SPRAWOZDANIE
z realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w Gminie Strzegom za 2016 r.
Zgodnie z Uchwałą Nr 97/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 listopada 2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2016r. oraz Uchwałą Nr 98/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 listopada 2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2016-2020 w 2016 r. zrealizowano następujące zadania:

Zadania

-

-

-

-

Plan
na rok 2016

Przekazane
środki
finansowe
zgodnie
z umową
w 2016

Przeciwdziałanie Narkomanii
Rozdział 85153

Wydatkirozliczone
2016

Plan
na rok 2016

Przekazane
środki
finansowe
zgodnie
z umową
w 2016

Wydatkirozliczone
2016

§
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750,00 zł

18.000,00 zł

§

Pozostało

10

11

2

3

36.000,00 zł

35.250,00 zł

35.082,00 zł ___

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

11.020,00 zł

10.852,00 zł § 236

5.000,00 zł 5.000,00 zł § 236

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

5.010,00 zł

5.010,00 zł

§ 236

3.000,00 zł 3.000,00 zł § 236

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

11.020,00 zł

11.020,00 zł § 236

5.000,00 zł 5.000,00 zł § 236

szkolenie dla członków GKRPA oraz przedstawicieli innych
zawodów z zakresu przemocy i uzależnień

5.340,00 zł

5.340,00 zł

§ 303

szkolenie dla członków GKRPA oraz przedstawicieli innych
zawodów z zakresu przemocy i uzależnień

2.860,00 zł

2.860,00 zł

§ 470

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:

(168 zł)*

13.000,00
zł

13.000,00
zł

__

5.000,00 zł

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów
261.000,00 zł 255.855,99 zł
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:
rozwój środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych
w środowiskach lokalnych, organizacja czasu wolnego dla
78.999,99 zł
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
14.860,00 zł
skutkami alkoholizmu, narkomanii poprzez organizację
pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych (UKS „LO”)
propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
szkolnej z rodzin zagrożonych patologią społeczną poprzez
organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych pod
5.875,00 zł
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”)
propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
szkolnej z rodzin zagrożonych patologią społeczną poprzez
2.000,00 zł
organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych
(LKS „Stragona” Strzegom)
- organizacja wypoczynku zimowego z programem
profilaktycznym lub terapeutycznym (półkolonie – minimum 5
5.260, 00 zł
dni) dla dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej w mieście i na
wsi w okresie ferii zimowych, z rodzin zagrożonych problemem
alkoholowym, problemami narkomanii przez UKS „LO”
w Strzegomiu.
organizacja wypoczynku zimowego z programem
profilaktycznym lub terapeutycznym (półkolonie – minimum 5
9.000,00 zł
dni) dla dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej w mieście i na
wsi w okresie ferii zimowych, z rodzin zagrożonych problemem
alkoholowym, problemami narkomanii przez Stowarzyszenie
Pedagogów i Psychologów Gminy Strzegom.

253.330,97
zł

__

77.360,07 zł

§ 236

44.000,00
zł

44.000,00
zł

§ 236

14.860,00 zł

§ 236

9.000,00 zł 9.000,00 zł

§ 236

5.875,00 zł

§ 236

7.000,00 zł 7.000,00 zł

§ 236

2.000,00 zł

§ 236

4.000,00 zł 4.000,00 zł

§ 236

5.260,00 zł

§ 236

2.000, 00 zł 2.000,00 zł

§ 236

8.959,70 zł

§ 236

(1.639,92)**

5.144,01 zł

132.000,00 zł 120.000,00 119.996,12
zł
zł

__

12.000,00 zł

- organizacja wypoczynku zimowego z programem
profilaktycznym lub terapeutycznym (półkolonie – minimum 5 dni)
dla dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej w mieście i na wsi
w okresie ferii zimowych, z rodzin zagrożonych problemem
alkoholowym, problemami narkomanii przez Uczniowski Klub
Sportowy „Aktywna Kostrza” Kostrza.

2.198,00 zł

2.198,00 zł

§ 236

- organizacja wypoczynku zimowego z programem profilaktycznym
lub terapeutycznym (półkolonie – minimum 5 dni) dla dzieci
i młodzieży szkolnej pozostającej w mieście i na wsi w okresie
ferii zimowych, z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym,
problemami narkomanii przez Koło Przyjaciół Dzieci
„Copernicus” przy PSP Nr 2 w Strzegomiu .

4.000,00 zł

4.000,00 zł

§ 236

2.000,00 zł

2.000,00 zł

§ 236

6.000,00 zł

6.000,00 zł

1.569,00 zł

2.000,00 zł

- organizacja wypoczynku zimowego z programem profilaktycznym
lub terapeutycznym (półkolonie – minimum 5 dni) dla dzieci
i młodzieży szkolnej pozostającej w mieście i na wsi w okresie
ferii zimowych, z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym,
problemami narkomanii przez Stowarzyszenie Mieszkańców
Na Rzecz Rozwoju Wsi Stanowice
- organizacja wypoczynku zimowego z programem profilaktycznym
lub terapeutycznym (półkolonie – minimum 5 dni) dla dzieci
i młodzieży szkolnej pozostającej w mieście i na wsi w okresie
ferii zimowych, z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym,
problemami narkomanii przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela
Makuszyńskiego w Strzegomiu „Przyjaciele czwórki”
- organizacja wypoczynku zimowego z programem profilaktycznym
lub terapeutycznym (półkolonie – minimum 5 dni) dla dzieci
i młodzieży szkolnej pozostającej w mieście i na wsi w okresie
ferii zimowych, z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym,
problemami narkomanii przez Stowarzyszenie Wspierania
Kultury w Gminie Strzegom (”AKCJA”)
- organizacja wypoczynku zimowego z programem profilaktycznym
lub terapeutycznym (półkolonie – minimum 5 dni) dla dzieci
i młodzieży szkolnej pozostającej w mieście i na wsi w okresie
ferii zimowych, z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym,
problemami narkomanii przez Stowarzyszenie na Rzecz
Wspierania Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Strzegomiu

2.000,00 zł 2.000,00 zł

§ 236

§ 236

3.000,00 zł 3.000,00 zł

§ 236

1.569,00 zł

§ 236

1.606,00 zł 1.606,00 zł

§ 236

2.000,00 zł

§ 236

1.000,00 zł 1.000,00 zł

§ 236

- organizacja wypoczynku zimowego z programem
profilaktycznym lub terapeutycznym (półkolonie – minimum 5 dni)
dla dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej w mieście i na wsi
w okresie ferii zimowych, z rodzin zagrożonych problemem
alkoholowym, problemami narkomanii przez Koło Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół Specjalnych
w Strzegomiu”.

1.600,00 zł

1.599,31 zł

§ 236

- organizacja wypoczynku w okresie ferii z programem
profilaktycznym lub terapeutycznym w formach wyjazdowych
na terenie Polski (zimowiska – minimum 5 noclegów) dla dzieci
i młodzieży szkolnej z rodzin zagrożonych problemem
alkoholowym, problemami narkomanii przez Amatorski Klub
Sportowy w Strzegomiu

3.200,00 zł

2.768,79

§ 236

1.000,00 zł 1.000,00 zł

§ 236

- organizacja wypoczynku zimowego z programem profilaktycznym
lub terapeutycznym (półkolonie – minimum 5 dni) dla dzieci
i młodzieży szkolnej pozostającej w mieście i na wsi w okresie
ferii zimowych, z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym,
problemami narkomanii przez Uczniowski Klub Sportowy
„Gimek” w Strzegomiu

2.000,00 zł

2.000,00 zł

§ 236

1.000,00 zł 1.000,00 zł

§ 236

6.000,00 zł

6.000,00 zł

§ 236

1.394,00 zł 1.390,12 zł

§ 236

- organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym
lub terapeutycznym (półkolonie – minimum 5 dni) dla dzieci
i młodzieży szkolnej pozostającej w mieście i na wsi w okresie
wakacyjnym, z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym,
problemami narkomanii. przez (Stowarzyszenie Na Rzecz
Wspierania Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Strzegomiu)

4.904,00 zł

4.904,00 zł

§ 236

- organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym
lub terapeutycznym (półkolonie – minimum 5 dni) dla dzieci
i młodzieży szkolnej pozostającej w mieście i na wsi w okresie
wakacyjnym, z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym,
problemami narkomanii. przez (Stowarzyszenie Wspierania
Kultury w Gminie Strzegom ”AKCJA”)

5.370,00 zł

5.370,00 zł

§ 236

- organizacja wypoczynku w okresie ferii z programem
profilaktycznym lub terapeutycznym w formach wyjazdowych
na terenie Polski (zimowiska – minimum 5 noclegów) 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 w formach wyjazdowych na terenie Polski
(kolonie lub obozy – minimum 4 noclegi) 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 w formach wyjazdowych na terenie Polski
(kolonie lub obozy – minimum 4 noclegi) dla dzieci i młodzieży
szkolnej z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym,
problemami narkomanii przez (Stowarzyszenie Przyjaciół
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzegomiu)
- organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym
lub terapeutycznym (półkolonie – minimum 5 dni) dla dzieci
i młodzieży szkolnej pozostającej w mieście i na wsi w okresie
wakacyjnym, z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym,
problemami narkomanii przez (Stowarzyszenie Przyjaciół
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzegomiu)
- organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym
lub terapeutycznym w formach wyjazdowych na terenie Polski
(kolonie lub obozy – minimum 4 noclegi) 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 (półkolonie – minimum 5 dni) dla dzieci
i młodzieży szkolnej pozostającej w mieście i na wsi w okresie
wakacyjnym, z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym,
problemami narkomaniiprzez (Koło Przyjaciół Dzieci
„Copernicus” przy PSP Nr 2 w Strzegomiu)
- organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym
lub terapeutycznym (półkolonie – minimum 5 dni) dla dzieci
i młodzieży szkolnej pozostającej w mieście i na wsi w okresie
wakacyjnym, 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 (półkolonie – minimum 5 dni) dla dzieci
i młodzieży szkolnej pozostającej w mieście i na wsi w okresie
wakacyjnym, z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym,
problemami narkomanii przez (Uczniowski Klub Sportowy
„Gimek” w Strzegomiu)

5.000,00 zł

5.000,00 zł

§ 236

3.000,00 zł 3.000,00 zł

§ 236

4.000,00 zł

4.000,00 zł

§ 236

4.000,00 zł 4.000,00 zł

§ 236

6.682,60 zł

6.682,60 zł

§ 236

3.000,00 zł 3.000,00 zł

§ 236

4.400,00 zł

4.400,00 zł

§ 236

4.000,00 zł 4.000,00 zł

§ 236

6.000,00 zł

6.000,00 zł

§ 236

4.000,00 zł 4.000,00 zł

§ 236

2.196,00 zł

2.196,00 zł

§ 236

3.472,00 zł

3.472,00 zł

§ 236

- organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym
lub terapeutycznym w formach wyjazdowych na terenie Polski
(kolonie lub obozy – minimum 4 noclegi) 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 (półkolonie – minimum 5 dni) dla dzieci
i młodzieży szkolnej pozostającej w mieście i na wsi w okresie
wakacyjnym, z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym,
problemami narkomanii przez (Stowarzyszenie Pedagogów
i Psychologów Gminy Strzegom)
- organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym
lub terapeutycznym w formach wyjazdowych na terenie Polski
(kolonie lub obozy – minimum 4 noclegi) 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 w formach wyjazdowych na terenie Polski
(kolonie lub obozy – minimum 4 noclegi) dla dzieci i młodzieży
szkolnej z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym,
problemami narkomanii przez (Amatorski Klub Sportowy
w Strzegomiu)
- 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 „Młodzi liderzy przeciw
nałogom” (Stowarzyszenie Wspierania Kultury w Gminie
Strzegom ”AKCJA”)
- realizacja programów profilaktycznych w placówkach szkolnych
ponadgimnazjalnych z zakresu uzależnień od alkoholu
i narkotyków i innych (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd
Oddziału Miejsko-Gminnego)
- realizacja programów profilaktycznych w placówkach szkolnych
ponadgimnazjalnych z zakresu uzależnień od alkoholu
i narkotyków i innych (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Koło
Przyjaciół Dzieci przy ŚKM)

4.000,00 zł

4.000,00 zł

§ 236

5.000,00 zł 5.000,00 zł

§ 236

13.665,40 zł

13.665,40 zł

§ 236

5.000,00 zł 5.000,00 zł

§ 236

5.000,00 zł

5.000,00 zł

§ 236

3.000,00 zł 3.000,00 zł

§ 236

5.500,00 zł

5.500,00 zł

§ 236

7.000,00 zł

7.000,00 zł

§ 236

6.000,00 zł 6.000,00 zł

§ 236

3.000,00 zł

3.000,00 zł

§ 236

5.104,00 zł

4.691,10

§ 236

1.500,00 zł

1.500,00 zł

§ 236

1.500,00 zł 1.500,00 zł

§ 236

1.500,00 zł

1.500,00 zł

§ 236

1.500,00 zł 1.500,00 zł

§ 236

- organizacja kampanii, festynów, spektakli, imprez rozrywkowych
i sportowych dla dzieci, młodzieży mających wyraźne odniesienie
profilaktyczne ( Parafia Najświętszego Zbawiciela Świata
i Matki Bożej Szkaplerznej)
- organizacja festynu –„Żegnaj szkoło, witajcie wakacje” przez
(Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej
Nr 4 w Strzegomiu)
3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób
fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów
alkoholowych

33.000,00 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

17.000,00 zł

17.000,00 zł

§ 236

4.000,00 zł

4.000,00 zł

§ 236

32.274,00 zł

30.994,21 zł

__

18.000,00 zł

18.000,00 zł

§440

14.274,00 zł

3.000,00 zł 3.000,00 zł

726,00 zł

12.994,21 zł § 236

1.000,00 zł

__

__

__

1.000,00 zł

5. Wspieranie zatrudnienia socjalnego

2.000,00 zł

__

__

__

2.000,00 zł

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,

68.000,00 zł

59.197,44 zł

59.197,44 zł

__

8.802,56 zł

9.620,11 zł
1.600,00 zł
1.395,00 zł
990,00 zł

9.620,11 zł
1.600,00 zł
1.395,00 zł
990,00 zł

§ 451

38.981,12 zł

38.981,12 zł

§ 417

- opłaty sądowe, koszty badań biegłego psychologa i psychiatry
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
- - zakup znaków sądowych na potrzeby GKRPA
---- zakup alkomatu dla Komisariatu Policji w Strzegomiu
- zakup alkomatu na potrzeby pracy GKRPA
- - wynagrodzenia dla członków GKRPA

§ 421
§ 421
§ 421

§ 236

- prenumerata miesięcznika „Świat Problemów”

252,00 zł

- zakup maskotek „Komisarz Lew” dla Komisariatu Policji
w Strzegomiu
- zakup testerów do badania trzeźwości dla Komisariatu Policji
w Strzegomiu
- koszty przesyłki urządzeń do badania trzeźwości

§ 421

3.247,20 zł

3.247,20 zł § 421

3.000,00 zł

3.000,00 zł § 421

- koszt wykonania pieczęci

Razem

252,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

§ 430

92,01 zł

92,01 zł

§ 430

401.000,00 zł 382.577,43 zł 378.604,62 zł

X

(+1.807,92 zł)

18.422,57 zł

150.000,00

133.000,00 132.996,12
zł

X

17.000,00 zł

* Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Wałbrzychu - do wydatkowania była kwota 11.020,00 zł – wydatkowano kwotę 10.852,00 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków
finansowych po 01.01.2017 r. w kwocie 168 zł;
** Stowarzyszenie Wspierania Kultury w Gminie Strzegom ”AKCJA”
finansowych po 01.01.2017 r. w kwocie 1.639,92 zł;

- do wydatkowania była kwota 78.999,99 zł – wydatkowano kwotę 77.360,07 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków

Na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii
w roku 2016 zaplanowano ogółem:
551.000,00 zł
w tym na:
- 851/85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) – 401.000,00 zł w tym: § 236 - 296.000 zł , § 303 – 6.500 zł, § 411 – 1.000 zł, § 412 – 400 zł, § 417 - 45.600 zł § 421 – 11.000 zł
§ 430 – 1.500 zł,
§ 440 -18.000zł, § 451 – 18.000 zł, § 470 – 3.000 zł.
- 851/85153 (przeciwdziałanie narkomanii)

- 150.000,00 zł w tym: § 236 – 145.000 zł, § 411 - § 440 § 451 - -

§ 412 - -

§ 417 -

-

§ 421 – 2.000 zł

§ 430 - 3.000 zł,

Wydatki za 2016 r. – OCHRONA ZDROWIA 130/851, w tym: na przeciwdziałanie alkoholizmowi -– 130/851/85154 oraz na zwalczanie narkomanii -– 130/851/85153
Razem: 851/85154 – 378.604,62 zł, w tym: § 236 - 295.015,10 zł, § 303 – 5.340,00 zł
(+1.807,92 zł)
§ 440 – 18.000,00 zł § 451 – 9.620,11 zł
Razem: 851/85153 - 132.996,12 zł, w tym: § 236 – 132.996,12 zł,
§ 451 - -

Strzegom, dnia 27.02.2017 r.

§ 411 -

-

§ 411 - § 412 § 470 – 2.860,00 zł.

§ 412 -

-

§ 417 -

-

§ 417 - 38.981,12 zł
§ 421 –

-

§ 421 – 10.484,20 zł
§ 430 -

-

§ 430 – 112,01 zł

§ 440 -

-

SPRAWOZDANIE
z realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii w Gminie Strzegom za 2016 r.
Zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r.
poz. 487 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 97/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016 oraz Uchwale
Nr 98/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2020 były finansowane z uzyskanych dochodów
pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ogółem zaplanowano
551.000 zł, a wydatkowano 513.408,66 zł, w tym: (rozdział 85154 „przeciwdziałanie alkoholizmowi” –
zaplanowano 401.000 zł, wydatkowano 380.412,54 zł i rozdział 85153 „przeciwdziałanie narkomanii” –
zaplanowano 150.000 zł, wydatkowano 132.996,12 zł). Realizacja Gminnego Programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2016 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 1.144 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 wzięło 275 osób 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 583
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.
- 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 4 lutego 2016 r.
do 31 grudnia 2016 r. Z oferty skorzystało ogółem 120 dzieci. W świetlicach zostały zorganizowane zajęcia
pozwalające na zapewnienie jej wychowankom opieki, pomocy w rozwiązywaniu trudności życiowych,
rodzinnych, szkolnych, rówieśniczych i osobistych. Praca świetlic została ukierunkowana na właściwe
organizowanie czasu wolnego i wypoczynek dzieci poprzez różne formy, takie jak: sport, zajęcia muzyczne,
plastyczne, teatr, kino, wyjazdy turystyczno - krajobrazowe.
- 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 1 kwietnia 2016r.
do 15 listopada 2016r. W sumie w przedsięwzięciu uczestniczyło 5.554 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 15 lutego 2016r.
do 31 grudnia 2016r. Ogółem w roku 2016 UKS „LO” przeprowadził zajęcia dla następującej liczby
osób: zajęcia sportowe - 80 osób, zajęcia instrumentalno - wokalne - 20 osób, zajęcia na strzelnicy
i poligonie 60 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 sierpnia 2016r. do 31 października 2016r. 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. Były to osoby ze świetlic
środowiskowych i wiejskich z Tomkowic, Jaroszowa, Ruska, Granicy, Modlęcina, Grabów, Morawy.
Dla każdej grupy przeprowadzone zostały zajęcia dydaktyczne w stajni, zajęcia jazdy konnej
i przejażdżki bryczką oraz pogadanka z zakresu promocji zdrowego i aktywnego stylu życia.
Podczas zajęć dydaktycznych w stajni przedstawione zostały informacje o koniach i ich nawykach
oraz
z zakresu pielęgnacji konia.

- Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych z programem profilaktycznym lub
terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, problemami
narkomanii przez:
 Uczniowski Klub Sportowy „Aktywna Kostrza” Kostrza - termin realizacji zadania - od 1 lutego
2016 r. do 29 lutego 2016r. Zajęciami w ramach półkolonii objęto 40 uczniów. Cele programu
realizowane były w następujących formach: wyjazd do Centrum wiedzy o wodzie – Hydropolis
we Wrocławiu, wyjazd na krytą pływalnię w Świebodzicach, wyjazd do kina 3D w Strzegomiu,
spotkanie z policjantem i strażakiem na temat bezpieczeństwa oraz pracownikami Sanepidu
na temat higieny, warsztaty na temat zdrowego odżywiania. W toku realizacji zadania wskazano
właściwe wybory, wykształcono w uczestnikach odpowiedzialność, zaradność, dojrzałość
emocjonalną oraz potrzebę propagowania zdrowego stylu życia.
 Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół Specjalnych w Strzegomiu” –
w realizowanym zadaniu od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 10 lutego 2016 r. wzięło udział 16 dzieci.
Zorganizowano szereg zajęć o charakterze kulturalnym i rekreacyjno – sportowym. Każdego dnia
uczestnicy brali udział w zajęciach plastycznych, sportowych, terapeutycznych oraz zajęciach
z zakresu terapii uzależnień. Wszelkie przekazywane treści i formy dostosowane były do ich
możliwości i potrzeb. Wyjazd do kręgielni oraz zajęcia judo to dla większości uczniów pierwsze takie
doświadczenia sportowe, dające dużo pozytywnych wrażeń i emocji. Udział dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej intelektualnie w tego typu przedsięwzięciach wpływa bardzo pozytywnie na ich
ogólne funkcjonowanie oraz relacje w grupie.
 Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Strzegomiu termin realizacji zadania - od 28 stycznia 2016 r. do 29 lutego 2016r. W zadaniu udział wzięło 30
osób. Uczestnicy zdobyli lub poszerzyli swoją wiedzę na temat unikania zagrożeń związanych
z uzależnieniami (alkohol, papierosy, narkotyki) oraz w zakresie szukania pomocy w sprawach
trudnych dotyczących w/w uzależnień. Organizatorzy wskazali uczestnikom możliwości spędzania
wolnego czasu w sposób aktywny, bez gier komputerowych i telewizji. Zajęcia sportowe przyczyniły
się do poprawy kondycji fizycznej dzieci, zdobycia nawyków zdrowego stylu życia oraz do wzrostu
zainteresowania dziedzinami sportowymi i naukowymi.
 Koło Przyjaciół Dzieci „Copernicus” przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Strzegomiu
- realizacja zadania przebiegała w terminie od 29 stycznia 2016r. do 29 lutego 2016r. z udziałem 110
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 teatrze. Zajęcia dawały im możliwość kształtowania umiejętności więzi
i współpracy w grupie, uczenia się wzajemnego szacunku i zrozumienia wśród grupy rówieśniczej
oraz kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych i spożywania posiłków.
 Stowarzyszenie Wspierania Kultury w Gminie Strzegom ”AKCJA” - termin realizacji zadania od 28 stycznia 2016 r. do 29 lutego 2016r. W zadaniu udział wzięło 50 osób. Zorganizowano wyjście
do kina w SCK, warsztaty plastyczne, teatralne i szachowe, realizowano program „Sztuka
odmawiania i dokonywania właściwych wyborów” oraz „Bezpieczny internet”. Ponadto pieszą
wycieczkę pod hasłem „Najpiękniejsze zakątki Strzegomia”. Wyjście do Izby Tradycji Ziemi















Strzegomskiej w CAS Karmel. Zorganizowano spotkanie z podróżnikiem, rozgrywki sportowe
na hali OSiR oraz grilla na dziedzińcu CAS Karmel.
Uczniowski Klub Sportowy „Gimek” w Strzegomiu - w realizowanym zadaniu od dnia
29 stycznia 2016 r. do dnia 26 lutego 2016 r. wzięło udział 30 dzieci. Uczniowie mieli możliwość
sportowej rywalizacji w zróżnicowanych i atrakcyjnych formach aktywności ruchowej,
wkomponowanej w szerszy kontekst edukacji prozdrowotnej. Zorganizowano wyjazd na narty, sanki
do Rzeczki; wyjazd na basen do Świebodzic, wyjście na seans filmowy SCK w Strzegomiu, wyjazd
na kręgielnię w Jaworze. Zajęcia profilaktyczne uświadomiły młodzieży, że wolność polega
na podejmowaniu decyzji w poszanowaniu istniejących zasad, norm i wartości.
UKS „LO” Strzegom – termin realizacji zadania od 28 stycznia 2016r. do 19 lutego 2016r.
W sumie w przedsięwzięciu uczestniczyło 117 osób. Młodzież ze szkół gimnazjalnych oraz
ponadgimnazjalnych miała zagospodarowany wolny czas podczas ferii zimowych. Uczniowie
skorzystali z licznych wyjazdów do teatru i opery we Wrocławiu. Zostały przeprowadzone
mistrzostwa w Sudoku, warsztaty aktorskie oraz zumbowanie czyli super zabawa w rytmach Latino.
Amatorski Klub Sportowy w Strzegomiu - termin realizacji zadania - od 29 stycznia 2016 r. do19
lutego 2016r. Zajęciami w ramach półkolonii objęto 30 osób. W ramach zadania zorganizowano
wyjazd na obóz sportowy z elementami profilaktyki do Gryfowa Śląskiego. Podczas zajęć
prowadzono konkursy, zabawy edukacyjne, zabawy rekreacyjno – sportowe w tym udział w turnieju
piłkarskim. Promowano zdrowy tryb życia bez używek podczas pieszych wycieczek po Gryfowie
Śląskim. Projekt pozwolił w pełni zagospodarować czas wolny dzieci i młodzieży podczas ferii
zimowych.
Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów Gminy Strzegom – realizacja zadania przebiegała
w terminie od 8 lutego 2016r. do 12 lutego 2016r. Zajęciami objęto 90 dzieci z 5 szkół z terenu
miasta i gminy Strzegom. Każdego dnia dzieci otrzymywały obiad, korzystały z lodowiska, hali
sportowej jak również innych pomieszczeń OSIR. Zorganizowano wyjście na seans filmowy do SCK
w Strzegomiu, wyjazd do Aquaparku w Polkowicach. Spotkania w tym okresie stały się okazją
do poznania przez dzieci różnych form aktywnego spędzania czasu wolnego, integracji
i nawiązywaniu przyjaźni.
Stowarzyszenie Mieszkańców Na Rzecz Rozwoju Wsi Stanowice - realizacja zadania
przebiegała w terminie od 1 lutego 2016r. do 5 lutego 2016r. z udziałem 50 osób. W trakcie
zimowiska zorganizowano 3 wyjazdy do wodnego centrum rekreacji i wypoczynku w Świebodzicach.
Wyjazdy do kina i lodowisko w Strzegomiu. Zajęcia z programem profilaktycznym pod nazwą
„Alkoholizm i narkomania to zagrożenia społeczne” podniosły świadomość i wiedzę dzieci
o zgubnych skutkach alkoholu i narkotyków.
Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego
w Strzegomiu „Przyjaciele Czwórki” - zadanie realizowano w terminie od 28 stycznia 2016r.
do 12 lutego 2016r. Udział w zimowisku wzięło 90 osób. Dzieci uczestniczyły w zajęciach
profilaktycznych, w spektaklu teatralnym w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu, edukacji
ekologicznej w Jaskini Nietoperzy w Świdnicy. Poznawali najbliższą okolicę podczas spacerów,
uczestniczyli w konkursach i zabawach podczas zajęć profilaktycznych. Uczestnicy zimowiska
skorzystali także z posiłków.
Stowarzyszenie Wspierania Kultury w Gminie Strzegom ”AKCJA” - termin realizacji zadania od 28 stycznia 2016 r. do 29 lutego 2016r. W zadaniu udział wzięły 33 osoby. Zrealizowany został
program profilaktyczny z zakresu uzależnień oraz nauka umiejętności radzenia sobie w trudnych
sytuacjach. Zorganizowano wyjazd do Kudowy Zdroju, w ramach którego zwiedzano: Kaplicę
Czaszek w Czernej, uczestniczono w grach i zabawach w Parku Zdrojowym, dyskotece oraz wyjściu
na basen. Zwiedzano również Muzeum Ginących Zawodów. Wspólne przebywanie w grupie
pozwoliło na naukę właściwych zachowań w grupie, tolerancji i pomocy sobie nawzajem.

- 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” - realizacja zadania przebiegała w terminie od 2 czerwca
2016r. do 20 lipca 2016r. z udziałem 40 osób. Zadanie polegało na zorganizowaniu wyjazdu
do Zawoi. W trakcie wyjazdu zwiedzano Muzeum Etnograficzne w Zubrzycy, Babiogórski Park
Narodowy w Zawoi, Tatrzański Park Narodowy w Zakopanem, Muzeum Jana Pawła II
w Wadowicach, Warownię i Park Miniatur w Inwałdzie. W wyniku realizuj zadania nastąpił wzrost
poczucia własnej wartości uczestników oraz zwiększyła się umiejętność radzenia sobie ze stresem
oraz opanowywanie złości. Poznano zabytki, piękno i historię Beskidów.
 Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół Specjalnych - zadanie wykonano
w terminie od 20 czerwca 2016r. do dnia 15 września 2016r. W zadaniu udział wzięło 16 osób.
W ramach zaplanowanych zajęć z zakresu profilaktyki uczestnicy dowiedzieli się o zagrożeniach
i konsekwencjach zażywania substancji uzależniających. Program został wzbogacony wyjazdami
na kręgielnię do Świebodzic. Dzieci miały również okazję rozwijać zainteresowania przyrodniczokrajoznawcze poprzez wycieczkę do Zamku Książ i Palmiarni. Kontakt ze zwierzętami zapewniły
odwiedziny gospodarstwa „Jaśkowe Kozy” w Żółkiewce. Wyjście do Strzegomskiego Centrum
Kultury na film był okazją do podniesienia poziomu kompetencji społecznych i kulturalnych każdego
z uczestników zadania.
 Koło Przyjaciół Dzieci „Copernicus” przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Strzegomiu
- realizacja zadania przebiegała w terminie od 2 czerwca 2016r. do 15 września 2016r. z udziałem
43 osób. Zadanie polegało na zorganizowaniu wyjazdu nad morze do Pogorzelicy. Program kolonii
zawierał elementy programu profilaktycznego, w tym aspekty: integracji grupy, asertywności,
budowy pozytywnej samooceny, radzenia sobie z agresją, a także z zagrożeniami uzależnień.
Przeprowadzono zajęcia plastyczne, techniczne muzyczne i sportowe, rekreacyjne na terenie
ośrodka, konkursy wiedzy, zajęcia integracyjne– dyskoteki, ognisko, wieczór muzyczny. Odbyły się
wycieczki piesze oraz wyjazdowe do Kołobrzegu, Międzyzdrojów, Zieleniewa, Niechorza, Wrzosowa.
 Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II - termin realizacji zadania
- od 13 czerwca 2016 r. do 31 sierpnia 2016r. Programem objętych było 30 osób. Zadanie polegało
na zorganizowaniu 1 turnusu na terenie Gimnazjum Nr 2 oraz sąsiednich miastach (wycieczki
wyjazdowe). Zrealizowano program profilaktyczny – warsztaty z profilaktyki uzależnień, promocji
zdrowia oraz zdrowego i ekologicznego stylu życia, w tym 4 wyjazdy edukacyjno-rekreacyjne.
Uczestnikom zapewniono posiłek. Podczas wypoczynku letniego uczestnicy zdobyli lub poszerzyli
swoją wiedzę na temat unikania zagrożeń związanych z uzależnieniami oraz w zakresie
poszukiwania informacji i pomocy w sprawach trudnych dotyczących w/w uzależnień.
 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Olszany - w okresie od 6 czerwca 2016r. do 26 sierpnia 2016 roku
zorganizowano wyjazd do Warszawy 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 40 dzieci. Łącznie
w czasie realizacji zadania uczestnicy zwiedzili: Stadion Narodowy, Stadion Legii Warszawa, ZOO,
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Centrum Nauki Kopernik, Starówkę, Zamek Królewski, Łazienki
królewskie, Pałac w Wilanowie oraz Pałac Kultury i Nauki.
 Uczniowski Klub Sportowy „Aktywna Kostrza” Kostrza - termin realizacji zadania - od 27
czerwca 2016 r. do 31 sierpnia 2016r. Zajęciami w ramach kolonii w Poroninie objęto 45 uczniów.
W ramach koloni przeprowadzono: zajęcia profilaktyczne, sportowe tj. treningi, piłki nożnej
i siatkowej, pływanie, wędrówki piesze, zajęcia integracyjne - dyskoteka, ogniska, wycieczki
wyjazdowe – poza miejsce zakwaterowania, w tym zwiedzanie Zakopanego, Wadowic. Celem
realizacji zajęć profilaktycznych prowadzonych podczas wypoczynku było zapobieganie problemom
alkoholowym, nadużywaniu narkotyków i innych środków uzależniających, wskazywanie właściwych
wyborów, wykształcenie w uczestnikach zaradności, dojrzałości emocjonalnej oraz potrzeby
zdrowego stylu życia.

 Amatorski Klub Sportowy w Strzegomiu - termin realizacji zadania - od 22 sierpnia 2016 r. do 30
września 2016r. Zajęciami w ramach obozu sportowego w Bardzie Śląskim objęto 25 osób.
W ramach zadania zrealizowano program profilaktyczny dotyczący ochrony najmłodszych przed
uzależnieniami takimi jak alkoholizm, narkotyki i inne używki oraz uczono umiejętności radzenia
sobie w trudnych sytuacjach. Podczas zajęć organizowano konkursy, zabawy edukacyjne, zabawy
rekreacyjno – sportowe, w tym turniej piłkarski. Przez cały okres prowadzone były zajęcia sportowe
promujące zdrowy styl życia, trzeźwość i wypoczynek na świeżym powietrzu. Udział w różnych
zajęciach, spotkaniach z rówieśnikami wpłynął znacząco na kulturę osobistą i obycie.
 Stowarzyszenie Wspierania Kultury w Gminie Strzegom ”AKCJA” - zadanie wykonano
w terminie od 2 czerwca 2016r. do dnia 31 lipca 2016r. W zadaniu udział wzięło 40 osób. Zadanie
polegało na zorganizowaniu wyjazdu do Pobierowa. Realizowany program profilaktyczny pozwolił
na zorganizowanie interesujących zajęć dla ich uczestników. Zadanie było doskonałym wsparciem
rodziny w jej roli opiekuńczo – wychowawczej. 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.
 Koło Przyjaciół Dzieci „Copernicus” przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Strzegomiu
- realizacja zadania przebiegała w terminie od 02 czerwca 2016r. do 15 września 2016r. z udziałem
180 osób. Zadanie polegało na zorganizowaniu czterech 5-dniowych turnusów półkolonii na terenie
PSP Nr 2 oraz sąsiednich miastach (wycieczki wyjazdowe). W trakcie zadania zrealizowano
program profilaktyczny zawierający elementy: integracji grupy, asertywności, eliminowania
zachowań agresywnych, unikania zagrożeń uzależnień, promowania aktywnego spędzania czasu
wolnego oraz zdrowego stylu życia, pracy w grupie. Przeprowadzono zajęcia: rekreacyjne
i sportowe, wycieczki piesze oraz wycieczki wyjazdowe. Legnica – zwiedzanie Muzeum Miedzi
i zamku Piastowskiego. Wrocław – rekreacja w Loopy’s World. Wałbrzych – zwiedzanie Muzeum
Porcelany. Zapewniono ciepły posiłek.
 Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów Gminy Strzegom - termin realizacji zadania - od
4 lipca 2016 r. do 14 lipca 2016r. Półkolonią objęto 90 osób z 3 placówek oświatowych z terenu
gminy – Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3, Publicznej Szkoły Podstawowej w Goczałkowie,
Gimnazjum w Goczałkowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszowie, Gimnazjum
w Jaroszowie. Uczestnicy półkolonii brali także udział w zajęciach realizowanych na terenie basenu
i hali sportowej. Zorganizowano wyjazd do Muzeum „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu oraz
do Świdnicy i Jawora gdzie przez dwa dni dzieci korzystały z zajęć na kręgielni. Dzięki
realizowanemu zadaniu dzieci sprawiające trudności miały możliwość nawiązania kontaktów
z osobami dorosłymi na płaszczyźnie innej niż lekcje.
 Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego
w Strzegomiu „Przyjaciele Czwórki” - zadanie realizowano w terminie od 2 czerwca 2016r.
do 25 sierpnia 2016r. Udział w wypoczynku wzięło 90 osób. Dzieci m.in. brały udział w wycieczce
do Parku Miniatur w Kowarach, Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, korzystały z kąpieli
wodnych i uroku strzegomskiego basenu, uczestniczyły w pieszej wycieczce po Strzegomiu. Odbył
się także cykl zajęć profilaktycznych m.in. „Integracja grupy”, „Budowanie pozytywnej samooceny”,
„Jesteśmy asertywni”, „Jak radzić sobie z agresją?”. Beneficjenci zadania zdobyli doświadczenia,
które wpłynęły na poprawę ich społecznego funkcjonowania.
 Stowarzyszenie Wspierania Kultury w Gminie Strzegom ”AKCJA” - termin realizacji zadania - od
2 czerwca 2016 r. do 31 lipca 2016r. W zadaniu udział wzięło 50 osób. Zrealizowano program
profilaktyczny ochrony przed uzależnieniami oraz nauki umiejętności radzenia sobie w trudnych
sytuacjach. Zorganizowane zostały warsztaty plastyczne, teatralne i szachowe. Ponadto pieszą
wycieczkę pod hasłem „Najpiękniejsze zakątki Strzegomia”. Wyjście do Izby Tradycji Ziemi
Strzegomskiej w CAS Karmel. Zorganizowano „Geo – warsztaty” oraz grilla na dziedzińcu CAS
Karmel i pożegnalną dyskotekę.
 Uczniowski Klub Sportowy „Gimek” w Strzegomiu - w realizowanym zadaniu od dnia
20 czerwca 2016 r. do dnia 15 września 2016 r. wzięło udział 30 dzieci. W ramach zadania
zorganizowano półkolonię z programem profilaktyczno-terapeutycznym. Odbyła się wycieczka
do Centrum Wiedzy o Wodzie – „Hydropolis” co umożliwiło wśród uczestników promowanie

nowoczesnej komunikacji naukowej, rozbudzanie ciekawości, wspomaganie samodzielnego
poznawania świata i uczenia się oraz inspirowanie młodzieży do dialogu społecznego na temat
nauki. zajęcia warsztatowe o tematyce profilaktycznej. Wyjazd do Jedliny-Zdrój do parku linowego
był okazją do wysiłku fizycznego, który pozwala młodzieży rozładować negatywne emocje i łatwiej
z nimi sobie radzić. Uczniowie uczestniczyli w różnorodnych przedsięwzięciach promujących zdrowy
styl życia.
- 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 polegało na organizacji w dniu 05.06.2016r. wydarzenia kulturalno-artystycznego
z programem profilaktycznym– festynu. W ramach zadania odbyły się zawody sportowo-rekreacyjne,
turnieje rodzinne, konkursy oraz zabawy dla dzieci i ich rodzin, występy artystyczne (w tym zespołów
dziecięcych z Czech i Ukrainy), quizy, przejażdżki bryczką oraz kucykiem, turniej piłki nożnej, punkt
konsultacyjny informujący o rodzajach pomocy w zakresie rozwiązywanie problemów uzależnień.
W zadaniu bezpośredni udział wzięło ok. 700 dzieci i młodzieży –uczestników gier i zabaw oraz ok. 220
uczestników występów artystycznych (łącznie 920 osób). Pośrednio w festynie wzięło udział około 3000
osób (widzowie- osoby odwiedzające festyn w różnym czasie i oglądające różne zaplanowane
działania). Impreza miała charakter ogólnodostępny.
 Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego
w Strzegomiu „Przyjaciele Czwórki” - zadanie realizowano w terminie od 24 czerwca 2016r.
do 22 lipca 2016r. i polegało na zorganizowaniu festynu profilaktycznego o charakterze kulturalno –
artystycznym na terenie ogrodu Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. App Piotra i Pawła. Festyn miał
charakter profilaktyczny, był imprezą bezalkoholową, w czasie której zorganizowano konkursy, Quizy,
gry, turnieje propagujące idee życia bez alkoholu i narkotyków a także zachęcał do zdrowego
i sportowego stylu życia. Młodzi mieszkańcy Strzegomia mieli możliwość wystąpić na scenie,
prezentując szerokiej publiczności swoje programy artystyczne. W celu zrealizowania zadania
zakupione zostały materiały do przygotowania plakatów, zaproszeń, dyplomów, materiały
do prowadzenia konkursów, quizów, gier oraz materiały dekoracyjne. W festynie wzięło udział około 300
dzieci oraz 400 osób stanowiący widownię (łącznie 700 osób)
- 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 21
marca 2016 r. do 26 kwietnia 2016r. W zadaniu udział wzięło 24 osoby. 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. Liderzy
biorący udział w szkoleniu posiedli wiedzę, która pozwoli im łatwiej i skuteczniej dotrzeć do swoich
rówieśników z zagrożonych środowisk. Ponadto zorganizowano wycieczkę krajoznawczą oraz zwiedzanie
zamku Grodno.
● Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego w Strzegomiu - realizacja
zadania przebiegała w terminie od 4 kwietnia 2016r. do 22 kwietnia 2016r. z udziałem 140 uczniów oraz
60 rodziców. W czasie zajęć młodzież została zapoznana z technikami odmawiania, umiejętnością proszenia
o pomoc, pomaganie innym. Zajęcia miały formę warsztatów, opartych na metodach aktywizujących grupę.
W czasie spotkania z rodzicami zostali oni zapoznani z faktami i mitami na temat środków uzależniających,
rozpoznawania symptomów używania przez dziecko środków uzależniających, motywowanie go do zmiany
zachowania oraz do nawiązania kontaktu z terapeutą.
● Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Koło Przyjaciół Dzieci przy Środowiskowym Klubie Młodzieżowym
w Strzegomiu - celem realizacji programu profilaktycznego MAPA było przetrenowanie umiejętności
radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami i problemami mogącymi mieć szkodliwy wpływ na zdrowie
fizyczne i psychiczne młodzieży. W zadaniu uczestniczyło 44 uczniów. Podczas spotkania z nauczycielami
i pracownikami szkoły odbyły się indywidualne konsultowania działań wychowawczych i profilaktycznych
podejmowanych w pracy z młodzieżą przejawiającą trudności wychowawcze.

- Realizacja zajęć socjoterapeutycznych w placówkach szkolnych:
● Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów Gminy Strzegom - zajęciami socjoterapeutycznymi objęto
130 uczniów z 8 palcówek szkolnych znajdujących się na terenie miasta i gminy Strzegom. Realizacja
zadania przebiegła w terminach od dnia 15 lutego 2016r. do dnia 9 grudnia 2016r. 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. Podczas wszystkich zajęć dla uczestników
przygotowane były słodkie bułki, z których większość dzieci chętnie korzystała.
● Koło Przyjaciół Dzieci „Copernicus” przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Strzegomiu realizacja zadania przebiegała w terminie od 15 lutego 2016r. do 31 grudnia 2016r. z udziałem 30 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. Wzrosła ich świadomość na temat unikania zagrożeń
związanych z uzależnieniami (alkohol, papierosy, narkomania) oraz nabyły umiejętności poszukiwania
informacji i pomocy w sprawach trudnych dotyczących w/w uzależnień oraz pomocy w rodzinie. Dzieci miały
podczas każdych zajęć zapewniony poczęstunek.
3. Klub Abstynenta „Arka” – podejmował działania mające na celu realizację cyklu spotkań
trzeźwościowych, w ramach których uczestnicy zapoznali się ze sposobami radzenia sobie z chorobą
alkoholową, ze stresem, złością oraz uczono się asertywnego zachowania. Zorganizowano bezpłatne porady
terapeutyczne połączone ze spotkaniem integracyjnym (Strzegom), brano udział w Ogólnopolskich
Spotkaniach Trzeźwościowych (Licheń oraz Częstochowa) oraz w wyjazdowych zajęciach i szkoleniu
terapeutycznym w Gnieźnie. Dzięki tym działaniom propagowano abstynencję. Odbyły się także wykłady
specjalistów (zajęcia terapeutyczne), podczas których podopieczni mieli także dostęp do fachowej literatury
i czasopism o sposobie postępowania w sprawach problemów alkoholowych. Uczestnicy form wyjazdowych
zwiedzali ponadto podczas wyjazdów zamek w Kórniku, Katedrę św. Wojciecha w Gnieźnie oraz mieli okazję
spacerować słynną Aleją Dębów. Zajęcia wspierały beneficjentów strzegomskiego klubu abstynenckiego,
a projekt uczył jak można spędzać czas bez alkoholu. Zadanie realizowane było w terminie od 02.06.2016 r.
do 31.08.2016 r. z udziałem 174 osób.
4. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - w roku 2016 odbyło się
33 posiedzenia Komisji. 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 37 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 52 wnioski, w tym: od członków rodzin - 22;
z Policji –15; od kuratorów – 8; z OPS – 7; Miejska komisja . Wiele ze zgłaszanych osób zmotywowano
do podjęcia terapii w działających na naszym terenie grupach terapeutycznych. 33 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 PHU Bogdar – Plus w Strzegomiu ul. Rynek 14/18, Sklep Ogólnospożywczy
w Strzegomiu, ul. Bukowa 6, Sklep Spożywczo – Przemysłowy „Delikates” w Strzegomiu ul. Dolna 14/1,
Pawilon Handlowy „Eliza” w Strzegomiu, ul. Granitowa, Sklep Ogólnospożywczy „Dora” w Strzegomiu,

ul. Ofiar Katynia 9, Sklep Wielobranżowy w Morawie 5, Sklep „Biedronka” w Strzegomiu, Al. Wojska
Polskiego 80F, Bar Gastronomiczny „U Ewy” w Strzegomiu, ul. Legnicka 9, Sklep „Żabka” w Strzegomiu,
Al. Wojska Polskiego 37, Sklep Spożywczy „U Matiego” w Rusku 56/2, „Hotczili Pizza” w Strzegomiu,
ul. Kościuszki 49c, Sklep Spożywczy w Tomkowicach 29, Sklep Ogólnospożywczy „Margos” w Strzegomiu,
Al. Wojska Polskiego 74, Pawilon Handlowy w Jaroszowie 4a/1, Sklep Wielobranżowy w Jaroszowie 114a,
Bar – Kawiarnia „Astra” w Olszanach 132, Sklep Spożywczo – Przemysłowy w Olszanach 71. Ponadto
dokonano wizytacji świetlic opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Stowarzyszenie Wspierania
Kultury w Gminie Strzegom ”AKCJA” w: Strzegomiu przy Centrum Aktywności Społecznej „Karmel”, przy
Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzegomiu, wizytację pracy terapeutów w Grupie Motywacyjnej
dla osób z problemem alkoholowym i narkomanii oraz wizytację wypoczynku letniego z programem
profilaktycznym zorganizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Kultury w Gminie Strzegom „Akcja”
w Strzegomiu, ul. Paderewskiego 38.
Ponadto członkowie komisji uczestniczyli w 86 posiedzeniach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego,
które odbyły się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu. Założono i przekazano do Zespołu
Interdyscyplinarnego celem wszczęcia procedury 3 „Niebieskie Karty”.

