Sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za rok 2020
WPROWADZENIE
Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1986 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi samorząd gminy realizuje zadania w obszarze profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Program, którego sprawozdanie dotyczy, został opracowany na podstawie diagnozy
lokalnych zagrożeń społecznych w Gminie Strzelce Opolskie.
Diagnoza

miała

na

celu

przedstawienie

wyników

badań

ankietowych

przeprowadzonych w pierwszej połowie 2018 roku, obejmujących podstawowe problemy
społeczne

związane

uzależnieniem

od

z nadużywaniem
hazardu,

przemocą

alkoholu,

nikotyny,

w rodzinie

oraz

dopalaczy

i narkotyków,

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 Strzelce Opolskie wśród
dwóch grup reprezentujących lokalne środowiska:
1. dorośli mieszkańcy (powyżej 20 roku życia);
2. dzieci i młodzież szkolna (klasy podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne).
Celem działań podejmowanych przez administrację rządową, jak i samorządową jest
zmniejszenie problemów powodowanych przez alkohol w populacji, a nie tylko
w grupie podwyższonego ryzyka. Innymi słowy, działania podejmowane przez gminę
Strzelce Opolskie na rzecz ograniczania szkód zdrowotnych powodowanych przez
alkohol skierowane były do wszystkich mieszkańców gminy.
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Program, którego niniejsze sprawozdanie dotyczy został uchwalony Uchwałą
Nr XVII/174/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
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.
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 2020 na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 579 691,47 zł, wydatkowano 443 898,79 zł
(Rok 2020 to czas, kiedy w Polsce, od 20 marca ogłoszono stan epidemii COVID 19,
wprowadzono ustawę z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
W związku z powyższym zmianie uległo funkcjonowanie społeczności lokalnej,
a przede wszystkim placówek i miejsc pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom – co
przedłożyło się na realizację niniejszego programu).
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Rozdz.85154 § 2830 – Dotacje celowe
(plan 130 560,00 zł; wykonanie: 114 880,00 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 pomoc w 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.
▪ warsztat ogrodniczy: uprawa warzyw ekologicznych m.in.: ogórków, pomidorów,
fasoli, buraków, cukinii, pietruszki, koperku i marchewki.
▪ warsztat pracy w drewnie: meble ogrodowe i działkowe, naprawy i przeróbki
stolarskie.
Od października 2020r. zmieniono nazwę i profil warsztatu na rękodzielniczo –
porządkowy: ozdoby okolicznościowe (stroiki okolicznościowe, girlandy, wieńce
itp.), prace porządkowe, utrzymanie czystości obiektów użytkowych.
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▪ warsztat pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych: wykonywanie prac zleconych
przez podmioty zewnętrzne, koszenie trawników, prace porządkowe, sadzenie drzew
i krzewów ozdobnych, przycinanie krzewów i roślin, zakładanie trawników oraz ich
pielęgnacja (m.in. wertykulacja), przygotowywanie terenu glebogryzarką do nasadzeń,
melioracja rowów.
▪ warsztat gospodarczy: obróbka i sprzedaż drewna opałowego, utrzymanie czystości
obiektów użytkowych, sprzątanie hal i magazynów, odśnieżanie, pozimowe
porządkowanie ulic i chodników.
W 2020 r. w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej uczestniczyło 35 osób
( 18 kobiet i 17 mężczyzn), w tym 3 osoby uzależnione od alkoholu, po ukończeniu terapii.
Wszyscy uczestnicy byli mieszkańcami Gminy Strzelce Opolskie.
16 osób zakończyło realizację Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego
z powodu:
a) po upływie okresu uczestnictwa (12 lub 18 miesięcy) - 11 osób,
b) naruszenie regulaminu – 3 osoby,
c) rezygnacja uczestnika:
−

przejście na emeryturę –1 osoba,

−

zły stan zdrowia – 1 osoba.

Po zakończonym uczestnictwie:
▪

na otwartym rynku pracy zatrudnienie znalazły - 4 osoby;

▪ prawa emerytalne nabyły - 1osoba;
▪ zasiłek stały – 1 osoba.
▪ 19 osób kontynuuje uczestnictwo w 2021 roku.
▪ 24 osoby to długotrwale bezrobotni (pozostające w rejestrze powiatowego urzędu
pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat),
▪ 5 osób niepełnosprawnych;
▪ 6 osób realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności.
Osoby te na zajęcia zgłaszały się z własnej inicjatywy lub były kierowane za
pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Stowarzyszenia
Pomocy Wzajemnej „BARKA”.
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Uczestnicy zajęć w Centrum biorą udział w zajęciach z zakresu reintegracji społecznej
i zawodowej 7 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu.
Reintegracja społeczna jest realizowana poprzez działania mające na celu kształcenie
umiejętności

pozwalających

na

adekwatne

pełnienie

ról

społecznych

i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom nie podlegającym wykluczeniu
społecznemu. Należą do tego: współpraca z psychologiem, doradcą zawodowym oraz
instruktorami.

Rozdz.85154 § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne
(plan 24 040,00 zł; wykonanie: 13 295,52 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 1 000,00 zł; wykonanie: 0 zł )
Rozdz.85154 § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe
(plan 165 000,00 zł ; wykonanie: 141 580,50 zł )
Wydatki z tego paragrafu przeznaczone były na:
1. Wynagrodzenie dla opiekuna Młodzieżowego Klubu Terapeutycznego „ARKA”.
2. Wynagrodzenie dla realizatora warsztatów rękodzielniczych w MKT „ARKA”
Klub działa w pomieszczeniach Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Krakowskiej 18,
czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 17.00, w zajęciach uczestniczy 15
dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.
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3. 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 chwili obecnej ze względu na obowiązujący stan epidemii w naszym kraju
zawieszono działalność Klubu.
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
i hierarchii
w

w uczniach właściwych postaw

wartości, umiejętności asertywnego odmawiania,

trudnych

oraz

sytuacjach

umiejętności

budowania

radzenia sobie

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
w społeczeństwie. Mająca

jako wartość

uniwersalna przygotowująca

do życia

wpływ na kształtowanie więzi z krajem ojczystym

i ucząca młode pokolenie pełnienia ról prospołecznych,
•

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.
4. Wynagrodzenie dla Gospodarza STRZELECKIEGO KLUBU ABSTYNENTA.
5. Wynagrodzenie dla osoby sprzątającej pomieszczenia klubowe.

6

Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 19.00, zrzesza 85 osób.
W roku 2020 udzielono około 300 porad osobom uzależnionym i 160 porad osobom
współuzależnionym.
Dzięki zajęciom terapeutycznym leczenie podjęło

80

osób, z czego 45 utrzymuje

abstynencję, 12 osób wróciło do nałogu, 4 osoby zmarły.
W Klubie działają grupy wsparcia:
• Grupa AA Wiktoria (Anonimowi Alkoholicy) dla osób uzależnionych, licząca 25

osób,
• Grupa Al- Anon (żony, mężowie, partnerzy osób uzależnionych), licząca 20 osób,
• Grupa terapeutyczna dla osób z zaburzeniami behawioralnymi, licząca 30 osób,
• Grupa terapeutyczna dla sprawców przemocy, licząca 12 osób.

6. Wynagrodzenie dla instruktora terapii uzależnień prowadzącego Grupę terapeutyczną
dla sprawców przemocy domowej, podczas której realizowany jest program korekcyjno
– edukacyjny dla sprawców przemocy domowej. Rodziny tych osób kontaktują się
i współpracują z instruktorem terapii uzależnień.
7. Wynagrodzenie dla instruktora terapii uzależnień prowadzącego Grupę terapeutyczną
dla osób z zaburzeniami behawioralnymi.
8. Wynagrodzenie dla opiekuna Młodzieżowego Wolontariatu „RUCH CZYSTYCH
SERC”.
Strzelecki „Ruch Czystych Serc” skupia 15 osób.
9. Wynagrodzenie

dla

ratownika

medycznego

za

przeprowadzenie

szkolenia

z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla wolontariuszy RCS .
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, ) w zakresie profilaktyki
uzależnień i promocji zdrowego stylu życia.
Wolontariusze w roku 2020 aktywnie włączyli się w szycie maseczek dla mieszkańców
gminy.
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10. Wynagrodzenie dla instruktora teatralnego prowadzącego grupę młodzieżową realizującą
zadania w ramach profilaktyki rówieśniczej „Teatr Po Drugiej Stronie”.

Aktorzy Teatru Po Drugiej Stronie w roku 2020 pracowali nad kolejnymi spektaklami
reżyserowanymi przez instruktora teatralnego tejże grupy. On też tworzy scenariusze,
scenografię oraz muzykę dla wszystkich sztuk teatralnych. Spektakle te poruszają ważne
tematy z punktu widzenia młodego pokolenia.
W 2020 roku, ze względu na stan epidemii ogłoszony w naszym kraju, a co za tym idzie
zamknięcie placówek kulturalnych, takich jak strzelecki Ośrodek Kultury, działalność aktorów
Teatru Po Drugiej Stronie w znacznym stopniu została ograniczona.
11. Wynagrodzenie dla 2 opiekunów tygodniowych warsztatów zimowych z programem
profilaktycznym pt. „Jestem OK.!” realizowanych podczas ferii zimowych wspólnie
z Parafią Św. Wawrzyńca.
11. Ogłoszono konkurs ofert na prowadzenie pozalekcyjnych lub pozaszkolnych zajęć
sportowych.
Wynikiem konkursu było podpisanie umów na realizację zadania w okresie od 2
marca 2020r. do 10 grudnia 2020r.
Nazwa zadania

Odbiorcy

Miejsce realizacji

„Sportowo przez cały rok”

Uczniowie klas V - VIII

PSP Błotnica Strzelecka

„Mali sportowcy”

Uczniowie klas IV - VI

PSP Błotnica Strzelecka

12. Zapewniono wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2020
stanowił 8 osób: Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień, Dyrektor Gminnego
Zarządu Obsługi Jednostek, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, Konsultant ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Kierownik Referatu Rolnictwa, Kierownik Referatu
Zarządzania Kryzysowego, 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,
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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 22 posiedzenia całego składu
komisji, 10 posiedzeń podzespołów problemowych związanych z działaniami profilaktyczno edukacyjnymi 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 19 wniosków w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych, w tym 11 wniosków na sprzedaż detaliczną , 8 na sprzedaż
gastronomiczną.

•

Komisja rozpatrzyła

56 wniosków dotyczących osób skierowanych na leczenie

Zespół
interdyscyplinar
ny ds.
przeciwdziałania
przemocy
w rodzinie

2

5

0

1

36

9

60

2019

5

0

4

1

0

24

12

46

2020

12

1

4

0

0

26

13

56*

Razem

6

Rodzina

2018

rok

Dom
Pomocy
Społecznej

Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Prokuratura

Sąd
Rejonowy

Komenda
Powiatowa
Policji

odwykowe przez niżej wymienione instytucje:

w tym w roku 2020:
•

5 wniosków skierowano do Sądu Rejonowego w celu zobowiązania do podjęcia
leczenia odwykowego,

•

25 osób zmotywowano do podjęcia leczenia odwykowego, które to leczenie
kontynuują,

•

9 wniosków zawieszono, m.in. z powodu wyjazdu za granicę, długotrwałej choroby,
wycofania wniosku,

•

13 wniosków umorzono z uwagi na brak podstaw.
* dotyczy wniosków skierowanych do GKRPA przez dwie instytucje/osoby
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13. Przedstawiciele komisji uczestniczyli w 4 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

Liczba przyjętych

2018

osób

psycholog

instruktor terapii
uzależnień

Radca prawny

212

234

117

2019

137

217

87

2020

190

183

60

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 94 691,47 zł ; wykonanie: 79 837,31 zł)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2020 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. Zakup urządzeń siłowych na plac rekreacyjno sportowy w sołectwie Kalinów: pylon:
twester + wiosła, pylon: narciarz biegowy + drążek ,
2. Zakup urządzenia siłowego na plac rekreacyjno sportowy w sołectwie Szymiszów
Osiedle: pylon: narciarz biegowy + drążek ,
3. Zakup urządzenia do suszenia obuwia na Strzelecki Biały Orlik,
4. Zakup specjalistycznych urządzeń sportowych do prowadzenia treningów sportowych
dla dzieci i młodzieży gminy, korzystających z obiektu Międzyszkolnego Ośrodka
Sportowego,
5. Zakup koszulek dla członków Strzeleckiego Klubu Abstynenta w celach promocji
Gminy podczas spotkań trzeźwościowych organizowanych na terenie kraju,
6. Zakup laptopa dla potrzeb Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
7. Zakup lodówki, kuchenki do MKP „Przedwiośnie”,
8. Zakup nagród dla zwycięzców Ogólnopolskiej kampanii pt. „WYGRAJ SZANSĘ”
organizowanej w ramach zapewniania zdrowego stylu życia bez używek,
9. 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

papierniczych,

biurowych,

tj.

środków

finansowanie
czystości,

zakupu

zakup

materiałów

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,

10. Zgodnie z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2020 w brzmieniu: wspieranie i finansowanie działań
ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu życia, propagowanie trzeźwych
obyczajów,

tworzenie

alternatywnych

dofinansowano:
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sposobów

spędzania

czasu

wolnego

• Festyn rekreacyjno – sportowy z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Mokre Łany,
• Festyn Mikołajkowy w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu,
• Festyn Mikołajkowy na Strzeleckim Białym „Orliku”
GMINA STRZELCE OPOLSKIE KONTYNUOWAŁA KAMPANIE OGÓLNOSPOŁECZNE:

I. KAMPANIA „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ 2020” W roku 2020 Gmina Strzelce Opolskie po raz 14 przystąpiła do ogólnopolskiej
kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - akcji podejmującej problem profilaktyki uzależnień.
To jedyna kampania w Polsce, która od 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 2020 hasłem kampanii było: „Dorastamy Asertywnie".
Główne cele kampanii:
1. Edukacja uczniów w zakresie samopoznania i samoakceptacji, w tym wykształcenie
umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych stron i ograniczeń.
2. Nabycie przez uczniów umiejętności rozpoznawania, nazywania i ujawniania swoich
myśli, przekonań i uczuć w relacjach z innymi ludźmi.
3. Ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych
(agresywnych i autodestrukcyjnych), związanych m.in. z nieumiejętnością radzenia
sobie

w

sytuacjach

trudnych

i

konfliktowych;

wzmacnianie

umiejętności

emocjonalno-społecznych uczniów.
4. Edukacja rodziców i wsparcie ich w zakresie umiejętności wychowawczych.
W roku 2020 do udziału w kampanii zgłosiły się:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Strzelcach Opolskich
2. Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej,
3. Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach
4. Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie,
5. Zespół Placówek Oświatowych w Suchej,
6. Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce. Łącznie 1 130 uczniów.
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II. KAMPANIA „POSTAW NA RODZINĘ” - do której Gmina przystąpiła po raz 8.
Mamy dla siebie czas! – to hasło edycji 2020.
W kampanii główny nacisk położony był na to, aby codziennie wygospodarować choć
odrobinę czasu dla najbliższych, przekonać zapracowanych rodziców, że istnieje wiele
możliwości, aby poświęcić trochę uwagi dzieciom. Najmłodszym uświadomić, że czas
spędzony z mamą i tatą może być równie zabawny i atrakcyjny jak czas z rówieśnikami.
Budujemy solidarność międzypokoleniową i wzmacniamy więzi.
ZDANIEM EKSPERTÓW TO NAJSKUTECZNIEJSZA PROFILAKTYKA!
Według psychologów i pedagogów dobrze funkcjonująca rodzina najskuteczniej
chroni młodych ludzi przed sięganiem po używki. Warto realizować działania profilaktyczne,
które zyskują przychylność społeczności lokalnych, władz samorządowych, szkół i innych
instytucji. Tak jest z kampanią „Postaw na rodzinę!”. Promując wartości rodzinne, kampania
wskazywała troskę o jakość wychowania najmłodszego pokolenia!
Kampania służyła pomocą w przekazywaniu ważnych informacji o roli rodziny
w profilaktyce i w promowaniu odpowiedzialnego rodzicielstwa.
W roku 2020 do udziału w kampanii zgłosiły się
1. Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej,
2. Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach
3. Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie,
4. Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach,
5. Zespół Placówek Oświatowych w Suchej,
6. Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce.
Łącznie 500 uczniów.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonała szczegółowej
analizy autorskich projektów profilaktycznych przygotowanych i dostosowanych do potrzeb
poszczególnych placówek oświatowych z terenu Gminy Strzelce Opolskie.
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.
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Dofinansowano poniższe projekty:
PLACÓWKA

NAZWA PROJEKTU

„XI Sportowy dzień przedszkolaka”
„Razem z rodziną”
„E – moc jest w nas”
„Zdrowie na start”

Przedszkole Publiczne nr 8 Strzelcach Opolskich
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Strzelcach
Opolskich
Zespół Placówek Oświatowych w
Dziewkowicach
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie
Zespół Placówek Oświatowych w Suchej

„Świadomie, zdrowo, kolorowo”
„Trening czyni mistrza”

Rozdz.85154 § 4220- Zakup środków żywności
(plan 10 000,00 zł; wykonanie 3 146,36 zł )
W ramach tego paragrafu poniesiono koszty związane z dożywianiem dzieci
w Młodzieżowym Klubie Terapeutycznym „ARKA” oraz uczestników półkolonii zimowych
z programem profilaktycznym „Jestem OK!”.

Rozdz.85154 § 4300 – Zakup usług pozostałych
(plan 109 000,00 zł; wykonanie: 87 453,57 zł)
1. Dofinansowano

warsztaty

dla

ponad

200

uczniów

placówek

oświatowych

organizowanych w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady pt. „Zwolnieni z Teorii”
realizowanych w ramach projektu społecznego „CHCĘ BYĆ KIMŚ! - Przyszłość
w naszych rękach”.
2. W ramach współpracy z placówkami lecznictwa odwykowego Gminna Komisja
Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

współpracowała

z

Centrum

Terapii

i Profilaktyki m.in. poprzez:
•

wspieranie i finansowanie grupy terapeutycznej dla osób doświadczających
przemocy domowej,

•

finansowanie świadczeń medycznych dla dzieci i młodzieży przez psychiatrę
dziecięcego.
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Posługując

się

wynikami

polskich

badań

epidemiologicznych

liczbę

osób

uzależnionych w Polsce można oszacować na ok. 600 tys., zaś osób pijących alkohol
szkodliwie na ok. 2,5 mln. (dane PARPA 2020r)
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.
3. Zorganizowano i dofinansowano zimowy 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,

4. Zorganizowano i dofinansowano jesienny wyjazd integracyjno – terapeutyczny
w którym uczestniczyło 50 osób

- członków Strzeleckiego Klubu Abstynenta

z rodzinami.
Podczas wyjazdu realizowane były warsztaty z zakresu:
• Nabywanie umiejętności rozmowy i zabawy z drugim człowiekiem bez pomocy
alkoholu,
• Umocnienie więzi rodzinnych,
• Naukę pełnienia podstawowych ról rodzicielskich,
• Wymianę doświadczeń , jak lepiej sobie radzić na trzeźwo w życiu codziennym.
5. Dofinansowano XXVII rocznicę spotkań trzeźwościowych na Górze Św. Anny dla
członków Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej BARKA.
Tematem trzydniowego

zlotu było „Trzeźwość w rodzinie”. Podczas imprezy były

realizowane programy z elementami profilaktyki uzależnień i terapii rodzin, prelekcje, porady
i konsultacje terapeutyczne.
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6. Dofinansowano „Mikołajki z AQUATRACKIEM” promujące zdrowy styl życia dla
najmłodszych mieszkańców Gminy organizowane w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu.
7. Dofinansowano „Gwiazdkę z rodzicami” promującą zdrowy styl życia dla dzieci,
młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy organizowaną w Centrum Rekreacji Wodnej
i Sportu w ramach kampanii „Postaw na Rodzinę”.
8. Zakupiono karnety wstępu do Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” dla dzieci,
młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy.
9. Zorganizowano naukę

pływania i

aquaerobic dla uczestników

MKT ARKA

i Strzeleckiego Klubu Abstynenta.
10. Pokryto koszty wynajmu sali sportowej dla klubu sportowego PLON Błotnica Strzelecka.
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 8 badań w przedmiocie uzależnienia od
alkoholu i wydania 8 opinii na piśmie dla potrzeb Komisji.
13. Poniesiono koszty związane z realizacją zadań programowych świetlic profilaktycznych,
wolontariatu RCS, (wyjazdy do kina, ogrodu zoologicznego, kręgielnie itp.).
14. Współpracowano z Ośrodkiem dla Osób Bezdomnych i Uzależnionych, gdzie pokryto
koszty zajęć terapeutycznych dla osób pijących szkodliwie i ryzykownie oraz
uzależnionych mieszkańców Gminy dowiezionych do IZBY Wytrzeźwień.
15. Poniesiono koszty montażu urządzeń sportowo – rekreacyjnych.
16. Dofinansowano projekty autorskie placówek oświatowych:
PLACÓWKA
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 i nr 2 w
Strzelcach Opolskich
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelcach
Opolskich
Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce
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NAZWA PROJEKTU
„Zimowi zdobywcy gór”
„ Sporty zimowe”
„Zdrowo jem, więc wiem”

Rozdz.85154 § 4360 – Opłaty z tytułu usług
telekomunikacyjnych i telefonii komórkowej
(plan 1 000,00 zł; wykonanie: 988,98 zł)
Wydatki z tego paragrafu przeznaczone były na opłaty karty telefonicznej dla potrzeb
Młodzieżowego Klubu Terapeutycznego „ARKA” oraz Młodzieżowego Wolontariatu „Ruch
Czystych Serc”, opłaty telefoniczne w Strzeleckim Klubie Abstynenta.

Rozdz.85154 § 4410 – Podróże służbowe krajowe
(plan 1 000,00 zł; wykonanie 127,05 zł)
Wydatki z tego paragrafu przeznaczone były na zwrot kosztów podróży m.in. na
konferencje, szkolenia.

Rozdz.85154 § 4430 – Składki, ubezpeczenia, polisy
(plan 400,00 zł; wykonanie 0 zł)
Rozdz.85154 § 4700– Szkolenia pracowników nie będących
członkami korpusu służby cywilnej
(plan 6 000,00 zł; wykonanie: 2 590,00 zł)
1.

Sfinansowano

szkolenie

dla

gospodarza

Strzeleckiego

Klubu

Abstynenta

i opiekuna MKT ARKA z zakresu” Profilaktyka uzależnień od narkotyków, alkoholu
i dopalaczy w myśl nowych przepisów. Nowe sposoby odurzania i pobudzania dzieci,
młodzieży i dorosłych”.
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2.

Sfinansowano

szkolenie

dla

gospodarza

Strzeleckiego

Klubu

Abstynenta

i lidera grupy samopomocowej pt. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów
alkoholowych w społecznościach lokalnych.
Sfinansowano szkolenie on – line członka Gminnej Komisji Rozwiązywania

3.

Problemów Alkoholowych pt. „Zakres Prac Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych - kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych”.

Rozdz.85154 § 6050 – Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
(plan 30 000,00 zł; wykonanie: 0 zł)
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
tj.

pracę

Młodzieżowego

instytucji
Klubu

realizujących

Terapeutycznego

zadania
„Arka”,

w

ramach

Programu,

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, Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w Gminie Strzelce Opolskie, 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,

•

współpracował z mediami, przygotowywał informacje prasowe,

•

prowadził korespondencje Komisji,
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•

przygotowywał i realizował zadania związane z organizacjami pozarządowymi,

•

przygotowywał i ogłaszał 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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