SPRAWOZDANIE
z realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
w Gminie Strzegom za rok 2003.
Zgodnie z Uchwałą Nr 94/02 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 grudnia 2002 r. z późn. zm. w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów na 2003 r. zrealizowano
następujące zadania:
Zadania
Wydatki za
rok 2003
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób
uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom, w których występują
39.749,65 zł
problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej:
8.078,00 zł
- obsługa Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ( lekarz i psycholog ),
5.250,00 zł
- obsługa Grupy Motywacyjnej dla Osób z Problemem Alkoholowym,
5.230,75 zł
- obsługa Grupy Wsparcia dla Osób Współuzależnionych i ich rodzin,
11.119,50 zł
- obsługa Punktu Interwencji Kryzysowej,
5.335,75 zł
- obsługa Grupy Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
- koszty szkoleń dla poszczególnych grup zawodowych: pedagogów z zakresu
3.338,00 zł
narkomanii oraz GKRPA,
1.397,65 zł
zakup książek, plakatów, nagród konkursowych, kaset wideo o treści
profilaktycznej dla LO w Strzegomiu oraz świetlic profilaktycznych.
2. Kontynuacja funkcjonowania świetlic profilaktycznych i Środowiskowego
127.991,00 zł
Klubu Młodzieżowego:
31.769,52 zł
- materiały pomocnicze, wyjazdy na basen, dożywianie dzieci ze świetlic profilakt.,
- wynagrodzenie dla 35 pedagogów szkolnych prowadzących zajęcia w 11
świetlicach profilaktycznych oraz w Środowiskowym Klubie Młodzieżowym, 94.736.49 zł
pozalekcyjne zajęcia sportowe,
1.355,93 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne (pedagoga świetlicy profilaktycznej oraz
gospodarza Klubu Abstynenta „ARKA”),
129,06 zł
- składka na fundusz pracy od umowy – zlecenia (pedagoga świetlicy
profilaktycznej oraz gospodarza Klubu Abstynenta „ARKA”).
3. Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w szczególności dla
dzieci i młodzieży: dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego oraz
programów profilaktycznych prowadzonych w szkołach,
- dofinansowanie ferii zimowych organizowanych w świetlicach profilakt. i LO,
- w ramach akcji „Lato 2003” dofinansowano organizowane przez: SCK
półkolonie, „ Jesienne Biwaki”, dofinansowanie kolonii i półkolonii z progra mem profilakt. i promocją zdrowego stylu życia organizowanych przez ZHP,
TPD, AKS, ZSPPSP w Stanowicach, PSP w Olszanach, PSP Nr 7, PSP Nr 3,
- zakup nagród , mat. pomocniczych i art. spożywczych na turnieje, konkursy,
festyny dziecięce promujące trzeźwość i zdrowy styl życia,
- pokrycie kosztów organizacji warsztatów terapeutycznych w Gimnazjum Nr 2,
„Dnia Wagarowicza”, realizacji programów profilaktycznych i imprez
organizowanych przez SCK i placówki szkolne w Strzegomiu.
4. Wspomaganie i koordynacja działalności instytucji, stowarzyszeń i osób
fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych w zakresie
działalności na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych:
- koszty użytkowania pomieszczeń Klubu Abstynenta (energia,ogrzewanie,woda, gaz)
- dofinansowanie wyjazdów społeczności Klubu Abstynenta na Ogólnopolskie
Spotkania Trzeźwościowe,
- zakup materiałów biurowych,
- koszty szkoleń dla członków Klubu Abstynenta „ARKA”,
- wynagrodzenie dla gospodarza Klubu Abstynenta „ARKA”.
5. Realizacja zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol.
( koszty badań biegłych, wywiady środowiskowe, materiały pomocnicze,
w tym biurowe, prenumerata czasopism fachowych, kontrola placówek
handlowych – koszty dojazdu, wynagrodzenie dla członków GKRPA.
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości (...)
- koszty wynagrodzenia dla członków GKRPA,
- koszty badań biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na potrzeby

62.183,96 zł
10.600,23 zł
42.227,72 zł

2.800,83 zł
6.555.18 zł

15.008,00 zł
7.200,00 zł
1.000,00 zł
291,20 zł
1.049,99 zł
5.466,81 zł

17.158,00 zł
9.431,72 zł
4.375,00 zł

-

GKRPA,
zakup materiałów biurowych na potrzeby GKRPA, prenumerata prasy fachowej,
koszty przeprowadzenia wywiadów środowiskowych na potrzeby GKRPA.
Razem

1.926,28 zł
1.425,00 zł

262.090,61 zł

Art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.1231
ze zm.) jednoznacznie
określa, że dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych mogą być wykorzystane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i nie mogą być przeznaczone na inne cele.
Wszystkie zrealizowane zadania ujęte w GPPiRPA na rok 2003 zostały sfinansowane z uzyskanych dochodów
pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 85154
„przeciwdziałanie alkoholizmowi”). Ogółem z zaplanowanej kwoty: 300.000 zł wydatkowano 262.090,61 zł
Realizacja zadań programu miała na celu m.in. zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych,
zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie występują oraz zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie
z już istniejącymi.
Świetlice profilaktyczne – w 2003 r. kontynuowano profilaktyczną działalność informacyjną, edukacyjną
i wychowawczo- opiekuńczą oraz krzewienie zdrowego stylu życia dla 506 dzieci uczęszczających do 9 świetlic
znajdujących się na terenie szkół podstawowych, 2 świetlic na terenie szkół gimnazjalnych oraz dla 119 uczniów
szkół średnich uczestniczących do Środowiskowego Klubu Młodzieżowego. Głównym celem pracy pedagogów było
objęcie jak największej ilości dzieci i młodzieży działaniami szeroko pojętej profilaktyki. Praca psychologicznopedagogiczna polegała przede wszystkim na:
- rozpowszechnianiu informacji o uzależnieniu od alkoholu, narkotyków i nikotyny ( pogadanki, ulotki, broszurki),
- kształtowaniu umiejętności interpersonalnych, a w szczególności umiejętności współpracy, komunikowania się
i rozwiązywania problemów (ćwiczenia, dyskusje, zajęcia warsztatowe, rozmowy indywidualne z dziećmi),
- promocji zdrowego stylu życia, kreowaniu właściwej postawy wobec środków zmieniających świadomość.
Dużym powodzeniem wśród dzieci i młodzieży cieszyły się zajęcia sportowe, prowadzone pod kierunkiem
instruktorów. Na świetlicach chętnie i aktywnie uczestniczono w rozgrywkach tenisa stołowego w sportach siłowych
i zajęciach na sali gimnastycznej. Ciekawym i pożytecznym sposobem spędzania czasu wolnego okazał się aerobic dla
dziewcząt, a także możliwość gry (bilard, piłkarzyki). Podczas prac koła plastycznego młodzież miała okazję
rozwijać swoje zainteresowania plastyczne, poznając różnorodne techniki rysunkowe i malarskie (rysunek ołówkiem,
kredką, malowanie farbami, pastelami itp.). Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia „Klubu Europejskiego”
utworzonego przy Środowiskowym Klubie Młodzieżowym gdzie młodzież szkół średnich i gimnazjum pracowała
nad wspólnym projektem „ Miasto Europejskie – symbolem jednoczącej się Europy”. W miesiącu grudniu „Klub
Europejski” zorganizował turniej tenisa stołowego z nagrodami. W pracy wychowawczej prowadzący zajęcia uczyli
wychowanków jak nabywać umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów a także sztuki budowania zaufania
w relacjach rówieśniczych. Prowadzono dyskusje warsztatowe na temat godności i niezależności oraz wzorców
pozytywnych zachowań i zdrowych wyborów życiowych, (np. jak być wolnym od środków odurzających). Wspólnie
zastanawiano się nad sposobami redukcji przemocy i bójek rówieśniczych w środowisku szkolnym. Realizowano
programy profilaktyczne, edukacyjne, terapeutyczne takie jak: „ Dziecko wobec przemocy”, „Poczucie własnej
wartości” program z zakresu biblioterapii, „ Ubarwić życie słowem”, „ Grupa bawi się i pracuje”, „Debata”, „ NOE”,
„Drugi elementarz, czyli program siedmiu kroków ”. Dzieci uczęszczające do świetlicy brały udział w wielu
imprezach i uroczystościach zorganizowanych dla uatrakcyjnienia zajęć i kształtowania w nich kultury zachowania,
(m.in. wieczór wróżb andrzejkowych, wieczór poezji, festiwal piosenki, mikołajki, uroczysty wieczór wigilijny
z udziałem darczyńców na rzecz dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym). Ponadto pedagodzy
zapewniali dzieciom ze świetlic profilaktycznych pomoc w odrabianiu zajęć domowych.
Wszystkie nabywane przez wychowanków nowe umiejętności z pewnością będą sprzyjały samodzielnemu
pokonywaniu trudności i radzeniu sobie w ciężkich sytuacjach życiowych.
Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W roku 2003 odbyło się 28 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na
posiedzeniach Komisja rozpatrywała m.in. wnioski o dofinansowanie zadań wynikających z Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydała 81 postanowień o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami rady gminy,
podania o skierowanie na leczenie odwykowe p/alkoholowe. W analizowanym okresie do Komisji wpłynęły wnioski:
- od członków rodzin - 54; z Komisariatu Policji w Strzegomiu – 1; od kuratorów – 2.
We wszystkich przypadkach Komisja zwracała się do pracownika socjalnego o przeprowadzenie wywiadów,
w 35 przypadkach do biegłego – psychologa klinicznego celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od
alkoholu zgłaszanych osób. Z 35 osób wezwanych na przebadanie przez biegłego, 29 wniosków Komisja skierowała
do Sądu celem wydania postanowienia o nałożenie na uczestnika obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
p/alkoholowemu w warunkach stacjonarnych lub niestacjonarnych pod nadzorem kuratora. Wielu ze zgłaszanych
osób zmotywowano do podjęcia leczenia w działających na naszym terenie grupach terapeutycznych,
tj. w Grupie Motywacyjnej dla Osób z Problemem Alkoholowym, w Grupie Wsparcia dla Osób Współuzależnionych,

w Grupie Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej, w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym. W 2003r. członkowie
GKRPA wspólnie z funkcjonariuszami Policji w Strzegomiu przeprowadzili kontrolę przestrzegania zasad
i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przez właścicieli placówek
gastronomicznych: dwukrotnie Punktu Gastronomicznego „MIRAŻ” w Strzegomiu, Baru Gastronomicznego
„KUBUŚ” w Stanowicach oraz placówki handlowej - Kiosk Spożywczy „KLAUDYNA” w Strzegomiu. Ponadto
członkowie GKRPA przeprowadzili wizytację Grupy Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Grupy Wsparcia dla
Osób Współuzależnionych oraz wizytację świetlic profilaktycznych działających przy PSP 3, Gimnazjum Nr 1,
ZSPPSP w Stanowicach, PSP w Olszanach, ZSPPSP w Jaroszowie, PSP w Kostrzy, PSP w Goczałkowie, w PSP
Rogoźnicy oraz w Środowiskowym Klubie Młodzieżowym. Podczas wizytacji szczególną uwagę zwrócono na:
realizowane programy profilaktyczne przez pedagogów podczas zajęć,
frekwencję i dożywianie dzieci,
(Protokoły z wizytacji znajdują się w dokumentacji GKRPA).
W grupie Motywacyjnej dla Osób Uzależnionych prowadzonej przez terapeutę odbyło się 49 spotkań,
w których udział wzięło 198 osób.
Zajęcia koncentrowały się głównie wokół bieżących problemów związanych z utrzymywaniem przez uczestników
abstynencji. Zajęto się budowaniem ich motywacji w oparciu o korzyści, które już odczuwają podczas utrzymania
abstynencji. Ponieważ nieodzownym elementem potrzebnym do budowy tożsamości alkoholika jest wgląd w straty
spowodowane piciem, zajęto się również stratami spowodowanymi piciem w różnych sferach ich życia, tj. zdrowie
fizyczne i psychiczne, szkody spowodowane w życiu rodzinnym, zawodowym i duchowym. W trakcie zajęć
prowadzono mikroedukację o tematyce: „Choroba alkoholowa i jej objawy", „Moje objawy uzależnienia", „Szkody
zdrowotne spowodowane piciem", „Wpływ picia na organizm", „Zalecenia dla zdrowiejących alkoholików", „Straty
i zyski spowodowane piciem alkoholu".
W zajęciach uczestniczyły osoby, które dowiadywały się o możliwościach pomocy z różnych źródeł (ulotki, prasa
lokalna , informacje GKRPA) jak również osoby, które odbyły podstawową terapię - najczęściej w Czarnym Borze i zgłosiły się do Grupy Motywacyjnej gdzie zostały objęte opieką po programie podstawowym oraz pomocą
w radzeniu sobie z głodem alkoholowym. Każdy taki przypadek traktowany był indywidualnie w zależności od
problemów jakie osoba zgłaszała. Przez okres trzech miesięcy - od kwietnia do czerwca 2003 r. w Grupie prowadzono
też indywidualne zajęcia dla młodocianej osoby. Praca skoncentrowana była wokół budowy atmosfery zaufania
i radzenia sobie z bieżącymi problemami życiowymi — szkołą i stosunkami z rodzicami. Motywowano ją do
podjęcia terapii w ośrodku leczenia uzależnień czego efektem było zgłoszenie się jej po skończeniu roku szkolnego
do Szpitala Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w Czarnym Borze. Osoba ta ukończyła w trakcie wakacji rozszerzony
program podstawowy i po wakacjach zgłosiła się na zajęcia w Grupie po dalszą pomoc. Z informacji otrzymanej od
terapeuty spotkania z tą osoba odbywają się średnio raz w miesiącu i owocują jak na razie utrzymywaniem przez nią
abstynencji, podjęciem przerwanej nauki i zaangażowaniem tego młodego człowieka w pracę społeczną na niwie
harcerstwa. Aby uzyskać większą szansę na kompleksowe zaopiekowanie się takimi osobami co jest bardzo ważne
w kontekście programu minimalizowania szkód jakie ponoszą rodziny osób uzależnionych od alkoholu, terapeuta
przekazywał kuratorom i Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informacje dot. osób przymuszanych do
leczenia oraz uczestnictwa tych osób w zajęciach.
W Grupie Wsparcia dla Osób Współuzależnionych prowadzonej przez terapeutę, odbyło się 50 spotkań,
w których uczestniczyło 156 osób – głównie żon i dorosłych dzieci alkoholików oraz narkomanii.
Na zajęciach większość czasu poświęcona była udzielaniu wsparcia kobietom współuzależnionym w ich bieżących
problemach, przede wszystkim poprzez przekazywanie informacji o sposobach obrony przed agresją męża, przyjrzenie
się i ocena skuteczności działań oraz naukę radzenia sobie z cierpieniem związanym z piciem męża. Podejmowano
działania które zmierzały do przeniesienia koncentracji osoby współuzależnionej z alkoholika na nią samą,
zainteresowanie ją własnym rozwojem i naukę radzenia sobie w trudnej sytuacji rodzinnej, dokonywania
samodzielnych i konstruktywnych dla siebie wyborów. Zrozumienie tego, co dzieje się z pijącym mężem, dlaczego nie
przestaje pić, co może w tej sytuacji zrobić, jak pomóc, w efekcie zwiększa poczucie mocy i własnego
bezpieczeństwa. Kobiety, które uczestniczą w grupie pracują na przewodniku do samozapoznania dla osób
współuzależnionych. Dla dorosłych dzieci alkoholików oprócz standardowych zajęć dotyczących edukacji o chorobie
alkoholowej opracowywane były indywidualne programy mające na celu usprawnienie ich funkcjonowania
w rodzinach i związkach, w których obecnie się znajdują, biorąc szczególnie pod uwagę destrukcyjne zachowania
wyniesione z domu rodzinnego w celu ich wyeliminowania. Grupa ściśle współpracowała z grupą samopomocową
Al.-Anon kierując osoby przychodzące na zajęcia grupy do wspólnoty Al.-Anon. Stanowiło to znakomitą formę
stymulacji tych osób do intensywniejszej pracy nad zmianą swoich zachowań jak również motywuje ich do tego kiedy
widzą efekty tej pracy u osób, które dłużej uczestniczą w programie. Dwie osoby, które deklarowały chęć podjęcia
dalszej terapii dla dorosłych dzieci alkoholików skierowano do Poradni Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia w Wałbrzychu.
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W grupie wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie prowadzonej przez terapeutę – z pomocy skorzystało
95 osób.
Osoby doświadczające przemocy w rodzinie trafiały na grupę poprzez skierowanie m.in. przez Punkt Interwencji
Kryzysowej, GKRPA. Zajęcia w grupie podzielone były na dwie części w pierwszej omawiano sprawy bieżące
w celu sprawdzenia indywidualnej sytuacji każdej uczestniczki (czy nie dochodzi do przemocy), druga część
przeznaczona była na edukację dotyczącą zjawiska przemocy. Uczestniczki zajęć korzystały z cyklu edukacyjnego
w tematach: zjawisko przemocy domowej, definicja przemocy, mity stereotypy, powiedzonka, perspektywa prawna
przemocy domowej, cechy charakterystyczne przemocy domowej, jak skutecznie powstrzymać przemoc, jak korzystać
z pomocy policji, jak zbierać dowody w sprawach karnych o znęcanie się, jak zabezpieczać dzieci przed przemocą.
W grupie uczestniczyło średnio 5-8 kobiet , odbyło się 95 rozmów indywidualnych podczas których udzielano
wsparcia emocjonalnego, pomocy psychoterapeutycznej w celu wyjścia z bezradności, przerwania przemocy.
Opracowano i realizowano dwa plany terapii, które były kontynuowane (jeden z nich to terapia dla Dorosłych Dzieci
Alkoholików). Prowadzono tematy dotyczące obszarów związanych z „przekonaniami”, które wzmacniają tendencje
autodestrukcyjne, tj. poczucie winy, obniżanie poczucia własnej wartości, uniemożliwiają poszukiwania pomocy na
zewnątrz, wzmacniają poczucie bezradności, straty i lęku przed zmianą. W spotkaniach indywidualnych oprócz osób
dorosłych brała również udział osoba nieletnia pochodząca z rodziny patologicznej, wobec której stosowano
odpowiednie elementy terapii.
W Punkcie Interwencji Kryzysowej prowadzonym przez dwóch terapeutów przyjęto 178 osób, w tym 148 osób
zgłaszających się po raz pierwszy.
Do punktu przychodziły osoby uzależnione od alkoholu, współuzależnione, uzależnione od narkotyków, tytoniu,
molestowane i wykorzystywane seksualnie, a pod koniec roku zaczęły pojawiać się w Punkcie również osoby
z sekt religijnych jednak największą ilość osób stanowiły ofiary przemocy w rodzinie. Osoby uzależnione od alkoholu
w tym sprawcy przemocy w rodzinie - 21; osoby uzależnione od narkotyków - 11; osoby uzależnione od tytoniu
- 2; osoby związane z sektami religijnymi - 2; osoby współuzależnione i ofiary przemocy w rodzime - 142.
Terapeuci po zapoznaniu się z problemami osób na prośbę współmałżonków, 21 osób skierowali do Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem zobowiązania do leczenia odwykowego. W punkcie
napisano 151 pism procesowych, pozwów sądowych oraz innych na życzenie osób. W 4 przypadkach po rozmowach
motywujących do leczenia, załatwiono wszystkie formalności związane z przyjęciem do Szpitala w Czarnym Borze
na leczenie odwykowe, ( 2 osoby ukończyły już terapię). W 1 przypadku po przekazanej informacji kobiety, były
podejrzenia o molestowanie seksualne przez męża ich 7 letniej córeczki, w trakcie późniejszych działań nie
potwierdzono wcześniejszych przypuszczeń. W 6 przypadkach terapeuci udali się do miejsc zamieszkania ofiar
przemocy w rodzinie w celu przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu i interwencji wobec sprawców. Na miejscu
udzielono wsparcia ofiarom, pouczono je jak mają przeciwdziałać przemocy w rodzinie (rozdano również ulotki
informacyjne w tym zakresie) oraz przeprowadzono rozmowy interwencyjne ze sprawcami przemocy. Do Punku
zgłaszały się również osoby wyczerpane trudami życia ze sprawcami przemocy w rodzinie - alkoholikami, rozbite
emocjonalnie, na pograniczu depresji. Z takimi osobami podejmowano pracę w zbieraniu dokumentacji w sprawie
przemocy w rodzinie oraz zajmowano się ich psychiką poprzez terapię indywidualną ewentualnie kierowano te osoby
do lekarzy specjalistów, ponieważ bardzo duży odsetek osób potrzebuje pomocy farmakologicznej od psychiatrów
lub neurologów.
Pracownicy Punktu w trakcie prowadzonych spraw występowali w roli świadków, uczestniczyli w procesach
sądowych i przesłuchaniach łącznie 27 razy. W pracy ofiarom przemocy ustalano powody zgłoszenia się do Punktu,
postawiono diagnozę problemu, opracowano system pomocy lub interwencji natychmiastowej. Następnie zbierano
dokumentację przeciwko sprawcy przemocy w rodzinie, pisano pozwy, pisma procesowe, wyjaśnienia, uzupełnienia,
apelacje, odwołania itp. W 3 przypadkach skierowano osoby do Przychodni Psychiatrycznej w Wałbrzychu celem
podjęcia leczenia.
W Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym prowadzonym przez :
- lekarza konsultanta – udzielono porady 160 osobom, z tego 32 osoby skierowano na dobrowolne leczenie
odwykowe p/alkoholowe w warunkach stacjonarnych oraz przeprowadzono 14 wizyt domowych;
- psychologa – udzielono 65 porad, w tym:
 16 porad dla osób uzależnionych od alkoholu,
 6 porad dla rodziców na temat leczenia alkoholików,
 15 porad dla żon z rodzin z problemem alkoholowym,
 8 porad dla osób z problemem uzależnienia od narkotyków,
 8 porad dla dorosłych dzieci alkoholików w tym ofiar przemocy,
 12 innych, w tym telefoniczne, anonimowe na temat leczenia osób uzależnionych.
Klub Abstynenta „Arka” - jest środowiskiem, który odgrywa ważną rolę w pracy nad trzeźwością ich członków,
tworząc środowisko wzajemnej pomocy i miejsce wsparcia. Spotkania w Klubie, umożliwiają kontakt z innymi
osobami, które mają podobne problemy jak one. Z wypowiedzi członków Klubu, praca w zespole pozwala lepiej
rozumieć siebie, swoje obawy, problemy jak również lepiej poznać swoje ograniczenia i możliwości. Jest to miejsce

i czas do wymiany informacji o sobie z gwarancją otrzymania informacji zwrotnej, która zapobiega zmanierowaniu,
usztywnieniu błędnej postawy, sprzyja lepszemu poznaniu się i uczeniu od bardziej doświadczonych kolegów
i koleżanek oraz budowaniu klimatu wzajemnego zaufania i otwartości. Jest to miejsce gdzie można nauczyć
się strategii gospodarowania czasem poprzez osobisty plan terapii, w którym osoby uzależnione od alkoholu mają
wyznaczone cele i w sposób chronologiczny uporządkowane zadania. W roku 2003 Klub zorganizował 4 wyjazdy
na Ogólnopolskie Spotkania trzeźwościowe, z których skorzystało 132 osoby, dwa szkolenia dla 59 osób na temat
„postępowania i zachowań wynikających z samotności i złości”, 4 spotkania integracyjne, w których wzięło udział
48 osób, 3 imprezy abstynenckie – udział wzięło 78 osób, dwie wyprawy w góry – udział wzięło 35 osób.
Członkowie Klubu uczestniczyli w cyklu szkoleń zorganizowanych w ramach programu „Wspólny Krok dla
Społeczności Dolnego Śląska”. Cykl obejmował 9 spotkań (Wałbrzych, Wrocław, Karpacz), łącznie w szkoleniu
udział wzięło 13 osób. Program dofinansowany był ze środków pochodzących z budżetu Województwa
Dolnośląskiego oraz środków gminnych. Uczestnictwo w szkoleniach umożliwiło społeczności klubowej pogłębienie
swojej wiedzy na temat mechanizmów choroby alkoholowej oraz podejmowanie działań celem skutecznego radzenia
sobie z problemami związanymi z przemocą w rodzinie. Z informacji otrzymanej od Prezesa Stowarzyszenia Klubu
Abstynenta „ARKA” o możliwości skorzystania z pomocy w zakresie uzależnień, współuzależnień i przemocy
w rodzinie skorzystało w Klubie 50 osób.
Ośrodek Pomocy Społecznej – udzielił osobom i rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym pomocy w formie
finansowej oraz pracy socjalnej. Program pomocy obejmował następujące zadania:
a) pracownicy socjalni przeprowadzali wywiady środowiskowe umożliwiające wykrywanie zagrożeń alkoholowych
w rodzinach oraz zaspokojenie ich potrzeb wynikających z kryzysowej sytuacji. Ściśle współpracowano,
z pedagogami szkolnymi, kuratorami oraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
b) udzielono pomocy finansowej dla 320 rodzin alkoholików w formie świadczeń: - zasiłki celowe, - zasiłki
okresowe, - realizowano pomoc w formie bonów do sklepów spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem na
podstawowe artykuły żywnościowe,
c) w roku 2003 OPS dofinansował dożywianie w szkołach i przedszkolach dla 115 dzieci i opłacił dojazd na
wypoczynek letni do Lubawki dla 12 dzieci.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej na terenie miasta i gminy Strzegom odnotowali łącznie 247 interwencji
i zdarzeń w tym:
- dotyczących spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
- 143
- kontrola placówek handlowych
- 12
- podjęcie interwencji, w których sprawca był w stanie po spożyciu alkoholu np. leżał na
chodniku ,ławce , wywołanie awantur w miejscu publicznym itp.
- 52
- osadzenie w areszcie KP Strzegom do wytrzeźwienia
- 13
- dowiezienie - doprowadzenie do domu bez osadzania w areszcie
( leżący na chodnikach innych miejscach )
- 14
- konwojowanie osób do Czarnego Boru na leczenie zamknięte
- 1
- zatrzymano nietrzeźwych kierujących
- 5
- po zgłoszeniu przez SM przewiezieni karetką pogotowia do szpitala z uwagi na upojenie alkoholowe
- 7
- sporządzono wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego VI Wydział Grodzki za spożywanie napojów
alkoholowych w miejscach publicznych
- 24
- sporządzono wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Świdnicy III Wydział
Rodzinny i Nieletnich za spożywanie napojów alkoholowych w miejscu publicznym
- 1
- ukarano mandatami karnymi za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym
- 143
Interwencje w w/w sprawach podejmowane były bezpośrednio po zgłoszeniach mieszkańców miasta i gminy, bądź też
były ujawniane przez funkcjonariuszy w toku wykonywanych czynności służbowych.
Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Strzegomiu odnotowali 580 zdarzeń z udziałem osób nietrzeźwych
i tak:
- nietrzeźwych kierujących
- 186
- wypadków drogowych pod wpływem alkoholu
0
- wypadków przy pracy pod wpływem alkoholu
2
- zakłóceń porządku publicznego pod wpływem alkoholu
- 14
- wykroczeń pod wpływem alkoholu
- 378
- ilość zatrzymanych do wytrzeźwienia w Policyjnej Izbie Zatrzymań
- 218
Ponadto w 2003 roku Komisariat Policji kontynuował prowadzenie procedury Niebieskiej Karty:
- ilość sporządzonych Niebieskich Kart
- 78
- ilość sprawców przemocy domowej
- 78
- ilość sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu
- 70
- ilość wszczętych postępowań sprawdzających w trybie art. 307 kpk na podstawie Niebieskich kart - 39
- ilość dochodzeń z art. 207 kk wszczętych na podst. Niebieskich Kart
- 28

Informacje z Referatu Inicjatyw Gospodarczych
Uchwałą Nr 93/02 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia liczby punktów
sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Strzegom miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych Rada Miejska określiła limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych – (za wyjątkiem
piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości 95 punktów oraz
limit punktów
sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży w ilości 35 punktów.
Według stanu na dzień 1 stycznia 2004r., z wyżej uchwalonego limitu punktów sprzedaży wykorzystano:
- 80 punktów sprzedaży
napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży - detal,
(o 3 punkty sprzedaży mniej niż w 2002r.).
- 18 punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży - gastronomia
(o 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych mniej niż w 2002r.).
Na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
przypada - 325 mieszkańców naszej gminy (w 2002r. - 301 mieszkańców), natomiast w odniesieniu do osób
dorosłych - powyżej 18 roku życia - 250 mieszkańców (w 2002r.- 235 mieszkańców).
Na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży przypada - 1.177
mieszkańców (w 2002r. - 1090 mieszkańców), a w odniesieniu do osób dorosłych - powyżej 18 roku życia 907 mieszkańców (w 2002r. – 848 mieszkańców).
Pod uwagę wzięto wszystkie punkty sprzedaży napojów alkoholowych, w tym prowadzące tylko sprzedaż piwa.
Liczbę punktów sprzedaży detalicznej i gastronomicznej w gminie według rodzaju sprzedawanego alkoholu - stan
na dzień 01.01.2004r. przedstawiają zestawienia I i II, natomiast liczbę wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w 2003r. – zestawienie III.
I
L.P.

1.
2.
3.

Punkty
sprzedaży
napojów
alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
wg zawartości alkoholu - d e t a l
do 4,5% i piwo
do 4,5% i piwo i pow. 4,5% do 18%
do 4,5% , pow. 4,5% do 18% i pow.18%

Detal

-

ogółem

Liczba punktów – stan 01.01.2004
w tym :
Ogółem
Miasto
Gmina
7
5
2
28
8
20
52
32
20

87

45

42

II
L.P.

1.
2.

Punkty
sprzedaży
napojów
alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wg
zawartości alkoholu - g a s t r o n o m i a
do 4,5% i piwo
do 4,5% i piwo i pow. 4,5% do 18%

3.
4.

do 4,5% i piwo i
pow.18%
do 4,5% i piwo, pow. 4,5% do 18% i pow.18%

Gastronomia

- ogółem

Liczba punktów – stan 01.01.2004
w tym:
Ogółem
Miasto
Gmina
6
4
2
1
1
3
14

2
11

1
3

24

17

7

III
Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Ogółem:
Detal
+
gastronomia

151

Razem

D e
do 4,5%
alkoholu
oraz na
piwo

t a l
pow.4,5%
do18% (za
wyjątkiem
piwa)

126

49

45

pow.18%
alkoholu

Razem

32

25

w 2003 r.

Gastronomia
do 4,5% pow.4,5% do
alkoholu
18% (za
pow.18%
oraz na
wyjątkiem
alkoholu
piwo
piwa)

11

7

7

6

