S PRAW O Z DAN I E
z realizacji wydatków budżetowych „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii” za rok 2017.
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii stanowi zadanie własne
gminy. Program stanowi opis zadań do realizacji w 2017 roku związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem narkomanii przyjętych
uchwałą nr XXVI/267/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych na rok 2017” oraz uchwałą nr XXVI/268/16 Rady Miejskiej Wodzisławia
Ślaskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii na rok 2017”.
Przy opracowywaniu ww. Programów uwzględnione zostały wskazówki wynikające
z„Rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki
i rozwiązywania

problemów

alkoholowych

w

2017

roku

Państwowej

Agencji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.
Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia
Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Do zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Prezydencie
Miasta w Wodzisławiu Śląskim należy w szczególności:


inicjowanie, monitorowanie i ocena działań w zakresie określonym w art. 4 1 ust. 3
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,



podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,



wydawanie opinii dotyczących wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
zgodnie z art. 18 ust. 3 a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi,



dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie

przestrzegania zasad i warunków korzystania ze zezwolenia, zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy
1

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jak również prowadzenie
działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.
W 2017 roku do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło
71 nowych wniosków o rozważenie możliwości wszczęcia postępowania w sprawie leczenia
odwykowego. W minionym roku odbyły się 24 posiedzenia Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przeprowadzono 97, rozmów 36 osób
skierowano do badania przez Biegłych Sądowych, 29 wniosków złożono do sądu w sprawie
leczenia odwykowego. Komisja zaopiniowała pozytywnie 87 wniosków o wydanie
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Skontrolowano 3 punkty sprzedaży napojów
alkoholowych. W kontrolowanych

dwóch podmiotach Miejska Komisja Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych nie stwierdziła rażących uchybień w jednym przypadku
kontrolujący stwierdzili nieprawidłowości wobec powyższego zwrócono się do Wydziału
Obywatelskiego o wszczęcie stosownej procedury.

Świadczenia zdrowotne w zakresie terapii uzależnienia i współuzależnienia
od alkoholu
W drodze konkursu ofert (przeprowadzonego na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 5, art. 115
ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w związku z art. 4¹
ust. 1 pkt 1

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) dokonano wyboru podmiotu - FENIX Psychoterapia
Uzależnień Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu z siedzibą
w Wodzisławiu Śląskim ul. Pawła Pośpiecha 1 A.
Świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki, terapii uzależnienia od alkoholu
i współuzależnienia dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego w roku 2017 wykraczające
poza zakres kontraktu z NFZ, w ramach zadań:
1) udzielanie świadczeń z zakresu psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu
(tzw. after care) dla pacjentów, którzy ukończyli podstawowy program terapii w systemie
ambulatoryjnym lub stacjonarnym:


sesja psychoterapii indywidualnej - w wymiarze 138 godzin,



sesja psychoterapii grupowej - w wymiarze 45 godzin,



trening psychologiczny - w wymiarze 4 godzin,



porada diagnostyczna – w wymiarze 46 godzin,
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porada terapeutyczna – w wymiarze 92 godzin,



grupa wsparcia – w wymiarze 19 godzin,

2) udzielanie świadczeń z zakresu terapii dla osób uzależnionych, w tym wczesnej
diagnostyki i krótkiej interwencji dla osób pijących szkodliwie i ryzykownie:


sesja psychoterapii indywidualnej - w wymiarze 276 godzin,



sesja psychoterapii grupowej - w wymiarze 46 godzin,



trening psychologiczny - w wymiarze12 godzin,



porada diagnostyczna – w wymiarze 230 godzin,



porada terapeutyczna – w wymiarze 184 godzin,



grupa wsparcia – w wymiarze 20 godzin,

3) udzielanie świadczeń terapeutycznych dla młodzieży uzależnionej lub zagrożonej
uzależnieniem:


sesja psychoterapii indywidualnej - w wymiarze 30 godzin,



sesja psychoterapii grupowej - w wymiarze 26 godzin,



trening psychologiczny - w wymiarze 5 godzin,



porada diagnostyczna – w wymiarze 26 godzin,



porada terapeutyczna – w wymiarze 84 godzin,



grupa wsparcia – w wymiarze 3 godzin,

4) udzielanie świadczeń z zakresu psychoterapii dla osób współuzależnionych:


sesja psychoterapii indywidualnej - w wymiarze 92 godzin,



sesja psychoterapii grupowej - w wymiarze 46 godziny,



trening psychologiczny - w wymiarze 1 godzina,



porada diagnostyczna – w wymiarze 92 godziny,



porada terapeutyczna – w wymiarze 138 godzin,



grupa wsparcia – w wymiarze 2 godzin,

5) udzielanie świadczeń z zakresu pomocy psychospołecznej i edukacyjnej dla rodziców
i opiekunów dzieci i młodzieży:


sesja psychoterapii indywidualnej - w wymiarze 45 godzin,



sesja psychoterapii grupowej - w wymiarze 24 godzin,



trening psychologiczny - w wymiarze 11 godzin,



porada diagnostyczna – w wymiarze 46 godzin,



porada terapeutyczna – w wymiarze 46 godzin,



grupa wsparcia – w wymiarze 10 godzin.
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Powyższe świadczenia realizowane były w okresie od dnia 24 lutego 2017 r. do dnia
15 grudnia 2017 r.
W 2017 roku świadczeniodawca wydatkował kwotę w wysokości 99 880,00 zł.

Kampanie profilaktyczne w placówkach oświatowych
z wykorzystaniem programów zawartych w Banku Rekomendowanych Programów
Profilaktycznych
W ramach działań profilaktycznych przeprowadzono konkurs dla placówek
oświatowych w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym.
Szkoły w swoich działaniach profilaktycznych korzystały z programów zawartych w Banku
Rekomendowanych Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego. Z oferty
skorzystało 15 placówek oświatowych z terenu naszego miasta.
W trakcie ferii zimowych 5 placówek zorganizowało zimowy wypoczynek dla dzieci
i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi podczas, którego
zrealizowany zostawał program z zakresu profilaktyki uzależnień w wymiarze, co najmniej
1 godz. dziennie. Programy realizowane w trakcie ferii były programami autorskimi
wodzisławskich pedagogów.

Organizacja działań profilaktycznych z wykorzystaniem programów zawartych w Banku Rekomendowanych Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego
Lp.
1

Nazwa podmiotu

Kwota

Szkoła Podstawowa nr 2

2 576,00 zł

Okres realizacji
Od 08.05.2017 r.
do 30.11.2017 r.

2

Gimnazjum nr 2

4 000,00 zł

Od 01.03.2017 r.
do 30.11.2017 r.

3

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5

9 140,00 zł

Od 01.04.2017 r.
do 30.06.2017 r.

4

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

8 500,00 zł

Od 06.03.2017 r.
do 30.11.2017 r.

5

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6

4 350,00 zł

Od 03.04.2017 r.
do 30.11.2017 r.

4

6

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3

4 000,00 zł

Od 03.04.2017 r.
do 30.11.2017 r.

7

Szkoła Podstawowa nr 10

4 522,00 zł

Od 03.04.2017 r.
do 30.11.2017 r.

8

Szkoła Podstawowa nr 3

3 530,00 zł

Od 03.04.2017 r.
do 30.11.2017 r.

9

Zespół Szkół nr 1

7 500,00 zł

Od 01.03.2017 r.
do 30.11.2017 r.

10

Zespół Szkół nr 2

4 245,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 1
11

Od 03.04.2017 r.
do 30.11.2017 r.

Zespół Szkół nr 2

4 000,00 zł

Od 01.04.2017 r.
do 30.11.2017 r.

12

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

4 412,00 zł

Od 03.04.2017 r.
do 30.11.2017 r.

13

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

4 000,00 zł

Od 01.03.2017 r.
do 30.11.2017 r.

14

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7

4 176,00 zł

Od 03.04.2017 r.
do 30.11.2017 r.

Organizację zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych
patologiami społecznymi podczas, którego zrealizowany zostanie program z zakresu
profilaktyki uzależnień w wymiarze, co najmniej 1 godz. dziennie
Lp.
1

Nazwa podmiotu

Kwota

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

4 000,00 zł

Okres realizacji
Od 04.01.2017 r.
do 18.03.2017 r.

2

Zespół Szkół nr 1

4 000,00 zł

Od 04.01.2017 r.
do 18.03.2017 r.

3

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3

3 915,00 zł

Od 04.01.2017 r.
do 18.03.2017 r.

4

Szkoła Podstawowa nr 2

4 505,00 zł

Od 04.01.2017 r.
do 18.03.2017 r.

5

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7

3 850,00 zł

Od 04.01.2017 r.
do 18.03.2017 r.
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„Uzależnienia drogą donikąd”
"Uzależnienia drogą donikąd” - pod takim hasłem miasto Wodzisław Śląski wraz z Komendą
Powiatową Policji w Wodzisławiu Śląskim kontynuuje kampanię społeczną skierowaną
do młodzieży gimnazjalnej z terenu naszego miasta. Kampania po raz pierwszy została
przeprowadzona w 2013 r. i ma na celu podniesienie świadomości skutków prawnych
i zdrowotnych

związanych

z

uzależnieniami od alkoholu,

narkotyków

i

środków

odurzających.
Ma również za zadanie dostarczyć rzetelnej i obiektywnej wiedzy o zagrożeniach
wynikających z zażywania substancji odurzających, mechanizmach uzależnienia i skutkach
używania środków psychoaktywnych, jak również ma poszerzać wiedzę młodzieży
o aspektach prawnych i odpowiedzialności karnej wynikającej z posiadania i zażywania
środków odurzających oraz wskazać potrzebującym miejsca i możliwości pomocy,
zaktywizować społeczność uczniowską w pracy profilaktycznej, promować zdrowy styl życia
i postawy asertywne w walce z substancjami uzależniającymi. Celem kampanii jest też
pogłębienie wiedzy młodych ludzi i ich opiekunów w zakresie szkodliwości używek oraz
w zakresie praw i mechanizmów rządzących człowiekiem uzależnionym.
W ramach kampanii przeprowadzono 15 spotkań z uczniami klas pierwszych szkół
gimnazjalnych z terenu Wodzisławia Śląskiego, w których wzięło udział ok. 345 uczniów.
Podczas spotkania młodzież udawała się do Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu
Śląskim, gdzie policjant przedstawia konsekwencje zażywania narkotyków i alkoholu.
Następnie wszyscy uczestnicy udają się z wizytą do Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa
Odwykowego w Gorzycach, gdzie czeka na nich specjalista psychoterapii uzależnień.
W trakcie spotkania z terapeutą młodzież ma okazję dowiedzieć się wielu ważnych,
a niejednokrotnie poruszających faktów związanych ze zjawiskiem uzależnienia i procesem
leczenia. Gimnazjaliści mogą także zobaczyć, jak wygląda życie w ośrodku i usłyszeć
historie z życia ludzi, którzy tam trafiają.
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Akcja profilaktyczna „Głos profilaktyki”
Przeciwko narkotykom, przemocy i obojętności, w trosce o zdrowie fizyczne i społeczne,
1 czerwca 2017 roku policjanci, młodzież licealna oraz mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego
zatrzymali się i wybijając przez 60 sekund rytm wolnych serc wspierali Ogólnopolski Głos
Profilaktyki.
Wodzisławscy policjanci we współpracy z Zespołem Szkół Ekonomicznych im. Oskara
Langego oraz Urzędem Miasta Wodzisławia Śląskiego włączyli się w ogólnopolską akcję
Profilaktyka a Ty. Ogólnopolski Głos Profilaktyki to zryw wzmocnienia twórczej
profilaktyki, zryw tysięcy młodych serc, wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności
na drugiego człowieka.

Program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”
W 2017 roku, po raz kolejny, dla uczniów klas drugich gimnazjalnych został
przeprowadzony program pn. „Archipelag Skarbów”. Zgodnie z założeniami modelu
profilaktyki zintegrowanej program „Archipelag Skarbów” został tak opracowany,
aby skutecznie zmieniał zachowania i postawy z szeregu obszarów problemowych
jednocześnie. Oto zakres oddziaływania programu:
profilaktyka uzależnień:
- ograniczenie korzystania z alkoholu i narkotyków przez młodzież (ukazanie destrukcyjnego
wpływu korzystania ze środków psychoaktywnych na proces zawiązywania znajomości,
budowania przyjaźni i rozwój miłości);
- program nie stawia sobie za cel abstynencji od alkoholu przez całe życie jednak pokazuje
kluczowe znaczenie unikania alkoholu i narkotyków w okresie dojrzewania, gdy sięganie po
te substancje uniemożliwia uczenie się umiejętności radzenia sobie z samym sobą, własnymi
trudnymi emocjami i światem relacji społecznych;
profilaktyka przemocy:
- ograniczenie natężenia przemocy rówieśniczej w formie fizycznej i słownej, a także
przemocy o podtekście seksualnym;
- wzrost szacunku chłopców wobec dziewcząt i dziewcząt wobec samych siebie;
- ukazanie zachowań agresywnych, jako niedojrzałego sposobu radzenia sobie z emocjami;
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wychowanie ku miłości i odpowiedzialności za swoją seksualność:
- wzbudzenie motywacji do pracy nad własnym rozwojem w sferze budowania dojrzałych
więzi;
- ukazanie postaw i działań, które zwiększą szanse przeżycia prawdziwej, wiernej i trwałej
miłości;
- podważenie obecnych w pop-kulturze silnie szkodliwych mitów na temat miłości
i seksualności;
- przeciwdziałanie

skutkom

seksualizacji

dziewcząt,

w

tym

zjawisku

„samouprzedmiotowienia”;
profilaktyka ciąż nastolatek i profilaktyka HIV/AIDS:
- zmotywowanie młodzieży do utrzymania postawy wstrzemięźliwości seksualnej lub
powrotu do tej postawy (jeśli chodzi o młodzież po inicjacji);
- poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zakażeń przenoszonych drogą płciową
i skutecznych metod zapobiegania im;
cele i efekty ogólnoprofilaktyczne:
- ukazanie znaczenia asertywności i trening zachowań asertywnych;
- wzmacnianie czynników chroniących w profilaktyce (więź z rodzicami, nauczycielami,
identyfikacja z własnym systemem wartości – religijnym lub świeckim).
Program dla młodzieży „Archipelag Skarbów” obejmował 8-9 godzin lekcyjnych w układzie
dwóch mityngów, z których każdy trwa około 3,5 godziny zegarowej (4 godziny lekcyjne lub
nieco dłużej). Metody aktywizujące wykorzystane w programie dostosowane były do
dynamiki pracy z dużą grupą. W trakcie każdej części programu prowadzone były ćwiczenia
aktywizujące, których uczestnicy otrzymali od realizatorów nagrody w podziękowaniu za
zaangażowanie.
W trakcie pierwszego mityngu przedstawiono elementy wiedzy o miłości w kontekście
zadań rozwojowych wieku dojrzewania. Bardzo istotnym elementem pierwszego mityngu
było obrazowe przedstawienie pięknych, ale czasem groźnych sił, które budzą się we
wnętrzu dojrzewającego człowieka. Pokazane były pozytywne aspekty budzących się z nową
siłą impulsów seksualnych oraz emocjonalno-uczuciowych związanych z zakochaniem,
a także złością i gniewem. Realizatorzy przedstawili także groźne aspekty żywiołów
seksualności, uczuciowości i agresji wskazując konkretne sposoby nauki oswajania tych sił
i kierowania nimi. W sposób jasny pokazane było, że oswajanie wewnętrznych sił jest
możliwe tylko gdy żyje się na trzeźwo. Zaproszenie do swego życia w wieku nastoletnim
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alkoholu lub narkotyków powoduje zahamowanie rozwoju umiejętności radzenia sobie
z emocjami oraz nabywania umiejętności społecznych.
W trakcie drugiego mityngu bliżej omawiane były zagadnienia związane ze współżyciem
seksualnym. Wyraźnie ukazane jest zarówno piękno seksualnej bliskości, jak też i szeroki
wachlarz konsekwencji wczesnych kontaktów seksualnych – od bezpośrednich konsekwencji
emocjonalnych, poprzez konsekwencje związane z budowaniem przyszłych związków, aż po
konsekwencje

zdrowotne.

do wstrzemięźliwości

od

Kierowana

jest

przedmałżeńskiego

do

młodzieży

współżycia

wyraźna

seksualnego

i

zachęta
kontaktów

genitalnych. Osobną troską objęte są osoby, które w wyniku cudzego przymusu, lub też
własnych decyzji, podjęły już kontakty seksualne.
W sposób bardzo wyraźny przedstawiono wiedzę na temat niekorzystnego wpływu środków
psychoaktywnych na zawieranie znajomości i budowanie relacji. Ukazano siłę presji
rówieśniczej i sposoby asertywnego radzenia sobie z nią. Podjęty był problem zachowań
agresywnych i uprzedmiotawiających – szczególnie w relacjach między chłopcami
i dziewczętami. Na końcu programu odbył się Festiwal Wyspy Skarbów, który
podsumowywał i umacniał treści całego programu umieszczając najaktywniejszą młodzież
niejako po stronie realizatorów. Festiwal jest elementem, w którym sama młodzież formułuje
przekaz profilaktyczny skierowany do rówieśników. W różnych momentach programu
prezentowane były wybrane wyniki badań nad postawami młodzieży. Wybór wyników
opiera się na kryterium profilaktycznej przydatności przekazania ich młodzieży.
W większości są to te wyniki, które pokazują dojrzałość i rozsądek młodych ludzi.
Najważniejsze treści programu ilustrowane były zrównoważonymi świadectwami zdrowego
stylu życia realizatorów lub specjalnie przygotowanych wolontariuszy, rekrutowanych
najczęściej spośród najbardziej dojrzałych animatorów i członków wspólnot i organizacji
studenckich i młodzieżowych.
Spotkanie dla rodziców trwało ok. 1,5 godziny zegarowej. W trakcie spotkania prezentowany
był zakres celów programu „Archipelag Skarbów”. Omówione były wyniki badań nad
młodzieżą. Komentarz prowadzącego zawierał wiele wskazówek co do sposobów włączania
skutecznego przekazu profilaktycznego do codziennej pracy wychowawczej w rodzinie.
Szczególny akcent położony był na umiejętności dobrej komunikacji, które są niezbędne
w wychowaniu nastolatka. W trakcie spotkania podane były wskazówki jak rozmawiać
z dorastającymi dziećmi o ich osobistych sprawach, w tym zagadnieniach miłości
i seksualności. Uczestnicy otrzymali ulotki profilaktyczne dla rodziców pt. „Przewodnik po
dżungli kontaktów z nastolatkiem”.
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Szkolenie dla Rady Pedagogicznej trwało ok. 1,5 godziny zegarowej. W trakcie szkolenia
prezentowane były cele programu „Archipelag Skarbów®”, wyniki badań nad młodzieżą
wraz ze wskazówkami dotyczącymi szkolnej pracy profilaktycznej, oraz wybrane aspekty
wiedzy dotyczącej skutecznych strategii w profilaktyce młodzieżowej.
Wspieranie zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych (organizacje pozarządowe)

L

PRZYZNANA KWOTA

NAZWA PODMIOTU

DOTACJI

P

NAZWA ZADANIA: Dofinansowanie obozów i kolonii profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla
dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, które powinny być integralnym elementem rocznego programu profilaktycznego lub socjoterapeutycznego i uzupełnieniem całorocznej pracy z dziećmi
w tym zakresie
1 Klub Sportowy TKKF „Karlik”

70 000,00 zł

2 Fundacja „Fenix – Powstań do Życia”

20 000,00 zł

NAZWA ZADANIA: Organizacja różnorodnych form służących poprawie relacji rodzinnych w tym
m.in. organizacja obozów terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin
1 Fundacja „Fenix - Powstań do życia”

15 000,00zł

NAZWA ZADANIA: Prowadzenie telefonu zaufania dla osób z problemem uzależnienia
1 Fundacja „Fenix - Powstań do życia”

10 000,00 zł

NAZWA ZADANIA: Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu edukację i promocję m.in. w zakresie abstynencji kobiet w ciąży oraz problemu z FAS/FAE u dzieci, trzeźwości kierowców, zwiększenia świadomości młodzieży oraz rodziców na temat szkód wynikających z zażywania środków
psychoaktywnych
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1 Fundacja „Fenix - Powstań do życia”

15 000,00zł

NAZWA ZADANIA: Organizowanie półkolonii oraz innych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i
młodzież w okresie wakacji letnich
1 Ludowy Klub Sportowy Naprzód 46 Zawada

10 000,00zł

NAZWA ZADANIA: Prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii m.in. poprzez realizację programów adresowanych do dzieci i młodzieży oraz rodziców (w ramach profilaktyki uniwersalnej), realizację programów skierowanych do dzieci i młodzieży z grup ryzyka: ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym oraz dzieci i młodzieży ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi (w ramach profilaktyki selektywnej i wskazującej)
1 Fundacja „Fenix - Powstań do życia”

17 000,00 zł

NAZWA ZADANIA: realizacja działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu po zakończeniu leczenia odwykowego oraz osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym
1 Fundacja „Fenix - Powstań do życia”

8 800,00 zł

Projekty zrealizowane w ramach art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
1 Stowarzyszenie „Razem na Szybiku”
2 Fundacja Podaj Dalej

9 900,00 zł
2 651,00 zł

Prowadzenie edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości picia alkoholu i używania
substancji uzależniających oraz w zakresie przemocy w rodzinie poprzez
rozprowadzanie ulotek, broszur, zakup specjalistycznej literatury, prenumerowanie
czasopism specjalistycznych dla szkół
Od kilku lat miasto Wodzisław Śląski zakupuje kwartalnik „Antidotum. Profilaktyka.
Wychowanie. Zdrowie”, który propaguje treści z obszaru szeroko rozumianej profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych. Czasopismo cieszy się zainteresowaniem wśród
rodziców, nauczycieli,

pedagogów,

uczniów

itp. W 2017 roku

nakład

wynosi

300 egzemplarzy jednego numeru, które zostały rozprowadzone w placówkach oświatowych
z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego.
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W 2017 roku 400 egzemplarzy kwartalnika „Fenix Psychoterapia” trafiło do
wodzisławskich gimnazjów, Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego „Dziupla” oraz
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim. Jest to czasopismo,
które prowadzone jest z myślą o dzieciach i młodzieży. W 2017 roku na potrzeby Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Miejskiej Komisji
Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

zakupiono

prenumeratę

3 egzemplarzy

dwumiesięcznika „Niebieska Linia”.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
„Promowanie zdrowego stylu życia bez nałogów”
Ponad

250

osób

uczestniczyło

w

realizacji

programu

zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

profilaktycznego,

„CENTRUM” wspólnie

z Urzędem Miasta Wodzisławia Śląskiego w czasie sezonu letniego 2017. Cykl dziesięciu
wyjazdów w góry połączonych z turystyką górską oraz wykładami profilaktycznymi
prowadzonymi przez wykwalifikowanego specjalistę z zakresu terapii uzależnień. W trakcie
dziesięciu sesji wyjazdowych zrealizowany został program promujący zdrowy styl życia bez
nałogów. Głównym celem wszystkich wykładów było wzmocnienie więzi rodzinnych
poprzez uczestnictwo całych rodzin w atrakcjach promujących zdrowy styl życia wolny od
używek oraz środków odurzających,opóźnienie inicjacji alkoholowej dzieci
zagrożonych

z rodzin

wykluczeniem społecznym, popularyzacja rekreacji oraz sportu jako

alternatywna forma spędzania czasu wolnego oraz stworzenie szerszych możliwości udziału
w turystyce krajoznawczej. Realizacja zajęć profilaktycznych odbywała się podczas
wyjazdów w góry w formie wykładów połączonych z szerokim omówieniem tematów
oraz dyskusją z uczestnikami. Taka sposób bardzo przypadł do gustu uczestnikom programu,
którzy w kolejnych latach widzieliby podobną możliwość łączenia wyjazdów turystycznych
z tematyką dotyczącą profilaktyki uzależnień.
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
W 2017 roku w ramach Punktu Konsultacyjnego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
i rodzin z problemem alkoholowym funkcjonowały dyżury specjalistów: psychiatry,
psychologa oraz prawnika. Poniżej zawarta tabela przedstawia ilość osób korzystających
z konsultacji z wyodrębnieniem poszczególnych kategorii klientów:

Prawnik

65

(ogółem) w tym:
Osoby z problemem alkoholowym

6

Dorośli członkowie rodzin osób z problemem

19

alkoholowym (w tym współuzależnieni oraz DDA)
Osoby doznające przemocy w rodzinie

40

Osoby stosujące przemoc w rodzinie

0

Psycholog

37

(ogółem) w tym:
Osoby z problemem alkoholowym

3

Dorośli członkowie rodzin osób z problemem

8

alkoholowym (w tym współuzależnieni oraz DDA)
Osoby doznające przemocy w rodzinie

26

Osoby stosujące przemoc w rodzinie

0

Psychiatra

54

(ogółem) w tym
Osoby z problemem alkoholowym

9

Dorośli członkowie rodzin osób z problemem

23

alkoholowym (w tym współuzależnieni oraz DDA)
Osoby doznające przemocy w rodzinie

22

Osoby stosujące przemoc w rodzinie

0

Ogólna liczba porad udzielonych w 2017 roku w Punkcie Konsultacyjnym wyniosła 257.
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Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla”
Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników : 456 208,48 zł
Na kwotę tę składają się: wynagrodzenia osobowe pracowników (332 472,85 ), dodatkowe
wynagrodzenia roczne (23 255,07), składki na ubezpieczenia społeczne (60.844,52 ), składki
na fundusz pracy (5 995,24), umowy-zlecenia (20.669,50), zakup usług zdrowotnych (655),
ekwiwalent za odzież (392,30) oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
(11.924).
Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, płaceni z powyższego rozdziału to:


dyrektor placówki - 1 etat



wychowawcy i st. wychowawca – koordynator- 3,25 etatu



psycholog- 0,5 etatu



pedagog – 0,75 etatu



administrator – 1 etat



główna księgowa- 1 etat



pracownicy obsługi- 1,13 etatu

Pracownicy pedagogiczni w ramach swoich czynności prowadzili pracę opiekuńczowychowawczą, pracę z rodzicami, podejmowali działania profilaktyczne, m.in. realizację
programów

profilaktycznych,

organizowanie

czasu

wolnego,

prowadzenie

działań

informacyjno-edukacyjnych, prowadzili dokumentację (karty pobytu dziecka, plany pracy
z wychowankiem, karty aktywności i osiągnięć, karty samorealizacji wychowanka, diagnozę,
dzienniki zajęć), uczestniczyli w Zespołach ds. oceny i poprawy sytuacji dziecka.
Pedagog w ramach swoich zadań prowadził:
1.

zajęcia indywidualne z dziećmi z orzeczeniami z PPP oraz z trudnościami w nauce;

2.

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z grupą;

3. arteterapię.
Psycholog w ramach swoich zadań:
- wspierał i prowadził

terapię dla

dzieci borykających się z konsekwencjami

traumatycznych doświadczeń (głównie: bycia ofiarą i świadkiem przemocy w rodzinie) oraz
dotkniętych innymi problemami emocjonalnymi;
- wspierał i prowadził terapię dla dorosłych ofiar przemocy w rodzinie;
prowadził terapię rodzinną;
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- prowadził psychoedukację rodziców i dzieci w zakresie potrzeb emocjonalnych,
komunikacji

interpersonalnej,

problemów

wychowawczych,

przemocy,

zaburzeń

psychicznych i zaburzeń zachowania występujących w okresie dzieciństwa i adolescencji.
Na umowę-zlecenie zatrudnieni byli : konserwator, informatyk, inspektor BHP, pedagog
prowadzący zajęcia w ramach „Szkoły dla rodziców”, instruktorzy pływania, wychowawcy
prowadzący zajęcia sportowe i zajęcia w ramach zastępstwa za nieobecnych pracowników.
Umowy o dzieło obejmowały prace remontowe i archiwizowanie dokumentów.
Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia: 33 546,26 zł
W roku 2017 doposażono Placówkę poprzez zakup:
- mebli do sali zajęć w świetlicy nr 1,3 i 4,
- drobnego sprzętu kuchennego,
- książek i materiałów edukacyjnych,
- aparatu fotograficznego,
- projektora,
- rolet do świetlicy nr 3 i pomieszczenia w gł. siedzibie,
- telefony komórkowe do 4 świetlic i sekretariatu .
Wydatki te obejmowały także zakup materiałów remontowych, części artykułów biurowych
i papierniczych na zajęcia z dziećmi prowadzone we wszystkich 4 świetlicach a także na
obozach letnim i zimowym oraz przy realizowaniu projektu polsko-czeskiego (spora część
użytkowanych materiałów pochodzi od sponsorów i darczyńców), zakup materiałów do
nauki pływania w ramach programu realizowanego wspólnie z Pływalnią MANTA oraz
zakup środków czystości.
Wydatki związane z zakupem środków żywności: 6 199,17 zł
W Placówce prowadzi się dożywianie wychowanków. Każdego dnia na zajęciach
przedpołudniowych dzieci spożywają drugie śniadanie, na zajęciach popołudniowych
podwieczorek.
Jest to zazwyczaj kołaczyk, kanapka bądź przygotowana wspólnie z wychowawcą prosta
potrawa – np. sałatka. Dzieci przygotowują posiłek w ramach swoich dyżurów kuchennych
pod okiem wychowawcy, dyżurujące dzieci zmywają po posiłku naczynia, sprzątają
pomieszczenie kuchenne wdrażając się do odpowiedzialności za powierzone zadanie i do
pracy zespołowej. Nabywają też umiejętności wykonywania prostych prac domowych.
Wychowawcy wdrażają dzieci do bezpiecznego zachowania w kuchni, estetycznego
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podawania posiłków, wyrabiają

nawyki zdrowego żywienia i kulturalnego zachowania

podczas posiłku.
Poza zakupami związanymi z codziennym dożywianiem środki przeznaczone były także na
zakup produktów spożywczych do przygotowania spotkań wielkanocnych i wigilijek,
zorganizowanych dla dzieci i rodziców w każdej świetlicy. Część potraw została zakupiona
i przygotowana przez rodziców.
W roku 2017 wydano 7 713 posiłków, część z nich przygotowana była przez darczyńcę,
część ze sponsorowanej żywności oraz artykułów spożywczych pozyskanych ze Śląskiego
Banku Żywności w ramach Programu „Podziel się dobrym posiłkiem”, a także przekazanych
placówce przez Towarzystwo Charytatywne „Rodzina”.
Wydatki związane z zakupem energii: 19 279,96 zł
Składają się na to opłaty za energię elektryczną i cieplną dostarczaną do użytkowanych
lokalów:
- głównej siedziby WPWD „Dziupla” na ul. Św. Jana 17,
- w Jedłowniku, lokal przy ul. Kokoszyckiej 180 administrowany przez Spółkę DOMARO,
w dzielnicy Wilchwy, świetlica w budynku Zespołu Szkół nr 1.
Wydatki związane z remontami: 4 466,86 zł
W roku 2017 przeprowadzono remont w świetlicy na Wilchwach. Z powodu zagrzybienia
zostały zamontowane płyty gipsowe, odnowione i pomalowane ściany w sali zajęć .
Wydatki w § 4300 pozostałe usługi: 63 773,50 zł
W wydatkach znalazły się m.in. opłaty zw. z użytkowaniem lokali na mocy umów ze Spółką
DOMARO - 9 517,44 zł, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, usługi pocztowe,
kurierskie, fotograficzne, oraz transportowe, w tym zakup biletów na wspólne imprezy
i zajęcia (dojazdy z Wilchw, Jedłownika, Turzyczki) oraz przewozy przy okazji
organizowania wycieczek.
Część wydatków - 18 047,80 zł stanowi koszt obozu letniego do Kołobrzegu oraz zimowego
do Wisły w wysokości 3 650 zł. W kwotach tych znajdują się wszystkie wydatki z tym
związane – transport, usługa hotelowo-gastronomiczna, ubezpieczenie. Jak w poprzednich
latach rodzice angażowani byli finansowo w opłaty za wypoczynek. W roku 2017 dopłacili
do obozu letniego kwotę 14 180 zł, do obozu zimowego kwotę 3 350 zł. Warto dodać,
że organizacja obozów z realizacją programu profilaktycznego jest integralną częścią planu
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wychowawczego realizowanego w placówce. Obóz zawsze stanowi nagrodę dla
wychowanków, którzy regularnie uczestniczą w codziennych zajęciach oraz efektywnie
pracują nad sobą. Ważnym kryterium doboru grupy jest także sytuacja rodzinna. Zawsze
większą część uczestników stanowią dzieci z rodzin z problemem uzależnienia i przemocy.
W tym roku w obozach wzięło udział:


w dziesięciodniowym letnim - 30 dzieci, którymi opiekowało się 4 wychowawców,
uczestnikiem obozu był także, zgodnie z przepisami obowiązującymi przy
organizowaniu wyjazdów, kierownik ds. organizacyjnych.



w trzydniowym zimowym - 20 dzieci pod opieką 2 wychowawców i kierownika
wypoczynku.

Kwotę 9 120 zł przeznaczono na usługi psychologiczne i psychoterapeutyczne, świadczone
przez dwie psychoterapeutki.
Wydatki związane z dostępem do Internetu i telefonią stacjonarną i komórkową: 2 232,04 zł
W kwocie tej mieści się zapłata za korzystanie z Internetu w siedzibie na ul. Św Jana , zapłata
za numer stacjonarny

oraz 5 numerów komórkowych - do każdej ze 4 świetlic

i 1 użytkowany przez sekretariat .
Szkolenia pracowników: 4 652,30 zł
Na powyższą kwotę składają się następujące szkolenia :

Nazwa szkolenia

Uczestnik

„Coś z niczego czyli pomysł na prace 3 wychowawczynie

Kwota
125,00 zł

techniczne z recyklingu”
Metoda ruchu rozwijajacego Veroniki pedagog

160,00 zł

Sherborne – poziom 1
„4 CKD” - dot. diagnozowania FAS

st.wychowawca-

550,00 zł

koordynator
Formy teatralne w pracy z dzieckiem w 2 wychowawczynie

120,00 zł

wieku przedszkolnym i szkolnym
Studium Przeciwdziałania Przemocy w pedagog/asystent rodziny 1 750,00 zł
Rodzinie
Kurs dla wychowawców wypoczynku 2 wychowawców
dzieci i młodzieży
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249,00 zł

Praca z osobą i rodziną z zaburzeniami 15 pracowników
psychicznymi

merytorycznych

Rozliczanie projektów

główna księgowa

450,00 zł
39,60
(delegacja)

Praca

z

dzieckiem

i

młodzieżą psycholog

98,40

doświadczającą traumy

( delegacja )

Program ksiegowy RENORD

główna księgowa

1119,30 zł

Pozostałe wydatki:


Podróże służbowe i krajowe – 16,80 zł.



Różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie PZU) – 1 206,91zł.



Podatek od nieruchomości - 2 553,00 zł.

Kwota zabezpieczona na działalność WPWD „Dziupla” pozwala realizować ustawowe
zadania własne gminy w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną zmarginalizowaną lub
zagrożoną marginalizacją, z rodziną w kryzysie, z rodziną

z dysfunkcjami. Pozwala

realizować działania profilaktyczne, na która składają się :


realizacja programów profilaktycznych,



organizowanie imprez środowiskowych i integracyjnych,





organizowanie obozów,
organizowanie zajęć sportowych i artystycznych w okresie ferii zimowych i wakacji,
bieżąca praca wychowawcza w grupach.

Praca w Placówce organizowana jest tak , aby zachować obowiązujące standardy- dbamy
o to, aby udzielana pomoc dotyczyła całej rodziny, nie tylko dziecka i aby organizować
ją interdyscyplinarnie, w większości przypadków pracujemy w oparciu o indywidualny plan
pracy wynikający z diagnozy problemów i potrzeb, wszystkie osoby zatrudnione w placówce
mają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i dodatkowe kompetencje specjalistyczne
i osobiste, dbamy o odpowiednie warunki lokalowe i wystrój pomieszczeń. Informacje
zwrotne pozyskiwane od klientów dowodzą, że świadczone przez WPWD „Dziupla” usługi
są na satysfakcjonującym ich poziomie.
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Efekty podejmowanych działań w zakresie realizacji planu finansowego
z rozdziału: Przeciwdziałanie alkoholizmowi w WPWD „Dziupla”
Z oferty „Dziupli”- udział w zajęciach świetlicowych- skorzystało w 2017 roku 141 dzieci.
Działalność Placówki ma charakter wspierający rodzinę i profilaktyczny, zapobiega
patologiom, niedostosowaniu społecznemu, marginalizacji społecznej. Prowadzimy także
dokumentację diagnostyczną, która pozwala organizować skuteczną interdyscyplinarną
pomoc w zespołowych zadaniach wspólnie z innymi instytucjami.
Ogólne efekty pracy „Dziupli” zgodne Rekomendacjami PARPY :
- Udzielenie rodzinom z problemem alkoholowym pomocy psychospołecznej a także
prawnej;
- Prowadzenie pracy terapeutycznej z dzieckiem i rodziną;
- Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym – organizowanie zajęć , realizowanie
programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych, dożywianie, organizowanie obozów
socjoterapeutycznych, organizowanie zajęć dla rodziców.
Praca opiekuńczo-wychowawcza:


Zapewnienie opieki dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych- średnia obecności na zajęciach
w roku 2017 wynosiła 36 dzieci na dzień .



Niwelowanie niepowodzeń szkolnych dzieci – regularne odrabianie lekcji, poprawianie
ocen niedostatecznych, nadrabianie zaległości, zapobieganie drugoroczności.



Wspomaganie rozwoju osobowości z uwzględnieniem rozwoju moralno-etycznego,
prozdrowotnego,

kulturalnego,

kontaktów

interpersonalnych,

intelektualnego

i artystycznego.


Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom z rodzin problemowych-soboty, ferie
zimowe, wakacje oraz wdrażanie do wykorzystywania czasu wolnego w sposób zdrowy,
ciekawy i pożyteczny.



Poprawa szkolnego funkcjonowania dziecka.



Codzienne dożywiania wychowanków - w roku 2017 wydano 7 713 posiłków.

Praca terapeutyczna:


Wyrównywanie deficytów rozwojowych.



Podniesienie poczucia wartości.
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Poprawa emocjonalnego funkcjonowania na skutek terapii z ofiarami przemocy, oraz
traumatycznych doświadczeń.



Poprawa komunikacji interpersonalnej.



Podniesienie umiejętności społecznych, w tym asertywnego radzenia sobie
z gniewem i złością poprzez realizację programów.

Praca z rodziną dziecka.


Uzyskanie bieżącego wsparcia w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.



Uzyskanie wsparcia w sytuacjach trudnych- wzrost poczucia sprawczości rodziny.



Otrzymanie pomocy w problemach ekonomicznych- zbiórki odzieży, książek,
zabawek, artykułów szkolnych, żywności .



Podnoszenie świadomości społecznej i kultury społecznego funkcjonowania.



Podnoszenie umiejętności rodzicielskich poprzez udział w „Szkole dla rodziców”
34 osoby uczestniczyły w zajęciach, kurs (15 spotkań po 2,5 godziny każde)
ukończyło 18 osób.



Zmniejszenie poczucia izolacji i poprawa społecznego funkcjonowania poprzez
udział w grupie wsparcia.



Udzielenie wsparcia prawnego.

Finansowanie:
Dział: Ochrona zdrowia,
Rozdział: Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonanie za rok 2017 to kwota 594 135,28 zł
Część II
FINANSOWA
Plan: 1 387 582,00 zł

wykonanie: 1 170 203,74 zł

pozostało: 217 378,26 zł

Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia
Prowadzenie działań profilaktycznych w szkołach (programy profilaktyczne, spektakle
teatralne), zakup materiałów potrzebnych do realizacji programów, dofinansowywanie
szkoleń

i warsztatów,

zakup

literatury fachowej,

nagród,

prenumerata

czasopism

profilaktycznych, finansowanie niektórych świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa
odwykowego, koszty opinii biegłych sądowych, udzielanie pomocy finansowej polegającej
na zlecaniu do realizacji zadań publicznych w formie wsparcia organizacjom pozarządowym,
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kampanie profilaktyczno–edukacyjne, wsparcie projektów realizowanych przez placówki
oświatowe

miasta

Wodzisławia

Śląskiego

w zakresie

profilaktyki

uzależnień

i przeciwdziałania patologiom społecznym
w tym :
przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan: 522 434,00 zł wykonanie: 387 717,25 zł

pozostało: 134 716,75 zł

- dotacja dla organizacji pozarządowych

156 301,26 zł

- posiedzenia miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz kontrole
punktów sprzedaży napojów alkoholowych

22 403,70 zł

- zakup nagród, materiałów do prowadzenia programów profilaktycznych (w tym
prenumerata czasopism, zakup książek, ulotek)

48 964,36 zł

- opinie biegłych sądowych

6 400,00 zł

- realizacja programów profilaktycznych, szkoleń, warsztatów, spektakli teatralnych
26 737,83 zł
- realizacja świadczeń opieki zdrowotnej dla osób uzależnionych od alkoholu
i współuzależnionych w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla
mieszkańców Wodzisławia Śląskiego

99 880,00 zł

- opłata sądowa

14 850,00 zł

- szkolenie, konferencje m.in. na temat zadań i kompetencji Komisji ds. RPA, Zespołów
interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

9 100,00 zł

- inne

3 080,10 zł

zwalczanie narkomanii
plan 93 150,00 zł

wykonanie: 22 900,00 zł

pozostało: 70 250,00 zł

- programy profilaktyczne, szkolenia, warsztaty

5 900,00 zł

- dotacje na wspieranie zadań publicznych miasta Wodzisławia Śląskiego dla organizacji
pozarządowych i klubów sportowych w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania
problemów alkoholowych

17 000,00 zł
placówki oświatowe

plan 89 989,00,00 zł wykonanie 86 665,14 zł pozostało 3 323,86 zł
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji CENTRUM
Program profilaktyczny z uwzględnieniem praktycznych działań w zakresie promowania
zdrowego stylu życia bez nałogów
plan:

18 150,00 zł

wykonanie: 18 150,00 zł

pozostało: 0,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Utrzymanie Punktu Konsultacyjnego dla osób dotkniętych przemocą i rodzin z problemem
alkoholowym, wynagrodzenia fachowców, wyposażenie Punktu, zakup materiałów
biurowych, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, szkolenie
Plan: 62 000,00zł

wykonanie: 60 636,07 zł

pozostało: 1 363,93 zł

Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla”
Dofinansowanie kosztów utrzymania świetlic (energia elektryczna, c.o., woda, ścieki),
programy profilaktyczno-wychowawcze, drobne naprawy i remonty, wyposażenie świetlic
w pomoce dydaktyczne, zakup materiałów biurowych, środków czystości, dożywianie dzieci
w świetlicach, obóz profilaktyczny, wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, szkolenia,
wyjazdy służbowe
plan: 601 859,00 zł

wykonanie: 594 135,28 zł

pozostało: 7 723,72 zł

Część III WNIOSKI
W 2018 roku zaplanowano kontynuację większości działań podjętych w 2017 roku
w celu osiągnięcia wymiernych i długofalowych efektów profilaktycznych poprzez:
1) prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii m.in. poprzez realizację
programów adresowanych do dzieci i młodzieży oraz rodziców (w ramach profilaktyki
uniwersalnej), realizację programów skierowanych do dzieci i młodzieży z grup ryzyka:
ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym
oraz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w ramach profilaktyki
selektywnej i wskazującej). Zadanie te realizowane będzie przez podmioty, o których mowa
w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie;
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a) organizacja różnorodnych form służących poprawie relacji rodzinnych, w tym m.in. organizacja obozów terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin;
b) prowadzenie telefonu zaufania dla osób z problemem uzależnienia;
c) prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii;
d) dofinansowanie obozów i kolonii profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci
i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, które powinny być integralnym elementem
rocznego programu profilaktycznego lub socjoterapeutycznego i uzupełnieniem całorocznej
pracy z dziećmi w tym zakresie;
f) organizowanie półkolonii oraz innych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w okresie wakacji letnich;
g) organizacja różnorodnych form spędza czasu wolnego przez dzieci i młodzież na obiektach sportowych, rekreacyjnych należących do jst.;
2) realizowanie środowiskowych działań na rzecz ograniczania spożycia alkoholu
w szczególności przez osoby nieletnie i nietrzeźwe. Zadanie to będzie przeprowadzane
poprzez zwiększenie kontroli przez organ do tego upoważniony oraz działania edukacyjne
skierowane do sprzedawców i restauratorów;
3) poszerzenie oferty na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in. prowadzenie
i funkcjonowanie punktu konsultacyjnego, finansowanie grup wsparcia dla ofiar przemocy
(procedura NK);
4)

w

roku

2018

zostaną

przeprowadzone

kampanie

profilaktyczne

takie

jak

m.in. „Uzależnienia drogą donikąd”, „Archipelag skarbów”. Będą one przeprowadzone przy
wsparciu placówek oświatowych z terenu Wodzisławia Śląskiego.
Działania przedstawione w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii mają charakter długofalowy.
Szczegółowy opis działań podejmowanych w 2017 roku zawierają uchwalone przez
Radę Miejską Wodzisławia Śląskiego: „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych” i „Gminny program przeciwdziałania narkomanii”.
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