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Sprawozdanie z  realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki   

 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019r. 
 

Kluczowym aktem prawnym regulującym polską politykę  wobec alkoholu jest 

ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. Ustawa ta m.in. wskazuje zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz podmioty odpowiedzialne za ich realizację na 

poszczególnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej.  Zgodnie z tą ustawą 

do zadań własnych gminy należy prowadzenie  działań związanych z profilaktyką  

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób 

uzależnionych od alkoholu. W szczególności zadania te obejmują m.in.: 

 zwiększenie  dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu, 

 udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej  i prawnej, a w szczególności ochrony przed  przemocą w rodzinie, 

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,  

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć  

sportowych, a także działań  na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących  

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

 wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów  alkoholowych. 

Zadania te realizowane są w ramach opiniowanego przez Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a następnie corocznie uchwalanego przez 

Radę Miejską -  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.  

Działania podejmowane i finansowane w ramach tego Programu w 2019r. 

realizowane były w 4 niżej przedstawionych obszarach. 
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I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych  od alkoholu  

 

1. Zakup materiałów do prowadzenia zajęć terapeutyczno – rehabilitacyjnych  dla 

uzależnionych. 

 Środki na to zadanie nie zostały wykorzystane, z powodu braku takiej potrzeby  ze 

strony Poradni Odwykowej.  

 

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą. 

 

1. Dotacja na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej. 

 W ramach tego zadania w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez 

Burmistrza Głuchołaz w dniu 27 listopada 2018r. przekazano dotację Polskiemu 

Komitetowi Pomocy Społecznej w Głuchołazach na prowadzenie placówki wsparcia 

dziennego w formie specjalistycznej. 

 

2. Dotacja na prowadzenie placówki w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, 

świetlic, klubów i ognisk wychowawczych.  

W ramach tego zadania w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez 

Burmistrza Głuchołaz  w  dniu 27 listopad 2018r. przekazano dotację Parafialnemu 

Zespołowi Caritas Parafii św. Wawrzyńca w Głuchołazach na prowadzenie placówki 

wsparcia dziennego w formie opiekuńczej.  

Obie placówki  łącznie obejmowały  pomocą ok. 60 dzieci z rodzin alkoholowych, 

ubogich i niewydolnych wychowawczo. Placówki te pracowały codziennie za wyjątkiem 

sobót, niedziel oraz świąt. Organizowały  także czas wolny w okresie wakacji oraz ferii 

zimowych. Dzieci uczęszczające do świetlic oprócz możliwości udziału w różnego 

rodzaju zajęciach, zabawach, wydarzeniach miały także zapewniony posiłek, a ich rodzice 

mogli korzystać z profesjonalnej pomocy w trudnych sytuacjach życiowych. W czasie 

wakacji dzieci mogły także skorzystać z kolonii wyjazdowych. 
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3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

 W 2019r. kontynuowano  działalność punktu konsultacyjnego, w którym członkom 

rodzin gdzie występuje przemoc oraz choroba alkoholowa a także innym osobom 

potrzebującym pomocy udzielano bezpłatnej porady prawnej, pomocy psychologicznej, 

wsparcia oraz informowano o możliwościach uzyskania pomocy w przypadku choroby 

alkoholowej oraz przemocy w rodzinie. Z  poradnictwa w punkcie skorzystały 45 osób (w 

tym niektóre osoby kilkakrotnie), udzielono łącznie 99 porad, w tym prawnych, 

psychologicznych a także w miarę potrzeb socjalnych i informacyjnych. Oprócz porad  

w sprawach bezpośrednio związanych  z problemem przemocy czy alkoholizmem w 

rodzinie - pomagano także w sprawach spadkowych, alimentacyjnych, sprawowania 

wyłącznej opieki nad dzieckiem, ustaleniem ojcostwa a także niefortunnie zawartych 

umów (energia, telefon itp.). Pomoc psychologiczna świadczona była głównie osobom 

doznającym przemocy, żyjącym w rodzinach z problemem alkoholowym bądź nie 

radzącym sobie z trudnymi problemami życia codziennego. Punkt czynny był 8 godzin  

w miesiącu (4 godziny porady prawne i informacyjne oraz 4 godziny pomoc 

psychologiczna i socjalna).  

Dzieciom z rodzin dotkniętych przemocą oraz alkoholizmem udzielana była pomoc 

psychologiczna (8 godzin miesięcznie). Psycholog pracował z dziećmi, które kierowane 

były do niego w ramach procedury „Niebieskie Karty”, a także przez pedagogów 

szkolnych czy kuratorów sądowych w związku ze zgłaszanymi problemami. Najczęściej 

zgłaszanymi problemami  to m.in. zaburzenia lękowe, zaburzenia emocjonalne, nastroju, 

odżywiania, nadpobudliwość, wagarowanie, zachowania buntownicze, destrukcyjne, 

agresja, nadpobudliwość, trudności wychowawcze itp. Z pomocy psychologicznej  

skorzystało 24 dzieci w przedziale wiekowym 3-15 lat: w tym 12 dzieci, które były 

świadkami przemocy, 11 z rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”, 9 z rodzin gdzie 

występuje problem alkoholowy, 2 -  problem narkotykowy, 7 dzieci doznało przemocy  od 

nietrzeźwego rodzica.  Z pomocy i poradnictwa w 2019r. skorzystało także 15 rodziców. 

Ponadto w ramach tego zadania zostały także przeprowadzone zajęcia edukacyjno 

– wspierające  dla członków rodzin, w których występuje przemoc oraz problem 

alkoholowy. Ich celem było  zwiększenie świadomości na temat zjawiska przemocy a 

także wzrost  poczucia własnej wartości i kompetencji społecznych. Ponadto zajęcia 
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umożliwiały  wymianę własnych doświadczeń w tym zakresie. Zajęcia obejmowały 8 

godzin i uczestniczyło w nich 8 osób. 

 

4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019r. działała                   

w składzie 12 osobowym. Komisja pracowała w 2 zespołach zajmujących się 

motywowaniem osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz w 

zespole kontrolującym placówki handlowe i gastronomiczne w zakresie przestrzegania 

warunków i zasad korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

Członkowie Komisji uczestniczyli w 15 posiedzeniach oraz w 12 dyżurach 

motywujących, podczas których przeprowadzane były rozmowy ze  zgłoszonymi osobami 

oraz członkami ich rodzin. Wystosowano 118 informacji o posiedzeniach Komisji, do 

niektórych osób po kilka  razy.  Ponadto Członkowie Komisji opiniowali wnioski 

przedsiębiorców starających się o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

w miejscu i poza miejscem sprzedaży. W 2019r. zaopiniowano 34 takie wnioski. 

Dodatkowo w ramach swojej działalności Komisja przeprowadzała  kontrole placówek 

handlowych i gastronomicznych  w zakresie przestrzegania warunków i zasad korzystania 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2019r. Komisja przeprowadziła  

7   kontroli w powyższym zakresie. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głuchołazach  od 

roku 1997 zarejestrowała ogółem 1168 zgłoszeń osób nadużywających alkoholu.  

W 2019r. przyjęła 34 zgłoszenia, w tym 7 zgłoszeń dotyczyło kobiet.  

 Liczbę zgłoszeń w latach 1997-2019 obrazuje poniższa tabela. 

 

L.P. ROK ZGŁOSZENIA LICZBA 
ZGŁOSZEŃ 

MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

1 1997 29 23 6 

2 1998 108 99 9 

3 1999 73 61 12 

4 2000 49 41 8 

5 2001 45 40 5 

6 2002 49 46 3 
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7 2003 62 55 7 

8 2004 75 63 12 

9 2005 69 51 18 

10 2006 48 37 11 

11 2007 42 32 10 

12 2008 51 40 11 

13 2009 33 28 5 

14 2010 43 33 10 

15 2011 51 46 5 

16 2012 71 57 14 

17 2013 46 35 11 

18 2014 39 32 7 

19 2015 51 42 9 

20 2016 42 36 6 

21 2017 36 30 6 

22 2018 22 20 2 

23 2019 34 27 7 

 OGÓŁEM 1168 974 194 

 

 Zgłoszenia obejmują także osoby, które ze względu na nadużywanie alkoholu                          

i stwarzanie w związku z tym problemów w rodzinie i środowisku – zgłaszane były  

kilkakrotnie.    Nadużywanie alkoholu, chociaż nie jest wskazywane jako bezpośrednia 

przyczyna,  w wielu przypadkach doprowadza do zgonów. Według danych Komisji 

spośród osób zgłoszonych w latach 1997 – 2018 nie żyje 287 osób. W 2019r. liczba ta 

powiększyła się jeszcze o kolejne 17 osób.  

Zestawienie ilości zgłoszeń dot. nadużywania alkoholu, które wpłynęły do 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w latach 1997 – 2019 oraz 

zgonów   w odniesieniu do tych zgłoszeń obrazuje poniższa tabela. 

L.P. ROK 

ZGŁOSZENIA 

LICZBA 

ZGŁOSZEŃ 

LICZBA 

ZGONÓW 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

1 1997 29 17 3 14 

2 1998 108 36 2 34 

3 1999 73 21 3 18 

4 2000 49 18 4 14 

5 2001 45 14 - 14 
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6 2002 49 14 - 14 

7 2003 62 22 4 18 

8 2004 75 12 1 11 

9 2005 69 15 3 12 

10 2006 48 16 2 14 

11 2007 42 8 2 6 

12 2008 51 7 2 5 

13 2009 33 7 2 5 

14 2010 43 14 2 12 

15 2011 51 13 1 12 

16 2012 71 12 1 11 

17 2013 46 9 1 8 

18 2014 39 - - - 

19 2015 51 9 - 9 

20 2016 42 - - - 

21 2017 36 9 - 9 

22 2018 22 14 11 3 

23 2019 34 17 2 15 

 OGÓŁEM 1168 304 46 258 

 

Dane, które są w posiadaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dotyczą tylko osób zgłoszonych i nie odzwierciedlają  całego problemu. 

Alkoholizm dotyka bowiem wiele osób, ale nie są one nigdzie rejestrowane i o skali 

problemu mogą świadczyć jedynie obserwacje, a te bywają mylne. Ponadto nadal mimo 

dużo większej świadomości społecznej trafiają się osoby, które powielają różne stereotypy 

dotyczące alkoholu. Najczęstszym, z którym spotyka się Komisja to przekonanie, że piwo 

nie jest alkoholem.  Tymczasem piwo tak samo jak wódka czy wino prowadzić może do 

uzależnienia, które należy leczyć.  

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, 

demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania  potrzeb rodziny albo 

systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie  przez 

biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania 

rodzaju zakładu leczniczego.  Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego ma na 



 7

celu instytucjonalne motywowanie do podjęcia terapii odwykowej. W naszym systemie 

prawnym nie ma bowiem procedury przymusowego leczenia. Osoba, wobec której  

prowadzona jest procedura, jest zobowiązana, a nie skazana. W jej sprawie wydaje 

postanowienie sąd rodzinny, a nie karny, i wreszcie jest to osoba chora, której próbuje się 

pomóc, a nie sprawca przestępstwa, którego trzeba ukarać. Oczywiście z wyjątkiem 

sytuacji, kiedy osoba zobowiązana do leczenia odwykowego popełnia jednocześnie czyn 

karalny. Zobowiązanie nie ma więc charakteru przymusu w sensie prawnym. Przymus 

można jedynie zastosować zgodnie z zapisami ustawy na etapie doprowadzenia osoby 

nadużywającej   alkoholu na badanie przez biegłych, na rozprawę w sądzie i do zakładu 

leczenia odwykowego. Nie ma jednak możliwości prawnych ani organizacyjnych 

zatrzymania pacjenta w takim zakładzie wbrew jego woli.  

Osoby zobowiązane do  leczenia odwykowego przyjmowane są przez stacjonarne 

zakłady leczenia odwykowego poza kolejnością, aż do wykorzystania  limitu  miejsc 

stanowiących tylko 20% ogółu miejsc przeznaczonych do takiego leczenia. W związku  

z tym pomimo sądowego zobowiązania do leczenia stacjonarnego, wyznaczenie terminu 

terapii następuje z bardzo dużym opóźnieniem.  Sytuacja taka nie sprzyja decyzji  

o podjęciu leczenia. Bardzo często zanim znajdzie się miejsce na oddziale – dochodzi do 

zapicia i cały cykl motywowania do podjęcia leczenia odwykowego zaczyna się od nowa. 

Najkorzystniej jest kiedy pacjent po przejściu detoksykacji trafia od razu na terapię. Z 

danych, które gromadzi  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

wynika, że spośród wszystkich pacjentów zobowiązanych przez sąd do leczenia, nieco 

połowa rozpoczyna leczenie, ale z tej grupy  zaledwie co druga kończy podstawowy 

program terapii. Pacjenci zobowiązani sądownie  bardzo rzadko  kontynuują leczenie  w 

programach terapii pogłębionej.  

Mając na uwadze fakt, że psychoterapia  uzależnienia od alkoholu wymaga  

aktywności pacjenta i jego wewnętrznej  motywacji, wykonując czynności  w ramach 

procedury  zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu Członkowie Komisji 

starają się  zmotywować  osobę uzależnioną do rozpoczęcia  leczenia i zmiany swojego 

życia. W tym celu wykorzystują zgromadzony materiał tj. zgłoszenie, informacje, notatki 

służbowe itp.  Jednak często dzieje się tak, że  pomimo tego, że  Komisja skierowała 

zgłoszoną osobę  na leczenie odwykowe nie zgłasza się ona do Poradni  lub zaczyna 



 8

leczenie - ale go nie kończy.  Czasami też zdarzają się osoby, które w ogóle nie chcą się 

leczyć. W takim przypadku, kiedy zachodzą ustawowe przesłanki Gminna Komisja 

występuje do Sądu Rejonowego w Prudniku z wnioskiem o przeprowadzenie badania 

przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia  od alkoholu i zastosowania leczenia 

odwykowego. Postanowienie wydane przez sąd  ważne jest 2 lata, a po tym okresie  

procedurę trzeba zaczynać od początku. Oznacza to również, że Komisja  ponownie 

kieruje taką osobę  na badanie przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.  

Wobec takiego rozwiązania  do Komisji trafiają  osoby, które były już wcześniej 

zgłaszane  i kierowane  do sądu.  Warto dodać, że alkoholizm jest chorobą nieuleczalną, z 

nawrotami, stąd nie prowadzi się statystyk osób wyleczonych.  

W 2019r. z wnioskiem o sądowe zobowiązanie do leczenia odwykowego Komisja 

występowała 2 razy. Koszty sądowe związanie  z opłatami sądowymi oraz ze 

sporządzeniem opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu pokrywane są z środków 

GPPiRPA (40 zł - koszty sądowe, 378,72 – koszt sporządzenia opinii biegłych sądowych 

w  przedmiocie uzależnienia od alkoholu w 2019r.) 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, nowelizując procedurę 

„Niebieskie Karty”, zobowiązała do posługiwania się nią, poza policją, pomocą społeczną 

i oświatą, również gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych. Dlatego też 

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Głuchołazach zajmowali się problemem przemocy  w rodzinach. W 2019r. dwukrotnie 

realizowali oni procedurę „Niebieskie Karty” wszczętą w 2018r. Nie oznacza to jednak, że 

tylko 2 osoby spośród zgłoszonych do Komisji stosuje przemoc. Często bowiem zdarza się 

tak, że Komisja prowadzi procedurę wobec osób, które są już objęte „Niebieską Kartą” 

założoną przez inne instytucje. Wtedy członkowie Gminnej Komisji wchodzą w skład 

grup roboczych pracujących nad indywidualnym przypadkiem przemocy w rodzinie. W 

2019r.  Przewodnicząca  Komisji została powołana w skład 36 takich grup roboczych 

 (liczba ta dotyczy tylko grup powołanych w 2019r, nie obejmuje natomiast grup do 

których została powołana we wcześniejszych latach, a w których prowadzona jest nadal 

procedura „ Niebieskie Karty”). Ponadto  2 osoby tj. Przewodnicząca Komisja oraz 

kurator sądowy nadal reprezentują Komisję w Zespole Interdyscyplinarnym.  
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III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w 

zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań  na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i 

socjoterapeutycznych 

 

1. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży stanowiących 

integralną część programów profilaktycznych oraz zajęć w czasie ferii, wakacji i na 

lodowisku.  

Picie alkoholu przez młodych ludzi jest najczęstszym zachowaniem ryzykowanym. 

Spożywanie alkoholu przez osoby niepełnoletnie  prowadzi często  do podejmowania  

innych zachowań ryzykownych i zaburza proces rozwojowy. Dlatego też  podejmuje się 

szereg różnego rodzaju działań profilaktycznych skierowanych do najmłodszych, w tym 

działania w kierunku poszerzenia  oferty spędzania czasu wolnego. W ramach  zadania pn. 

„Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży stanowiących 

integralną część programu profilaktycznego” w 2019r. po raz kolejny dofinansowano 

pozalekcyjne zajęcia sportowe. Zajęcie te powinny być  wpisane i realizowane zgodnie z 

programem profilaktyki, a tym samym: 

 odwoływać się do strategii profilaktycznych (np. osobistych decyzji 

abstynenckich, przekonań normatywnych „Prawdziwy sportowiec prowadzi 

zdrowy tryb życia, nie pije, nie pali, nie używa narkotyków, sterydów”), 

 wzmacniać czynniki chroniące, zwłaszcza przez ukazywanie autorytetów (trenera, 

znanych sportowców, nauczycieli W-F), 

 rozwijać sportowe zainteresowania dzieci i młodzieży  z wyraźnym  określeniem 

norm zachowania w różnych sytuacjach (postawa wobec używek, rozwiązywanie 

konfliktów, eliminowanie przemocy), 

 stanowić bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży, 

 rozwijać sportowe zainteresowania dzieci i młodzieży, 

 motywować do opracowywania  przedsięwzięć kierowanych do grup 

rówieśniczych. 
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Ofertę takich zajęć przygotowały i realizowały następujące szkoły:  

L.P. ORGANIZATOR  
POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH 

KWOTA 
DOFINANSOWANIA 

1 Publiczna Szkoła Podstawowa  w Nowym Świętowie 840,- 

2 Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia 
Edukacyjnego „Uśmiech Dziecka” w Charbielinie 

840,- 

3 Publiczna Szkoła Podstawowa Przyjaciół Szkoły w 
Biskupowie 

840,- 

4 Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia 
Rozwoju i Edukacji w Sławniowicach 

840,- 

5 Publiczna Szkoła Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 
Jarnołtówek 

630,- 

6 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie 1.020,- 

7 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Głuchołazach 1.650,- 

 RAZEM: 6.660,- 

 

Ponadto w czasie wakacji Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głuchołazach 

zorganizował dla dzieci i młodzieży zajęcia sportowe w ramach programu „Lato z 

GOSiR” (środki przekazane – 13.310,- zł, wykorzystane – 13.305,05,- zł). W ramach 

programu organizowano różnego rodzaju zajęcia w tym: wycieczki rekreacyjno – 

krajoznawcze,  zawody oraz biwaki. 

       

2. Prowadzenie zorganizowanych zajęć rekreacyjno – turystycznych dla  dzieci i 

młodzieży będących  elementem programu profilaktycznego (dotacja). 

   Oprócz opisanych wyżej zajęć sportowych w ramach Gminnego Programu 

Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzono także i inne zajęcia 

przeznaczone dla młodych ludzi. Centrum Kultury zlecono realizację zadania pn. 

„Prowadzenie zorganizowanych  zajęć rekreacyjno – turystycznych  dla dzieci i młodzieży 

będących elementem programu profilaktycznego”. W ramach  tego zadania Centrum 

Kultury realizowało program pn. „Barwy młodości”. W trakcie tego programu 

zorganizowano wycieczkę do Gdańska, Brzegu i Pokrzywnej oraz różne zajęcia dla dzieci 

i młodzieży obejmujące m.in.  warsztaty pierwszej pomocy, zajęcia dot. profilaktyki 

uzależnień, radzenia sobie ze stresem, spotkania z pielęgniarką, biwaki  oraz gry i zabawy. 
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Zadanie realizowane było m.in. w świetlicy wiejskiej w Burgrabicach w okresie od 

06.06.2019r. do 31.12.2019r.  

 

3. Wspomaganie działań profilaktycznych opartych na konkretnych programach 

edukacyjnych  i profilaktycznych, na podstawie przedłożonych projektów (np. Akcja 

„Banan”, ogólnopolskie kampanie profilaktyczne i inne ).   

W ramach Akcji BANAN (Bez Alkoholu NArkotyków i Nikotyny) wspierano 

przedsięwzięcia oparte o programy profilaktyczne. M.in. dofinansowano: 

L.P. ORGANIZATOR NAZWA KWOTA 
DOFINANSOWANIA 

1 Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Nowym 
Świętowie 

program profilaktyki 
uzależnień „Biała  Zima 2019 
– Bezpieczne i aktywne ferie” 

350,- 

2 Klub Turystyki Kolarskiej 
„KTUKOL” 

XXVII Dziecięco – 
Młodzieżowy  Rajd Kolarski 
„Witamy Wiosnę” 
organizowany pod hasłem: 
„Lepsze koło , rama , szprych 
niż alkohol i marycha” 

500,- 

3 Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Nowym 
Świętowie 

program  profilaktyki 
uzależnień i agresji pn. 
„Nordic walking dla każdego, 
dla małego i dużego” 

299,- 
 

4 Publiczna Szkoła 
Podstawowa     
Stowarzyszenia Rozwoju 
Wsi Markowice, Polski 
Świętów, Sucha Kamienica 

impreza profilaktyczna pn. 
„Radosne dzieciństwo bez 
uzależnień” 

300,- 

5 Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Nowym 
Świętowie 

program  profilaktyki 
uzależnień i agresji pn. 
„Bezpieczne i szczęśliwe 
dzieciństwo” 

251,- 

6 Publiczna Szkoła 
Podstawowa     
Stowarzyszenia Rozwoju 
Wsi Markowice, Polski 
Świętów, Sucha Kamienica 

impreza profilaktyczna  
„Wspólna zabawa bez używek 
łączy pokolenia” 

249,- 

7 Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Bodzanowie 

impreza „Na sportowo bez 
używek”  

250,- 

8 Publiczna Szkoła 
Podstawowa     

impreza profilaktyczna „Świeć 
przykładem – żyj zdrowo i 

250,- 
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Stowarzyszenia Rozwoju 
Wsi Markowice, Polski 
Świętów, Sucha Kamienica 

aktywnie” 

9 Klub Turystyki Kolarskiej 
„KTUKOL” 

podsumowanie sezonu 
kolarsko - turystycznego 

150,- 

10 Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 2                        
w Głuchołazach 

projekt pn. „Nałogi – złodziej 
młodości i wolności” 

400,- 

  
RAZEM: 

  
           2.999,- 

 

 Niektóre z w/w programów i imprez są już cyklicznie realizowane przez szkoły i 

organizacje,  a niektóre  pojawiły się po raz pierwszy.   

 

4. Organizowanie szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień  

Szkolenia w ramach tego punktu nie zrealizowano. Szkolenie takie odbyło się jednak 

w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

 

1. Dotacja na prowadzenie Klubu Abstynenta. 

 W drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego  przez Burmistrza Głuchołaz   

dniu 27 listopad 2018r. stowarzyszeniom abstynenckim udzielono dotacji na realizację 

zadania publicznego pn.  „Prowadzenie działań skierowanych do osób uzależnionych, 

abstynentów i ich rodzin przez prowadzenie Klubu  Abstynenta.” Dotację (po 30.000 zł) 

otrzymało Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „AZYL” oraz Stowarzyszenie „Słoneczna 

Dolina”, które w ramach zadania prowadziły klub abstynenta oraz podejmowały działania 

wspierające abstynencję osób uzależnionych od alkoholu oraz zdrowienie ich i ich rodzin.  
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Sprawozdanie finansowe z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku 

 
 

 
L.p. 

 
Z a d a n i e 

P l a n 
2019 r. 

Wykonanie 

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych  od alkoholu  

500,- 0 

1. Zakup materiałów do prowadzenia zajęć terapeutyczno – rehabilitacyjnych dla 
uzależnionych. 

500,- 0 

II. 
 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą. 

343.000,- 341.913,- 

1. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej.  210.000,- 
 

210.000,- 

2. 
 
 

Prowadzenie placówki w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, 
klubów i ognisk wychowawczych. 

75.000,- 
 

75.000,- 

3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.  26.000,- 
 

25.768,- 

4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 
/np. rozmowy motywujące, posiedzenia, kontrole, szkolenia i koszty dojazdu, 
opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia, koszty postępowania 
sądowego, niezbędne materiały i artykuły / 

32.000,- 
 

31.145,- 

 
III. 

 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w 
zakresie  rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiana dzieci 
uczestniczących w pozalekcyjnych  programach opiekuńczo – 
wychowawczych i socjoterapeutycznych 

 
31.500,- 

 
27.964,- 

1. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 
stanowiących integralną część programów profilaktycznych, zajęć w czasie ferii, 
wakacji i na lodowisku.  

20.000,- 
 

19.965,- 

2. Prowadzenie zorganizowanych zajęć rekreacyjno – turystycznych dla  dzieci i 
młodzieży będących  elementem programu profilaktycznego.  

5.000,- 5.000,- 

3. Wspomaganie działań profilaktycznych opartych na konkretnych programach 
edukacyjnych i profilaktycznych, na podstawie przedłożonych projektów (np. 
Akcja „Banan”, ogólnopolskie kampanie profilaktyczne i inne ).   

 
3.000,- 

 
2.999,- 

4. Organizowanie szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
uzależnień.  

3.500,- 0 

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

 60.000,- 
 

60.000 

1. Prowadzenie Klubu Abstynenta. 60.000,- 
 

60.000 

 
 

R a z e m. 
 

435.000,- 
 

429.877,- 
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