SPRAWOZDANIE
z realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w Gminie Strzegom za 2014 r.
Zgodnie z Uchwałą Nr 80/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 23 października 2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów na 2014r.
oraz Uchwałą Nr 71/09 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 listopada 2009 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2010-2015
w 2014 r. zrealizowano następujące zadania:

Zadania

-

-

-
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Przeciwdziałanie Narkomanii
Rozdział 85153
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Plan
na rok 2014

Przekazane
środki
finansowe
zgodnie
z umową
w 2014
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8.175,00 zł

15.000,00 zł

§

Pozostało

9

10

11

13.000,00
zł

13.000,00
zł

__

2

3

35.000,00 zł

26.825,00 zł

26.825,00 zł ___

prowadzenie Grupy Motywacyjnej dla osób z problemem
alkoholowym i narkomanii
(2 x w tygodniu w środy 3 godz. i piątki 3 godz.)

10.930,00 zł

10.930,00 zł § 282

5.000,00 zł

5.000,00 zł

§ 282

prowadzenie Grupy Wsparcia dla osób współuzależnionych
i ofiar przemocy domowej
(1 x w tygodniu w środy 3 godz.)

4.965,00 zł

4.965,00 zł

§ 282

3.000,00 zł

3.000,00 zł

§ 282

10.930,00 zł

10.930,00 zł § 282

5.000,00 zł

5.000,00 zł

§ 282

1
1.

Przeciwdziałanie Alkoholizmowi
Rozdział 85154

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacji dla osób uzależnionych: udzielanie rodzinom,
w których występują w/w problemy, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie:

prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej
(2 x w tygodniu w środy 3 godz. i piątki 3 godz.)

2.000,00 zł

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działania na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo –
wychowawczych i socjoterapeutycznych:
wspieranie rozwoju środowiskowych klubów młodzieżowych
w środowiskach lokalnych, organizacja czasu wolnego dla
młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, prowadzenie
zajęć socjoterapeutycznych (TPD Koło),
-

-

-

-

-

-

rozwój środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych
w środowiskach lokalnych, organizacja czasu wolnego dla
dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo (Stowarzyszenie
Wspierania Kultury w Gminie Strzegom ”AKCJA”)
propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
szkolnej z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych
skutkami alkoholizmu, narkomanii poprzez organizację
pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych (UKS „LO”)
szkolnej z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych
skutkami alkoholizmu, narkomanii poprzez organizację
pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych (Ludowy Klub
Sportowy „Stragona”)
propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
szkolnej z rodzin zagrożonych patologią społeczną poprzez
organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych pod
opieką trenera środowiskowego na boisku przy Publicznej
Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzegomiu (Stowarzyszenie
Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela
Makuszyńskiego w Strzegomiu „Przyjaciele Czwórki”)
organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych z programem
profilaktycznym lub terapeutycznym dla dzieci i młodzieży
szkolnej z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym,
problemami narkomanii przez UKS „LO” w Strzegomiu.
organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych z programem
profilaktycznym lub terapeutycznym dla dzieci i młodzieży
szkolnej z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym,
problemami narkomanii przez Stowarzyszenie Pedagogów
i Psychologów Gminy Strzegom.

249.000,00 zł 248.776,16 zł 246.479,91 zł

__

20.000, 00 zł

19.740,00 zł

§ 282

68.000,00 zł

67.433,87*zł § 282

42.000,00 42.000,00zł
zł

§ 282

14.071,16 zł 13.224,00** zł § 282

9.928,84 zł 9.928,84 zł

§ 282

6.480,00zł

§ 282

(566,13 zł)

(847,16 zł)

6.000,00 zł

6.000,00 zł

§ 282

5.053,00 zł

5.053,00 zł

§ 282

10.000, 00 zł

10.000,00 zł

10.000, 00 zł § 282

9.944,00 zł

§ 282

223,84 zł

115.000,00 zł 104.013,84 103.767,88
zł
zł

13.000,00
zł

12.900,00
zł

6.480,00zł

__

§ 282

10.986,16 zł

- organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych z programem
profilaktycznym lub terapeutycznym dla dzieci i młodzieży
szkolnej z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym,
problemami narkomanii przez Uczniowski Klub Sportowy
„Aktywna Kostrza” Kostrza.
- organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych z programem
profilaktycznym lub terapeutycznym dla dzieci i młodzieży
szkolnej z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym,
problemami narkomanii przez Koło Przyjaciół Dzieci
„Copernicus” przy PSP Nr 2 w Strzegomiu .
- organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych z programem
profilaktycznym lub terapeutycznym dla dzieci i młodzieży
szkolnej z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym,
problemami narkomanii przez Stowarzyszenie Mieszkańców
Na Rzecz Rozwoju Wsi Stanowice
- organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych z programem
profilaktycznym lub terapeutycznym dla dzieci i młodzieży
szkolnej z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym,
problemami narkomanii przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła”
w Rogoźnicy.
- organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych z programem
profilaktycznym lub terapeutycznym dla dzieci i młodzieży
szkolnej z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym,
problemami narkomanii przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela
Makuszyńskiego w Strzegomiu „Przyjaciele czwórki”
- organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych z programem
profilaktycznym lub terapeutycznym dla dzieci i młodzieży
szkolnej z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym,
problemami narkomanii przez Stowarzyszenie Wspierania
Kultury w Gminie Strzegom (”AKCJA”)
- organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym
lub terapeutycznym dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin
zagrożonych problemem alkoholowym, problemami narkomanii
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego
w Strzegomiu „Przyjaciele Czwórki”.
- organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym
lub terapeutycznym dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin
zagrożonych problemem alkoholowym, problemami narkomanii
przez Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Piotra i Pawła.

___

___

2.000,00 zł 2.000,00 zł

§ 282

___

___

4.000,00 zł 4.000,00 zł

§ 282

___

___

2.000,00 zł

1.854,04 zł

§ 282

2.000,00 zł 2.000,00 zł

§ 282

7.000,00 zł 7.000,00 zł

§ 282

4.000,00 zł

4.000,00 zł

§ 282

3.000,00 zł

3.000,00 zł

§ 282

4.500,00 zł

4.500,00 zł

§ 282

8.800,00 zł

8.800,00 zł

§ 282

- organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym
lub terapeutycznym dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin
zagrożonych problemem alkoholowym, problemami narkomanii
przez Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół
Specjalnych w Strzegomiu”.
- organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym
lub terapeutycznym dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin
zagrożonych problemem alkoholowym, problemami narkomanii
przez Koło Przyjaciół Dzieci „Copernicus” przy PSP Nr 2
w Strzegomiu”.
- organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym
lub terapeutycznym dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin
zagrożonych problemem alkoholowym, problemami narkomanii
przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Olszany.
- organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym
lub terapeutycznym dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin
zagrożonych problemem alkoholowym, problemami narkomanii
przez Stowarzyszenie Mieszkańców Na Rzecz Rozwoju Wsi
Stanowice.
- organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym
lub terapeutycznym dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin
zagrożonych problemem alkoholowym, problemami narkomanii
przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Gimnazjum nr 2
im. Jana Pawła II w Strzegomiu
- organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym
lub terapeutycznym dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin
zagrożonych problemem alkoholowym, problemami narkomanii
przez Uczniowski Klub Sportowy „Aktywna Kostrza” Kostrza.
- organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym
lub terapeutycznym dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin
zagrożonych problemem alkoholowym, problemami narkomanii
przez Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów Gminy
Strzegom.
- prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w placówkach
szkolnych (Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów
Gminy Strzegom)
- prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w placówkach
szkolnych (Koło Przyjaciół Dzieci „Copernicus” przy PSP Nr 2
w Strzegomiu)
- realizacja programu profilaktycznego „Młodość bez narkotyków”
(TPD Zarząd Oddziału Miejsko -Gminnego w Strzegomiu)

2.000,00 zł

1.975,04 zł

§ 282

2.200,00 zł

2.200,00 zł

§ 282

___

___

6.000,00 zł

6.000,00 zł

§ 282

3.000,00 zł

3.000,00 zł

§ 282

9.000,00 zł

9.000,00 zł

§ 282

13.700,00 zł

13.700,00 zł

§ 282

13.000,00 zł

13.000,00 zł

§ 282

3.000,00 zł

3.000,00 zł

§ 282

2.540,00 zł

2.540,00 zł

§ 282

3.800,00 zł 3.800,00zł

§ 282

7.200,00 zł 7.200,00 zł

§ 282

2.000,00 zł 2.000,00 zł

§ 282

- realizacja programu profilaktycznego „Młodzi liderzy przeciw
nałogom” (Stowarzyszenie Wspierania Kultury w Gminie
Strzegom ”AKCJA”)
- organizacja kampanii, festynów, spektakli, imprez rozrywkowych
i sportowych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin mające wyraźne
odniesienie profilaktyczne ( Parafia Najświętszego Zbawiciela
Świata i Matki Bożej Szkaplerznej)
- organizacja kampanii, festynów, spektakli, imprez rozrywkowych
i sportowych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin mające wyraźne
odniesienie profilaktyczne (TPD Koło przy ŚKM)
- organizacja kampanii, festynów, spektakli, imprez rozrywkowych
i sportowych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin mające wyraźne
odniesienie profilaktyczne (UKS „LO”)
- koszty zakupu zestawów pomocy medycznej ASII do kampanii
informacyjno - edukacyjnej dla Komisariatu Policji w Strzegomiu
- koszty zakupu testów narkotycznych dla Komisariatu Policji
w Strzegomiu
3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób
fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów
alkoholowych

32.400,00 zł

- pokrycie kosztów wynajmowania pomieszczeń w Domu
Parafialnym dla Grupy Motywacyjnej, Grupy Wsparcia i Punktu
Interwencji Kryzysowej
- wspieranie działalności klubu Abstynenta "ARKA"
(pokrycie kosztów wyjazdów na spotkania trzeźwościowe, zajęć
z terapeutą, obchody dnia trzeźwości).
4. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem
przepisów określonych w art. 131 i art. 15 ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego
5. Wspieranie zatrudnienia socjalnego

2.492,00 zł

1.950,00 zł

§ 282

17.000,00 zł

17.000,00 zł

§ 282

8.500,00 zł

8.500,00 zł

§ 282

11.500,00 zł

11.500,00 zł

§ 282

1.420,00 zł

1.420,00 zł

§ 421

30.508,00 zł

30.088,00 zł

__

18.000,00 zł

18.000,00 zł

§440

12.508,00 zł 12.088,00 zł

1.892,00 zł

§282

1.000,00 zł

__

__

__

1.000,00 zł

2.000,00 zł

__

__

__

2.000,00 zł

1.000,00 zł 1.000,00 zł

§ 282

1.605,00 zł 1.605,00 zł

§ 421

6. Realizacja zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w tym: wynagrodzenie dla członków
Komisji, koszty badań biegłych (psychologa i psychiatry),
wywiady środowiskowe, doposażenie, materiały pomocnicze,
materiały edukacyjne, kontrola placówek handlowych – koszty
dojazdu,

41.101,22 zł

41.101,22 zł

__

- opłaty sądowe, koszty badań biegłego psychologa i psychiatry
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (badania 6 osób na
wniosek GKRPA)

4.246,34 zł

4.246,34 zł

§ 451

- koszty szkolenia członków GKRPA

4.300,00 zł

4.300,00 zł

§ 430

- zakup materiałów edukacyjnych dla GKRPA

1.071,35 zł

1.071,35 zł

§ 421

- koszty przesyłki materiałów edukacyjnych dla GKRPA
- - wynagrodzenia dla członków GKRPA

Razem

51.600,00 zł

67,53 zł
31.416,00 zł
371.000,00 zł 347.210,38 zł

10.498,78 zł

67,53 zł § 430
31.416,00 zł § 417
344.494,13zł

(+ 1.413,29 zł)

X

23.789,62 zł

130.000,00

117.013,84 116.767,88
zł
zł

X

12.986,16 zł

* Stowarzyszenie Wspierania Kultury w Gminie Strzegom ”AKCJA” - do wydatkowania była kwota 68.000,00 zł – wydatkowano kwotę 67.433,87 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków
finansowych po 01.01.2015 r. w kwocie 566,13 zł;

** Uczniowski Klub Sportowy „LO” – do wydatkowania była kwota 14.071,16 zł – wydatkowano kwotę 13.224 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków finansowych po 01.01.2015 r. w kwocie
847,16 zł;
Na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii
w roku 2014 zaplanowano ogółem:
501.000,00 zł
w tym na:
- 851/85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) – 371.000,00 zł w tym: § 282 - 287.000 zł , § 411 – 1.000 zł, § 412 – 400 zł, § 417 - 31.600 zł § 421 – 4.000 zł
§ 440 -18.000zł, § 451 – 18.000 zł.
- 851/85153 (przeciwdziałanie narkomanii)

- 130.000,00 zł w tym: § 282 – 125.000 zł, § 411 - § 440 § 451 - -

§ 412 - -

§ 417 -

-

§ 421 – 2.000 zł

§ 430 – 11.000 zł,
§ 430 - 3.000 zł,

Wydatki za 2014 r. – OCHRONA ZDROWIA 130/851, w tym: na przeciwdziałanie alkoholizmowi -– 130/851/85154 oraz na zwalczanie narkomanii -– 130/851/85153
Razem: 851/85154 – 344.494,13 zł, w tym: § 282 - 285.386,20 zł , § 411 (+ 1.413,29 zł)
§ 451 – 4.246,34 zł.

-

§ 412 -

Razem: 851/85153 - 116.767,88 zł, w tym: § 282 – 115.162,88zł, § 411 - § 451 - -

§ 412 -

-

§ 417 - 31.416,00 zł § 421 – 2.491,35 zł
-

§ 417 -

-

§ 430 – 4.367,53 zł, § 440 -18.000 zł,

§ 421 – 1.605,00 zł § 430 -

-

§ 440 -

-

SPRAWOZDANIE
z realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii w Gminie Strzegom za 2014 r.
Zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1356 ze zm.) dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele. Zadania, o których mowa
w Uchwale Nr 80/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 23 października 2013 r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2014 oraz Uchwale
Nr 71/09 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2010 – 2015 były finansowane z uzyskanych dochodów
pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ogółem zaplanowano
501.000 zł, a wydatkowano 462.675,30 zł, w tym: (rozdział 85154 „przeciwdziałanie alkoholizmowi” –
zaplanowano 371.000 zł, wydatkowano 345.907,42 zł i rozdział 85153 „przeciwdziałanie narkomanii” –
zaplanowano 130.000 zł, wydatkowano 116.767,88 zł). Realizacja Gminnego Programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2014 była kontynuacją
zadań kierunków zawartych w dotychczas przyjętych przez Radę Miejską w Strzegomiu programach
dla gminy Strzegom z wykorzystaniem danych zawartych w opracowanej w roku 2013 diagnozie lokalnych
zagrożeń społecznych dla gminy Strzegom. Realizacja zadań miała m.in. na celu:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych: udzielanie
rodzinom, w których występują w/w problemy, pomocy psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
- W Grupie Motywacyjnej dla osób z problemem alkoholowym i narkomanii prowadzonej przez dwóch
terapeutów 2 x w tygodniu przyjęto 1.071 osób. Udzielono pomocy w zakresie:
1. zwiększenia świadomości na temat problemu alkoholowego, narkomanii, lekomanii i tytoniu,
2. motywacji do podjęcia leczenia oraz opieki nad osobami opuszczającymi zakłady lecznictwa
odwykowego,
3. prowadzenia warsztatów, zapobieganie nawrotom choroby alkoholowej,
4. prowadzenia rozmów indywidualnych oraz pomocy w rozwiązywaniu życiowych problemów
związanych z uzależnieniem,
5. budowania motywacji do dalszego utrzymywania abstynencji i trzeźwienia,
6. przeprowadzenia sesji rodzinnych na życzenie klienta.
Uczestniczący w grupie, edukowani są na temat choroby alkoholowej, jej rozwoju oraz następstw. Dokonują
wglądu w różne obszary swojego życia. Szereg osób korzysta z kontaktów indywidualnych, gdzie
wielokrotnie przychodzą z rodziną. Członkowie rodziny mają możliwość skorzystania z pomocy dla siebie
i są kierowani do grupy dla osób współuzależnionych, a także są edukowani przez terapeutów Punktu
Interwencji Kryzysowej o ich sytuacji prawnej.
- W Grupie Wsparcia dla Współuzależnionych i Ofiar Przemocy Domowej prowadzonej przez terapeutę
1 x w tygodniu udział wzięły 283 osoby dotknięte przemocą w rodzinie, współuzależnieniem
oraz problemami wynikającymi z innych dysfunkcji życiowych. Udzielono pomocy w zakresie:
1. wsparcia ofiarom przemocy domowej, współuzależnionym, DDA (Dorosłym Dzieciom Alkoholików)
i DDD (Dorosłym Dzieciom Dysfunkcyjnym),
2. rozwiązywania doraźnych życiowych problemów związanych z uzależnieniem,
3. doraźnej pomocy prawnej, administracyjnej i edukacyjnej; przeprowadzono rozmowy terapeutyczne,
4. prowadzenia sesji rodzinnych pojednawczych oraz interwencji rodzinnych.
Metodą pracy w grupie było m.in.: mikroedukacja na temat uzależnienia, przemocy w rodzinie, poradnictwo
prawne w zakresie interwencji wobec sprawcy przemocy w rodzinie, ćwiczenia, które miały za zadanie
poprawienie samopoczucia, własnej wartości oraz zmian zachowania, które destrukcyjnie wpływały na ich
stan psychiczny i fizyczny. Praca w grupie i udział w konsultacjach indywidualnych miała na celu: zmianę

zachowań, zmotywowanie do działań obronnych, zmniejszenie poczucia osamotnienia, uzyskanie wsparcia,
zwiększenie świadomości praw osobistych, autodiagnoza (mówienie o przemocy i współuzależnieniu bez
lęku i wstydu „muszę o tym mówić głośno”), wyjście z bezradności, ulga w napięciu emocjonalnym. W czasie
rozmów indywidualnych i grupowych osoby otrzymywały broszurki i niezbędne materiały dot. problemu.
- W Punkcie Interwencji Kryzysowej - prowadzonym przez dwóch terapeutów 2 x w tygodniu przyjęto 598
osób. Do punktu zgłaszają się w przeważającej ilości osoby bite i maltretowane, ofiary przemocy domowej,
współuzależnione, osoby występujące w podwójnej roli, jako ofiary i współuzależnione, dorosłe dzieci
alkoholików oraz rodzice z problemem uzależnienia swoich dzieci. Osoby te zwracają się o poradę jak mają
postępować i co zrobić w pierwszej kolejności ze swoim problemem. W punkcie zajmowano się tymi
sprawami od początku do końca, łącznie z przesłuchaniami w prokuraturze i w sądzie. Zajmowano się
udzielaniem pomocy w zakresie:
1. zapobiegania przemocy domowej,
2. wsparcia dla ofiar przemocy domowej, terapia w indywidualnym kontakcie,
3. interwencji w domu i różnych instytucjach w sprawie przemocy domowej (policja),
4. prowadzenia szerokiego zakresu zajęć edukacyjnych, warsztatów i prelekcji,
5. motywowania do podjęcia leczenia, kierowania na leczenie,
6. przygotowania interwencji rodzinnych i sesji rodzinnych,
7. porad administracyjnych, prawnych, pisania pism procesowych,
8. diagnozowania na każdym etapie chorobowym osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków,
9. pomocy w radzeniu sobie w sytuacji przynależności do grup subkulturowych i sekt religijnych,
10. problemów małoletnich w związku z narkotykami
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działania na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących
w
pozalekcyjnych
programach
opiekuńczo
–
wychowawczych
i socjoterapeutycznych.
- Wspieranie rozwoju środowiskowych klubów młodzieżowych w środowiskach lokalnych,
organizacja czasu wolnego dla młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, prowadzenie zajęć
socjoterapeutycznych (TPD) – Środowiskowy Klub Młodzieżowy realizował zadanie w terminie
od 13 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Z oferty klubu TPD korzystało średnio w miesiącu ok. 60 osób.
Do klubu uczęszczała młodzież ze szkół średnich oraz gimnazjalnych z terenu miasta i gminy Strzegom,
a także z innych miejscowości Powiatu Świdnickiego. Były to głównie osoby z rodzin o obniżonym statusie
materialnym i niewydolnych wychowawczo w wieku od 15 -19 lat. Klubowicze mieli możliwość korzystania
z zajęć sportowych, zajęć informatycznych oraz plastycznych a także uczestniczenia w sekcji artystycznej.
Uczestnicy klubu mieli również możliwość skorzystania z pomocy specjalistów: psychologa oraz pedagoga.
Służyli oni pomocą w zakresie rozwiązywania problemów, podejmowania trudnych decyzji, a także udzielali
pomocy w nauce. Prowadzone były również zajęcia socjoterapeutyczne, gastronomiczne oraz zajęcia Teatru
Ruchowego. W ramach działania Środowiskowego Klubu Młodzieżowego organizowane były konkursy,
turnieje, spotkania oraz wyjazdy. Głównym założeniem klubu było zapewnienie wychowankom opieki oraz
wyżywienia.
- Rozwój środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych w środowiskach lokalnych,
organizacja czasu wolnego dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo (Stowarzyszenie
Wspierania Kultury w Gminie Strzegom „Akcja”) - zadanie realizowano w terminie od 13 stycznia 2014 r.
do 31 grudnia 2014 r. Z oferty świetlic korzysta ogółem 120 dzieci. Głównym celem był rozwój
środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych w Gminie Strzegom, organizacja czasu wolnego
zarówno podczas roku szkolnego jak i wakacji dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo. Dzieci
podczas realizacji zadania brały udział w różnorodnych zajęciach: plastycznych, artystycznych, teatralnych,
zręcznościowych oraz zajęciach wyjazdowych – do teatru, na kręgielnię, halę sportową w Goczałkowie,
basen kryty w Świebodzicach oraz do westernowego miasteczka w Karpaczu. W świetlicach zostały
zorganizowane zajęcia pozwalające na zapewnienie jej wychowankom opieki, dożywiania, pomocy
w rozwiązywaniu trudności życiowych, rodzinnych, szkolnych, Zajęcia prowadzone są przez zatrudnionych

przez Stowarzyszenie Wspierania Kultury w Gminie Strzegom „Akcja” pracowników posiadających
odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie pedagogiczne.
- Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin niewydolnych
wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu, narkomanii poprzez pozalekcyjną organizację
zajęć sportowo-rekreacyjnych:
 (Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego
w Strzegomiu „Przyjaciele Czwórki”) – termin realizacji zadania od 14 marca 2014r.
do 15 listopada 2014r. W sumie w przedsięwzięciu uczestniczyło 5.721 osób. Dzieci i młodzież
Strzegomia z rodzin patologicznych uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych, co poszerzyło ich
wiedzę na temat uzależnień i sposobów radzenia sobie z tym problemem. Czynne uprawianie
aktywności ruchowej pozytywnie wpłynęło na rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży.
 (Uczniowski Klub Sportowy „LO”) - zadanie realizowano w terminie od 13 stycznia 2014r.
do 19 grudnia 2014r. Ogółem w roku 2014 UKS „LO” przeprowadził zajęcia dla następującej liczby
osób: zajęcia sportowe - 80 osób, zajęcia z rytmiki i muzyki - 20 osób, zajęcia na strzelnicy 90
osób. Dodatkowo z dożywienia skorzystało 130 osób. Zajęcia odbywały się od poniedziałku
do piątku w godzinach popołudniowych. Wymienione wyżej formy zajęć rekreacyjno - sportowych
umożliwiły młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu,
narkomanii aktywne spędzanie czasu wolnego oraz wskazanie sposobów dbania o prawidłowy
rozwój psychofizyczny młodego człowieka. Zorganizowano również dożywianie młodzieży objętych
programem.
 Ludowy Klub Sportowy „Stragona” Strzegom - realizacja zadania przebiegała w terminie
od 1 lutego 2014r. do 31 października 2014r. z udziałem 100 osób. Klub zorganizował szkółkę
jeździecką dla dzieci i młodzieży z rodzin o niskim statusie społecznym, z rodzin niewydolnych
wychowawczo, dotkniętych problemami alkoholizmu i narkomanii. Zajęcia jazdy konnej
z elementami hipoterapii odbywały się jednorazowo dla każdej z odwiedzających ośrodek grup.
Prowadziło je w sumie 2 instruktorów jazdy konnej oraz hipoterapeuta. Klub zapewnił transport
na zajęcia ze Strzegomia i z powrotem oraz ciepły posiłek dla dzieci i młodzieży.
- Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych z programem profilaktycznym lub
terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, problemami
narkomanii przez:
 Koło Przyjaciół Dzieci „Copernicus” przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Strzegomiu
- realizacja zadania przebiegała w terminie od 10 lutego 2014r. do 21 marca 2014r. z udziałem 45
osób. Przeprowadzone podczas zimowiska zajęcia propagowały zdrowy styl życia i aktywne formy
spędzania wolnego czasu oraz działania mające na celu wspólną zabawę na świeżym powietrzu,
basenie, lodowisku, kinie i w parku rozrywki.
 Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Rogoźnicy - w realizowanym zadaniu od dnia 1 lutego 2014 r.
do dnia 15 marca 2014 r. wzięło udział 20 dzieci. Przeprowadzone zostały 2 wyjazdy na lodowisko
oraz wycieczka do Ząbkowic, Kłodzka i Barda Śląskiego. Działania te miały charakter profilaktyczny
oraz terapeutyczny. W trakcie spotkań prowadzono z dziećmi rozmowy mające na celu
uświadomienie, jak szkodliwe w skutkach jest stosowanie środków odurzających.
 UKS „LO” Strzegom – termin realizacji zadania od 17 lutego 2014r. do 7 marca 2014r.
W sumie w przedsięwzięciu uczestniczyło 307 osób. Młodzież ze szkół gimnazjalnych oraz
ponadgimnazjalnych miała zagospodarowany wolny czas podczas ferii zimowych. Uczniowie
skorzystali z licznych wyjazdów do kina w Wałbrzychu, do opery we Wrocławiu. Zostały
przeprowadzone II mistrzostwa Sudoku. Zorganizowano również dla młodzieży dyskotekę.
 Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów Gminy Strzegom – realizacja zadania przebiegała
w terminie od 17 lutego 2014r. do 21 lutego 2014r. Zajęciami objęto 135 dzieci z 9 szkół z terenu
miasta Strzegom. Dzieci brały udział w zajęciach sportowych, gdzie rywalizowały ze sobą
w poszczególnych konkurencjach oraz wspaniale się bawiły. W czasie zimowiska zaplanowane były
również wycieczki po Strzegomiu dzięki którym uczestnicy poznali to co dla Strzegomia jest
najbardziej charakterystyczne i cenne. Ponadto dzieci uczyły się jazdy na łyżwach.









Stowarzyszenie UKS „Aktywna Kostrza” – w realizowanym zadaniu od dnia 17 lutego 2014 r.
do dnia 21 lutego 2014 r. wzięło udział 40 dzieci. Uczestnicy mieli zapewnione dwa wyjazdy:
do Czekoladziarni we Wrocławiu oraz do kina w Świdnicy. Dzieci brały udział w zajęciach
profilaktycznych o charakterze plastycznym, teatralnym, muzycznym i sportowym.
Stowarzyszenie Mieszkańców Na Rzecz Rozwoju Wsi Stanowice - realizacja zadania
przebiegała w terminie od 17 lutego 2014r. do 21 lutego 2014r. z udziałem 50 osób. W trakcie
zimowiska zorganizowano 2 wyjazdy do wodnego centrum rekreacji i wypoczynku w Świebodzicach.
Wyjazdy do kina i lodowisko w Strzegomiu.
Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego
w Strzegomiu „Przyjaciele Czwórki” - zadanie realizowano w terminie od 3 lutego 2014r.
do 15 kwietnia 2014r. Udział w zimowisku wzięło 45 osób. Dzieci uczestniczyły w zajęciach
profilaktycznych, w wycieczce do Zamku Książ, wycieczce na krytą pływalnię do Jawora. Uczestnicy
zimowiska skorzystali także z posiłków.
Stowarzyszenie Wspierania Kultury w Gminie Strzegom ”AKCJA” - termin realizacji zadania od 3 lutego 2014 r. do 30 marca 2014r. W zadaniu udział wzięło 27 osób. Zorganizowano wyjazd
do Karpacza. Wykwalifikowana kadra zapewniła uczestnikom wyjazdu właściwą opiekę. Zajęcia
przez nich prowadzone wskazały na demoralizujący wpływ używek oraz sposób na ich omijanie
i alternatywny sposób spędzania wolnego czasu.

- Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym lub terapeutycznym dla dzieci
i młodzieży szkolnej z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, problemami narkomanii
przez:
 Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół Specjalnych - zadanie wykonano
w terminie od 25 czerwca 2014r. do dnia 25 lipca 2014r. W zadaniu udział wzięło 16 osób.
Zorganizowano dwie wycieczki wyjazdowe oraz warsztatowe zajęcia profilaktyczne na temat
wszelkiego rodzaju uzależnień.
 Koło Przyjaciół Dzieci „Copernicus” przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Strzegomiu
- realizacja zadania przebiegała w terminie od 16 czerwca 2014r. do 31 lipca 2014r. z udziałem 90
osób. Organizatorzy wskazali uczestnikom półkolonii możliwości spędzania wolnego czasu
w sposób aktywny. Zajęcia sportowe w sali sportowej oraz na basenie i świeżym powietrzu
przyczyniły się do poprawy kondycji fizycznej dzieci.
 Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II - termin realizacji
zadania - od 30 czerwca 2014 r. do 30 sierpnia 2014r. Programem objętych było 30 osób.
Zorganizowano wyjazdy na basen, do kina, Muzeum Kupiectwa. Zapewniono codziennie posiłek,
ciekawe zajęcia, inspirujące wyjazdy i moc atrakcji.
 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Olszany - w okresie od 2 czerwca 2014r. do 31 lipca 2014 roku
zorganizowano wyjazd do Międzywodzia dla dzieci i młodzieży z rodzin, w większości borykających
się z problemami materialnymi oraz z problemem alkoholizmu i przemocy. Celem zadania było
stworzenie szansy wypoczynku i rekreacji. W przedsięwzięciu udział wzięło 38 dzieci.
 Uczniowski Klub Sportowy „Aktywna Kostrza” Kostrza - termin realizacji zadania - od 30
czerwca 2014 r. do 6 lipca 2014r. Zajęciami w ramach kolonii w Kołobrzegu objęto 40 uczniów.
Uczestnicy zwiedzili Kołobrzeg i Międzyzdroje. Dzieci przez siedem dni brały udział w 6 zajęciach
profilaktycznych o charakterze plastycznym, teatralnym, muzycznym i sportowym. Uczestniczyły
również w treningach plażowej piłki siatkowej.
 Rzymskokatolicką Parafię p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła - zadanie wykonano w terminie
od 3 czerwca 2014r. do dnia 31 sierpnia 2014r. W zadaniu udział wzięło 44 osoby. Celem koloni
w Mrzeżynie było stworzenie uczestnikom warunków do wypoczynku letniego, jak również promocja
zdrowego stylu życia i profilaktyka uzależnień.
 Stowarzyszenie Wsi Stanowice - zadanie wykonano w terminie od 24 czerwca 2014r. do dnia
6 lipca 2014r. W zadaniu udział wzięło 30 osób. W trakcie pobytu w Pobierowie dzieci poszerzyły
swoją wiedzę geograficzną i społeczną poprzez realizację programu profilaktycznego pt. „Alkohol
i narkotyki to zguba”.



Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów Gminy Strzegom - termin realizacji zadania - od 30
czerwca 2014 r. do 11 lipca 2014r. Zajęciami w ramach półkolonii objęto 90 uczniów z 6 placówek.
Do udziału w półkolonii pedagodzy szkolni zakwalifikowali dzieci, które wychowywane są
w rodzinach dysfunkcyjnych. Dzieci brały udział w zajęciach z zakresu profilaktyki uzależnień,
chodziły na halę sportową, jeździły na wycieczki oraz korzystały z kąpieli wodnych. Zajęcia
profilaktyczne prowadzone były w formie warsztatów, przez co cieszyły się dużym zainteresowaniem
ze strony uczestników.
 Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego
w Strzegomiu „Przyjaciele Czwórki” - zadanie realizowano w terminie od 2 czerwca 2014r.
do 31 sierpnia 2014r. Udział w wypoczynku wzięło 45 osób. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach
sportowych na sali gimnastycznej i rekreacyjno-sportowych na basenie, w zajęciach profilaktycznych
z zakresu uzależnień oraz w wycieczce do Wrocławia do Loopys World.
- Organizacja kampanii, festynów, spektakli, imprez rozrywkowych i sportowych dla dzieci
i młodzieży mających wyraźne odniesienie profilaktyczne:
 Parafia Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki Bożej Szkaplerznej (NMP z Góry Karmel) zadanie wykonano w terminie od 1 czerwca 2014r. do dnia 30 czerwca 2014r. W festynie udział
wzięło około 1.200 osób. Dzieci i młodzież wraz z rodzinami wykazali się wysokim poziomem
wiedzy, umiejętności na temat szkodliwości używek na organizm ludzki oraz zdolnościami
plastycznymi.
● Uczniowski Klub Sportowy „LO” Strzegom - zadanie zostało wykonane w terminie od dnia
3 listopada 2014r. do dnia 30 listopada 2014r. Głównym celem przedsięwzięcia było podniesienie
świadomości społecznej na temat negatywnego wpływu substancji psychoaktywnych oraz
wskazanie młodzieży konstruktywnych form spędzania czasu wolnego bez zażywania substancji
psychoaktywnych. Dzięki przedstawieniu teatralnemu pt. „Fragmenty Skrzypka na dachu” oraz
poprzedzającym je przygotowaniom, młodzież miała możliwość rozwijania własnej kreatywności
i talentów. Uwaga adolescentów została zaabsorbowana literaturą piękną, teatrem oraz twórczym
spędzaniem wolnego czasu. Uczestnictwo w warsztatach teatralnych prowadzonych przez aktorów
wpłynęło na doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji, radzenia sobie ze stresem
podczas wystąpień publicznych, co wpływa także na prawidłowe funkcjonowanie w codziennym
życiu i unikanie sytuacji ryzykownych. Przed przedstawieniem rozdano wśród publiczności ulotki
zawierające informacje na temat szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych oraz
zaprezentowano plakaty promujące zdrowy model rodziny. Dzięki temu treści profilaktyczne zostały
przekazane szerszemu gronu odbiorców: uczniom i ich rodzinom. W przedstawieniu teatralnym
oraz w warsztatach teatralnych uczestniczyło ok. 70 osób. Spektakl obejrzało ok. 700 osób.
● TPD, Koło Przyjaciół Dzieci przy Środowiskowym Klubie Młodzieżowym w Strzegomiu realizacja zadania przebiegała w terminie od 2 czerwca 2014r. do 23 czerwca 2014r. z udziałem
300 osób. Celem realizacji zadania była organizacja eventu dla dzieci, młodzieży i dorosłych
mieszkańców gminy Strzegom pod nazwą „Alkohol nie pomaga – postaw na życie - druga edycja”.
- Realizacja programów profilaktycznych w placówkach szkolnych ponadgimnazjalnych z zakresu
uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych uzależnień:
● Stowarzyszenie Wspierania Kultury w Gminie Strzegom ”AKCJA” - termin realizacji zadania - od 28
marca 2014 r. do 30 kwietnia 2014r. W zadaniu udział wzięło 28 osób. Zajęcia wskazały na demoralizujący
wpływ używek oraz sposób na ich omijanie i na alternatywny sposób spędzania czasu wolnego bez nałogów.
Poprzez wspólne zajęcia młodzież nauczyła się współpracy w grupie, tolerancji i poszanowania.
● Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego w Strzegomiu - realizacja
zadania przebiegała w terminie od 10 marca 2014r. do 30 kwietnia 2014r. z udziałem 215 osób
w tym: uczniowie –135, rodzice – 80. Celem realizacji zadania było przedstawienie faktów i mitów na temat
środków uzależniających. Młodzież nauczyła się technik radzenia sobie z negatywną presją rówieśniczą,
nakłaniającą do angażowania się w działania antyspołeczne i autodestrukcyjne.

- Realizacja zajęć socjoterapeutycznych w placówkach szkolnych:
● Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów Gminy Strzegom - zajęciami socjoterapeutycznymi objęto
195 uczniów z 12 palcówek szkolnych znajdujących się na terenie miasta i gminy Strzegom. Realizacja
zadania przebiegła w terminach od dnia 24 marca 2014r. do dnia 10 grudnia 2014r. w godzinach
popołudniowych. Zajęcia socjoterapeutyczne były okazją do poznania przez dzieci i młodzież różnych form
aktywnego spędzania czasu wolnego, integracji i nawiązywaniu przyjaźni. Tego typu forma terapii wspomaga
rodziców w trudnym procesie wychowywania własnych dzieci, kształtowania ich poglądów, sądów na temat
własnej osoby. Dzięki temu, że prowadzący zajęcia jest częścią grupy młodzi ludzie mogą swobodnie mówić
o własnych problemach. Potwierdzają lub zmieniają poglądy na temat rzeczywistości, zmieniają negatywne
sądy, uczą się tolerancji i otwartego podejścia do życia.
● Koło Przyjaciół Dzieci „Copernicus” przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Strzegomiu realizacja zadania przebiegała w terminie od 27 stycznia 2014r. do 19 grudnia 2014r. z udziałem 20 osób.
Przeprowadzone cykliczne zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami zachowania oraz
zaburzeniami emocjonalnymi pozwoliły zniwelować negatywne emocje poprzez umożliwienie uczestnikom
zajęć poznania i zrozumienia własnych emocji i uczuć.
3. Klub Abstynenta „Arka” – w 2014r. odbyły się dwa obozy terapeutyczne dla osób uzależnionych
od alkoholu i współuzależnionych. Pierwszy z nich odbył się w Częstochowie w dniach 7-8 czerwca 2014r.
W trakcie wyjazdu odbyły się wykłady, ćwiczenia grupowe z wykorzystaniem wizualizacji oraz dyskusje
w grupie. W Jasnogórskich spotkaniach AA udział wzięło 48 osób ze Strzegomia. Drugi obóz odbył się
od 26 lipca 2014 r. do 27 lipca 2014r. podczas Licheńskich spotkań trzeźwościowych. W trakcie odbytych
tam zajęć poszerzano świadomość posiadanych zasobów, które mogą wykorzystać uczestnicy warsztatu
do skutecznej realizacji trzeźwego życia, podniesiono im poczucie własnej wartości. Z wyjazdu do Lichenia
skorzystało 48 osób. Rezultatem wyjazdów było pogłębienie przez uczestników swojej wiedzy na temat
choroby alkoholowej i sposobów radzenia sobie z uzależnieniem. W dniu 14 czerwca 2014r. Klub Abstynenta
zorganizował szkolenie terapeutyczne połączone ze środowiskowym spotkaniem integracyjnym, w którym
uczestniczyło 10 osób. Każdy z uczestników miał możliwości podzielenia się z innymi swoimi problemami,
przeżyciami i przedstawić swój własny obraz dalszego życia bez alkoholu. Ponadto Klub Abstynenta
podczas swojej działalności w 2014r. zorganizował szereg warsztatów terapeutycznych oraz wyjazd
do Biskupina, w których udział wzięło 74 osóby. Głównym celem zorganizowanych sesji było omówienie
trudnych i ważnych tematów związanych z problemem alkoholowym, jak również nauka osób uzależnionych
i współuzależnionych rozpoznawania własnych deficytów w ważnych obszarach życia. Warsztaty umożliwiły
nabycie takich umiejętności jak: radzenie sobie ze stresem, zapobieganie nawrotom choroby, poznawanie
własnych emocji i uczuć, radzenie sobie ze złością, planowanie zmian w trzeźwym życiu oraz jak można
odnaleźć radość, spokój i satysfakcję w rodzinie.
4. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - w roku 2014 odbyło się
34 posiedzeń Komisji, w tym 2 posiedzenia bezpłatne. Na posiedzeniach Komisja rozpatrywała m.in.: wnioski
o dofinansowanie zadań omówionych w sprawozdaniu, a wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; wnioski przedsiębiorców o wydanie zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydała 36 postanowień o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów
alkoholowych określonych w Uchwale Nr 101/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 grudnia 2013r
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie
gminy Strzegom miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych; wnioski o skierowanie osób
na leczenie odwykowe p/alkoholowe. W analizowanym okresie do komisji wpłynęły 53 wnioski, w tym:
od członków rodzin - 20; z Policji – 12; od kuratorów – 7; z OPS – 11; z Sądu – 1; z Rady Miejskiej – 1,
z Warsztatów Terapii Zajęciowej - 1. Wiele ze zgłaszanych osób zmotywowano do podjęcia terapii
w działających na naszym terenie grupach terapeutycznych. 34 wnioski o skierowanie osób na leczenie
odwykowe p/alkoholowe, GKRPA skierowała do Sądu celem wydania postanowienia o nałożenie
na uczestnika obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w warunkach stacjonarnych lub
niestacjonarnych pod nadzorem kuratora. Członkowie komisji przeprowadzili wizytację przestrzegania zasad
i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przez właścicieli placówek
handlowych: w Sklepie Wielobranżowym w Jaroszowie 48, Sklep Spożywczy w Granicy 6A, Sklep

Spożywczo – Przemysłowy w Tomkowicach 42, Kawiarnia „Muza” w Strzegomiu ul. Szarych Szeregów 7,
Bar Gastronomiczny „U Zbyszka” w Strzegomiu ul. Legnicka 22, Sklep Wielobranżowy „Zuzia” w Strzegomiu
ul. Polna 17A, Sklep Ogólnospożywczy w Strzegomiu, ul. Rybna 12, Sklep Spożywczy „Żabka”
w Strzegomiu, ul. Legnicka 20, Sklep Wielobranżowy „Malaga” w Stanowicach, ul. Świdnicka 2/1, PHW
„Herbex” Sklep Spożywczy w Stanowicach, ul. Strzegomska 41, Pawilon Handlowy „Marta” Artykuły
Spożywczo – Przemysłowe w Olszanach 163, Sklep „Aneta” w Olszanach 159, Sklep Wielobranżowy „Antoś”
w Bartoszówku 34A, Sklep „Aligator” w Jaroszowie 28, Pawilon Handlowy w Jaroszowie 1F. Ponadto
przeprowadzono wizytację pracy terapeutów w Punkcie Interwencji Kryzysowej, Grupie Wsparcia dla osób
współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie, Grupie Motywacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
i narkomanii w Strzegomiu. Dokonano wizytacji wypoczynku letniego z programem profilaktycznym lub
terapeutycznym organizowanego przez: Koło Przyjaciół Dzieci „Copernicus” przy Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 2 w Strzegomiu oraz Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów Gminy Strzegom.
Zwizytowano pozalekcyjne zajęcia sportowo - rekreacyjne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4
w Strzegomiu i zajęcia w Środowiskowym Klubie Młodzieżowym przy Kole Przyjaciół Dzieci w Strzegomiu
ul. Krótka 6.

