
Sprawozdanie z realizacji 

Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za rok 2018

Strzelce Opolskie 18.03.2019 r.



Celem głównym Programu jest ograniczenie szkód 

zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego, wynikających 

z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych 

oraz zjawiska picia alkoholu i podejmowania innych 

zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież



Program, którego niniejsze sprawozdanie dotyczy został uchwalony 

Uchwałą Nr XL/319/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w 

sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2018

PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU 

Ustawy: 

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 487), 

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), 

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z późn. zm.), 

4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z 

późn. zm.), 

5. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638), 

6. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43 poz. 225 z późn. zm.). 

Programy krajowe: 

1. Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 – 2020 z dnia 4 sierpnia 2016 r., 

2. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016- 2020, 

3. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 z dnia 29 kwietnia 2014. 



W roku 2018 na realizację Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

zaplanowano kwotę 676 500,00 zł

wydatkowano kwotę  619 403,06 zł



Filary programu:

Centrum Integracji Społecznej 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej

➢ warsztat krawiecki

➢ warsztat ogrodniczy

➢ warsztat pracy w drewnie

➢ warsztat pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych

➢ warsztat gospodarczy

Celem zajęć w Centrum jest zapobieganie dalszemu wykluczeniu społecznemu osób 

w nich uczestniczących,  uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi 

środkami, a przede wszystkim pomoc w podwyższaniu kwalifikacji umożliwiających powrót 

na rynek pracy.

Uczestniczyły 42 osoby (15 kobiet  i 27 mężczyzn), 



Filary programu:

„ARKA” i „ PRZEDWIOŚNIE”
W placówkach realizowane są programy edukacyjno –profilaktyczne 
których celem jest:

➢ promocja zdrowego stylu życia

➢ profilaktykę uzależnień

➢ edukacja ukierunkowana na kształtowanie  w uczniach właściwych 
postaw

➢ przeciwdziałanie i eliminacja agresji słownej i fizycznej 

➢ rozwijanie zainteresowań

➢ edukacja patriotyczna

➢ eliminacja niepowodzeń szkolnych

Uczestniczyło około 30 osób



Filary programu:
Młodzieżowy Kluby Terapeutyczny „ARKA”



Filary programu:
Młodzieżowy Kluby Terapeutyczny „ARKA”



Filary programu:

Młodzieżowy Kluby Profilaktyczny „PRZEDWIOŚNIE”



Filary programu:

„RUCH CZYSTYCH SERC”

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

Uczestniczyło około 20 osób



Filary programu:

STRZELECKI KLUB ABSTYNENTA

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.

Uczestniczyło łącznie ponad 90 osób



Strzelecki Klub Abstynenta



Filary programu:

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych od 
alkoholu i członków ich rodzin

➢ Punkt Konsultacyjny jest miejscem pierwszego kontaktu dla osób z problemem
alkoholowym. 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.

➢ Psycholog przyjął 212 osób,

➢ Instruktor terapii uzależnień skonsultował 234 osoby,

➢ Radca prawny udzielił 117 porad.



Wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorganizowano 

ogólnopolski „GŁOS TWÓRCZEJ PROFILAKTYKI”, która 

promowała ideę MODY NA ŻYCIE WOLNE OD UZALEŻNIEŃ



KAMPANIA „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ 2018” 

Celem kampanii był konkurs plastyczno – literacki, której 

towarzyszyło hasło ” Autoportret”- zadziwiam siebie, gdy 

siebie poznaję – czyli o budowie poczucia własnej wartości.



Inne działania

Festyny, warsztaty, imprezy, wyjazdy:

➢ „MAJÓWKA NA SPORTOWO” dla ok. 60 dzieci i młodzieży z terenu gminy,

➢ „Ferie Zimowe Z AQUATRACKIEM” promujące zdrowy styl życia,

➢ Młodzieżowe warsztaty chóralne” dla 20 osób,

➢ Festyn rekreacyjno – sportowy z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Mokre 

Łany,



KAMPANIA „POSTAW NA RODZINĘ”

Promocję zdrowego, aktywnego stylu życia - polegającego w 

szczególności na zagospodarowaniu czasu wolnego mieszkańcom 

Gminy Strzelce Opolskie

W roku 2018 objęto opieką całe rodziny - od najmłodszych do

najstarszych mieszkańców - poprzez tworzenie alternatywnych

sposobów spędzania czasu WOLNEGO BEZ UŻYWEK.

Kampania koncentruje się na pozytywnej profilaktyce – wzmacnia

młodych ludzi i chroni ich przed zagrożeniami, takimi jak sięganie po

alkohol i inne używki.
.



Koszty - Wynagrodzenia bezosobowe

➢ Wynagrodzenie dla 2 opiekunów Młodzieżowego Klubu Terapeutycznego „ARKA”,

➢ Wynagrodzenie  dla 2 opiekunów Młodzieżowego Klubu Profilaktycznego „PRZEDWIOŚNIE”,

➢ Wynagrodzenie dla opiekuna Młodzieżowego Wolontariatu „RUCH CZYSTYCH SERC”,

➢ Wynagrodzenie dla Gospodarza STRZELECKIEGO KLUBU ABSTYNENTA,

➢ Wynagrodzenie dla osoby sprzątającej pomieszczenia klubowe,

➢ Wynagrodzenie dla instruktora terapii uzależnień,

➢ Wynagrodzenie dla instruktora teatralnego prowadzącego grupę młodzieżową realizującą 
zadania w ramach profilaktyki rówieśniczej „Teatr Po Drugiej Stronie”,

➢ Wynagrodzenie dla 2 opiekunów dwutygodniowych warsztatów zimowych z programem 
profilaktycznym pt. „Jestem OK.!” realizowanych podczas ferii zimowych wspólnie z 
Parafią Św. Wawrzyńca,

➢ Wynagrodzenie dla 2 opiekunów miesięcznych warsztatów letnich z programem 
profilaktycznym 
pt. „Jestem OK.!” realizowanych podczas wakacji wspólnie z Parafią Św. Wawrzyńca,

➢ Wynagrodzenie dla prowadzącego festyn rekreacyjny pt. „Koniec wakacji już”,

➢ Wynagrodzenie dla prowadzącego festyn „Mini Mundial” dla przedszkolaków,

➢ Wynagrodzenie osób obsługujących monitoring miejski.

Kwota łączna wynagrodzeń 193 078,00 zł 



Koszty - Zakupy
➢ 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”.

Kwota łączna 101 591,21 zł



Koszty – Usługi
m. in.:

➢ Przeprowadzono diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych w Gminie 
Strzelce Opolskie,

➢ Dofinansowano spektakl profilaktyczny „Magiczny świat bajek” 

➢ Zorganizowano warsztaty dla nauczycieli Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego pt. „ ABC mobbingu rówieśniczego, happy 
slaaping, cyberbuling, sexting”,

➢ Zorganizowano i dofinansowano wyjazd integracyjno – terapeutyczny w 
którym uczestniczyło 55 osób - członków Strzeleckiego Klubu Abstynenta 
z rodzinami,

➢ Dofinansowano XXVII Jubileuszowy Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin 
Abstynenckich,

➢ Dofinansowano 25 lecie spotkań trzeźwościowych na Górze Św. Anny dla 
członków Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej BARKA,

➢ Zorganizowano letni wypoczynek - w  okresie od 8 do 19 lipca 2018 r. 
45 uczniów szkół podstawowych przebywało na obozie w miejscowości 
ZAWOJA.

Kwota łączna 146 232,52 zł



Pozostałe koszty:

➢ Ogłoszono konkurs ofert na prowadzenie pozalekcyjnych lub pozaszkolnych zajęć sportowych –
podpisano 6 umów na realizację zadania:

➢ Dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych

➢ Ubezpieczenia

➢ Koszty energii

➢ Koszty monitoringu miejskiego

➢ Festyny i imprezy

➢ Warsztaty, szkolenia

➢ Wynagrodzenia członków GKRPA

Kwota łączna ok. 75 000 zł

„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!!!”



Pozostałe koszty:

➢ Projekty w placówkach oświatowych:

Przedszkola Publiczne nr 5, 8 w Strzelcach Op. i PP 

w Kadłubie

„VIII Sportowy dzień przedszkolaka”

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach 

Opolskich

”Zimowi zdobywcy gór”

„Zdrowa młodzież to młodzież bezpieczna w sieci”

„Świadomy w sieci i w życiu”

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelcach 

Opolskich

„XIV Rajd Strzelecka Wiosna”

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelcach 

Opolskich

”Stop cyberprzemocy”

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Strzelcach 

Opolskich

”Profilaktyczny ekosportuś”

Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy 

Strzeleckiej

„Recepta na zdrowie”

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziewkowicach „Zdrowi, bezpieczni, szczęśliwi”

Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie „By być zdrowym”

Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach „Będzie lepiej”

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozmierce „Zdrowo, higienicznie, smacznie i sportowo”

Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej „Bezpiecznie i zdrowo na sportowo”

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie „Szukałem Was” Festiwal Piosenki Wartościowej

„Wzrastam w latach mądrości”



„Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych” 



GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA

JOANNA HOŁOBUT POK. NR 32

TEL. 77 40 49 336

Dziękuję za uwagę


