
Sprawozdanie z realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za rok 2019

Strzelce Opolskie 16.03.2020 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 LIII/438/2018 Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2019.

ORGANY I OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ PROGRAMU:

• Burmistrz Strzelec Opolskich

• Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.



W roku 2019 na realizację Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

zaplanowano kwotę 657 000,00 zł

wydatkowano kwotę  642 680,33 zł



Elementy 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 34 osoby (13 kobiet  i 21 mężczyzn), 



Elementy programu:

Świetlice „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



Elementy programu:
Młodzieżowy Kluby Terapeutyczny „ARKA”



Elementy  programu:

Młodzieżowy Kluby Terapeutyczny „ARKA”



Elemanty programu:

Młodzieżowy Kluby Profilaktyczny „PRZEDWIOŚNIE”



Elementy  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 15 osób



Elementy 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

Elementy  programu:



„Teatr Po drugiej stronie”

Elementy  programu:

Spektakle pt. „Pięć minut” oraz „Hejt”



Elementy 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 137 osób,

➢Instruktor terapii uzależnień skonsultował 217 osoby,

➢Radca prawny udzielił 87 porad.



Elementy programu:

Wszystkie elementy programu
dotyczące bieżącego funkcjonowania
Profilaktyki w gminie Strzelce Opolskie
- Łączna kwota wynagrodzeń ok. 200 000,00



Elementy Programu:
Doposażenia

▪ Zakup stołu betonowego do gry w tenisa stołowego, kosza do

koszykówki, urządzeń siłowych – narty biegowe + twister, wiosła +

jeździec dla sołectwa Kalinów.

▪ Zakup bramek do gry w piłkę nożną dla sołectwa Rożniątów.

▪ Zakup bramek do gry w piłkę nożną dla sołectwa Nowa Wieś.

▪ Zakup bramek do gry w piłkę nożną dla Zespołu Placówek Oświatowych

w Suchej.

▪ Zakup kurtek piłkarskich dla klubu sportowego Piast Młodziki.

▪ Zakup koszulek dla młodzieżowej drużyny OSP Szymiszów.

▪ Zakup telewizora dla Strzeleckiego Klubu Abstynenta

▪ Zakup kamery dla Szkoły Specjalnej Ósemka

▪ Zakup piłek sportowych dla sołectwa Osiek.

▪ Zakup zestawu do gry w piłkę siatkową, siedzisk dla sołectwa

Grodzisko.



Elementy Programu:
Doposażenia



Inne działania

Festyny, warsztaty, imprezy, wyjazdy:

➢ „MAJÓWKA NA SPORTOWO” dla ok. 100 dzieci i młodzieży z terenu 
gminy,

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

➢„Majówkę wędkarską” dla dzieci i młodzieży Gminy – wspólnie z Referatem 
Zarządzania Kryzysowego.

➢Festyn rodzinny w sołectwie Kalinów

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

➢VII Mistrzostwa Szkół Wiejskich w pływaniu.

➢Zorganizowano VIII konferencję profilaktyczną pt. „Współczesne 
zagrożenia a aktualna sytuacja w Gminie”



Inne działania

Festyny, warsztaty, imprezy, wyjazdy:



KAMPANIA „POSTAW NA RODZINĘ”
W roku 2019 objęto opieką całe rodziny - od najmłodszych do najstarszych
mieszkańców - poprzez tworzenie alternatywnych sposobów spędzania czasu
WOLNEGO BEZ UŻYWEK.

„Kochamy, słuchamy, rozmawiamy” – to hasło ubiegłorocznej kampanii.

KAMPANIA „POZORY MYLĄ DOWÓD NIE”

KAMPANIA „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ 2019” 
W edycji 2019 hasłem kampanii było „Chce mi się chcieć! - czyli o przeciwdziałaniu 
wyuczonej bezradności”.

Celem kampanii było zwrócenie uwagi sprzedawców, że dorosły wygląd nie

oznacza dojrzałości oraz przypomnienie, że w Polsce obowiązuje zakaz

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom do lat 18, zgodnie z

art. 15 ustawy z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a sprzedawca napojów alkoholowych jest

uprawniony do żądania okazania dokumentu świadczącego o wieku osoby

kupującej alkohol.



KAMPANIA Strzeleckie nie hejtuje



Kolonie dla dzieci w Łebie oraz ferie z elementami 
profilaktyki 



Koszty – Usługi i Remonty
m. in.:

➢spektakl profilaktyczny „Dwa światy, dwa skrzaty” 

➢wspieranie lecznictwa odwykowego

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

➢dofinansowano XXVIII Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich 

➢dofinansowano 26 lecie spotkań trzeźwościowych na Górze Św. Anny

➢poniesiono koszty związane z realizacją zadań programowych świetlic 
profilaktycznych

➢Odmalowano świetlice „Arka” i „Przedwiośnie”

➢Poniesiono koszty związane z realizacją animacji profilaktyczno -
edukacyjnych podczas DNI ZIEMI STRZELECKIEJ

➢Modernizacja boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 
4 w Strzelcach Opolskich.

Kwota łączna 190 000,00 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. 80 000 zł

„Sportowo przez cały rok”

„Mali sportowcy”

„Gry i zabawy – chcę być jak moi sportowi idole”

„Gry i zabawy dla dziewczyn – wprowadzenie do zespołowych gier

sportowych”



Pozostałe koszty:

➢Projekty w placówkach oświatowych:

placówka nazwa zadania

Przedszkole Publiczne nr 8 Strzelcach 
Opolskich

„Przedszkolaki poznają nowe i zdrowe smaki”

„XI Sportowy dzień przedszkolaka”

„MINI EURO Przedszkolaków”

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 i nr 2 w 
Strzelcach Op.

”Zimowi zdobywcy gór”

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w 
Strzelcach Op.

„XVI Rajd Strzelecka Wiosna”

„Sporty zimowe…”

„Z kulturą słowa na TY

„Sporty wodne”

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w 
Strzelcach Opolskich

„Razem z rodziną”
„E – moc jest w nas”

Zespół Placówek Oświatowych w 
Dziewkowicach

„Zdrowie na start”

Zespół Placówek Oświatowych w 
Kadłubie

„Świadomie, zdrowo, kolorowo”

Zespół Placówek Oświatowych w 
Rozmierce

„Zdrowo jem, więc wiem – cz. II”

Zespół Placówek Oświatowych w Suchej
„Trening czyni mistrza”

Zespół Placówek Oświatowych w 
Szymiszowie

„Rodzinne granie i świętowanie niedzieli”



GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA

JOANNA HOŁOBUT POK. NR 32

TEL. 77 40 49 336

Dziękuję za uwagę



Sprawozdanie z realizacji Gminnego 
Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Strzelce 
Opolskie za rok 2019

Strzelce Opolskie 16.03.2020 r.



W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego, w tym także 

samorząd gminny, do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem 

narkomanii. Zadania te mają być realizowane przez odpowiednie 

kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo – wychowawczej 

i zdrowotnej, a w szczególności poprzez: działalność wychowawczą, 

edukacyjną, informacyjną oraz zapobiegawczą.



Program, którego niniejsze sprawozdanie dotyczy został uchwalony 
Uchwałą Nr LIII/439/2018 Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Strzelce Opolskie na rok 2019.

ORGANY I OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ PROGRAMU:

• Burmistrz Strzelec Opolskich

• Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.



Środki na realizację Programu pochodzą z 
opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych  podobnie jak środki w 
ramach 

Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

zaplanowano kwotę 30 000,00 zł

wydatkowano kwotę  29 701,51 zł



W ramach realizacji Programu:

➢ Zapewniono wynagrodzenie dla psychologa pełniącego dyżury w

Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych od środków

psychoaktywnych.

W roku 2019 psycholog przyjął 94 osoby

➢Zrealizowano warsztaty o tematyce dopalaczy prowadzone w

Młodzieżowym Klubie Terapeutycznym „Arka”

➢ Dofinansowano szkolenie pt. Dziękuję nie biorę” dla Młodzieżowej

Grupy Wolontariuszy „RCS”.



W ramach realizacji Programu:

➢ W ramach współpracy z Centrum Terapii i Profilaktyki w Strzelcach Opolskich

finansowano Grupę socjoterapeutyczną dla młodzieży eksperymentującej ze

środkami psychoaktywnymi „Dajesz Radę”.

➢ Podjęto działania w ramach zadania „Prowadzenie profilaktycznej

działalności informacyjnej, edukacyjnej…”:

• Zorganizowano szereg pogadanek, konkursów, zajęć skierowanych do dzieci

• Zorganizowano warsztaty dla uczniów PSP nr 4 na temat empatii, tolerancji i 
używek.

• Zorganizowano spektakle profilaktyczne pt. „Nad przepaścią”, „Retusz”, 
„Wyjść poza schematy” dla uczniów  PSP nr 7 na temat uzależnienia od 
środków psychoaktywnych.

• Dofinansowano trzydniowy wyjazd integracyjno – terapeutycznego  dla rodzin 
abstynenckich oraz członków grupy AN ( uzależnionych od narkotyków) z 
rodzinami.



GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA

JOANNA HOŁOBUT POK. NR 32

TEL. 77 40 49 336

Dziękuję za uwagę


