Sprawozdanie z realizacji
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA
KOŚCIERZYNA ZA ROK 2015
Wykonanie Programu, przyjętego na rok 2015, służące realizacji zawartych
w nim celów, przedstawia się następująco:
1. Cel: Prowadzenie działań służących profilaktyce i edukacji, w szczególności
w szkołach.
Realizacja:W każdej kościerskiej szkole podstawowej i ponadpodstawowej odbywały
się różnorakie zajęcia profilaktyczne propagujące wiedzę o szkodliwości
spożywania alkoholu, promujące beznałogowy tryb życia jak również
wyposażające uczniów w umiejętności mówienia „nie” wobec nałogów.
Celowi temu służyły różnorakie kampanie, pikniki, inscenizacje, szkolne
dni profilaktyki i promocji zdrowia, szkolne dni sportu oraz konkursy
wiedzy, literackie, plastyczne. Również warsztaty i koła zainteresowań.
Często stosowaną formą przekazywania dzieciom i młodzieży wiedzy
z omawianego tu zakresu były pogadanki na temat wpływu alkoholu na
zdrowie, psychikę

rodziny,

na

przemoc i

przestępczość wśród

nieletnich, agresję między rówieśnikami, jak i potrzebę koleżeństwa
i

tolerancji

jako

właściwych

relacji

rówieśniczych,

spotkania

psychoedukacyjne, prowadzone w szkołach m.in. przez wychowawców,
przedstawicieli policji i Straży Miejskiej. Prowadzone były lokalne
programy profilaktyczne oraz programy antynikotynowe.
Poszerzono też zasoby biblioteczne jak i filmoteki, emitowano filmy
o tematyce uzależnień. Prowadzone były też warsztaty i zajęcia
psychoedukacyjne z profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy,
asertywności

oraz

radzenia
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sobie

w

sytuacjach

kryzysowych.

Kolportowano wśród młodzieży

jak i rodziców ulotki o treści

antyalkoholowej, antyuzależnieniowej i antyprzemocowej. Kontynuowana
była inicjatywa Marszu Przyjaźni – jako sprzeciwu młodych przeciw
przemocy.
Innym przedsięwzięciem w ramach działań profilaktycznych
i

edukacyjnych

poruszającymi

było

zaproszenie

wykonawców

ze

spektaklami

dramat uzależnień i ryzykownych zachowań. Były to

przedstawienia teatralne dla młodzieży kościerskich szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych teatru „Kurtyna” pt. „Układ Zamknięty”. Spektakle
obejrzało około 1000 uczniów. W okresie letnim sfinansowane zostały
kolonie w Ośrodku

„Patria” w Tleniu

dla 103 dzieci

z rodzin

dotkniętych dysfunkcją alkoholową. Na koloniach tych duży nacisk
położony został na ukazywanie społecznie akceptowanych sposobów na
życie, ze szczególnym wskazaniem na demoralizujący wpływ alkoholu.
40 dzieci wzięło udział w turnusie terapeutycznym w Domu Wczasów
Dziecięcych w Wygoninie.
Wydano też kalendarze promocyjne z rysunkiem złamanej róży
wychylającej się z kieliszka i podpisem „alkohol szkodzi zdrowiu”.
W

punkcie

konsultacyjnym

ds.

narkomanii

w

MOPS,

każdy

zainteresowany (rodzic, dziecko itp.) mógł uzyskać pełną informację
o tym zagrożeniu, jego rozpoznawaniu, miejscach leczenia itp. Mógł też
uzyskać od specjalisty ds. rodziny pomoc dot. rozwiązywania konfliktów
szczególnie na linii rodzic – dziecko. Indywidualną pomoc otrzymało
16 osób, które zgłosiły się z problemem zażywania środków
psychoaktywnych. Przeprowadzono też systemowe działania z 5
rodzinami. Ponadto 87 osób uczestniczyło w spotkaniach indywidualnych
( każda w od kilku do kilkunastu spotkań). Służymy również chętnie
każdej szkole, która chce skorzystać z konsultacji czy jakiejkolwiek innej
formy współpracy w tej tematyce. W roku 2015 pracownik Punktu
przeprowadził lekcje i warsztaty profilaktyczne dla około 2.000 uczniów
nt. narkotyków, alkoholu, przemocy i niebezpieczeństw płynących
z internetu. Dodatkowo w 2 przypadkach były to spotkania dla całych
społeczności szkolnych. Punkt konsultacyjny jak i mobilny Punkt
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„Dopalacze” był również dostępny w trakcie wielu imprez szkolnych jak
i imprez ogólnomiejskich organizowanych z różnych okazji.
W

2015

przeprowadzona

gimnazjalnych

i

też

została

ponadgimnazjalnych

w

kościerskich

kampania

szkołach

antydopalaczowa,

zakończona wyłonieniem najlepszych prac plakatowych w konkursie
„Dopalacze mogą cię wypalić”, które później w postaci banerów
eksponowano w 4 miejscach publicznych Kościerzyny.
W ścisłej współpracy z Państwową Powiatową Inspekcją Sanitarną
w Kościerzynie zorganizowane zostały w miesiącu kwietniu na rynku
miasta obchody Światowego Dnia Zdrowia. Również na rynku w m-cu
maju zorganizowaliśmy festyn z okazji Światowego Dnia Rodzin.
Współuczestniczyliśmy w organizacji z SANEPiD-em Teatraliów
związanych z tematem HIV/AIDS w miesiącu grudniu.
Współuczestniczyliśmy też w organizowanym w dniu 11 listopada
Rajdzie Niepodległości (hasło: „prawdziwy patriota nie pije”) . Nasz
Punkt profilaktyczny działał też w ramach innych wydarzeń sportowych
czy kulturalnych, np. obchodów Dnia Ziemi, Rajdzie do Garczyna, 95
rocznicy wjazdu wojska polskiego do Kościerzyny i wielu innych.
W październiku po raz kolejny - jako jeden z niewielu
samorządów w naszym województwie braliśmy udział w XX edycji
kampanii „Europejska Noc Bez Wypadku”.
Przez cały 2015 rok realizowana była kampania informacyjna „Postaw na
rodzinę”, „Zachowaj trzeźwy umysł”.
2. Cel : Zapewnienie warunków dla prawidłowego rozwoju i socjalizacji dzieci
i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem.
Realizacja: W MOPS działała świetlica profilaktyczna, przy czym prowadzone w niej
były także elementy socjoterapii. W świetlicy w zajęciach uczestniczyło
regularnie od 30 do 35 wychowanków w wieku od 6 do 16 lat, od
poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 18.00. Łącznie skorzystało 81
dzieci i młodzieży. Prowadzone były tam też zajęcia dotyczące utrwalania
prawidłowych i społecznie pożądanych wzorców zachowań, jak
i kompensacyjne służące wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci.
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Dzieci

uczestniczyły też

przygotowywały),

w różnych imprezach

wycieczkach,

wystawach,

(niektóre

konkursach,

same

seansach

filmowych. Poszerzyły też swoją wiedzę z tematyki ekologicznej.
W czasie letnim organizowane przez świetlicę w okresie lipca „Wakacje
z MOPSEM” cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestniczyły
w nich zarówno dzieci ze świetlicy jak i z terenu miasta. Wakacje
zakończono 5 – dniowym pobytem
Władysławowie. Już po raz czwarty

w Błękitnej Szkole we

dzieci uczestniczyły w Turnieju

Drużyn Podwórkowych o Puchar Burmistrza Miasta ( w tym 10 drużyn
chłopców i 4 drużyny dziewcząt). W turnieju uczestniczyło łącznie 130
zawodników. Również dużym zainteresowaniem cieszyły się zimowe
„Ferie z MOPS-em”.
Warto podkreślić, iż w ramach realizacji omawianego Programu
w Szkole Podstawowej Nr 2 od lutego do czerwca i od września do
grudnia działała po 2 godziny dziennie świetlica popołudniowa dla dzieci
oraz prowadzone były zajęcia

socjoterapeutyczne w Zespole Szkół

Publicznych Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 1. Ponadto dzieci zarówno ze
świetlicy profilaktycznej jak i całego miasta brały liczny udział
w organizowanych w ferie zimowe warsztatach twórczych jak
i wakacjach z ekologią, kulturą i sztuką. Działania te prowadzone były w
Strzelnicy i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
3.

Cel:

Wspomaganie

działalności

Poradni

dla

Osób

z

Problemami

Alkoholowymi.
Realizacja: W 2015r. liczba zarejestrowanych w Poradni Uzależnień
alkoholików

- 286

liczba osób zgłaszających się dobrowolnie

-155

liczba osób skierowanych przez Sąd

- 131

Z liczby ogólnej pacjentów, zgłosiło się po raz pierwszy

- 102

W 2015r. zakupione zostały w tej poradni usługi nie będące
refundowane w ramach NFZ, a mające na celu prowadzenie terapii
podstawowej i pogłębionej przez specjalistów terapii uzależnień
i terapeutów uzależnień dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
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W tych ramach funkcjonowały następujące grupy:
- grupa intensywna – 48 spotkań, liczba uczestników – 90,
- grupa zadaniowa „after care” – 47 spotkań, liczba uczestników - 43,
- grupa dla współuzależnionych – 47 spotkań, liczba uczestników - 8,
- grupa rozwojowa – 47 spotkań, liczba uczestników – 58
-grupa rozbrajania nałogowych mechanizmów uzależnienia – 47
spotkań, liczba uczestników – 51,
-prowadzenia treningu zachowań asertywnych – 40 godzin, liczba
uczestników – 27,
- grupa terapii pogłębionej – 48 spotkań, liczba uczestników – 8.

4. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
prawnej i psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie.
Realizacja: Do dyspozycji ofiar przemocy był 2 dni w tygodniu prawnik z którego
pomocy skorzystało ok. 95 rodzin.
Do dyspozycji ofiar przemocy w rodzinie był też psycholog, który
również udzielił pomocy kilkudziesięciu osobom dotkniętym przemocą,
odbywając

łącznie

ponad

200

konsultacji

psychologicznych.

Dla ofiar przemocy jest też przygotowana pomoc doraźna w postaci
możliwości skorzystania ze schronienia przez kilka dób.
5. Cel: Zapewnienie warunków dla prawidłowego funkcjonowania Miejskiej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Realizacja: Komisja liczyła sześć osób i w okresie sprawozdawczym spotkała się 22
razy.
Do komisji wpłynęło 41 nowych wniosków o leczenie odwykowe.
Wnioski o to leczenie kierowane były przez różne podmioty i tak:
- 8 wniosków wpłynęło z Komendy Powiatowej Policji,
- 28 wniosków wpłynęło od rodziny osoby z problemem alkoholowym,
- 1 wniosek wpłynął od pracownika socjalnego MOPS,
- 1 wniosek wpłynął od kuratora zawodowego,
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- 3 wnioski od Kierownika Działu ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie MOPS.
Komisja

rozpatrzyła

56

wniosków

dot.

zastosowania

leczenia

odwykowego ( 37 nowych i 19 wniosków z 2014r. z uwagi na termin
zawieszenia postępowania). 4 wnioski wpłynęły w m-cu grudniu 2015r.,
a więc ich rozpatrzenie nastąpi w 2016r.
- zaopiniowano 44 wnioski dot. wydania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
Członkowie Komisji postanowili:
- 18 spraw umorzyć
- 8 spraw zawiesić z równoczesnym skierowaniem do Poradni Uzależnień
celem dobrowolnego leczenia, a następnie po ponownym rozpatrzeniu
sprawy umorzono, lub skierowano do Sądu.
- 2 wnioski zostały wycofane przez wnioskodawcę – rodzinę,
a w:
- 28 sprawach wystąpiono do lekarza i psychologa biegłego celem
wydania opinii odnośnie uzależnienia od alkoholu,
W 2015r. biegli zaopiniowali - 28 spraw. Na podstawie tych opinii Sąd
wydał postanowienie o zastosowaniu wobec:
-10 osób leczenia otwartego ( z możliwością zastosowania leczenia
zamkniętego)
- 11 osób leczenia zamkniętego,
- 3 sprawy zostały umorzone,
w pozostałych sprawach Sąd jeszcze postanowień nie wydał.
Ponadto

członkowie

Komisji

otrzymali

34

wezwania

do

Sądu

w charakterze strony na sprawy z wniosków skierowanych przez Komisję
oraz przeprowadzili 18 kontroli sklepów prowadzących sprzedaż
alkoholu.
6. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
W dniu 01 lutego 2011 roku zarządzeniem Burmistrza Miasta Kościerzyna
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej utworzono Dział ds. Przeciwdziałania Przemocy
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w Rodzinie, który realizuje zadania nałożone na nas przez Ustawę
o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie. Dział ten odpowiedzialny jest
za realizację w/w programu.
W 2015r. odbywały się w budynku MOPS spotkania Zespołu
Interdyscyplinarnego (6 spotkań), na których podejmowane były tematy
związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie Miasta
Kościerzyna.
Wobec
upływu
kadencji
powołanego
wcześniej
Zespołu,
w dn.11.05.2015r. Burmistrz Miasta K-na powołał ponownie Zespół
Interdyscyplinarny, przy zachowaniu tego samego składu osobowego.
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego pracują z osobami
podejrzanymi o stosowanie przemocy w rodzinie. W 2015r.
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego wezwał listownie 39
takich osób. Osobiście stawiło się 22 wezwanych, z którymi
przeprowadzono rozmowy pod kątem zaprzestania stosowania przemocy
w rodzinie oraz odpowiedzialności karnej za takie postępowanie.
Do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w 2015r. wpłynęło
łącznie 56 formularzy Niebieskich Kart A wypełnionych przez
przedstawicieli instytucji zobowiązanych do wszczynania procedury
zgodnie z ustawą (Policja, Pomoc Społeczna, MKRPA, Oświata, Służba
Zdrowia), z czego:
Policja – 17;
MOPS – 23;
Służba Zdrowia – 9;
MKRPA –3;
Oświata – 4.
Z wszystkich Niebieskich Kart 11 procedur nie było realizowanych ze
względu na brak zasadności podejmowania działań (decyzja podjęta
została na pierwszym posiedzeniu grupy roboczej w sprawie lub na
posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego).
W ramach każdej procedury Niebieskiej Karty były zwoływane grupy
robocze, które pracowały pod kątem zdiagnozowania sytuacji w rodzinie
oraz działań zmierzających do zaprzestania stosowania przemocy.
W skład grup roboczych wchodzili przedstawiciele MOPS (pracownicy
socjalni, psycholog, prawnik, specjalista pracy z rodziną, kierownik działu
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie), policji, MKRPA, służby
zdrowia, oświaty, sądu. Skład grup roboczych ustalany był na podstawie
indywidualnej sytuacji w rodzinie.
Łączna liczba odbytych grup
roboczych - około 220. Na grupach roboczych wspólnie z osobą, wobec
której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
diagnozowano sytuację, ustalano indywidualny plan pomocy rodzinie.
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Ponadto zapadały decyzje dotyczące przekazywania spraw i wniosków do
prokuratury lub na policję w celu wszczęcia postępowania dotyczącego
znęcania się nad rodziną oraz wniosków o zobowiązania do opuszczenia
mieszkania
przez
osoby
stosujące
przemoc
w
rodzinie.
Dział ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wspólnie z innymi
pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizował
działania profilaktyczne, edukacyjne i informacyjne dotyczące
przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowane do mieszkańców
naszego miasta (udział w Światowym Dniu Zdrowia, w Tygodniu Pomocy
Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 25 luty – 1 marca, udział
w debacie nt. przemocy i cyberprzemocy, przeprowadzenie w szkołach
miejskich w trakcie wywiadówek spotkań z rodzicami w ramach
Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci
w listopadzie i grudniu). Przez cały 2015r. systematycznie udzielane było
osobom w kryzysie, w tym osobom doświadczającym przemocy
w rodzinie, wsparcie psychologiczne, prawne, rodzinne, socjalne
i finansowe. W budynku MOPS jest mieszkanie chronione dla ofiar
przemocy, z którego w 2015r. skorzystała 1 osoba.
Przez cały 2015r. przy udziale różnych instytucji z terenu miasta oraz
lokalnych mediów rozpowszechniane były informacje i materiały
edukacyjne dot. zjawiska przemocy w rodzinie oraz informacji
o instytucjach do których zgłosić można się po pomoc i wsparcie ( m. inn.
kilkutygodniowa emisja spotu w lokalnej TVK w miesiącach listopad –
grudzień.

7. Inne realizowane w 2015 roku zadania:
- dofinansowanie i organizacja wydawania posiłków w jadłodajni
CARITAS,
- remont podłogi i zakup dodatkowego wyposażenia do świetlicy
profilaktycznej MOPS,
-

zakup

dla

KOSiR

sprzętu

nagłośniającego,

ław

i

namiotu

umożliwiających optymalizację podejmowanych działań rekreacyjnych,
- dofinansowanie KS „Kaszubia”, PCK i WOPR na realizację działań dot.
promocji zdrowego stylu życia i trzeźwości,
- kontynuacja działalności ogrzewalni,
- dofinansowanie działań KDK związanych z działaniami kulturalnorekreacyjnymi dla mieszkańców,
- wybudowanie placu zabaw przy ul. Małej Kolejowej,
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- udział w projekcie „Mamy z morza” dot. zdrowego żywienia,
- obóz sportowy dla uczniów klasy VI ZSZP Nr 1,
- pikniki w Strzelnicy - dla rodzin zastępczych
- rodzinne spotkania przy muzyce na żywo,
- założenie 2 grup wsparcia z elementami superwizji dla pracowników
socjalnych i innych pracowników MOPS zajmujących się przemocą.
Na realizację zadań ujętych w Programie wydatkowano kwotę 558.721,35 zł.
Kościerzyna luty 2016r.

PEŁNOMOCNIK
Burmistrza Miasta Kościerzyna
ds. profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii
Janina Czaja
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