2018 na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 676 500,00 zł, wydatkowano 619 403,06 zł.

Rozdz.85154 § 2830 – Dotacje celowe
(plan 103 800,00 zł; wykonanie: 103 800,00 zł)
I. Dofinansowanie działalności Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej -

Centrum Integracji Społecznej w Strzelcach Opolskich
Zgodnie z art. 10 ust 1, pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym działalność
Centrum Integracji Społecznej finansowana jest z dotacji pochodzącej z dochodów własnych gminy,
przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej jest kontynuatorem działań
w obszarze ekonomii społecznej przejętym od Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej BARKA w Strzelcach
Opolskich. Centrum Integracji Społecznej realizuje złożony zakres programu zatrudnienia socjalnego
poprzez reintegrację społeczną i zawodową. Celem zajęć w Centrum jest zapobieganie dalszemu
wykluczeniu społecznemu osób w nich uczestniczących,
uczenie umiejętności racjonalnego
gospodarowania posiadanymi środkami, a przede wszystkim pomocw podwyższaniu kwalifikacji
umożliwiających powrót na rynek pracy.
Reintegracja zawodowa jest realizowana w następujących warsztatach:
•
•
•
•
•

warsztat krawiecki: przeróbki odzieży, wszywanie zamków, sprzedaż wyrobów własnych tj. fartuszki
kuchenne, czapki, torby młodzieżowe i na zakupy, serwety, obrusy, pościel dziecięca, stroiki
okolicznościowe,
warsztat ogrodniczy: wykonywanie prac zleconych przez podmioty zewnętrzne, prace porządkowe,
sadzenie drzew i krzewów ozdobnych, uprawa ziemniaków, fasoli, pomidorów, ogórków, papryki
i marchewki,
warsztat pracy w drewnie: meble ogrodowe i działkowe, naprawy i przeróbki stolarskie,
warsztat pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych: koszenie trawników, melioracja rowów, opryski,
przycinanie krzewów i roślin,
warsztat gospodarczy: uprawa drzew i krzewów owocowych, iglastych, roślin na suche bukiety, bylin
ozdobnych, nawożenie roślin.

W 2018r. w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej uczestniczyły 42 osoby ( 15 kobiet i 27 mężczyzn),
w tym 10 osób uzależnionych od alkoholu, po ukończeniu terapii.
22 osoby zakończyły realizację Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego z powodu:
a) po upływie okresu uczestnictwa (12 lub 18 miesięcy) - 11 osób,
b) naruszenie regulaminu – 5 osób,
c) rezygnacja uczestnika:
- przejście na emeryturę – 2 osoby,
- podjęcie zatrudnienia – 1 osoba,
- wyjazd za granicę – 1 osoba.
d) śmierć uczestnika – 2 osoby.
Po zakończonym uczestnictwie:
- na rynku pracy zatrudnienie znalazły - 4 osoby;
- prawa emerytalne nabyły - 2 osoby;
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- ponowny udział w zajęciach CIS – 1 osoba.
20 osób kontynuuje uczestnictwo w 2019 roku.
Uczestnikami CIS są osoby zamieszkujące na terenie gminy Strzelce Opolskie.
24 osoby to długotrwale bezrobotni (pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres
ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat),
1 osoba uzależniona od alkoholu, która skorzystała z form pomocy dla osób uzależnionych;
7 osób niepełnosprawnych;
8 osób realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności;
2 osoby zwolnione z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem.
Osoby te na zajęcia zgłaszały się z własnej inicjatywy lub były kierowane za pośrednictwem Ośrodka
Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „BARKA”.
Uczestnicy zajęć w Centrum biorą udział w zajęciach z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej 7
godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu.

Rozdz.85154 § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne
(plan 19 500,00 zł; wykonanie: 13 953,12 zł )
Wydatki z tego paragrafu przeznaczone były na składki na ubezpieczenia społeczne osób realizujących
zadania w ramach gminnego programu.

Rozdz.85154 § 4120- Składki na fundusz pracy
(plan 700,00 zł; wykonanie: 0 zł )
Rozdz.85154 § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe
(plan 195 400,00 zł ; wykonanie: 193 078,00 zł )

Wydatki z tego paragrafu przeznaczone były na:
1. Wynagrodzenie dla 2 opiekunów Młodzieżowego Klubu Terapeutycznego „ARKA”.
Klub działa w pomieszczeniach Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Krakowskiej 18, czynny jest od
poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 18.00, w zajęciach uczestniczy 20 dzieci z rodzin niewydolnych
wychowawczo*.
2. Wynagrodzenie
dla opiekuna Młodzieżowego Klubu Profilaktycznego „PRZEDWIOŚNIE”.
Klub działa w pomieszczeniach Parafii Św. Wawrzyńca od środy do piątku w godz. 15.30 – 18.30. Klub
przeznaczony jest dla młodzieży szkół średnich z rodzin niewydolnych wychowawczo*.
W placówkach realizowane są programy edukacyjno – profilaktyczne których celem jest:
•
•
•
•
•
•

promocja zdrowego stylu życia i umiejętne organizowanie wolnego czasu podkreślające rolę sportu i innych
form aktywnego wypoczynku oraz prawidłowego odżywiania się,
profilaktykę uzależnień uświadomienie i poszerzenie wiedzy uczniów o szkodliwości palenia tytoniu,
spożywania alkoholu, zażywania narkotyków oraz ich negatywnego wpływu na organizm człowieka,
edukacja ukierunkowana na kształtowanie w uczniach właściwych postaw i hierarchii wartości, umiejętności
asertywnego odmawiania, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz umiejętności budowania pozytywnych
relacji międzyludzkich ( np. dziecko - dziecko, dorosły- dziecko),
przeciwdziałanie i eliminacja agresji słownej i fizycznej redukowanie przejawów wandalizmu
i nieposzanowania mienia własnego i społecznego,
rozwijanie zainteresowań- rozwijanie aktywności dziecka w poznawaniu świata. Pomaganie i wspieranie w tym
procesie aby dziecko samodzielnie zdobywało wiedzę,
edukacja patriotyczna jako wartość uniwersalna przygotowująca do życia w społeczeństwie. Mająca wpływa
na kształtowanie więzi z krajem ojczystym i ucząca młode pokolenie pełnienia ról prospołecznych,
3

•

eliminacja niepowodzeń szkolnych czyli niwelowanie rozbieżności pomiędzy wiadomościami, umiejętnościami
i nawykami faktycznie opanowanymi przez uczniów, a materiałem, jaki powinni poznać według założeń
programowych w zakresie poszczególnych przedmiotów.

Osoby prowadzące zajęcia w przedmiotowych placówkach posiadają wysokie kwalifikacje pedagogiczne
do prowadzenia zajęć programowych.
3. Wynagrodzenie dla Gospodarza STRZELECKIEGO KLUBU ABSTYNENTA.
4. Wynagrodzenie dla osoby sprzątającej pomieszczenia klubowe.
Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 19.00, zrzesza 95 osób. W roku 2018 udzielono
około 480 porad osobom uzależnionym i 200 porad osobom z zaburzeniami behawioralnymi. Dzięki zajęciom
terapeutycznym leczenie podjęło 60 osób, z czego 40 utrzymuje abstynencję, w tym 10 narkomanów.
W klubie działają grupy wsparcia:
• Grupa AA Wiktoria ( Anonimowi Alkoholicy) dla osób uzależnionych, licząca 25 osób,
• Grupa A l- Anon ( żony, mężowie, partnerzy osób uzależnionych) , licząca 15 osób,
• Grupa DDA ( Dorosłe Dzieci Alkoholików), licząca 10 osób
• grupa terapeutyczna dla osób z zaburzeniami behawioralnymi, licząca 30 osób,
• Grupa terapeutyczna dla sprawców przemocy, licząca 10 osób.*

5. Wynagrodzenie dla instruktora terapii uzależnień prowadzącego Grupę terapeutyczną dla sprawców
przemocy domowej, podczas której realizowany jest programy korekcyjno – edukacyjny dla sprawców
przemocy domowej. Rodziny tych osób kontaktują się i współpracują z instruktorem terapii uzależnień.
6. Wynagrodzenie dla opiekuna Młodzieżowego Wolontariatu „RUCH CZYSTYCH SERC”. Strzelecki „Ruch
Czystych Serc” skupia około 20 osób. Działania podejmowane przez wolontariuszy przyczyniły się do
stworzenia przyjaznego klimatu wokół działalności RCS i spowodowały stały napływ nowych członków.
Aktywność wolontariuszy jest zauważalna i doceniana przez instytucje, osoby prywatne. Podziękowania,
jakie otrzymują młodzi ludzie za zaangażowanie w pracę społeczną potwierdzają celowość
podejmowanych działań. Wolontariusze biorą udział w różnych ogólnopolskich akcjach, ale są też
inicjatorami i organizatorami działań o charakterze lokalnym (w klubie RCS, świetlicach wiejskich,
strzeleckich szkołach) w zakresie profilaktyki uzależnień i promocji zdrowego stylu życia.
7. Wynagrodzenie dla instruktora teatralnego prowadzącego grupę młodzieżową realizującą zadania
w ramach profilaktyki rówieśniczej „Teatr Po Drugiej Stronie”.
8. Wynagrodzenie dla 2 opiekunów dwutygodniowych warsztatów zimowych z programem profilaktycznym
pt. „Jestem OK.!” realizowanych podczas ferii zimowych wspólnie z Parafią Św. Wawrzyńca.
9. Wynagrodzenie dla 2 opiekunów miesięcznych warsztatów letnich z programem profilaktycznym
pt. „Jestem OK.!” realizowanych podczas wakacji wspólnie z Parafią Św. Wawrzyńca.
10. Wynagrodzenie dla prowadzącego festyn rekreacyjny pt. „Koniec wakacji już”.
11. Wynagrodzenie dla prowadzącego festyn „ Mini Mundial” dla przedszkolaków.
12. Wynagrodzenie osób obsługujących monitoring miejski. W ramach tego zadania koordynowano pracę
2 osób wytypowanych przez Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich. Z informacji
Komendy wynika, iż w roku 2018 system bezpieczeństwa przyczynił się znacznie do poprawy
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta.
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W tym okresie, jak informuje w kwartalnych sprawozdaniach Komenda Powiatowa Policji:
Rok 2017
ujawniono wykroczenia popełnione przez rowerzystów
846
ujawniono wykroczenia popełnione przez pieszych
409
ujawniono wykroczenia popełnione przez pieszych na
9
których nałożono mandaty karne
ujawniono wykroczenia w ruchu drogowym
47
ujawniono wykroczenia w ruchu drogowym na uczestników
0
których nałożono mandaty karne lub pouczono
ujawniono osoby spożywające alkohol w miejscu publicznym
131
osoby spożywające alkohol pouczono o szkodliwości
26
spożywania alkoholu
ujawniono wykroczenia, za które nałożono mandaty karne
36
Wylegitymowano osób
0
Ujawniono sprawców kradzieży choinek
0

Rok 2018
1222
428
1
53
23
242
57
66
122
4

10. Ogłoszono konkurs ofert na prowadzenie pozalekcyjnych lub pozaszkolnych zajęć sportowych.
Wynikiem konkursu było podpisanie 6 umów na realizację zadania w okresie od 1lutego 2018 r. do 30
listopada 2018r.:
Nazwa zadania

Odbiorcy

Miejsce realizacji

„Sportowo przez cały rok”
„Mali sportowcy”
„Aktywnie znaczy ciekawie”
„Gry i zabawy – wstęp do gier zespołowych”
„Pozaszkolne zajęcia sportowe dla dziewcząt z
piłki koszykowej
„Radość dzieci to podstawa! Zdrowie, ruch,
zabawa!!!”

Uczniowie klas V - VIII
Uczniowie klas II - IV
Uczniowie klas IV-VI
Uczniowie klas III
Uczennice klas I-IV

PSP Błotnica Strzelecka
PSP Błotnica Strzelecka
PSP Szymiszów
PSP nr 2 w Strzelcach Op.
CKZi U oraz ZSO

Uczniowie klas I- III

ZPO Kadłub, Osiek

13. Zapewniono wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2018 stanowił 7 osób:
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień, Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty
i Wychowania, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, Konsultant ds przeciwdziałania przemocy,
emerytowany policjant, 2 przedstawicieli społeczności lokalnej.
Do zadań własnych Gminy, na mocy art. 4’ust.3 oraz art.25 i art.26 ust.3, należy powołanie Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na której spoczywa obowiązek podejmowania
czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej
od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Komisja, w skład której wchodzą osoby
przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (art. 4’pkt 4ustawy)
powoływana jest przez Burmistrza w drodze Zarządzenia.
Komisja w ramach swoich ustawowych obowiązków odbyła 17 posiedzeń całego składu komisji,
15 posiedzeń podzespołów problemowych związanych z kontrolą punktów sprzedaży napojów alkoholowych
oraz motywowaniem osób zaproszonych na posiedzenie komisji do podjęcia leczenia odwykowego.
Posiedzenia podzespołów problemowych prowadzone były przez 2 - 3 członków komisji.
W ramach posiedzeń m. in.
• Komisja zaopiniowała 42 wnioski w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
w tym 23 wnioski na sprzedaż detaliczną , 19 na sprzedaż gastronomiczną.
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Komisja rozpatrzyła 58 wniosków dotyczących osób skierowanych na leczenie odwykowe przez niżej
wymienione instytucje:
rok

Komenda
Powiatowa
Policji

Sąd
Rejonowy

Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Dom
Pomocy
Społecznej

Zespół
Rodzina/
interdyscyplinarny ds. sąsiedzi
przeciwdziałania
przemocy
w rodzinie

Razem

2017 9
2
5
1
37
17
71*
2018 6
2
5
1
36
9
60*
w tym w roku 2018:
8 wniosków skierowano do Sądu Rejonowego w celu zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego,
19 osób zmotywowano do podjęcia leczenia odwykowego, które to leczenie kontynuują,
5 osób ukończyło terapię odwykową,
18 osób jest w trakcie postępowania wyjaśniającego,
5 wniosków zawieszono, m.in. z powodu wyjazdu za granicę, długotrwałej choroby, wycofania wniosku,
3 wnioski umorzono z uwagi na brak podstaw.
* (2 osoby zostały zgłoszone przez dwie instytucje)

•

Przedstawiciele komisji uczestniczyli w 2 rozprawach o ustalenie obowiązku poddania się leczeniu
odwykowemu i wskazania rodzaju lecznictwa odwykowego w Sądzie Rejonowym.

14. Zapewniono wynagrodzenie dla psychologa, instruktora terapii uzależnień i radcy prawnego pełniących
dyżury w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin:
rok

psycholog

2017
2018

Liczba przyjętych osób

Radca prawny

260

instruktor terapii
uzależnień
226

212

234

117

161

Punkt Konsultacyjny jest miejscem pierwszego kontaktu dla osób z problemem alkoholowym. Punkt nie
jest przeznaczony do samodzielnego prowadzenia terapii. Spełnia funkcje pomocnicze wobec
profesjonalnych placówek odwykowych, realizując następujące zadania:
• dostarcza informacji o możliwości podjęcia profesjonalnej terapii,
• motywuje osoby pijące ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnione do zmiany szkodliwego
wzorca picia,
• motywuje i kieruje na leczenie,
• udziela wsparcia i pomocy psychospołecznej po zakończeniu terapii odwykowej osobom
uzależnionym i ich rodzinom.
Bezpośredni nadzór związany z koordynacją, funkcjonowaniem jak i rozliczaniem ww. placówek sprawowany
był przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej przy współpracy z Pełnomocnikiem Burmistrza ds.
Profilaktyki i Uzależnień.

Rozdz.85154 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
(plan 109 000, 00 zł ; wykonanie: 101 591,21 zł)

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 zakładał
wspieranie działań ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu życia i zapewnianie młodzieży
alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
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Wydatki z tego paragrafu przeznaczone zostały na:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zakup alkomatu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji.
Zakup maszyny do naciągania rakiet badmintonowych dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportu.
Zakup bramki przenośnej do gry w piłkę nożną dla klubu sportowego PIAST.
Zakup zestawu do koszykówki dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozmierce.
Zakup ogrodzenia przy stoku rekreacyjno – sportowym „Kaśka”.
Doposażenie świetlicy w Nowej Wsi w sprzęt sportowo – rekreacyjny.
Zakup butów piłkarskich dla zawodników klubu sportowego LKS Tęcza Szymiszów.
Zakup strojów sportowych dla zawodników klubu sportowego LKS PLON.
Malowanie, drobne naprawy, zakup lodówki do Strzeleckiego Klubu Abstynenta.
Zakup foteli do MKT ARKA.
Zakup projektora do wolontariatu „Ruch Czystych Serc”.
Zakup materiałów do wykończenia szatni sportowej przy boisku „Czarni Kalinów – Kalinowice”.

13. Ponoszono koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek realizujących zadania w ramach
programu:
• Młodzieżowego Klubu Terapeutycznego „ARKA” tj. finansowanie zakupu materiałów biurowych,
środków czystości, zakup drobnego sprzętu sportowego, itp.,
• Strzeleckiego Klubu Abstynenta tj. finansowanie zakupu materiałów papierniczych, biurowych,
środków czystości, zakup drobnego sprzętu sportowego, zakupu artykułów spożywczych na
organizowane imprezy zamknięte i otwarte, itp.
• Młodzieżowego Klubu Profilaktycznego „Przedwiośnie” tj. finansowanie zakupu materiałów
papierniczych, biurowych, środków czystości, zakup drobnego sprzętu sportowego, zakupu artykułów
spożywczych na organizowane imprezy zamknięte i otwarte, itp.
• Wolontariatu „Ruch Czystych Serc” – bieżące wyposażenie i utrzymanie placówki, zakup materiałów
do realizacji zadań programowych,
14. Gmina Strzelce Opolskie realizując Gminny Program Profilaktyki wspólnie z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej zorganizowała „Dzień Twórczej Profilaktyki” dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców
gminy. . Akcja ta miała na celu ideę promowania “MODY NA ŻYCIE WOLNE OD UZALEŻNIEŃ” oraz
wskazanie młodym ludziom alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Impreza odbyła się na Placu
Żeromskiego w Strzelcach Opolskich, a uczestniczyło w niej ponad 400 uczniów strzeleckich szkół
Celem imprezy, która rozpoczęła się korowodem „ Przestańmy Biec” jaki przeszedł ulicami miasta, była
promocja zdrowego stylu życia oraz apel do młodych ludzi aby nie sięgali po używki.
W trakcie happeningu na Placu Żeromskiego miały miejsce występy artystyczne młodzieży ze
strzeleckich szkół, odbył się pokaz ratownictwa drogowego Straży Pożarnej ze Strzelec Opolskich oraz
występ studia wokalnego „BIS”. Ponadto atrakcje dla dzieci i dorosłych: malowanie twarzy, gry i zabawy
zręcznościowe, alkogogle z torem przeszkód oraz daktyloskopia.
15. Wspólnie z Referatem Sportu i Rekreacji zorganizowano i dofinansowano:
• Festyn „MAJÓWKA NA SPORTOWO” dla ok. 60 dzieci i młodzieży z terenu gminy.
Podczas imprezy dzieci brały udział w wielu konkurencjach sportowych, rozgrywkach piłki nożnej.
• XXIX Ogólnopolski Bieg Strzelca w którym uczestniczyło 780 uczestników.
16. Dofinansowano „Ferie Zimowe Z AQUATRACKIEM” promujące zdrowy styl życia dla najmłodszych
mieszkańców Gminy organizowane w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu.
17. Zgodnie z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2018 w brzmieniu: wspieranie i finansowanie działań ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu
życia, propagowanie trzeźwych obyczajów, tworzenie alternatywnych sposobów spędzania czasu
wolnego dofinansowano:
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„Młodzieżowe

warsztaty chóralne” dla 20 osób - mieszkańców Gminy – prowadzonych przez
Parafię P.Św. Wawrzyńca.
2. Festyn rekreacyjno – sportowy z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Mokre Łany.

1.

GMINA STRZELCE OPOLSKIE kontynuowała kampanie ogólnospołeczne:
KAMPANIA „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ 2018” - do której Gmina przystąpiła po raz 12.

•

Kampania podejmuje problem profilaktyki uzależnień, od 15 lat – nie tylko edukuje poprzez ulotki, plakaty
czy scenariusze zajęć ale nagradza zaangażowanie i własną inicjatywę uczniów. Jednym z jej
najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla
dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia
alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.
W edycji 2018 hasłem kampanii było „AUTOPORTRET - Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję!”.
Cele główne kampanii:

1.
2.
3.
4.
5.

Wspieranie budowy poczucia własnej wartości,
Nauka samooceny, doskonalenie umiejętności pozytywnego myślenia,
Wspieranie pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży,
Ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych
Wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie
nowoczesnej edukacji prozdrowotnej (alkohol, papierosy, dopalacze, nowe narkotyki)
poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, spotkań, konkursów.

W roku 2018 do kampanii przystąpiły:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelcach Op.,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej,
3. Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie,
4. Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach,
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej,
6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozmierce – łącznie 1 304 uczniów.

•

7.

KAMPANIA „POSTAW NA RODZINĘ” - do której Gmina przystąpiła po raz 7.

Kampania służyła pomocą w przekazywaniu ważnych informacji o roli rodziny w profilaktyce
i w promowaniu odpowiedzialnego rodzicielstwa. Kampania była znakomitym sposobem, by pokazać
mieszkańcom, że można wspierać rodzinę. Samorząd lokalny odgrywa w tej pomocy szczególną rolę, także
poprzez realizację zadań ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W roku 2018
objęto opieką całe rodziny - od najmłodszych do najstarszych mieszkańców - poprzez tworzenie
alternatywnych sposobów spędzania czasu WOLNEGO BEZ UŻYWEK. Dotychczasowe doświadczenia
wskazują, iż realizacja projektu w ramach kampanii przynosi zadowolenie. Kampania koncentruje się na
pozytywnej profilaktyce – wzmacnia młodych ludzi i chroni ich przed zagrożeniami, takimi jak sięganie po
alkohol i inne używki.

PROFILAKTYKA W SZKOŁACH
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonała szczegółowej analizy
autorskich projektów profilaktycznych przygotowanych i dostosowanych do potrzeb poszczególnych
placówek oświatowych z terenu Gminy Strzelce Opolskie.
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Głównym celem projektów było przede wszystkim: szeroko rozumiana promocja zdrowego stylu
życia, wskazanie uczestnikom atrakcyjnych i zdrowych form spędzania czasu z rówieśnikami,
przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez kształtowanie prozdrowotnych postaw uczestników. Dofinasowano
poniższe projekty:
Placówka
Przedszkola Publiczne nr 5, 8 w Strzelcach Op. i PP w
Kadłubie
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach
Opolskich
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelcach
Opolskich
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelcach
Opolskich
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Strzelcach
Opolskich
Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziewkowicach
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie
Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozmierce
Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie

Nazwa projektu
„VIII Sportowy dzień przedszkolaka”
”Zimowi zdobywcy gór”
„Zdrowa młodzież to młodzież bezpieczna w sieci”
„Świadomy w sieci i w życiu”
„XIV Rajd Strzelecka Wiosna”
”Stop cyberprzemocy”
”Profilaktyczny ekosportuś”
„Recepta na zdrowie”
„Zdrowi, bezpieczni, szczęśliwi”
„By być zdrowym”
„Będzie lepiej”
„Zdrowo, higienicznie, smacznie i sportowo”
„Bezpiecznie i zdrowo na sportowo”
„Szukałem Was” Festiwal Piosenki Wartościowej
„Wzrastam w latach mądrości”

Zakupiono karnety wstępu do Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” dla dzieci, młodzieży
i mieszkańców Gminy.
16) W celu zabezpieczenia dostępności do miejsc wsparcia, poniesiono koszty związane z utrzymaniem
Punktów Konsultacyjnych.

15)

Rozdz.85154 § 4220- Zakup środków żywności
(plan 10 000,00 zł; wykonanie 8 299,95 zł )

W ramach tego paragrafu poniesiono koszty związane z dożywianiem dzieci w Młodzieżowym Klubie
Terapeutycznym „ARKA”, Młodzieżowym Klubie Profilaktycznym „Przedwiośnie”.

Rozdz.85154 § 4260- Zakup energii
(plan 1 700,00 zł; wykonanie:1 622,32 zł)

Wydatki z tego paragrafu przeznaczone były na opłatę energii elektrycznej w Punkcie Konsultacyjnym dla
ofiar przemocy, w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, oraz
energii związanej z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego.

Rozdz.85154 § 4270 – Zakup usług remontowych
(plan 44 700,00 zł; wykonanie: 43 700,00 zł)

Wydatki z tego paragrafu przeznaczone były na remont pomieszczeń Strzeleckiego Klubu Abstynenta, MKT
ARKA, Wolontariatu RCS oraz na serwis, naprawę i konserwację monitoringu miejskiego.
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Rozdz.85154 § 4300 – Zakup usług pozostałych
(plan 146 900,00 zł; wykonanie: 146 232,52 zł)

1. Przeprowadzono diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych w Gminie Strzelce Opolskie.
Diagnoza miała na celu przedstawienie aktualnej sytuacji zagrożeń w Gminie Strzelce Opolskie,
obejmujących podstawowe problemy społeczne związane z nadużywaniem alkoholu, nikotyny,
dopalaczy i narkotyków, uzależnieniem od hazardu, przemocą w rodzinie oraz w środowisku szkolnym,
cyberprzemocą, a także postawami społecznymi wobec tychże zjawisk.
Dane dotyczące lokalnych zagrożeń społecznych uzyskane zostały w drodze anonimowych badań
ankietowych przeprowadzonych w Gminie wśród trzech grup reprezentujących dwa lokalne środowiska:
dorośli mieszkańcy (powyżej 20 roku życia); dzieci i młodzież szkolna (klasy podstawowe, gimnazjalne
i ponadgimnazjalne).
2. Zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
rok 2018 mając na uwadze obecne zagrożenia związane z uzależnieniami od środków uzależniających,
mediów, wzrastający poziom zachowań agresywnych wśród młodzieży zorganizowano cykl warsztatów
profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych – łącznie 18 warsztatów.
Tematyka dotyczyła m.in. przemocy werbalnej, agresji i przemocy rówieśniczej oraz mediacji. Celem
zajęć było uświadomienie uczniom jak ważna jest komunikacja z innymi ludźmi, wyjaśnienie, co
przyczynia się do powstania sytuacji konfliktowych i jakie za sobą niesie stosowanie przemocy
werbalnej. Uczniowie poznali skuteczne narzędzia do rozwiązywania konfliktów, a także wypracowali
zasady prawidłowego dialogu. Warsztaty stanowiły uzupełnienie realizowanych zajęć przez nauczycieli
w ramach programów profilaktycznych szkoły.
3. Dofinansowano spektakl profilaktyczny „Magiczny świat bajek” dotyczący problematyki uzależnień dla
dzieci z terenu gminy Strzelce Opolskie.
4. Zorganizowano warsztaty dla nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego pt. „ ABC
mobbingu rówieśniczego, happy slaaping, cyberbuling, sexting”.
5. W ramach współpracy z placówkami lecznictwa odwykowego Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych współpracowała z Centrum Terapii i Psychoprofilaktyki m.in. poprzez:
• wspieranie i finansowanie grupy terapeutycznej dla osób doświadczających przemocy domowej,
• finansowanie świadczeń medycznych dla dzieci i młodzieży przez psychiatrę dziecięcego.
Posługując się wynikami polskich badań epidemiologicznych liczbę osób uzależnionych w Polsce można
oszacować na ok. 850 tys., zaś osób pijących alkohol szkodliwie na ok. 3,6 mln.
Na mocy art. 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi leczenie osób uzależnionych od alkoholu odbywa się w stacjonarnych i niestacjonarnych
placówkach lecznictwa odwykowego i jest bezpłatne.
6. Zorganizowano i dofinansowano wyjazd integracyjno – terapeutyczny w którym uczestniczyło 55 osób członków Strzeleckiego Klubu Abstynenta z rodzinami. Podczas wyjazdu realizowane były warsztaty
z zakresu:
• Poprawa komunikacji w małżeństwie i z dziećmi,
•

Poprawa komunikacji z otaczającym światem,

•

Lepsze rozumienie siebie,

•

Poprawa funkcjonowania w życiu,
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7. Dofinansowano XXVII Jubileuszowy Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich - Tatry 2018
dla 14 członków klubu, którzy regularnie uczestniczyli w terapii odwykowej oraz angażowali się
w działania na rzecz klubu.
Zlot jest kontynuacją imprez lat poprzednich, w której regularnie uczestniczą strzeleckie rodziny
abstynencie. Impreza była otwarciem kolejnego sezonu turystycznego, cyklu imprez organizowanych
przez Stowarzyszenie Kulturalno - Trzeźwościowe w Katowicach oraz Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W roku 2018 zlot odbył się pod hasłem „Wykorzystaj czas Ci dany”.
Podczas imprezy realizowane były programy z elementami profilaktyki uzależnień i terapii rodzin m.in.:
- Poprawa komunikacji w małżeństwie i z dziećmi (poprawa jakości związków),
- Poprawa komunikacji z otaczającym światem (elementy treningu interpersonalnego),
- Lepsze rozumienie siebie.
Zlot przyczynia się również do przeciwdziałania marginalizacji społecznej i wykluczenia społecznego osób
uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz ich rodzin. W zlocie udział bierze
corocznie ok. 2,5 tys. rodzin z całej Polski.
8. Dofinansowano 25 lecie spotkań trzeźwościowych na Górze Św. Anny dla członków Stowarzyszenia
Pomocy Wzajemnej BARKA.
9. W wyniku ewaluacji działań z lat ubiegłych, Burmistrz Strzelec Opolskich, po zasięgnięciu opinii Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ogłosił konkurs ofert na realizację wypoczynku
letniego dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.
W dniach od 8 do 19 lipca 2018r. 45 uczniów szkół podstawowych przebywało na obozie
w miejscowości ZAWOJA. Dzieci zostały podzielone na 3 grupy wiekowe z którymi pracowało
3 wychowawców, kierownik, profilaktyki i pielęgniarka. W trakcie obozu dzieci i młodzież aktywnie
spędzały czas wolny uczestnicząc w szeregu atrakcji m.in. wycieczkach górskich, kąpielach wodnych,
zajęciach sportowych, konkursach. Integralną częścią zajęć
obozowych stanowił program
profilaktyczny uwzględniający wiek i płeć uczestników obozu. Pomoc psychologiczna polegała na
rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka oraz
edukacji dzieci w zakresie zagrożeń zdrowotnych, moralnych, społecznych i ekonomicznych
spowodowanych zażywaniem szkodliwych substancji odurzających.
10. W ramach współpracy z Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu dofinansowano imprezę sportowo
rekreacyjną dla dzieci i młodzieży gminy.
11. Pokryto koszty postępowania sądowego w sprawach o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu
odwykowemu z wniosków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
12. Komisja ściśle współpracowała z zespołem specjalistów biegłych sądowych. Zespół biegłych
w wyniku konsultacji z komisją i analizą akt spraw prowadził badania stopnia uzależnienia od alkoholu
osób, wobec których toczyło się postępowanie przygotowawcze. Zlecono i sfinansowano
przeprowadzenie 15 badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wydania 15 opinii na piśmie dla
potrzeb Komisji.
13. Poniesiono koszty wynajmu podnośnika w celu czyszczenia kamer monitorujących system
bezpieczeństwa miasta.
14. Poniesiono koszty związane z realizacją zadań programowych świetlic profilaktycznych, wolontariatu
RCS, ( wyjazdy do kina, ogrodu zoologicznego, kręgielnie itp.).
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Rozdz.85154 § 4360 – Opłaty z tytułu usług
telekomunikacyjnych i telefonii komórkowej
(plan 2 200,00 zł; wykonanie: 2 192,24 zł)

Wydatki z tego paragrafu przeznaczone były na opłaty karty telefonicznej dla potrzeb Młodzieżowego Klubu
Terapeutycznego „ARKA” , Młodzieżowego Klubu Profilaktycznego „PRZEDWIOŚNIE” oraz Młodzieżowego
Wolontariatu „Ruch Czystych Serc”, opłaty telefoniczne w Strzeleckim Klubie Abstynenta.

Rozdz.85154 § 4410 – Podróże służbowe krajowe
(plan 1 600,00 zł; wykonanie 808,90 zł)

Wydatki z tego paragrafu przeznaczone były na zwrot kosztów podróży m.in. na konferencje, szkolenia

Rozdz.85154 § 4700– Szkolenia pracowników nie będących
członkami korpusu służby cywilnej
(plan 5 000,00 zł; wykonanie: 4 124,80 zł)
Sfinansowano szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
z zakresu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
2. Sfinansowano szkolenie dla instruktora terapii uzależnień prowadzącego zajęcia w Strzeleckim Klubie
Abstynenta pt. „Dopalacze”.
3. Sfinansowano szkolenie dla nauczycieli PSP nr 2 w Strzelcach Opolskich z zakresu wypalenia
zawodowego.
4. Pokryto koszty konferencji pt. „System oddziaływań profilaktycznych w Polsce dla 2 członków komisji.
1.

Rozdz.85154 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(plan 36 000,00 zł; wykonanie: 0 zł*)
„Rozbudowa szatni sportowej na boisku w Brzezinie przy ul. Łąkowej”.
Zadanie zostanie zrealizowane w ramach wydatków niewygasających roku 2018.
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień na bieżąco realizował zadania Gminnego
Programu m.in.:
• udzielał porad i wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin z zakresu leczenia uzależnień
i przemocy w rodzinie,
• koordynował pracę instytucji realizujących zadania w ramach Programu, tj. Młodzieżowego Klubu
Terapeutycznego „Arka”, Młodzieżowego Klubu Profilaktycznego „Przedwiośnie”, Strzeleckiego Klubu
Abstynenta, Wolontariatu RCS, Punktów Konsultacyjnych,
• współpracował z instytucjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych tj.
Sąd Rejonowy, Komenda Powiatowa Policji, Prokuratura Rejonowa, Ośrodek Pomocy Społecznej,
Centrum Terapii i Profilaktyki, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Gminny Zarząd Obsługi
Jednostek, placówki oświatowe itp.
• prowadził rejestr osób zapraszanych na komisję, ze szczególnym uwzględnieniem osób podejmujących
leczenie odwykowe,
• monitorował postępowanie dotyczące osób, wobec których podjęto działania motywujące do podjęcia
leczenia odwykowego,
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•
•
•
•
•
•
•

współpracował z mediami, przygotowywał informacje prasowe,
prowadził korespondencje Komisji,
organizował festyny, turnieje, konkursy profilaktyczne,
prowadził procedury związane z zakupami materiałów i sprzętu sportowego,
przygotowywał i realizował zadania związane z organizacjami pozarządowymi,
przygotowywał i ogłaszał otwarte konkursy ofert na realizację zadań własnych Gminy,
wykonywał inne zlecone zadania.

*Szczegółowe sprawozdania z realizacji powyższych zadań znajdują się w dokumentacji Pełnomocnika
Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień.
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