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Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

I. Wprowadzenie.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok ustanowiony został uchwałą nr XV/189/12 Rady Miejskiej
w Świdnicy z dnia 12 kwietnia 2012 r. Jego koordynowanie i monitorowanie powierzono Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świdnicy.
Program wyznacza cele w zakresie zmniejszania lub wyeliminowania występowania
negatywnych zjawisk będących skutkami uzależnień od alkoholu i narkotyków oraz ograniczania zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych używaniem substancji psychoaktywnych i przemocą w rodzinie. Adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Miasta Świdnicy. W jego realizacji uczestniczyły instytucje i organizacje realizujące zadania mieszczące się
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii
i przemocy w rodzinie oraz inne pełniące funkcje wspierające. Przede wszystkim pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, członkowie Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Świdnicy, Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy, placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe.

II. Realizacja Programu w 2012 roku
ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających z używania substancji psychoaktywnych:
działania
wskaźniki realizacji działań
działalność informacyjna i edukacyjna
w zakresie działania substancji psychoaktywnych na organizm i ryzyka szkód wynikających z używania substancji psychoaktywnych
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakupił materiały edukacyjne,
które znajdują się w dyspozycji Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świdnicy i pracowników Ośrodka
oraz zostały przekazane do Komendy Powiatowej Policji, uczestnikom organizowanych szkoleń i spotkań, w formie broszur, ulotek
i plakatów – 1.815 szt.:
- Picie alkoholu przez osoby starsze
- Motywowanie do zmiany
- Ciąża a alkohol
- Co to jest alkoholizm kobiet?
- Co zrobić, aby on nie pił?
- Czy Twoje picie jest bezpieczne?
- Dorosłe Dzieci Alkoholików
- Dorosłość DDA
- Dziecko, które nigdy nie dorośnie
- Gdy alkoholik przestaje pić
- Kobieta w ciąży, dziecko… papierosy???
- Leczenie odwykowe. Co to takiego?
- Rola stowarzyszeń abstynenckich i wspólnot samopomocowych
w rozwiązywaniu problemów alkoholowych w środowisku lokalnym
- Plakat FAS
- FAS. Ciąża bez alkoholu
- Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym
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rozszerzenie oferty programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych

1. Urząd Miejski zlecił Zakładowi Lecznictwa Odwykowego dla
Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze realizację na
rzecz mieszkańców Gminy Miasta Świdnicy uwikłanych w problem
alkoholowy i przemocowy profesjonalnego programu terapeutycznego mającego na celu ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających
z używania substancji psychoaktywnych, w tym:
- Zapobieganie Nawrotom Choroby – 14 uczestników, 13 sesji,
52 godz.
- Treningi Umiejętności Służących Zdrowieniu – 14 uczestników,
11 sesji, 44 godz.
- Grupa Pracy nad Odbudowaniem Poczucia Własnej Wartości
– 16 osób, 19 sesji, 76 godz.
2. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,
Poradnia Terapii Uzależnień realizowała terapię na rzecz mieszkańców Świdnicy:
- 303 zarejestrowane osoby uzależnione
- 67 zarejestrowanych osób współuzależnionych
- 4.426 udzielonych świadczeń
- 133 osoby w programie podstawowym terapii uzależnienia
- 52 osoby w programie podstawowy terapii współuzależnienia

zwiększenie dostępności do programów
psychoterapii uzależnienia od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych,
współuzależnienia oraz programów terapii
dla młodzieży uzależnionej i zagrożonej
uzależnieniem

1. 27 czerwca 2012 r. otwarto zakład opieki zdrowotnej Poradnię
Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia oraz Poradnię
Terapii Uzależnień w nowej siedzibie przy ul. Westerplatte 47.
Inwestycja „Budowa zakładu opieki zdrowotnej – poradni dla osób
uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w Świdnicy” w całości została
sfinansowana ze środków własnych Gminy Miasta Świdnicy,
w wysokości 1. 980.000 zł. Część obiektu została nieodpłatnie użyczona Zakładowi Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych
od Alkoholu w Czarnym Borze
2. na zlecenie Urzędu Miejskiego organizacje pozarządowe realizowały działania w zakresie:
- zapewnienia poradnictwa i wsparcia w ramach punktu pomocy
psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania – Fundacja Centrum Praw Kobiet:
- 87 porad psychologicznych udzielonych 28 osobom
- 105 porad prawnych udzielonych 73 osobom
- wspierania działań mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin –
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Świdnicy:
- adresatami zajęć było 100 osób, mieszkańców Schroniska
dla bezdomnych w Świdnicy i ich rodziny
- 15 osób ukończyło roczny program terapeutyczny
- 12 osób podejmowało prace dorywcze
- 3 osoby uzyskały stałą pracę
- 9 osób podjęło terapię w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych
- 4 osoby podjęły długoterminową terapię uzależnienia
3. Urząd Miejski sfinansował pracę psychologów udzielających konsultacji w 5 miejskich szkołach podstawowych i 4 gimnazjach:
- 4.491 udzielonych konsultacji
- konsultacje indywidualne:
- 1.511 uczniów
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- 643 rodziców, opiekunów
- 989 nauczycieli, wychowawców
- konsultacje grupowe:
- 2.880 uczniów
- 94 rodziców, opiekunów
- 92 nauczycieli, wychowawców
4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zlecił prowadzenie:
- punktu konsultacyjnego w zakresie motywowania do abstynencji
i podjęcia terapii – 137 osób skorzystało z konsultacji indywidualnych, w tym w zakresie:
- uzależnień – 171
- przemocy w rodzinie – 5
- problemów wychowawczych – 4
- sytuacji kryzysowej – 12
- punktu psychologicznego przy Komendzie Powiatowej Policji,
w ramach „Niebieskiego Popołudnia”:
- 85 osób dorosłych
- 33 dzieci
5. psycholog Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadził:
- 325 konsultacji indywidualnych w ramach pierwszego kontaktu dla
klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i ich rodzin, w tym
dotyczących:
- uzależnień – 150
- przemocy w rodzinie – 100
- problemów wychowawczych – 72
- problemów małżeńskich – 55
- wizyty domowe u podopiecznych – 55
6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie udzielił:
- 518 porad psychologicznych, w tym w zakresie:
- problemów wychowawczych – 219
- uzależnień – 55
- współuzależnienia – 96
- przemocy w rodzinie – 148
- 209 porad prawnych, w tym w zakresie:
- problemów wychowawczych – 49
- uzależnień – 33
- współuzależnienia – 76
- przemocy w rodzinie – 48
informowanie o miejscach pomocy psychologicznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniami i współuzależnionych oraz ofiar i sprawców przemocy
w rodzinie
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- informacja o miejscach i formach pomocy, zawierająca dane teleadresowe, sposób kontaktu, czas i miejsce, gdzie można uzyskać
poradnictwo i wsparcie oraz jego zakres, jest na bieżąco aktualizowana i dostępna na stronach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
www.mops.swidnica.pl, w zakładce Pomoc specjalistyczna
- informacja o działaniach podejmowanych na terenie Miasta
w zakresie problematyki uzależnień oraz o istotnych dla mieszkańców Świdnicy ofertach w tym zakresie na terenie kraju na bieżąco
umieszczana jest:
na stronach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
www.mops.swidnica.pl, w zakładce Aktualności
- na stronach Urzędu Miasta: www.um.swidnica.pl
- w lokalnych mediach
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wspieranie działalności środowisk abstynenckich

na zlecenie Urzędu Miejskiego zadanie w zakresie wspierania działań
mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród
osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin realizowało Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ACCESS”, w formie grupy samopomocowe, w których uczestniczyło do 35 osób:
- 2 grup AA
- grupa dla osób cierpiących na uzależnienie od seksu i chorej miłości
SLAA
- grupa dla osób cierpiących na zaburzenia odżywiania AŻ
- grupa dla krewnych i przyjaciół alkoholików Al-Anon (zawiesiła
działalność we wrześniu 2012 r.)

działania edukacyjne i konsultacyjnosuperwizyjne zwiększające kompetencje
służb pracujących z rodziną w zakresie
rozwiązywania problemów uzależnień
i przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował szkolenia dla
swoich pracowników oraz przedstawicieli innych grup zawodowych
realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
- superwizje pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
w celu udzielania wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji,
rozwoju współpracy zespołowej oraz doskonalenia kompetencji
zawodowych – 30 uczestników
- superwizje dla psychologów zatrudnionych w świdnickich szkołach
podstawowych i gimnazjach – 11 uczestników
- symulacja pracy grup roboczych w zespole interdyscyplinarnym,
4 edycje, po 6 godz. każda – 87 uczestników, w tym przedstawiciele:
- ośrodków pomocy społecznej – 35
- policji i straży miejskiej – 29
- sądu – 8
- szkół – 7
- służby zdrowia – 3
- asystenci rodziny – 2
- organizacji pozarządowych – 3
- Plan pracy z rodziną potrzebującą wsparcia w zakresie umiejętności
opiekuńczo-wychowawczych, w tym również zagrożonych przemocą
i uzależnieniami, 2 edycje, po 5 godz. każda – 25 uczestników pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i asystentów
rodziny
- nowe rozwiązania prawne i zmiany w przepisach ustaw o: wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeciwdziałaniu narkomanii, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, przepisach wykonawczych oraz
ochrona danych osobowych i udostępnianie informacji w szczególności w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Komisji do spraw Przeciwdziałania
Problemów Alkoholowych, asystenta rodziny zatrudnionego w organizacji pozarządowej, 3 edycje – 120 uczestników
- 4 spotkania pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
przedstawiciela Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie z pracownikami szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, Szpitala „Latawiec, Poradni PsychologicznoPedagogicznej, służące przybliżeniu obowiązującej procedury
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
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działania
interwencyjno-sprawdzające
wobec osób, których zachowanie wskazuje na użycie substancji psychoaktywnych

zmniejszenie dostępności alkoholu:
działania
ograniczanie dostępności fizycznej napojów alkoholowych
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1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakupił:
- w ramach projektu realizowanego we współpracy z Komendą
Powiatową Policji „Wyhamuj w porę”: alkomat bezkontaktowy
„ALCO BLOW” oraz 15 opakowań narkotestów Oratect III, MarQuis Reagent, Fast Blue B, które przekazał Komendzie Powiatowej
Policji
- 5 alkomatów Tester „Mars” oraz 32 opakowania ustników jednorazowych, na potrzeby Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i sekcji terenowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
2. Komenda Powiatowa Policji:
- przeprowadziła 32 badania na użycie substancji psychoaktywnych
względem kierujących pojazdami
- ujawniła 212 przypadków użycia substancji psychoaktywnych,
z czego 17% stanowiły osoby do 18 roku życia
- zatrzymała na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 613 osób, w tym
46 kobiet i 5 osób nieletnich
- odwiozła do domów rodzinnych 20 nietrzeźwych osób nieletnie,
w tym 13 chłopców i 7 dziewcząt
- zatrzymała do wytrzeźwienia w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji 5 osób nieletnich
3. Straż Miejska 184 osoby nietrzeźwe doprowadziła do wytrzeźwienia w Policyjnej Izbie Zatrzymań lub odwiozła do miejsca zamieszkania

wskaźniki realizacji działań
1. limity punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) w Świdnicy ustala Rada
Miejska w drodze uchwały – aktualnie obowiązuje w tym zakresie
uchwała nr XXXV/356/97 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia
31 stycznia 1997 r., która wyznacza następujące limity:
- 120 punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych do
spożycia poza miejscem sprzedaży
- 70 punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych do
spożycia w miejscu sprzedaży
Uchwała ustanawia również zakaz sprzedaży alkoholu w następujących miejscach:
- na targowiskach miejskich, halach targowych
- w Miejskim Domu Handlowym
- na basenach i kąpieliskach
- na terenie placówek służby zdrowia
- w handlu obnośnym i obwoźnym
- w sklepach branży przemysłowej
Ponadto punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży powinny być usytuowane w odległości większej niż 50 m od żłobków, przedszkoli, szkół, internatów,
kościołów, stowarzyszeń działających na rzecz dzieci
2. w 2012 r. sprzedaż napojów alkoholowych prowadziło:
- 121 punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych do
spożycia poza miejscem sprzedaży
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- 65 punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych do
spożycia w miejscu sprzedaży
- wydano 182 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego, w tym szkód zdrowotnych i rozwojowych dzieci z rodzin, w których
występują problemy uzależnienia i przemocy:
działania
wskaźniki realizacji działań
tworzenie nowych i wspieranie istniejących świetlic środowiskowych z programem socjoterapeutycznym dla dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych

1. na zlecenie Urzędu Miejskiego zadanie w zakresie prowadzenia
świetlic środowiskowych z programem socjoterapeutycznym dla
dzieci i młodzieży prowadziły 4 organizacje pozarządowe, w ramach
5 placówek, zapewniających wsparcie 205 dzieciom:
- Osiedlowy Klub Integracyjny „Jagiellońska”
- Osiedlowy Klub Integracyjny „Zawiszów”
- Europejskie Centrum Przyjaźni Dziecięcej – Placówka
Wsparcia Dziennego
- Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica ProfilaktycznoWychowawcza „Oratorium”
- Placówka Wsparcia Dziennego Caritas Diecezji Świdnickiej
2. w grudniu 2012 r. przeprowadzono remont pomieszczeń i doposażono nową placówkę – Osiedlowy Klub Integracyjny „Zarzecze”,
który rozpoczął działalność 2 stycznia 2013 r.

działania edukacyjne dla rodziców,
w zakresie podnoszenia kompetencji
wychowawczych

1. na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowany
był program wspierania rodziców i wychowawców w radzeniu sobie
w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, w celu podniesienia umiejętności porozumiewania się i budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi:
- 6 edycji, w każdej 10 spotkań po 4 godz.
- 65 uczestników
2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie realizował zajęcia korekcyjno-edukacyjne:
- warsztaty dla mam z dziećmi do 1 roku życia – 2 uczestników
- trening umiejętności wychowawczych – 2 uczestników

doskonalenie metod interdyscyplinarnej
pomocy rodzinom z problemem alkoholowym i przemocy oraz organizacja pracy
Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Świdnicy
i Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Świdnicy

1. posiedzenia Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych odbywają się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w każdą pierwszą środę danego miesiąca, dodatkowo
w uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać kolejne
posiedzenie:
- odbyło się 16 posiedzeń
- wydano 132 pozytywne postanowienia w sprawie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą
Rady Miejskiej w Świdnicy
2. podkomisja ds. osób nadużywających alkoholu Miejskiej Komisji
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obyła 20 posiedzeń,
w celu przeprowadzenia rozmowy i motywowania do zmiany
w zachowaniu, ustalenia dalszego postępowania w sprawie, dokumentowania działań, na których:
- rozpatrzono 479 spraw
- przeprowadzono 84 rozmowy motywacyjne, w tym 77 z osobą zgło-
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szoną i 7 z bliskimi osoby zgłoszonej
- postanowiono:
- skierować na badanie przez lekarza biegłego w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu – 91 osób
- zlecić przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
– wobec 30
- zlecić przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez
dzielnicowego Komendy Powiatowej Policji – wobec 25 osób
- zawiesić postępowanie – wobec 38 osób
- umorzyć postępowanie – wobec 14 osób
- skierować do Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia – 18 osób
- wnieść o przydzielenie asystenta rodziny – wobec 2 rodzin
- skierować wniosek do Sądu – wobec 28 osób
3. w wyniku pracy Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych:
- wysłano 154 zawiadomienia, wobec 98 osób, o skierowaniu na
badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania zakładu leczenia
- biegli sporządzili 60 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
oraz wskazania zakładu leczenia
- skierowano 39 wniosków do Sądu o wszczęcie postępowania
w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, w tym:
- 11 w warunkach stacjonarnych
- 2 w warunkach ambulatoryjnych
- 25 bez wskazania rodzaju zakładu lecznictwa
- 5 bez opinii biegłego
4. przedstawiciel Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych uczestniczył w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:
- grupy robocze Zespołu złożyły 47 wniosków do Miejskiej Komisji
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świdnicy
o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu
działania wspierające rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
zagrożonych
uzależnieniami, przemocą
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na zlecenie Urzędu Miejskiego zadanie w zakresie zapewnienia
wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych realizowała Fundacja Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK”:
- 4 asystentów rodziny realizowało pracę w wymiarze 40 godz. tygodniowo
- 68 rodzin korzystało z usług asystentów
- 4 rodziny zostały zobowiązane do pracy z asystentem rodziny przez
sąd
- 31 rodzin korzystało z usług asystenta rodziny przez okres do
3 miesięcy
- 37 rodzin korzystało z usług asystenta rodziny przez okres od 3 do
12 miesięcy
- 10 rodzin zakończyło pracę z asystentem rodziny, w tym:
- 1 ze względu na osiągnięcie celu
- 8 ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę
- 1 ze względu na brak efektów

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

ograniczenie zjawiska używania substancji psychoaktywnych i przemocy wśród dzieci i młodzieży:
działania
wskaźniki realizacji działań
działania wspierające postawy abstynenckie u młodzieży poprzez wykorzystanie
różnych form kultury

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Młodzieżowy Dom Kultury
we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem, Stacją SanitarnoEpidemiologiczną i Starostwem Powiatowym, zrealizowały projekt
„Rock przeciw AIDS” – cykliczną imprezę adresowaną do świdnickiej młodzieży, w formie konkursów wiedzy o HIV/AIDS, plastycznego i literackiego, happeningu oraz koncertu rokowego

realizacja rekomendowanych programów
profilaktycznych opartych na skutecznych
strategiach oddziaływań

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczył w realizacji projektu „Kocham Świdnicę” skierowanego do uczniów świdnickich gimnazjów, którego celem było stworzenie możliwości i uczenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, poprzez udział w indywidualnych i grupowych spotkaniach rozwijających zdolności literackie
oraz publikację wybranych prac autorskich pt. „Siedemnaście spojrzeń”, wydaną przez Wydawnictwo MTM

realizacja form profilaktyki rówieśniczej
i programów opartych na działaniach
liderów młodzieżowych

zadanie nie zostało zrealizowane

działania edukacyjne adresowane do dorosłych w zakresie zmiany postaw wobec
używania substancji psychoaktywnych
przez dzieci i młodzież oraz promujących
wychowywanie dzieci bez przemocy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakupił materiały edukacyjne,
które znajdują się w dyspozycji Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świdnicy i pracowników Ośrodka
oraz zostały przekazane do Komendy Powiatowej Policji, uczestnikom organizowanych szkoleń i spotkań, w formie ulotek:
- Młodzież wobec zagrożenia HIV/AIDS – 150 szt.

ograniczenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności pomocy rodzinom:
działania
wskaźniki realizacji działań
działalność informacyjna i edukacyjna
w zakresie przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym,
możliwości przeciwdziałania i sposobów
reagowania

1. świdnickie szkoły realizowały działania adresowane do uczniów
i ich opiekunów:
- szkolny „Dzień bez przemocy” – Szkoła Podstawowa nr 4
- Dzień Życzliwości – Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 2
- „Szkoła bez przemocy” – Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 8, Gimnazjum nr 2
- „Przemocy-STOP” – Szkoła Podstawowa nr 105
- „Razem bez agresji i przemocy oraz uzależnień” – Szkoła Podstawowa nr 6
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakupił materiały edukacyjne, które znajdują się w dyspozycji Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i pracowników Ośrodka
oraz zostały przekazane do Komendy Powiatowej Policji, uczestnikom organizowanych szkoleń i spotkań, w formie broszur i ulotek
– 1.200 szt.:
- Przemoc wobec osób niepełnosprawnych
- Przemoc w rodzinie. Zaniedbanie
- Przemoc w rodzinie – przemoc ekonomiczna
- Przemoc psychiczna – tajemnice czterech ścian
- Przemoc fizyczna wobec dzieci

8|Strona

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

- Prawne interwencje wobec sprawców przemocy w rodzinie
- O przemocy wobec osób starszych, czyli przełamywanie tabu
- Niebieskie Karty
- Gdy dziecko jest świadkiem lub ofiarą przemocy
- Jak pomóc ofiarom przemocy w rodzinie
- Krzywdzenie dzieci. Sponsoring
- Sprawca przemocy w rodzinie
- Wykorzystywanie seksualne
- Zespoły interdyscyplinarne. Procedura Niebieskie Karty
realizacja programów terapeutycznych dla
ofiar i sprawców przemocy w rodzinie

1. Urząd Miejski zlecił Zakładowi Lecznictwa Odwykowego dla
Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze realizację na
rzecz mieszkańców Gminy Miasta Świdnicy uwikłanych w problem
alkoholowy i przemocowy profesjonalnego programu terapeutycznego mającego na celu ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających
z używania substancji psychoaktywnych, w tym:
- Grupa pracy nad złością – 13 uczestników, 12 sesji, 48 godz.
- Terapia grupowa dla osób doświadczających przemocy domowej
– 11 uczestników, 16 sesji, 64 godz.
- Terapia indywidualna dla osób doświadczających przemocy domowej i dla rodziców osób uzależnionych – 60 osób, 176 sesji,
186 godz.
- Grupowy Trening Asertywności dla osób doświadczających
przemocy domowej – 8 osób, 6 sesji, 50 godz.
- Terapia grupowa dla sprawców przemocy domowej – 11 osób,
20 sesji, 80 godz.
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadziło terapię dla ofiar
przemocy w rodzinie:
- grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – 15 osób
- terapia indywidualna – 48 osób

doskonalenie metod interwencji i interdyscyplinarnej pomocy ofiarom przemocy
w rodzinie w oparciu o procedury „Niebieskie Karty”

1. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Świdnicy z 7 września 2011 r.
powołano Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
- zorganizował 6 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, na których omawiano problematykę
przemocy w rodzinie w Gminie Miasto Świdnica, podejmowano
działania wynikające z procedury „Niebieskie Karty” oraz omawiano
problemy związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, pojawiające się w jednostkach reprezentowanych przez członków Zespołu
- zaprosił przedstawicieli Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do udziału w szkoleniu „Symulacja
pracy grup roboczych z zespole interdyscyplinarnym”

zapewnienie wyspecjalizowanych miejsc
pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie

na zlecenie Urzędu Miejskiego zadanie w zakresie zapewnienia
schronienia i wsparcia w ramach hostelu realizowała Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint”:
- udzielono schronienia 21 osobom, w tym 9 dorosłym i 12 dzieciom
- 2.401 osobodni
- 468 posiłków
- 6 rozpoczętych procedur „Niebieskie Karty”
- 27 porad
- 3 rodziny powróciły do własnych domów
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- 1 osoba została pozbawiona możliwości pobytu w hotelu z powodu
braku współpracy
- 1 osobie zapewniono po urodzeniu dziecka miejsce w Domu dla
Osób Ubogich w Wałbrzychu
- 1 małoletnia matka ucząca się z małym dzieckiem znalazła opiekę
w Domu Dziecka

ograniczenie przypadków naruszeń prawa w związku z alkoholem:
działania
wskaźniki realizacji działań
kontrole punktów sprzedaży napojów
alkoholowych, trzeźwości kierowców na
drogach

1. Komenda Powiatowa Policji:
- skontrolowała 125 placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
- ujawniła 1 przypadek naruszenia prawa w związku ze sprzedażą
napojów alkoholowych – sprawę skierowano do Prokuratury
- odnotowała 48 wypadków i kolizji spowodowanych przez osoby
będące pod wpływem alkoholu oraz osoby będące w stanie nietrzeźwości, z czego zdarzenia spowodowali:
- 37 kierowców
- 5 pieszych
- 6 rowerzystów
- dokonała zatrzymania prawa jazdy 162 osobom
2. Prokuratura Rejonowa prowadziła 3 postępowania wobec podmiotów sprzedających napoje alkoholowe naruszających przepisy ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
z czego:
- 1 postępowanie zakończono skierowaniem do Sądu aktu oskarżenia
o czyn z art. 43 ust. 1 ustawy (do chwili obecnej nie zapadł wyrok
w sprawie)
- 2 postępowania zakończono postanowieniem o odmowie wszczęcia
postępowania

działania edukacyjne skierowane do właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakupił materiały edukacyjne, które zostały przekazane do punktów sprzedaży napojów alkoholowych:
- nalepka dla sprzedawców „Alkohol sprzedajemy wyłącznie osobom
pełnoletnim – Przygotuj dokument ze zdjęciem” – 100 szt.
2. Komenda Powiatowa Policji prowadziła działania edukacyjne
w trakcie wykonywania czynności kontrolnych w punktach sprzedaży
napojów alkoholowych

działania edukacyjne związane z przeciwdziałaniem nietrzeźwości kierowców

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Komendą Powiatową Policji włączyli się do ogólnopolskiej kampanii „Wyhamuj
w porę”, której celem jest ograniczenie liczby osób nietrzeźwych,
kierujących pojazdami oraz dostępności alkoholu, szczególnie dla
osób niepełnoletnich
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakupił materiały edukacyjne, które przekazane zostały Komendzie Powiatowej Policji, w celu
wręczania kontrolowanym kierowcom oraz właścicielom szkół nauki
jazdy – 1.550 szt.:
- Kierowca i alkohol
- Kierowca i narkotyki
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II. Sprawozdanie finansowe z realizacji Programu w 2012 roku
rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii
działania

plan
ŁĄCZNIE

16.500,00

§ 3040- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do
wynagrodzeń
projekt „Rock przeciw AIDS” organizowany przez Młodzieżowy
Dom Kultury w Świdnicy: nagrody dla zwycięzców konkursu
literackiego, plastycznego

3.400,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

4.800,00

wykonanie

%
wykonania
16.455,24
99,73%
3.399,18
3.399,18

4.756,80

- ogólnopolska kampania „Wyhamuj w porę”- zakup testów do
wykrywania narkotyków z przeznaczeniem dla KPP w Świdnicy

2.990,08

- projekt „Rock przeciw AIDS”- zakup banera oraz materiałów
niezbędnych do przygotowania happeningu i scenografii

1.766,72

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

99,98%

8.300,00

8.299,26

- konsultacje oraz prowadzenie grup wsparcia przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnienia od narkotyków w ramach
Ośrodka Interwencji Kryzysowej

7.500,00

- projekt „Rock przeciw AIDS”- wynajęcie transportu oraz sprzętu
oświetleniowego z obsługą w Świdnickim Ośrodku Kultury

799,26

99,10%

99,99%

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
działania

plan

wykonanie

%
wykonania
1.112.494,81
88,87%

ŁĄCZNIE

1.251.765,00

§ 2570 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od
Alkoholu w Czarnym Borze
- realizacja na rzecz mieszkańców Gminy Miasta Świdnicy uwikłanych w problem alkoholowy i przemocowy profesjonalnego programu terapeutycznego mającego na celu ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających z używania substancji psychoaktywnych na
terenie Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia oraz Poradni Terapii Uzależnień przy ul. Westerplatte 47
w Świdnicy

30.000,00

30.000,00

100%

30.000,00

30.000,00

100%

§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
Fundacja Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK”
- prowadzenie świetlicy środowiskowej z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży

245.700,00

244.616,67

82,85%

58.500,00

58.500,00

100%
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Fundacja Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK”
- praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych uzależnieniami, przemocą”

54.700,00

54.700,00

100%

Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint”
- prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie

17.000,00

17.000,00

100%

Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint”
- prowadzenie świetlicy środowiskowej z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży

97.500,00

96.416,67

98,89%

Fundacja „Centrum Praw Kobiet”
- prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno
-prawnej z telefonem zaufania

18.000,00

18.000,00

100%

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce”
- prowadzenie świetlicy środowiskowej z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży

95.000,00

95.000,00

100%

78.000,00

78.000,00

100%

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ACCESS”
- wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin

13.500,00

13.500,00

100%

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy
- wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin

3.500,00

3.500,00

100%

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom
niezaliczonym do sektora finansów publicznych
Caritas Diecezji Świdnickiej
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży
ze Świdnicy

32.500,00

32.500,00

100%

32.500,00

32.500,00

100%

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe- MOPS

61.910,00

57.020,00

92,10%

- wynagrodzenie członków MK ds. RPA za pracę w Komisji

8.920,00

- wynagrodzenie dla członków MK ds. RPA za rozpatrywanie wniosków dotyczących leczenia odwykowego przeciwalkoholowego
oraz motywowanie do dobrowolnego podejmowania terapii

6.870,00

- wynagrodzenie dla członków MK ds. RPA za przeprowadzanie
wywiadów środowiskowych

13.030,00

- wynagrodzenie biegłego sądowego za sporządzenie opinii
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

9.000,00

- program profilaktyczny „Szkoła dla rodziców”, w których uczestniczyły świdnickie rodziny - wynagrodzenie trenerów
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe- Urząd Miejski

19.200,00

- wynagrodzenia psychologów zatrudnionych w Świdnickich szkołach podstawowych i gimnazjalnych

72.878,00

71.707,50

98,40%

71.707,50
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§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia- MOPS

28.100,00

28.017,90

- zakup materiałów rekomendowanych przez Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla sprzedawców alkoholu, pracowników służby zdrowia, nauczycieli, rodziców, policjantów, pacjentów placówek lecznictwa odwykowego, klientów punktów pomocy psychologiczno-prawnej oraz Kodeks Wykroczeń
z komentarzem z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji
w Świdnicy

7.894,92

- projekt w ramach promocji wolontariatu wśród młodzieży- „XIII
Biesiada u Babuni i Dziadunia”- zakup materiałów oraz artykułów
spożywczych

1.192.43

- zakup książek oraz komentarzy i poradników z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pieczy
zastępczej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy

297,50

- organizacja szkoleń i spotkań dla różnych grup zawodowych
z zakresu profilaktyki – poczęstunek, teczki dla KPP oraz inne
materiały wykorzystywane podczas festynów rodzinnych

2.829,76

- zakup podajnika do kserokopiarki oraz głośników komputerowych
do obsługi pracy MK ds. RPA oraz Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Świdnicy

1.565,65

- zakup alkomatu dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy

1.570,00

- zakup 5 alkomatów wraz z ustnikami dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świdnicy oraz dla sekcji
terenowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

1.771,32

- zakup alarmu z przeznaczeniem dla Poradni Terapii Uzależnienia
i Współuzależnienia od Alkoholu w Świdnicy przy ul. Westerplatte
47

7.306,20

- zakup akcesoriów przeciwpożarowych z przeznaczeniem dla
Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
w Świdnicy przy ul. Westerplatte 47

853,37

- zakup projektora z przeznaczeniem na szkolenia organizowane
przez Poradnię Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Świdnicy oraz MOPS przy ul. Westerplatte 47;

2.736,75

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia- Urząd Miejski

15.000,00

- realizacja projektu pn. „KOCHAM ŚWIDNICĘ”, którego celem
było tworzenie możliwości i uczenie alternatywnych form spędzania
czasu wolnego, uczniom świdnickich gimnazjów, poprzez udział
w spotkaniach indywidualnych i grupowych, w trakcie których
rozwijane będą ich zdolności literackie oraz publikacja wybranych
prac autorskich uczestników projektu w ramach umowy zawartej
z Wydawnictwem MTM, którego właścicielem jest Pan Mirosław
Sośnicki
§ 4300 – Zakup usług pozostałych –MOPS

15.000,00

100 %

15.000,00

163.024,00

38.427,60

- opinie biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
– wynagrodzenie

9.000,00

- punkt psychologiczny przy Komendzie Powiatowej Policji: porady
psychologa dla mieszkańców Świdnicy zgłaszających się do KPP
– wygnarodzenie

10.560,00
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99,71 %

23,57%

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

- szkolenia:
a) 4 edycje szkolenia pn. „Symulacja pracy grup roboczych
w zespole interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie”, prowadzone przez Małopolskie Centrum Profilaktyki
w Krakowie
b) szkolenie pn. wspieranie rodziny uwikłanej w problem alkoholowy i piecza zastępcza z perspektywy zadań jednostki samorządu
terytorialnego
c) superwizje dla psychologów zatrudnionych w szkołach
d) szkolenie pn. Trening umiejętności wychowawczych „Szkoła dla
rodziców i wychowawców” część 2 – udział dwóch trenerów
e) udział dwóch asystentów w Integracyjnym Zlocie Asystentów
Rodzin

8.000,00

320,00

2.880,00
1.300,00
580,00

- usługi pocztowe dotyczące korespondencji Miejskiej Komisji
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świdnicy oraz
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Świdnicy

2.447,90

- catering na otwarciu Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Świdnicy przy ul. Westerplatte 47

400,00

- założenie alarmu (usługa) w Poradni Terapii Uzależnienia
i Współuzależnienia od Alkoholu w Świdnicy przy ul. Westerplatte
47

2.214,00

- monitoring (usługa) w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Świdnicy przy ul. Westerplatte 47

664,20

- opracowanie graficzne teczek zakupionych w ramach działań edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – seminaria, szkolenia, spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego, różnych
grup

61,50

§ 4300 – Zakup usług pozostałych –Urząd Miejski, budżety
szkół podstawowych i gimnazjalnych
- wynagrodzenia psychologów zatrudnionych w Świdnickich szkołach podstawowych i gimnazjach

100.643,00

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
MOPS
- opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydane
na zlecenie Sądu

9.010,00

§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej.
szkolenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
a) stosowanie procedury Niebieska Karta
b) wspieranie rodziny i piecza zastępcza z perspektywy zadań jednostki samorządu terytorialnego, pracy asystenta, asystentury
rodzinnej ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o wspieraniu
rodziny zastępcze
c) przemoc w rodzinie – prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy – udział w szkoleniu psychologa zatrudnionego w MOPS
d) praktyczne zagadnienia dotyczące pracy Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
e) plan pracy z rodziną, potrzebującą wsparcia w zakresie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, w tym również zagrożonych
przemocą i uzależnieniami
f) praca techniką kontraktu socjalnego z osobami uzależnionymi od

48.000,00

100.440,50

99,80%

100.440,50

5.967,64

66,23%

5.967,64

43.797,00

91,24%

450,00
979,00

600,00
1.948,00
1.900,00

3.320,00
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Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

alkoholu
g) 3 edycje szkolenia w zakresie nowych rozwiązań prawnych
i zmianach w przepisach oraz ochrona danych osobowych i udostępniania informacji w świetle ustaw o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii,
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisach wykonawczych
h) superwizje grupowe, w celu udzielenia wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, rozwoju współpracy grupowej oraz doskonalenia kompetencji zawodowych
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

12.000,00

22.600,00

350.000,00

- budowa zakładu opieki zdrowotnej-poradni dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w Świdnicy

350.000,00

100%

350.000,00

Wydatki w ramach dotacji pozyskanej z rezerwy celowej budżetu państwa:
rozdział 85206 – Wspieranie rodziny
działania
ŁĄCZNIE

95.000,00

%
wykonania
94.307,10
99,27%

§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
na rok 2012 „Asystent rodziny”

80.000,00

79.307,14

99,13%

80.000,00

79.307,14

99,13%

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

9.000,00

8.999,96

100%

dostosowanie, zgodnie z art. 228 ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, organizacji i standardów świadczonych
usług w placówkach wsparcia dziennego do wymagań określonych
w w/w ustawie – remont i doposażenie pomieszczeń w Gimnazjum
nr 4

9.000,00

8.999,96

100%

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

6.000,00

6.000,00

100%

dostosowanie, zgodnie z art. 228 ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, organizacji i standardów świadczonych
usług w placówkach wsparcia dziennego do wymagań określonych
w w/w ustawie – remont i doposażenie pomieszczeń w Gimnazjum
nr 4

6.000,00

6.000,00

100%

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świdnicy
Violetta Kalin
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plan

wykonanie

Zastępca Prezydenta

Prezydent Miasta

Waldemar Skórski

Wojciech Murdzek

