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

1. Zespół  Konsultacyjny prowadził  bezpłatne  poradnictwo  i  konsultacje  dla 
mieszkańców Czeladzi (w poniedziałek od 1600-2000 – porady prawne, wtorek 1530-1830 

–  terapia  grupowa  dla  osób  uzależnionych  od  alkoholu,  czwartek  1200-1300 – 
konsultacje dla osób dotkniętych problemem alkoholowym w rodzinie, czwartek 1300-
1400 – konsultacje dla rodzin z problemem uzależnienia oraz  w sprawach przemocy w 
rodzinie,  czwartek  1400-2000 –   dla  osób  uzależnionych  od  narkotyków,  osób  z 
problemem  HIV/AIDS,  piątek  1200-1400 -  konsultacje  dla  rodzin  z  problemem 
uzależnienia  oraz  w  sprawach  przemocy  w  rodzinie).  W  2009  r.  w  Zespole 
Konsultacyjnym  udzielono  ogółem  983  porady,  w  tym:  349  porad  prawnych,  117 
porad  dla  osób  uzależnionych  od  środków  psychoaktywnych,  357  porad  dla  osób 
uzależnionych,  współuzależnionych  oraz  osób  doznających  przemocy  domowej, 
ponadto  przeprowadzono  160  rozmów  edukacyjno  –  korekcyjnych  ze  sprawcami 
przemocy domowej.

2. Telefon Zaufania udzielił ogółem 215 porad osobom potrzebującym pomocy.
3. Klub Abstynenta “Metamorfoza”:
• prowadzono terapię dla osób uzależnionych (9 godzin miesięcznie),
• raz w tygodniu (w czwartki)  organizowano spotkania  społeczności  klubowej  wraz  z 

rodzinami,
• zapewniono bazę lokalową i opłacono media dla Klubu,
• zapewniono zakup medali, artykułów spożywczych na imprezy sportowe propagujące 

idee trzeźwości.
W  Klubie  Abstynenta  organizowano  również  inne  formy  rehabilitacyjne  dla  osób 
uzależnionych oraz ich rodzin, do których zaliczyć można np.:

• zorganizowanie obozu terapeutycznego dla 20 członków Klubu w Białce Tatrzańskiej w 
dniach od 20.06.2009 r. do 30.06.2009 r.,

• zorganizowanie X Halowego Turnieju Piłki Nożnej Klubów Abstynenckich w hali MOSiR 
w  Czeladzi  w  dniach  od  28.03.2009  r.  do  29.03.2009  r.  (zabezpieczono  obsługę, 
zakupiono nagrody, zapewniono posiłek regeneracyjny dla uczestników), 

• zapewniono udział członków Klubu Abstynenta w Jubileuszowym XVIII Ogólnopolskim 
Przeglądzie Twórczości Abstynenckiej – Zamczysko 2009 (zakupiono nagrody).

Ponadto członkowie Klubu wzięli udział m.in. w: 
• biegu narciarskim zorganizowanym w Szczyrku (IV miejsce),
• halowym turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Psary (III miejsce)
• turnieju  tenisa  stołowego  klubów  abstynenckich  o  Puchar  Prezydenta  Miasta 

Jastrzębie Zdrój (IV miejsce)
• biegu na dystansie 10 km organizowanym przez miasto Strzebiń (I miejsce)  
4. W  Poradni  Przeciwalkoholowej  prowadzono zajęcia  terapii  grupowej  dla  30 osób 

uzależnionych  (trzy godziny tygodniowo).
5. Swoją działalność kontynuuje Stowarzyszenie Trzeźwościowe ‘’NOWE” z siedzibą w 

Czeladzi  ul.  Zwycięstwa  6  (w  bud.  Miejskiego  Centrum  Społeczno-Edukacyjnego), 
które udziela pomocy osobom z problemem alkoholowym (czynne w każdy wtorek od 
1800-2000).  Stowarzyszenie  “NOWE”  współpracuje  z  Poradnią  Przeciwalkoholową, 
kuratorami  sądowymi,  Klubem  Abstynenta  “Metamorfoza”,  Wydziałem  Polityki 
Społecznej i Edukacji UM. 
W  2009  r.  przy  Stowarzyszeniu  “NOWE”  działała  sekcja  sportowo  –  rekreacyjna, 
ciesząca  się  dużym  zainteresowaniem  zwłaszcza  młodzieży  z  dzielnicy  Piaski.  W 
ramach sekcji Stowarzyszenie “NOWE” organizowało cykliczne spotkania rekreacyjne 
pn.  “Niedzielny  Poranek  Sportowy”  na  boisku  Szkoły  Podstawowej  nr  7,  które 



zgromadziły  ok.  80  osób.  “NOWE”  zorganizowało  również  turnieje  piłki  nożnej  pn. 
“Długie  weekendy”,  w  których  łącznie  wzięło  udział  ok.  70  osób.  Ponadto 
Stowarzyszenie  współorganizowało  z  Klubem Abstynenta  “Metamorfoza”  X  Halowy 
Turniej Piłki Nożnej Klubów Abstynenckich, w którym zajęło II miejsce.

6. W  ramach  doposażenia  placówek  i  organizacji  pozarządowych  zajmujących  się 
problematyką uzależnień i pomocą osobom uzależnionym sfinansowano prenumeratę 
miesięcznika  “Remedium”  dla  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej,  Klubu 
Abstynenta “Metamorfoza”, Poradni Przeciwalkoholowej, Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Wydziału Polityki Społecznej i Edukacji.

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

1. W  ramach  działalności  Zespołu  Konsultacyjnego  udzielono  ogółem  983  porady. 
Pomocy  prawnej  udzielono  349  osobom,  pomocy  terapeutycznej  związanej 
z problemem uzależnienia od alkoholu i przemocy w rodzinie  udzielono 357 osobom.

2. Kontynuowano działalność  Telefonu Zaufania  -  w  ciągu roku  udzielono 215 porad. 
Tematyka  rozmów  dotyczyła  głównie  problemów  związanych  z:  nadużywaniem 
alkoholu, bezrobociem, poczuciem osamotnienia oraz problemów związanych ze złym 
stanem zdrowia.

3. Z lokalu interwencyjnego skorzystała 1 rodzina (3 osoby).
4. W  ramach  wspierania  działalności  placówek  zajmujących  się  pomocą  osobom 

uzależnionym  i  ich  rodzinom  dofinansowano  Powiatowy  Zespół  Zakładów  Opieki 
Zdrowotnej  w  Będzinie  w  ramach  dotacji  na  działalność  profilaktyczną  w  zakresie 
funkcjonowania  Zespołu  Konsultacyjnego  w  Poradni  Przeciwalkoholowej 
w Czeladzi, a także dofinansowano bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Dziecku i 
Rodzinie filia w Czeladzi.

5. W  ramach  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych 
w 2009 r.:
- przeprowadzono 115 rozmów interwencyjno – motywacyjnych,
- odbyło się 7 posiedzeń GKRPA, gdzie  rozpatrzono 124 sprawy dotyczące osób 

nadużywających alkoholu,
- wpłynęło  56  wniosków  do  GKRPA  dotyczących  wszczęcia  postępowania 

administracyjnego w zakresie zastosowania obowiązku leczenia odwykowego,
- skierowano 39 wniosków do Sądu Rejonowego o zastosowanie obowiązku podjęcia 

leczenia  odwykowego, 
- skierowano 7 wniosków do Sądu Rejonowego o wgląd w sytuację dziecka, 
- w  związku  ze  stosowaniem  przemocy  domowej  skierowano  do  Prokuratury 

Rejonowej w Będzinie 2 zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
- skierowano  35  osób  na  badanie  do  biegłych  sądowych  orzekających  o  stopniu 

uzależnienia od alkoholu,
- realizowano na bieżąco procedurę interwencji Policji wobec przemocy w rodzinie, 

przeprowadzono  816  interwencji  domowych  oraz  sporządzono  44 
tzw. “Niebieskie Karty”,

- zaopiniowano  56  wniosków przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych.

6. Prowadziła  działalność  Poradnia  Psychologiczno  –  Pedagogiczna,  w  zakresie 
problemów  uzależnień.  Na  bieżąco  przyjmowano  młodzież  i  rodziców  w  ramach 
wczesnej interwencji w uzależnieniach.



III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  w zakresie 
rozwiązywania  problemów  alkoholowych  i  przeciwdziałania  narkomanii,  
w szczególności wśród 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. Systematycznie  prowadzono  programy  profilaktyczne  dla  dzieci  i  młodzieży: 
“Bezpieczne Przedszkole”, “Bezpieczna Szkoła” oraz “Bezpieczne Gimnazjum”.
Główne cele programów to:

 kształtowanie bezpiecznych zachowań,  
 redukcja zachowań agresywnych,
 redukcja zachowań przestępczych,
 redukcja zachowań wskazujących na demoralizację.

Program  “Bezpieczne  Przedszkole”  skierowany  jest  do  dzieci  6-letnich,  program 
“Bezpieczna  Szkoła”  adresowany  jest  do  uczniów  IV  klas  szkół  podstawowych, 
natomiast  uczniowie  klas  I  gimnazjów  realizują  założenia  programu  “Bezpieczne 
Gimnazjum”.

W  roku  szkolnym  2009/2010,  podobnie  jak  w  latach  ubiegłych,  prowadzono 
w  placówkach  oświatowych  programy  profilaktyczne:  “Bezpieczne  Przedszkole”, 
“Bezpieczna  Szkoła”,  “Bezpieczne  Gimnazjum”.  Główne  założenia  programów  
to kształtowanie bezpiecznych zachowań na drodze oraz przeciwdziałanie patologiom 
społecznym (przemocy i uzależnieniom). 

W ramach realizacji  programów w 2009 r. Wydział Polityki  Społecznej i Edukacji 
zamówił dla przedszkolaków bajkę profilaktyczną pt. “Sanczo Gonzales na tropie”, dla 
szkół  podstawowych  zamówiono  program  profilaktyczno-wychowawczy  
pt. “www.kłopoty” oraz warsztaty profilaktyczne pt. “Ale czad”. Uczniowie gimnazjum 
wzięli  udział  w  koncercie  profilaktycznym  pt.  “Pieśń  o  zapomnieniu”.  Ponadto  na 
przełomie maja i czerwca młodzież z Gimnazjum nr 3 uczestniczyła w 2 godzinnych 
warsztatach  profilaktycznych  prowadzonych  przez  Śląskie  Centrum  Profilaktyki  
i Psychoterapii. 

Z  kolei  przedstawiciele  Komisariatu  Policji,  Straży Miejskiej  i  Ochotniczej  Straży 
Pożarnej  prowadzili  wśród dzieci  i  młodzieży dyskusje  dydaktyczne.  W działaniach 
objętych  w/w  programami  wzięło  udział  763  uczniów  (247  przedszkolaków,  
264 uczniów klasy IV szkół podstawowych, 252 gimnazjalistów).             

1  czerwca  zorganizowano  podsumowanie  programu  “Bezpieczna  Szkoła” 
i  “Bezpieczne  Gimnazjum”  w  hali  MOSiR,  przygotowano  wiele  atrakcji.  Uczniowie 
czeladzkich  placówek  oświatowych  zobaczyli  m.in.  pokazy  udzielania  pierwszej 
pomocy,  pokazy  judo,  uczestnicy  mieli  okazję  zapoznać  się  z  pracą  technika 
kryminalistyki, oglądali skutery straży miejskiej, auta policyjne i wóz straży pożarnej. 
Uczniowie  wzięli  udział  w  konkursie  wiedzowo-sprawnościowym.  Nagrody  dla 
uczestników konkursu zakupiła Gmina Czeladź.

2. Prowadzono działalność edukacyjną poprzez zapewnienie możliwości udziału dzieciom 
i młodzieży w konkursach profilaktycznych.
- Ochotnicza  Straż  Pożarna przy  współpracy  z  Wydziałem  Polityki  Społecznej 

i  Edukacji  zorganizowała 10.03.2009 r. Turniej Wiedzy Pożarniczej pn. “Młodzież 
zapobiega  pożarom”  w  ramach  programu  “Bezpieczna  Szkoła”.  W  turnieju 
uczestniczyło 9 czeladzkich szkół,  w trzech grupach wiekowych: uczniowie szkół 
podstawowych,  gimnazjalnych  i  ponadgimnazjalnych.  Zorganizowanie  turnieju 
miało na celu popularyzowanie znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad 



postępowania  na  wypadek  powstania  pożaru  oraz  wykształcenia  umiejętności 
posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą.

3. Poradnia  Psychologiczno  –  Pedagogiczna  przy  współpracy  z  Wydziałem  Polityki 
Społecznej i Edukacji zorganizowała 10.02.2009 r. konkurs “Bezpieczny Internet”.

4. Wychowawcy klas wraz z pedagogami szkolnymi prowadzili (zgodnie z terminarzami 
wewnętrznymi  szkół)  pracę  profilaktyczną  z  rodzicami  zintegrowaną  z  programami 
wychowawczymi, która polegała na:
- podejmowaniu zagadnień z zakresu profilaktyki  uzależnień z rodzicami w trakcie 

zebrań śródrocznych,
- zapoznaniu  z  informatorami  o  miejscach,  gdzie  można  uzyskać  pomoc 

w problemach uzależnień w rodzinie,
- przekazywaniu materiałów edukacyjnych.

5. Przez  cały  rok  szkolny  prowadzano  zajęcia  pozalekcyjne  z  zakresu  profilaktyki 
uzależnień dla dzieci z rodzin zagrożonych /łącznie w 2009 r. 3524 godziny/ tj.: 
 liczba  godzin  /luty  –  czerwiec  2009  r.  -  2178/  w  tym:  zajęć  opiekuńczo  – 

wychowawczych 1008 godziny.
 liczba godzin /październik – grudzień 2009 r. -  1346/ w tym: zajęć opiekuńczo – 

wychowawczych 616 godzin.
 liczba uczestniczących dzieci – ok. 600

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze prowadzono także w:
– Ośrodku Pomocy Dziecku i  Rodzinie filii  w Czeladzi /pn. –  czw. 1300 -  1900  

 i pt. 1300 - 1800/, 25 dzieci.
– Świetlicy Profilaktycznej Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus 

/poniedziałek, środa, piątek 1500 – 1730/, 25 dzieci.
– świetlicach  Czeladzkiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej:  “Krasnal”  /1400  -  2000/, 

“OMEGA” /1300 - 1900/, “Pinokio” /1300 -  1900/
– Sekcji  Opiekuńczo-Wychowawczej  Miejskiego  Centrum  Społeczno-

Edukacyjnego w Czeladzi przy ul. Zwycięstwa 6 /poniedziałek - piątek od 1400  do 
1800/, 20 dzieci.

6. Prowadzone były także pozalekcyjne zajęcia sportowe i rekreacyjne:
Miejski Szkolny Związek Sportowy realizował zajęcia sportowo - rekreacyjne, którymi 
objętych  zostało  ponad 1100 dzieci  ze wszystkich szkół  podstawowych              i 
gimnazjalnych.
- Zajęcia  rekreacyjne  prowadzone  były  w  sposób  powszechny  wg  potrzeb 

i  zainteresowań uczestników m.in.  biegi  przełajowe,  dwa ognie,  cztery ognie,  piłka 
nożna  halowa,  siatkonoga,  ringo,  piłka  siatkowa,  piłka  koszykowa,  tenis  stołowy, 
badminton,  unihokej,  konkurencje  lekkoatletyczne,  narciarstwo  alpejskie 
i  biegowe.  W ramach  tych  zajęć  prowadzony był  system gier  z  różnych  dyscyplin 
sportu w ramach Szkolnych Igrzysk Sportowych. 

- Zajęcia sportowe organizowane i prowadzone w wybranych dyscyplinach sportu dla 
dzieci  i  młodzieży  z  uzdolnieniami  sportowymi  np.  koszykówka,  siatkówka,  tenis 
stołowy, badminton, lekka atletyka, piłka nożna. 

-  Organizacja  imprez  oraz  zawodów  sportowo  –  rekreacyjnych  o  charakterze 
profilaktycznym.
W 2009 r. zrealizowano 2430 godzin zajęć sportowo – rekreacyjnych.

Miejski Środowiskowy Klub Sportowy “OMEGA CZELADŹ” zorganizował łącznie 11 
wycieczek profilaktycznych. Celem organizacji wycieczek było kształtowanie pozytywnych 
cech  charakteru  wśród  dzieci  poprzez  organizację   alternatywnych  form  spędzania 
wolnego czasu. Klub zorganizował:
- 6  wyjazdów  na  kręgle,  organizując  Mistrzostwa  Czeladzi  w  bowlingu  dla  szkół 

podstawowych i gimnazjalnych, 
- 2 wyjazdy na strzelnicę do Siemianowic Śląskich,



- wycieczkę do Warszawy,
- wycieczkę do Istebnej, 
- wyjazd na lodowisko do Sosnowca.

W  działaniach  Miejskiego  Środowiskowego  Klubu  Sportowego  “Omega  Czeladź” 
wzięło udział 150 dzieci.

7. Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej w 2009  r.  realizował  dożywianie  79  dzieci 
uczestniczących w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych w świetlicach: SP3, SP7, 
Filii  Ośrodka  Wspierania  Dziecka  i  Rodziny,  Sekcji  Opiekuńczo  –  Wychowawczej, 
dofinansowano  dożywianie  dzieci  uczestniczących  w  zajęciach  opiekuńczo  – 
wychowawczych uczęszczających do świetlicy przy Zespole Szkół Specjalnych.

8. Współpracowano  ze Zgromadzeniem  Sióstr  Karmelitanek  Dzieciątka  Jezus 
prowadzącym  świetlicę  profilaktyczną.  W  2009  r.  pokryto  koszty  zakupu  sprzętu 
audiowizualnego  (telewizora,  odtwarzacza  dvd),  dofinansowano  zakup  paczek 
z okazji Dnia Dziecka, “Mikołaja”, sfinansowano wyjazd dzieci ze świetlicy do Czernej 
oraz do kina w Sosnowcu.

9. Zorganizowano wakacyjne wyjazdy terapeutyczne dla dzieci z terenu naszego miasta: 
- wspólnie  z  MOPS  zorganizowano  profilaktyczne  kolonie  letnie  dla  90  dzieci 

w Korbielowie w terminach od 14 do 27 lipca 2009 r., od 27 lipca do 7 sierpnia  
2009 r., od 7 sierpnia do 20 sierpnia 2009 r.

10.W  ramach  “Akcji  Zima”  od  26.01  do  30.01.2009  r.  przy  współpracy  z  Harcerskim 
Kręgiem  Seniorów  zorganizowano  Harcerską  Akcję  Zima dla  uczniów  szkół 
podstawowych  i  gimnazjalnych  z  naszego  miasta.  Podczas  HAZ  dzieci  zostały 
zapoznane  z  tradycjami  harcerskimi,  uczyły  się  piosenek  zuchowych 
i harcerskich, uczestniczyły w zajęciach sportowych na terenie MOSiR-u, plastycznych 
w SDK “Odeon” oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej. W HAZ wzięło udział 81 dzieci.

11. W ramach “Akcji  Lato”  przy współpracy z  Harcerskim Kręgiem Seniorów i  Hufcem 
Ziemi Będzińskiej zorganizowano “Nieobozową Akcje Letnią”. W 2009 r. NAL trwała 
od 22 czerwca do 31 lipca (I  -  turnus 22.06-10.07; II  -  turnus  - 13.07-31.07). NAL 
cieszy się olbrzymim zainteresowaniem, w tym roku zgromadziła 148 dzieci. W czasie 
pobytu na obozie uczestnicy NAL-u poznawali tradycje zuchowe i harcerskie. Dzieci 
uczestniczyły w wycieczkach do chorzowskiego ZOO, Mirowa i Bobolic, organizowano 
dla nich zajęcia w miasteczku ekologicznym                           w Rogoźniku, zajęcia z 
regionalizmu  w  skansenie  oraz  zajęcia  biblioteczne  prowadzone  przez  Miejską 
Bibliotekę  Publiczną.  Podczas  NAL-u  nie  zabrakło  zmagań  sportowych,  dzieci 
korzystały z hali i basenu Miejskiego Ośrodka Sportu                         i Rekreacji, 
wyjeżdżały na kręgielnię do Centrum Rozrywki “Orion” w Sosnowcu.

12.Organizowano sportowe i kulturalne imprezy o charakterze profilaktycznym dla dzieci i 
młodzieży:
- ufundowano nagrodę na XVIII  Integracyjne Mistrzostwa Śląska i  Zagłębia  Szkół 

Specjalnych w tenisie stołowym,
- ufundowano  nagrody  i  puchary  na  Turniej  Wiedzy  Pożarniczej  pn.  “Młodzież 

zapobiega pożarom”
- ufundowano nagrody dla uczestników finału programu “Bezpieczne Przedszkole”, 

“Bezpieczna Szkoła”, “Bezpieczne Gimnazjum”,
- ufundowano nagrody dla zwycięzców konkursu “Bezpieczny Internet”,
- zakupiono kostiumy dla dzieci należących do zespołu Misz-Masz, biorących udział 

w profilaktycznych przeglądach tanecznych.
13.W związku z propagowaniem informacji o zasobach lokalnej koalicji  trzeźwościowej, 

idei  związanych  ze  zdrowym  stylem  życia  w  lokalnych  mediach  na  bieżąco 
współpracowano z miesięcznikiem “Echo Czeladzi”, lokalnymi mediami oraz z prasą 
regionalną.

14.Zakupiono materiały edukacyjne i informacyjne m.in.:



• materiały  dydaktyczne  dla  czeladzkich  pedagogów:  “Pomoc  dziecku  z  rodziny 
dysfunkcyjnej”,  “Trudne sytuacje w gimnazjum i  szkole ponadgimnazjalnej”,  “Trudne 
sytuacje w szkole podstawowej”,

• materiały  promujące  ogólnopolską  kampanię  “Sprawdź  czy  Twoje  picie  jest 
bezpieczne”,

• materiały promujące ogólnopolską kampanię “Prowadzę – jestem trzeźwy.  Jest  nas 
coraz więcej”,

• wykupiono  prenumeratę  miesięcznika  ‘’Remedium’’  dla  instytucji  zajmujących  się 
rozwiązywaniem problemów alkoholowych (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, 
Klub Abstynenta “Metamorfoza”, Poradnia Przeciwalkoholowa, MOPS, UM), 

• zakupiono materiały o treściach profilaktycznych dla Klubu Abstynenta “Metamorfoza”, 
Stowarzyszenia Trzeźwościowego “NOWE” oraz Poradni Przeciwalkoholowej,

• zakupiono filmowe pakiety edukacyjne na DVD pt. “Lekcje przestrogi II”, “Nie zamykaj 
oczu” dla szkół gimnazjalnych,

• zakupiono materiały o treściach profilaktycznych (scenariusze zajęć, kasety VHS i płyty 
DVD) dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

15.Miasto na bieżąco współpracuje z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Warszawie.

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

1. Umożliwiono  uczestnictwo  w  szkoleniach  w  celu  podnoszenia  kwalifikacji 
w zakresie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom:
• sfinansowano udział w szkoleniu “Nowoczesne metody diagnozowania oraz terapii 

uzależnienia i współuzależnienia” pracownikowi Poradni Przeciwalkoholowej.
2. Dofinansowano  instytucje i organizacje pozarządowe w ramach prowadzenia działań 

w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym:
- Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie “Jestem z Tobą” (prowadzenie telefonu zaufania i 

przeciwdziałanie  wykluczeniu  społecznemu).  Zadanie  publiczne  finansowane  z 
budżetu  Miasta  “Przeciwdziałanie  wykluczeniu  społecznemu osób bezrobotnych” 
realizowane  było  poprzez  organizację  szkoleń,  korzystanie  z  ofert  biura 
pośrednictwa  pracy.  Prowadzono  zajęcia  w  grupie  wsparcia.  Z  grupą  wsparcia 
część zajęć o charakterze warsztatowym przeprowadził doradca zawodowy. Zajęcia 
dotyczyły  tematyki  autoprezentacji,  sposobów  komunikacji.  Stowarzyszenie 
udzielało  pomocy  rzeczowej  osobom  najbardziej  potrzebujących,  szczególnie 
rodzinom wielodzietnym. Z pomocy rzeczowej korzystało miesięcznie ok. 15 rodzin. 
W ramach zadania zorganizowano kurs obsługi kasy fiskalnej 20 godz. (ukończyło 
11 osób).  Z porad prawnika skorzystało 39 osób, z porad doradcy zawodowego 
skorzystało 15 osób;

- Miejski  Szkolny  Związek  Sportowy -  prowadzenie  zajęć  pozalekcyjnych  - 
sportowo – rekreacyjnych – dotacja z budżetu Miasta;

- Miejski  Środowiskowy  Klub  Sportowy  “OMEGA  CZELADŹ” -  organizacja 
wyjazdów profilaktycznych - dotacja z budżetu Miasta;

- Czeladzkie  Stowarzyszenie  Pomocy  Osobom  z  Upośledzeniem  Psycho  – 
Ruchowym - prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodziny - dotacja z budżetu Miasta;

- Klub  Abstynenta  “Metamorfoza” (z  budżetu  Miasta  pokryto  koszty:  telefonu, 
dostawy  ciepła,  mediów,  sfinansowano  prowadzenie  terapii  i  organizację  obozu 
terapeutycznego);

- Poradnia  Przeciwalkoholowa  –  PZZOZ  w  Będzinie -  prowadzenie  Zespołu 
Konsultacyjnego - dotacja z budżetu Miasta;



- Ośrodek  Pomocy  Dziecku  i  Rodzinie  w  Będzinie –  filia  w  Czeladzi  - 
finansowanie  kosztów  związanych  z:  wyżywieniem  wychowanków,  zakupem 
mediów, zakupem pomocy dydaktycznych - dotacja z budżetu Miasta.

V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych   
w art. 13  1   i 15 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz występowanie przed   
sądem w charakterze oskarżyciela publicznego

W  2009  r.  podjęto  dwa  postępowania  dot.  naruszenia  przepisów  określonych 
w  art.  15  Ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości.  Skierowano  54  wniosków  do  Sądu 
Grodzkiego za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych (występowanie przed sądem 
w charakterze oskarżyciela publicznego).

Wskaźniki efektywności działań 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

wskaźnik 2008 r. 2009 r. tendencja
kluby i grupy AA 1+1 2+1 +1
rodziny, wobec których 
Policja przeprowadzała 
interwencje

813 816 +3

porady w Zespole 
Konsultacyjnym 888 983 +95

miejsca “pomocowe”

Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Telefon 
Zaufania, Zespół 
Konsultacyjny, Poradnia 
Przeciwalkoholowa PZZOZ 
w Będzinie, Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna, Klub 
Abstynenta “Metamorfoza”, 
Stowarzyszenie 
Trzeźwościowe “Nowe”, 
Grupa AA – samopomoc dla 
osób uzależnionych.

bez zmian -

rodziny objęte pomocą 
MOPS z powodu alkoholizmu 89 102 +13

przedsięwzięcia o 
charakterze profilaktycznym

Program “Bezpieczne 
Przedszkole”, “Bezpieczna 
Szkoła”, “Bezpieczne 
Gimnazjum”, Turniej Wiedzy 
Pożarniczej, kolonie z 
programem profilaktycznym, 
zajęcia pozalekcyjne, 
półkolonie.

Cyklicznie - imprezy 
realizowane w każdym 

roku
-

osoby przeszkolone w 
zakresie udzielania pomocy 
osobom uzależnionym

29 23 -6

wiek pacjentów Poradni dla 
Osób Uzależnionych od 
Alkoholu

średni wiek: 35 r. ż.

do 18 r. ż. – 0
od 19 do 29 r. ż. – 90
od 30 do 64 r. ż. – 306
powyżej 65 r. ż. - 4

-

punkty sprzedaży napojów 
alkoholowych

Detal – 67
Gastronomia - 42

Detal – 66
Gastronomia - 42

-1
0

cofnięte zezwolenia
0 0

0



interwencje wobec osób 
spożywających alkohol 
w miejscach publicznych – 
wnioski do Sądu Grodzkiego

1150 mandatów karnych 
88 wniosków do Sądu 

Grodzkiego

1088 mandatów karnych 
54 wniosków do Sądu 

Grodzkiego

-62
-34

Z-ca Burmistrza Miasta Czeladź

mgr Anna Ślagórska


