SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
MIEJSKIEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA
PROPBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
w GMINIE MIEJSKIEJ ZŁOTORYJA
ZA 2015 ROK

Wstęp
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok zwany
w dalszej części Programem opracowany został w oparciu o następujące akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1286),
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1390),
3. Uchwała nr 0007.III.12.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie
przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami
pozarządowymi z innymi podmiotami prowadzącymi działania pożytku publicznego na rok 2015..
Art. 41 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, że
„ Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz
integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy”.
W 2015 roku zadania te obejmowały:
- zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu oraz ofiar przemocy w rodzinie,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci
i młodzieży w tym prowadzenie zajęć sportowych, a także programów socjoterapeutycznych
i profilaktycznych .,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych, ochrony przed przemocą w rodzinie.
Realizując Miejski Program Profilaktyki starano się bezwzględnie przestrzegać ustawowego
wymogu, aby każde zadanie, które zostało do niego wpisane miało związek z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w rozumieniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ponieważ tylko na takie zadania mogły zostać wydatkowane
środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Uchwałą Nr 0007.IV.20..2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. Rada Miejska w Złotoryi
uchwaliła Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r.
Działania Komisji kierowane były do szkół podstawowych i gimnazjum , stowarzyszeń
abstynenckich, klubów sportowych , a w szczególności do dzieci i młodzieży .
CZĘŚĆ I – OPIS DZIAŁAŃ
I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu, ofiar przemocy w rodzinie.
Na terenie miasta Złotoryja z pomocy społecznej korzystają 603 rodziny w tym 49 rodzin,
w których występuje uzależnienie lub problem nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego
małżonka. Na pomoc tym rodzinom Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył 194.750,00 zł.
Jednym z elementów zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ofiar przemocy w rodzinie w 2015 r. było
prowadzenie Punktu Konsultacyjnego. Punkt działa przy pl. Lotników Polskich 3C w siedzibie
Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Relaks” w Złotoryi oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Złotoryi.

Realizacja tego zadania odbywała się poprzez:
- motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ofiar i sprawców przemocy w
rodzinie do podjęcia leczenia,
- zmotywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nie uzależnionych, do zmiany
szkodliwego wzorca picia,
- udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
- rehabilitacja i rozwój osobisty osób uzależnionych i współuzależnionych, ofiar przemocy w
rodzinie poprzez: zdobywanie przez te osoby nowych umiejętności ważnych do zachowania
abstynencji, naukę zmiany funkcjonowania osób współuzależnionych i ofiar przemocy w
rodzinie,
- udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie poprzez motywowanie ich do podjęcia terapii
oraz udziału w rozmowach konsultacyjno-wspierających i rozmowach profilaktycznych
oferowanych przez Grupę wsparcia i Pomoc terapeutyczną w celu nabywania umiejętności
asertywnych, zajęciach integracyjnych, motywujących i wzmacniających w dążeniu do zmiany
swojej trudnej sytuacji życiowej,
- propagowanie trzeźwości i zdrowego stylu życia.
Sposób wykonania zadania:
1. Punkt Konsultacyjny czynny był we wtorek i czwartek godzinach od 15,00 -18,00, we wtorek
w siedzibie Klubu Abstynenta „Relaks” a w czwartek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Złotoryi
2. W miesiącach od marca do grudnia 2015 roku udzielono 184 porad.
W minionym roku w Punkcie Konsultacyjnym udzielono:
– 184 konsultacji indywidualnych osobom z problemem uzależnienia od alkoholu
– 41 konsultacji dla osób współuzależnionych
- 4 konsultacje z osobami doznającymi przemocy w rodzinie– 3 konsultacje z osobami stosującymi przemoc w rodzinie
Pomoc ww. grupom polegała na ustalaniu miejsca leczenia w oddziałach szpitalnych, ośrodkach
leczenia uzależnień, hostelach, poradniach, grupach wsparcia dla osob uzleżnionych
i współuzleżnionych, pomoc w ustalaniu konsultacji indywidualnych w Poradni Uzależnień
w Złotoryi i poradniach psychiatrycznych.
Grupa wsparcia i pomoc terapeutyczna dla osób z rodzin z problemem alkoholowym oraz
ofiar przemocy w rodzinie była prowadzona w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi.
Sposób wykonania zadania;
Grupa wsparcia odbyła 19 spotkań, w których uczestniczyły 24 kobiety.
Zajęcia odbywały się w pierwszy i drugi czwartek miesiąca w godzinach 14,30 – 18,30.
Na potrzeby Grupy nawiązano współpracę z Komendą Powiatową Policji w Złotoryi, pedagogami
szkolnymi, Pełnomocnikiem ds. Uzależnień, radcą prawnym i pracownikami socjalnymi.
Podczas spotkań udzielano informacji, prowadzono zajęcia edukacyjne, motywowano do podjęcia
działań prowadzących do przerwania przemocy w rodzinie, odzyskania kontroli nad własnym
życiem. Kierowano osoby do lokalnych placówek pomocowych. Pomagano kobietom w pisaniu
pism procesowych, urzędowych
„Pomoc terapeutyczna dla osób z rodzin z problemem alkoholowym oraz ofiar przemocy
w rodzinie”
Zajęcia odbywały się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi.
Od lutego 2015 r. do grudnia 2015 r. z pomocy skorzystało 50 osób z 37 rodzin. Wśród 18 rodzin
odnotowano przemoc domową.
Formy udzielonej pomocy:
- rozmowy konsultacyjno-wspierające,
-rozmowy terapeutyczne,
„ Rozmowy Konsultacyjno-wspierające i rozmowy terapeutyczne dla osób i rodzin z
problemem alkoholowym i ofiar przemocy w rodzinie”

Z rozmów terapeutycznych i rozmów konsultacyjno-wspierających skorzystało 35 osób
Przeprowadzono łącznie 66 spotkań indywidualnych. Odbyto 48 rozmów terapeutycznych , 18
konsultacyjno-wspierających.
W zajęciach terapeutycznej grupy wsparcia dla osób uzależnionych średnio udział brało po 10
osób. Wielokrotną pomocą objęto 14 osób w związku z doświadczaniem przemocy od osób
bliskich. Zgłaszane problemy:
- przemoc w rodzinie,
- nadużywanie alkoholu,
- uzależnienie od komputera, hazardu,
- trudności radzenia sobie w własną złością ,brak umiejętności radzenia sobie ze sresem,
- stany obniżonego nastoju ( myśli samobójcze, próba samobójcza)
- trudności po rozpadzie związku
Udzielono wsparcia i pomocy w zakresie:
(zwiększenia świadomości praw osobistych, informowanie o żródłachi formach pomocy,
informowanie o szkodliwości alkoholu, motywowanie do podjęcia leczenia, radzenie sobie ze
stresem i inne).
Terapia rodzinna
Sposób wykonania zadania:
W ramach terapii rodzinnej odbyło się 14 sesji , w których udział wzięło 24 osoby z 12 rodzin .
W terapii uczestniczyło 8 sprawców przemocy. W dwukrotnych spotkaniach uczestniczyły
2 rodziny.
Udzielana pomoc obejmowała
Problem alkoholowy konkubentów, przemoc domowa a problem alkoholowy sprawców przemocy,
niewydolność wychowawcza wobec małoletnich dzieci ,rozwód a walka o dzieci, problemy
emocjonalne po rozwodzie, zdradzie i inne.
II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
Nadużywanie alkoholu przez jednego z członków rodziny destabilizuje funkcjonowanie
całego systemu rodzinnego, rodzi poważne problemy, jest przyczyną cierpienia dorosłych i dzieci.
Udzielanie pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym czy innych zjawisk
patologicznych jest jednym z priorytetowych zadań samorządów w całej Polsce.
W minionym roku w Złotoryi funkcjonowała Świetlica Terapeutyczna prowadzona przez Złotoryjski
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Złotoryi.
Łącznie z różnego rodzaju form pomocy w Świetlicy stale korzystało ponad 30 dzieci w tym 10
z rodzin z problemem uzależnień.
Świetlica czynna była przez pięć dni w tygodniu, w godzinach popołudniowych. Oprócz terapii
i profilaktyki świetlica proponowała dzieciom dodatkowe formy rekreacji i wypoczynku, a
mianowicie gry i zabawy na powietrzu, wspólne wyjście na basen, wspólne ogniska, zajęcia
sportowe oraz wycieczki. Zorganizowano również spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych
i Bożego Narodzenia. Dzieci uczestniczące w programach opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych nie korzystały z posiłku. Czasami korzystają z poczęstunku od sponsorów.
Jednym z najważniejszych zadań w pracy z podopiecznymi jest pomoc w odrabianiu zadań
i wyrównywaniu szans kulturowych. Dzieci te mają duże zaległości w nauce, dlatego
zatrudnieni w świetlicy pedagodzy starają się pomagać im w likwidowaniu tych zaległości.
W okresie ferii zorganizowany został zimowy wypoczynek , z którego skorzystało 20 dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych i o niskim statucie materialnym.
W okresie wakacyjnym zorganizowany został wypoczynek letni, z którego skorzystało 20
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i o niskim statucie materialnym.
Organizatorem wypoczynku był Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji w Złotoryi.
W celu zwiększenia dostępności pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie utworzona
została Grupa wsparcia informacyjno- edukacyjna dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy
w rodzinie oraz zorganizowano pomoc terapeutyczną dla osób z rodzin z problemem alkoholowym

oraz ofiar przemocy domowej, które działały w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi.
Grupa wsparcia i pomoc terapeutyczna
oferują w ramach swojej działalności pomoc
psychologiczną, terapeutyczną i prawną. Główna tematyka porad to: prawo rodzinne – sprawy
rozwodowe, alimenty, władza rodzicielska, kontakty rodzicielskie a także prawo spółdzielcze,
prawo spadkowe, prawo pracy i prawo cywilne.
Psychoterapeuta pełnił 66 spotkań udzielając 27 porad i konsultacji z zakresu psychoedukacji,
wsparcia, porad psychologicznych, terapeutycznych. Problemy z jakimi zwracali się mieszkańcy
to: problemy finansowe, samotność, hazard, gry wirtualne, alkoholizm, przemoc domowa,
narkotyki, problemy wychowawcze, konflikty sąsiedzkie, rozwody, choroby psychiczne, groźby
karalne, używki, brak wsparcia bliskich.
Psychoterapeuta pełnił 14 sesji przeprowadzając terapię dla 8 sprawców przemocy.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w szczególności dla dzieci i młodzieży a także rodziców.
Zajęcia profilaktyczne adresowane były do dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum.
Podstawowym zadaniem programów profilaktycznych wskazywanie właściwych norm
zachowania, uczenie asertywności ,pracy w grupie ,współpracy, zaangażowania całego zespołu
czy doceniania członka danej grupy.
Tak jak w latach ubiegłych uczniowie , nauczyciele i rodzice uczniów poszczególnych szkół
uczestniczyli w programach i warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez następujących
realizatorów:

Zajęcia prowadzone były w następujących placówkach:
.- 2 edycje warsztatu profilaktycznego w zakresie rozwiązywania konfliktów
i przeciwdziałania agresji dla uczniów kl. V w Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi ,
- 1 edycja szkolenia w zakresie konfliktów i przeciwdziałania agresji dla rodziców uczniów kl. V
w Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi
- 4 edycje warsztatu profilaktyczno- wychowawczego w zakresie uzależnień i tolerancji dla
uczniów1) kl. I i II w Gimnazjum w Złotoryi
- 1 edycja szkolenia w zakresie uzależnień i tolerancji dla rodziców uczniów kl. I i II
w Gimnazjum w Złotoryi
realizator - Krokus Pracownia Profilaktyczna Łukasz Czulak Kraków

- Przeprowadzenie 1 edycji warsztatu profilaktycznego pn. „Obniżenie wieku
realizacji obowiązku szkolnego – wyzwania dla rodziców i uczniów”,
- 1 edycji zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień pt.” Jak mówić aby dzieci nas słuchały” dla
rodziców uczniów 2 kl. I ( 7 latków)
- 1 edycji programu profilaktycznego „Debata” dla uczniów 2 klas VI Szkoły Podstawowej nr 3
w Złotoryi.
realizator - Krystyna Kuźmiak Usługi Profilaktyczno-Terapeutyczne :Promyk”
-Przeprowadzenie 2 edycji warsztatu z zakresu wychowania pt. ”Zaspakajanie
własnych potrzeb emocjonalnych a budowanie poczucia własnej wartości u dzieci”
dla rodziców uczniów 4 oddziałów kl. O Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi
-1 edycja programu profilaktycznego pn. „Debata”
realizator - Krystyna Kuźmiak Usługi Profilaktyczno-Terapeutyczne :Promyk”
W różnych formach zajęć udział wzięło 1108 dzieci, 272 rodziców i 27 nauczycieli.

-

W minionym roku przystąpiono do realizacji programu „Zakupu Kontrolowanego napojów
alkoholowych.” Program ten składał się z zakupu kontrolowanego alkoholu oraz dwóch szkoleń
dla sprzedawców.
Akcję zaplanowano we wszystkich 56 placówkach prowadzących sprzedaż lub podawanie
napojów alkoholowych. Skontrolowano 47 placówek handlowych i gastronomicznych, gdyż nie
wszystkie były czynne.
Akcja składała się z trzech
etapów Pierwsza część „Zakupu
Kontrolowanego odbyła się
dniach
22-24 sierpnia 2015 poprzez dokonywanie zakupu
kontrolowanego przez osobę pełnoletnią, ale zachowującą się i wyglądającą na osobę nieletnią.
Drugi etap odbył się w dniach 27 i 28.08.2015 r. podczas którego przeprowadzono stacjonarne
szkolenie w placówce dla
sprzedawców, którego tematem przewodnim było omówienie
spostrzeżeń z próby kontrolowanego zakupu alkoholu..
Trzecia część szkolenia odbyła się w dniu 26 października 2015 r. miało na celu omówienie
wyników „Raportu zakupu kontrolowanego alkoholu” oraz przeprowadzenia szkolenia z zakresu
ustawy o wychowaniu w trzeźwości, szczególnie zasad sprzedaży alkoholu i obowiązków
sprzedawcy. Szczególną uwagę podczas zakupu kontrolowanego zwrócono na brak ze strony
sprzedawców żądania dowodu osobistego w celu ustalenia wieku kupującego. Stwierdzono, że
sprzedawcy nie żądają okazania dokumentu tożsamości od osób wyglądających bardzo młodo.
Nie umieszczają wywieszek ” O Szkodliwości picia alkoholu”. Tylko w 18 placówkach taka
wywieszka była uwidoczniona.
Podczas pierwszego zakupu kontrolowanego w 45 przypadkach (na 46 wyznaczonych punktów)
prawdopodobnie nastąpiłaby sprzedaż alkoholu osobie nieletniej, ponieważ nie zażądano
dokumentu stwierdzającego pełnoletność.
Po raz kolejny przystąpiono do ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej „ZACHOWAJ TRZEŹWY
UMYSŁ” organizowanej
przez
Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych
w Poznaniu Głównym przesłaniem kampanii było propagowanie zdrowego życia. ”. Do Kampanii
przystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 3 oraz Gimnazjum w Złotoryi.
Finansowe wsparcie polegało na zakupieniu materiałów do Kampanii oraz nagród ( książek)
i słodyczy dla laureatów konkursu.
Opiekunami byli Pedagodzy szkolni:
- Irena Przybyłko Gimnazjum w Złotoryi
- Teresa Gruszczyńska Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotoryi
- Anna Markowska Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotoryi
5 uczestników Kampanii zostało nagrodzonych przez organizatorów a 15 dodatkowo przez
Burmistrza Miasta Złotoryja. Certyfikatami organizatora zostali wyróżnieni także nauczyciele,
którzy wspierali aktywność swoich podopiecznych, pracownik Urzędu Miejskiego oraz miasto
Złotoryja. Wyróżnionym laureatom w dniu 1.12.2015 r. wręczono upominki , dyplomy i certyfikaty
organizatora Kampanii oraz nagrody Burmistrza Miasta Złotoryja. Informacja z zakończenia
Kampanii ukazała się w gazecie Złotoryjskiej.
Nagrodzono następujących uczniów;
Gimnazjum w Złotoryi (Wiktoria Ferenc, Piotr Kałkowski).
Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotoryi ( Krzysztof Wota, Hanna Sosa).
Szkoła Podstawowa nr 1 ( Julia Rajczakowska)
Nagrodami organizatora były gry planszowe i kalendarze Kampanii.
Burmistrz Miasta Złotoryja dodatkowo nagrodził uczniów, których prace zostały wyróżnione przez
opiekunów. Nagrody książkowe zostały wręczone na spotkaniu
w dniu 1.12.2015 r.
Nagrody wręczono następującym uczniom:
Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotoryi ( Małgorzata Skoczypiec, Aleksandra Kalisz ,Daria Gruszka ,
Zofia Łukjańczuk , Maja Urbańska )Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotoryi ( Patrycja Pakuła ,
Małgorzata Godlewska ,Hanna Kokot , Aleksandra Brojakowska, Jakub Szymański)

Gimnazjum w Złotoryi ( Aleksandra Buszkowska, Dalia Dytkowska, Maryla Wasilewicz,
Aleksandra Nawrocka, Wiktoria Kucybała).
Certyfikaty Kampanii 2015 otrzymali :
1.Urząd Miejski w Złotoryi
2. Wioleta Łaskawiec-Wilk –inspektor Urzędu Miejskiego w Złotoryi
Komisja wspierała także zorganizowane
formy
pomocy psychospołecznej dla dzieci
z rodzin z problemem alkoholowym oraz rodzin niewydolnych wychowawczo, szczególnie
w okresie ferii i wakacji szkolnych poprzez zorganizowanie nieobozowej akcji zimowej i letniej.
Na Akcję zima przeznaczono kwotę 10.000,00 zł. a na Akcję lato 47.000,00 zł.
W roku 2015 w akcji zimowej udział wzięło 125 dzieci a letniej 185. Razem a z akcji skorzystało
310 dzieci.
Organizatorami Akcji zimowej były 3 organizacje , na terenie miasta organizatorami byli::
1.Komenda Hufca ZHP
w Złotoryi
2..Złotoryjski Klub Siatkarski „REN-BUT” w Złotoryi
3. Stowarzyszenie Świetlica Środowiskowa „EMAUS” w Złotoryi .
Akcję lato organizowało 5 instytucji :
1.
2.
3.
4.
5.

Komenda Hufca ZHP
w Złotoryi
Złotoryjski Klub Sportowy „Górnik” w Złotoryi
Caritas Diecezji Legnickiej w Legnicy
Złotoryjskie Towarzystwo Akrobatyczne AURUM w Złotoryi
Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji w Złotoryi

Klub Żeglarski REDA w Złotoryi mimo iż otrzymał na organizację Akcji Żeglarskiej kwotę
4.200 zł odstąpił od realizacji zadania.
Na Akcję lato wykorzystano kwotę 46.572,29 zł
IV. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych
Zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, na realizacje niektórych zadań
zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki Burmistrz Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert.
Konkurs obejmował następujące zadania:
• udzielanie pomocy w zakresie poradnictwa, edukacji, rehabilitacji osobom uzależnionym
od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, osobom współuzależnionym oraz ofiarom
przemocy domowej,
• finansowanie bieżącej działalności świetlic z programem socjoterapeutycznym,
• zorganizowanie zimowego i letniego wypoczynku z programem profilaktycznym.
Wykonawcami powyższych zadań były następujące stowarzyszenia:
1. Klub Abstynenta „Relaks”
2. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca ZHP w Złotoryi
3. Złotoryjski Klub Sportowy Górnik w Złotoryi,
4. Kaczawski Klub Siatkarski „REN-BUT” w Złotoryi,
5. Stowarzyszenie Świetlica Środowiskowa EMAUS w Złotoryi,
6.Caritas Diecezji Legnickiej w Legnicy
7. Złotoryjskie Towarzystwo Akrobatyczne „AURUM” w Złotoryi
8. Klub Żeglarski „REDA”
Podobnie jak w latach poprzednich, tak i w 2015 roku zostało podpisane Porozumienie pomiędzy
Gminą Miejską Złotoryja a Miejską Izbą Wytrzeźwień w Legnicy w sprawie zapewnienia

całodobowej gotowości dyżurowej do przyjęcia mieszkańców miasta Złotoryja znajdujących się w
stanie nietrzeźwości i prowadzenia dla nich m.in. profilaktycznej działalności edukacyjnej.
Miejska Izba Wytrzeźwień w Legnicy przyjęła 273 osoby nietrzeźwe z ternu miasta Złotoryja, w tym
48 kobiet. Niektóre osoby w ciągu roku przebywały w Izbie kilkakrotnie. Pracownicy Izby
Wytrzeźwień zajmowali się motywowaniem mieszkańców naszego miasta przebywających w Izbie
w celu wytrzeźwienia do zmiany postaw życiowych oraz podjęcia terapii lub leczenia. Wskazują
także ośrodki , w których mogą uzyskać pomoc.
V. Działalność Pełnomocnika ds. Uzależnień i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Złotoryi
Pełnomocnik ds. uzależnień przyjmował interesantów w każdy wtorek i czwartek miesiąca
w godz. 14-15,30 w budynku Urzędu Miejskiego w Złotoryi
Najważniejszymi
zdaniami
Pełnomocnika
było
przyjmowanie
osób
uzależnionych
i współuzależnionych, motywowanie do podjęcia leczenia, kierowanie na leczenie, współdziałanie
z instytucjami i organizacjami zajmującymi się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym i ich
rodzinom.
Od stycznia 2015 r. do grudnia 2015 r. Pełnomocnik przyjął 133 osoby.
18 osób skierował do placówki uzależnień w celu podjęcia leczenia
8 osób to osoby doznające przemocy w rodzinie
6 osób to osoby stosujące przemoc w rodzinie
2 świadkowie przemocy w rodzinie
W stosunku do 3 osób wystąpiono do Sądu w celu zobowiązania do leczenia odwykowego.
W 2015 roku Pełnomocnik przyjął 27 nowych zgłoszeń w sprawie skierowania wniosków
o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego. Zgłoszenia były złożone przez członków rodzin
osób uzależnionych , Komendę Powiatową Policji oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej .
Pełnomocnik kontynuował również pracę z osobami zgłoszonymi w latach poprzednich
Przeprowadzono 133 rozmowy z osobami zgłoszonym prze rodziny i instytucje. W 3 przypadkach
wystąpiono do Sądu o objęcie osoby leczeniem odwykowym.
Zadaniem Pełnomocnika jest przyjęcie zgłoszenia, poproszenie (wezwanie) na rozmowę osoby,
co do której wpłynęło zgłoszenie o wystąpieniu przesłanek, o których mowa w art. 24 ustawy
i pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych w cytowanym artykule lub też
zmotywowanie do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego. W przypadku gdy rozmowa
i motywowanie nie odniesie skutku, wówczas komisja kieruje osobę na badanie przez biegłych
w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu
leczniczego. Następnie przygotowywana jest dokumentacja związana z postępowaniem sądowym
wraz z opinią wydaną przez biegłych. Kolejnym etapem jest złożenie wniosku o wszczęcie
postępowania do sądu.
Pełnomocnik współpracował z mediami. W Gazecie Złotoryjskiej przed wakacjami umieszczono
„Apel do sprzedawców alkoholu”, w którym zwrócono się o zwracanie uwagi na próbę zakupu
alkoholu przez osoby nieletnie, sprawdzanie dowodów osobistych kupujących ,którzy wyglądają na
niepełnoletnie.
Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotoryi
Zarządzeniem Nr 0050.33.2015 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 12 lutego 2015 r. powołano
skład Komisji. W minionym roku nastąpiła zmiana składu osobowego Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Skład Komisji w 2015 r. przedstawiał się następująco:
1. Włodzimierz Bajoński – Przewodniczący Komisji,
2. Ewa Mikus – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
3. Wioleta Łaskawiec-Wilk – Sekretarz Komisji,
4. Janusz Kowalczyk– Członek Komisji,
5. Stanisław Sołtysik– Członek Komisji,
6. Zofia Słomiana– Członek Komisji,
7. Zbigniew Michalski – Członek Komisji.

W 2015 roku Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 18
posiedzeń. Przeprowadziła 2 krotnie wizytację punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod
kątem przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych. Skontrolowano 32 placówki.
Komisja w roku 2015 r. na swoich posiedzeniach zajmowała się następującymi sprawami:
1. Opracowanie planu pracy na 2015 r.
2. Spotkanie z panią Bożeną Popławską , która przedstawiła swoją ofertę pracy na 2015 r. na
prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Złotoryi
3. Spotkanie z pedagogami szkolnymi w sprawie wyboru programów profilaktycznych do realizacji
w poszczególnych szkołach w 2015 r. i realizacji Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.
4. Wizytacja Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Relaks”
5. Szkolenie członków Komisji i przedsiębiorców prowadzących na terenie miasta Złotoryja
sprzedaż napojów alkoholowych.
6. Wizytacja Świetlicy Terapeutycznej w Złotoryi.
7. Wizytacja XXXII Zlotu Klubów Abstynenta w Złotoryi
8. Wizytacja akcji zimowej i letniej prowadzonej na terenie miasta.
9. Przygotowanie propozycji do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2016 r.
10.Spotkanie z pedagogami szkół w sprawie przebiegu Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł oraz
dokonanie wstępnej diagnozy problemów uzależnień w szkołach oraz wyboru programów
profilaktycznych do realizacji do końca grudnia 2015 r.
11.Spotkanie z panią Bożeną Popławską w sprawie działalności Punktu Konsultacyjnego
w Złotoryi.
12.Przygotowanie projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2016 r.
13.Spotkanie z przedsiębiorcami prowadzącymi sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta
Złotoryja.
14.Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod kątem
zgodności usytuowania punktów sprzedaż alkoholu z uchwałami rady Miejskiej w Złotoryi
15.Sporządzenie sprawozdań PARPA—G1.
Do zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy również
opiniowanie wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych, o zgodności lokalizacji punktu
sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej w Złotoryi w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży
napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie
gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Komisja zaopiniowała: 67 wniosków;
- na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholi do 4,5% i piwa – 23 wnioski,
- na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholi pow. 4,5% do 18%
(z wyjątkiem piwa) – 17 wniosków,
- na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholi pow. 18% – 17 wniosków,
- na jednorazową sprzedaż alkoholu – 5 wniosków.
Ogółem wydano 13 postanowienia w sprawie pozytywnego zaopiniowania ww. wniosków.
Komisja w 2015 r. współpracowała z:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Złotoryi
ze Złotoryjskim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Złotoryi
z Miejską Biblioteką Publiczną w Złotoryi
z poszczególnymi Wydziałami Urzędu Miejskiego w Złotoryi
z Punktem Konsultacyjnym w Złotoryi
ze Stowarzyszeniem Klub Abstynenta „RELAKS” w Złotoryi
z Miejska Izbą Wytrzeźwień w Legnicy.

8. z mediami.
9. z Pełnomocnikiem ds. Uzależnień w Złotoryi
10. z Zespołem Interdyscyplinarnym
12..ze szkołami w zakresie szkolenia uczniów i rodziców.
Członkowie Komisji oprócz wykonywania ustawowych zadań, o których mowa była wyżej, brali
również udział w szkoleniach i konferencjach dla nich organizowanych. 2 członków Komisji Zofia
Słomiana i Zbigniew Michalski są członkami Zespołu Interdyscyplinarnego w Złotoryi. członkowie
Komisji brali również czynny udział podczas imprez o charakterze trzeźwościowym ( Zlot Klubów
Abstynenckich w Złotoryi spotkanie Wigilijne w Klubie „Relaks”) a także przy roznoszeniu ulotek
dla sprzedawców o charakterze informacyjnym ( vademecum dla sprzedawców, odpowiedzialny
sprzedawca , sprawdź dowód osobisty)

CZĘŚĆ II – FINANSOWANIE ZADAŃ
Finansowe zestawienie wykonania zadań wynikających z Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Złotoryja za 2015 rok
zgodnie z uchwałą Nr 0007.IV.20.2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.. w sprawie przyjęcia
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
dla Miasta Złotoryja na 2015 rok
W budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na realizację zadań zawartych w ww. programie
zaplanowano kwotę w wysokości 380.000,00 zł
Faktyczne dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiły: 403.488,50 zł
Wydatkowano: 275.069,86 zł
Wydatki na realizację zadań zawartych w Programie zostały zaplanowane w rozdziałach:
85154 i dotyczyły następujących zadań:
Dotacje
- dotacje na realizacje zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym
zjawiskom patologicznym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie 145.333,36 zł
w tym :
- udzielanie pomocy w zakresie poradnictwa, edukacji, rehabilitacji
osobom uzależnionym od alkoholu i innych środków psychoaktywnych,
osobom współuzależnionym oraz ofiarom przemocy domowej -12.761,07 zł
- prowadzenie świetlic z programem socjoterapeutycznym 60.000,00 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna – 1.000,00 zł
- zorganizowanie zimowego wypoczynku z programem profilaktycznym, 10.000,00 zł
- zorganizowanie letniego wypoczynku z programem profilaktycznym 39.579,29 zł
- dotacja dla Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Legnicy 15.0000,00 zł
Pozostałe środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono między innymi na:
- pomoc terapeutyczna i Grupa Wsparcia 12.837,34 zł
- szkolenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 200,00 zł
- programy profilaktyczne dla szkół , 4.250,00 zł
- wynagrodzenia Pełnomocnika ds. Uzależnień 10.800,00 zł
- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji RPA 11.978,40 zł
- szkolenie handlowców 4.000,00 zł
- lokalne kampanie 451,00 zł
- Punkt Konsultacyjny w Złotoryi – 7.200,00 zł
- tworzenie alternatywnych miejsc spędzania czasu wolnego w Złotoryi – 65.120,72 zł,
( ul. Tuwima- Wilcza, ul. Słowackiego, Łąkowa, Broniewskiego)
- zakup urządzeń zabawowych ( ul. Słowackiego, Łąkowa, Broniewskiego w Złotoryi – 9.273,54 zł,

Niniejsze sprawozdanie jest jednocześnie sprawozdaniem z działalności Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku.
Dodatkowe uwagi do sprawozdania.
W 2015 roku nie wykorzystano w pełni środków finansowych przeznaczonych na organizację
wypoczynku letniego w ramach ogłoszonego konkursu . Na ten cel w budżecie zaplanowano kwotę
47.000,00zł. Do konkursu ofert przystąpiło 5 organizacji , z tego jedna z uwagi na przyznaną
dotację w kwocie 4.200 zł zrezygnowała z realizacji zadania. Faktycznie w ramach konkursu ofert
wydatkowano tylko 42.800,00 zł.

Złotoryja , 2016 r.
Opracowała: Wioleta Łaskawiec-Wilk

