
Sprawozdanie     z     realizacji     
Gminnego     Programu     Profilaktyki     i     Rozwiązywania     Problemów     Alkoholowych  

za     rok     2011  

Czeladź, marzec 2012 r.



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 –  grupa terapeutyczna dla osób dotkniętych 
problemem alkoholowym, 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, piątek 1700-2100 zajęcia edukacyjno-
korekcyjne ze sprawcami przemocy domowej). W 2011 r. w Zespole Konsultacyjnym udzielono 
ogółem 1079 porad, w tym: 377 porad prawnych, 198 porad dla osób uzależnionych od środków 
psychoaktywnych, 364 porad dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób doznających 
przemocy domowej, ponadto przeprowadzono 134 rozmowy edukacyjno –  korekcyjnych ze 
sprawcami przemocy domowej( 18 osób).

2. Telefon Zaufania udzielił ogółem 230 porad osobom potrzebującym pomocy. Telefon Zaufania 
funkcjonował 15 godzin/tygodniowo. W 2011 r. udzielał porad w poniedziałek od 1400 do 1900, 
wtorek od 13.30 do 16.30 , środa od 18.30 do 20.30, czwartek od 1500 do 1800, piątek od 1600 do 
1800.

3. Klub Abstynenta „Metamorfoza”:
• prowadzono terapię dla osób uzależnionych (72 godziny rocznie),
• raz w tygodniu odbywały się spotkania społeczności klubowej wraz z rodzinami,
• zapewniono bazę lokalową i opłacono media dla Klubu,
• zapewniono zakup medali, pucharów, opiekę przedmedyczną oraz posiłek regeneracyjny 

na imprezie sportowej propagującej ideę trzeźwości (II Turniej Tenisa Stołowego). 
W Klubie Abstynenta organizowano również inne formy rehabilitacyjne dla osób uzależnionych 
oraz ich rodzin m.in. :

• zorganizowanie obozu terapeutycznego dla 30 członków Klubu w miejscowości Ponikwa 
w terminie od 01.07.2011 do 11.07.2011. r.,

• zapewnienie udziału członków Klubu Abstynenta w Jubileuszowym XXI Ogólnopolskim 
Przeglądzie Twórczości Abstynenckiej – Zamczysko 2011 (zakupiono nagrody),

• zapewnienie możliwości zorganizowania II Turnieju Tenisa Stołowego w dniu 16.04.2011 r. 
w Hali MOSiR. 

4. Poradnia Przeciwalkoholowa przy PZZOZ –  Szpital w Czeladzi prowadziła zajęcia terapii 
grupowej dla osób uzależnionych, w tym grupa wstępna 2 x po 2 godziny /tydzień, 
grupa pogłębiona 1 x 3 godziny / tydzień.

5. Czeladzkie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE”:
• dwa razy w tygodniu odbywały się spotkania z osobami potrzebującymi pomocy w związku 

z problemem alkoholowym,
• prowadzona jest  sekcję sportowo –  rekreacyjna w ramach, której organizowano cykliczne 

spotkania rekreacyjne pn. „Niedzielny Poranek Sportowy”  odbywające się w każdą niedzielę 
w godzinach od 1000 do 1200 na boisku Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Hali MOSiR. 
W zajęciach uczestniczyło ok. 24 osób tygodniowo, odbyło się 10 spotkań.

• CST „NOWE”. wzięło udział w turniejach piłki nożnej  :  w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar 
Trzeźwości w Psarach (15.01.2011r.), w Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Trybulca 
(Hala MOSiR Czeladź), w XII Turnieju Halowej Piłki Nożnej Drużyn Klubów Abstynenta środowisk 
trzeźwościowych o Puchar Burmistrza Miasta Czeladź (27.03.2011 r.) w rozgrywkach Czeladzkiej 
Ligi Amatorów w piłce nożnej, w IX Turnieju Piłkarskim Klubów Abstynenta ,,Gliwice 2011” 
(03.07.2011r.), w Mistrzostwach Województwa Opolskiego  Drużyn Klubów Abstynenta w Praszce 
(19.11.2011r.) gdzie  drużyna CST ”NOWE” zajęła I miejsce.

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

1. Zespół Konsultacyjny udzielił w 2011 r. ogółem 1079 porad. Z pomocy prawnej skorzystało 
377 osób, pomocy terapeutycznej związanej z problemem uzależnienia od alkoholu i przemocy 
w rodzinie udzielono 364 osobom.

2. Telefon Zaufania w 2011 r. udzielił 230 porad. Tematyka rozmów dotyczyła głównie problemów 
związanych z nadużywaniem alkoholu, konfliktami i nieporozumieniami rodzinnymi, przemocą 
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w rodzinie, problemami związanymi z pracą zawodową, problemami związanymi ze złym stanem 
zdrowia. Najwięcej porad udzielono w miesiącach: październiku - 35 i w listopadzie - 46.

3. Wsparto działalności placówek zajmujących się pomocą osobom uzależnionym i ich rodzinom.
a)   Dofinansowano Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie  - dotacja na 

prowadzenie Zespołu Konsultacyjnego w Poradni Przeciwalkoholowej w Czeladzi :
       - zapewniono konsultacje prawnika (4 godz./tyg.), terapeuty ds. uzależnień od środków
         psychoaktywnych (6 godz./tyg.), specjalisty ds. przemocy w rodzinie (4 godz./tyg.), psychologa
        (4 godz./dziennie);

- pokryto koszty 0,5 etatu pracownika pierwszego kontaktu (pielęgniarki) dla osób uzależnionych
  od alkoholu;
- pokryto koszty 0,5 etatu instruktora terapii uzależnień – członka Zespołu Konsultacyjnego;
- sfinansowano ryczałt przeznaczony na pokrycie kosztów prowadzenia Zespołu Konsultacyjnego 

do   wysokości 10 % wynagrodzenia pracowników w/w zespołu.
b)  Dofinansowano Starostwo Powiatowe w Będzinie – dotacja na prowadzenie Ośrodka Wspierania 

Dziecka i Rodziny - filii w Czeladzi:
-  pokryto koszty związane z bieżącym utrzymaniem obiektu: zakup mediów, zakup usług (opłata 

za telefon, drobne naprawy, remonty bieżące), zakup materiałów (środków czystości) 
oraz innych artykułów niezbędnych do funkcjonowania placówki, 

-  pokryto koszty związane z wynagrodzeniem pracownika obsługi, 
-  sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych, pokryto koszty organizacji dzieciom rekreacji,

         dostępu do kultury, sportu i turystyki. 
4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 r.:
− wpłynęło 86 wniosków dot. wszczęcia postępowania o zastosowanie obowiązku leczenia 

odwykowego wobec osób nadużywających alkoholu,
− skierowano do Sądu Rejonowego w Będzinie 4 wnioski o zastosowanie obowiązku leczenia 

odwykowego oraz  1 wniosek o wgląd w sytuację dziecka,  
− na 8 posiedzeniach Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatrzyła 

łącznie 100 spraw osób nadużywających alkoholu, 
− 26 osób skierowano na badanie do biegłych sądowych orzekających o stopniu uzależnienia 

od alkoholu ze wskazaniem rodzaju zakładu lecznictwa odwykowego,  
− przeprowadzono 252 rozmowy motywacyjno-interwencyjnych z osobami uzależnionymi 

oraz  z członkami ich rodzin,
− zaopiniowano 48 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie 

zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy.

5. Poradnia Psychologiczno –  Pedagogiczna na bieżąco przyjmowała 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 5 i 6-letnich, program „Bezpieczna 
Szkoła”  adresowany jest do uczniów IV klas szkół podstawowych, natomiast uczniowie klas 
I gimnazjów realizują założenia programu „Bezpieczne Gimnazjum”.

W ramach realizacji programów w 2011 r. Wydział Polityki Społecznej i Edukacji sfinansował 
program profilaktyczno-wychowawczy dla klas IV SP NR2 pt.,, Kto mieczem wojuje ”prowadzony 
przez Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii. Z kolei rady pedagogiczne zostały 
przeszkolone z zakresu profilaktyki uzależnień ,, Procedury postępowania w sytuacjach 
kryzysowych i interwencyjnych”  oraz ,, Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w świetle nowych 
przepisów prawnych’’ a także ,, Komunikacja z dzieckiem z zaburzeniami”.
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Przedstawiciele Komisariatu Policji, Straży Miejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej prowadzili 
wśród dzieci i młodzieży pogadanki dydaktyczne. W działaniach objętych w/w programami wzięło 
udział ok.750 uczniów (ok.300 przedszkolaków, 200 uczniów klasy IV szkół podstawowych, 250 
gimnazjalistów). 
 12 maja zorganizowano podsumowanie programu „Bezpieczne Przedszkole” w SDK „Odeon”. 

27 maja odbył się finał programu „Bezpieczna Szkoła” boisku Szkoły Podstawowej nr 7 odbyło 
się podsumowanie programu „Bezpieczna Szkoła”. Przygotowano wiele atrakcji. Uczniowie 
podziwiali umiejętności czeladzkiej Ochotniczej Straży Pożarnej, oglądali pokazy judo i karate. 
Imprezę odwiedziła maskotka policyjna Sznupek, a także wesoły klaun Duduś. Uczestnicy 
finału mieli okazję zapoznać się z pracą technika kryminalistyki, ponadto dzieci oglądały 
skutery i samochód straży miejskiej, policyjny motocykl i samochód wydziału ruchu 
drogowego oraz wóz straży pożarnej. Uczniowie uczestniczyli w konkursach o tematyce 
bezpieczeństwa Nagrody dla uczestników konkursów zakupiła Gmina Czeladź.

2. Prowadzono działalność edukacyjną poprzez zapewnienie możliwości udziału dzieciom 
i młodzieży w konkursach profilaktycznych oraz w ramach akcji ,,Stop przemocy” 
zorganizowano koncert zespołu ,,Grupa operacyjna” w Odeonie (01.04.2012r.).

- Ochotnicza Straż Pożarna zorganizowała XII Turniej Wiedzy Pożarniczej 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.

- W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł zorganizowano konkursy plastyczne i poetyckie 
pt. ,, Marzec –  miesiącem przeciwdziałania przemocy”, ,,Kwiecień - miesiącem zachowania 
trzeźwości”,

3. 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.
4. Przez cały rok 2011 prowadzono zajęcia pozalekcyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci 

z rodzin zagrożonych /łącznie w 2011 r. 1524 godzin/ tj.: 
 liczba godzin /marzec – czerwiec 2011 r. - 896/ w tym: zajęć opiekuńczo – wychowawczych 644 

godziny oraz 252 godziny zajęć taneczno-ruchowych
 liczba godzin /październik – grudzień 2011 r. - 628/ w tym: zajęć opiekuńczo – wychowawczych 

460 godzin oraz 168 godzin zajęć taneczno-ruchowych
 liczba uczestniczących dzieci – ok. 750

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze prowadzono także w:
– Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie filii w Czeladzi,
– Świetlicy Profilaktycznej Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus,
– świetlicach Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
– Sekcji Opiekuńczo-Wychowawczej Miejskiego Centrum Społeczno-Edukacyjnego 

w Czeladzi przy ul. Zwycięstwa 6.
5. Prowadzone były także pozalekcyjne zajęcia sportowe i rekreacyjne:
• Miejski Szkolny Związek Sportowy realizował zajęcia sportowo - rekreacyjne, którymi objęte 

zostały dzieci ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych. W każdych zajęciach 
sportowych lub rekreacyjnych uczestniczyło od 8 - 20 dzieci.

W w/w szkołach realizowano tygodniowo 65 godzin zajęć sportowych z różnych dyscyplin : 
piłka nożna, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, tenis stołowy, badminton, lekka atletyka (Szkolne 
Igrzyska Sportowe) oferta zajęć sportowych była formą zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci 
i  młodzieży z trudnych wychowawczo środowisk. Zajęcia te realizowane były systematycznie a dostęp 
do nich był powszechny. Zajęcia zawierały aspekty edukacyjne, wychowawcze i profilaktyczne;
- Zajęcia sportowe organizowane i prowadzone w wybranych dyscyplinach sportu dla dzieci 

i młodzieży z uzdolnieniami sportowymi to: mini koszykówka dziewcząt i chłopców, mini siatkówka 
dziewcząt, badminton dziewcząt i chłopców, biegi łyżwiarskie dziewcząt chłopców, czwórbój 
chłopców, szachy chłopców.
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- Organizacja imprez oraz zawodów sportowo –  rekreacyjnych o charakterze profilaktycznym 
(m.in.: Mistrzostwa Czeladzi w Pływaniu, Mistrzostwa Czeladzi w Badmintonie, Biegi Przełajowe 
im. Edwarda Maczugi, XIV Memoriał im. Józefa Pawełczyka).

 W 2011r. łącznie zrealizowano 1950 godzin zajęć sportowo – rekreacyjnych;
• Miejski Środowiskowy Klub Sportowy „OMEGA CZELADŹ” zorganizował łącznie 

8 wycieczek profilaktycznych. Celem organizacji wycieczek było kształtowanie pozytywnych 
cech charakteru wśród dzieci poprzez organizację alternatywnych form spędzania wolnego 
czasu. Klub zorganizował:

- 3 wyjazdy na kręgle, organizując Mistrzostwa Czeladzi w bowlingu dla szkół podstawowych 
i gimnazjalnych, 

- 1 wyjazd na strzelnicę do Siemianowic Śląskich,
- 1 wycieczka na narty (Istebna),
- 2 wycieczki na propagujące jazdę na łyżwach (lodowisko Sosnowiec)
- 1 wycieczka turystyczna do Warszawy (wizyta w Sejmie, Centrum Nauki ,, Kopernik” 

Cmentarz na Powązkach, Park w łazienkach, pałac Kultury i Nauki). W działaniach tych wzięło 
udział 140 dzieci.

6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2011 r. realizował dożywianie 79 dzieci uczestniczących 
w zajęciach opiekuńczo –  wychowawczych w świetlicach: SP3, SP7, Filii Ośrodka Wspierania 
Dziecka i Rodziny, Sekcji Opiekuńczo –  Wychowawczej. Ponadto Wydział Polityki Społecznej 
i Edukacji dofinansował dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo – 
wychowawczych uczęszczających do świetlicy przy Zespole Szkół Specjalnych.

7. Współpracowano ze Zgromadzeniem Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus prowadzącym 
świetlicę profilaktyczną. W 2011 r. pokryto koszty zakupu paczek świątecznych.

8. Zorganizowano wakacyjne wyjazdy terapeutyczne dla dzieci z terenu naszego miasta:
- wspólnie z MOPS zorganizowano profilaktyczne kolonie letnie dla 80 dzieci w Zwardoniu 

w terminach od 1 do 12 lipca 2010 r. – obóz pobytowo - wędrowny, oraz od 13 lipca do 26 lipca 
2010 r. (I turnus kolonii), od 27 lipca do 9 sierpnia 2010 r. (II turnus kolonii).

9. W ramach „Akcji Zima”  od 17.01.2011 do 28.01.2011 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, uczestniczyły w zajęciach sportowych w MOSiR oraz w zajęciach wyjazdowych 
(Nemo – Wodny Świat; zajęcia na basenie, kręgielnia Orion, Kino w Będzinie). W Harcerskiej Akcji 
Zima wzięło udział 148 dzieci.

10. W ramach „Akcji Lato”  przy współpracy z Harcerskim Kręgiem Seniorów i  MOSiR –  em 
w Czeladzi zorganizowano „Nieobozową Akcje Letnią”. W 2011 akcja trwała 4 tygodnie: 
od 27 czerwca do 8 lipca 2011r. (I - turnus )i 11.07.2011 - 22.07.2011 (II turnus). NAL każdego 
roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców miasta. W 2011 roku zgromadziła 
150 dzieci. Podczas pobytu na obozie, organizatorzy zapewnili uczestnikom NAL- u wiele atrakcji 
w postaci wycieczek autokarowych i pieszych, zajęcia harcerskie, sportowe i plastyczne. 
Dzieci uczestniczyły w wycieczkach: do chorzowskiego skansenu, Ogrodzieńca i Kostkowic, 
do kina w Będzinie i na kręgle (Kręgielnia ,,Orion” w Sosnowcu).

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

w tenisie stołowym,
- ufundowano nagrody dla uczestników finału programu „Bezpieczne Przedszkole”, „Bezpieczna 

Szkoła”, „Bezpieczne Gimnazjum”,
- zakupiono kostiumy dla dzieci należących do zespołu Misz-Masz, biorących udział 

w profilaktycznych przeglądach tanecznych.
12. 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.

13. Zakupiono materiały edukacyjne i informacyjne m.in.:
• materiały promujące kampanię „Postaw na rodzinę”,
• materiały promujące ogólnopolską kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
14. Miasto na bieżąco współpracuje z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Warszawie – realizuje kampanie profilaktyczne PARPA. 
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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 1 członka GKRPA (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej),
• sfinansowano szkolenie dla członków GKRPA (Studio Profilaktyki Społecznej),
• pokryto koszty szkolenia ,,Interaktywna psychoterapia zaburzeń lękowych”,
• zorganizowano udział nauczycieli w szkoleniach w WOM –Katowice ,,Procedury postępowania 

w sytuacjach kryzysowych i interwencyjnych”, ,,Przemoc, nadużycia, trudne dziecko w szkole”, 
oraz ,,Leki, narkotyki oraz wpływ na organizm młodego człowieka”.

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 zespołu 
konsultacyjnego (otrzymanie dotacji z Urzędu Miasta w postaci małego grantu), porady prawne, 
pomoc w sporządzaniu pism, wsparcie psychologiczne: 31 dyżurów, 89 konsultacji), 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;

- 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, prac porządkowych w pomieszczeniach, sfinansowano prowadzenie terapii, koszty 
transportu do Krakowa, 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 2011 r. nie podjęto postępowań dot. naruszenia przepisów określonych w art. art. 131 i art. 15 
Ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Skierowano 6 wniosków do Sądu Rejonowego za spożywanie 
alkoholu w miejscach publicznych.
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Wskaźniki efektywności działań
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

wskaźnik 2010 r. 2011 r. tendencja
kluby i grupy AA 2+1 2+1 0
rodziny, wobec których 
Policja przeprowadzała 
interwencje

872 865 -7

porady w Zespole 
Konsultacyjnym 945 1079 + 134

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 114 86 -28

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

65 72 +7

wiek pacjentów Poradni dla 
Osób Uzależnionych od 
Alkoholu

do 18 r. ż. – 0
od 19 do 29 r. ż. – 64

od 30 do 64 r. ż. – 317
powyżej 65 r. ż. - 2

do 18 r. ż. – 1
od 19 do 29 r. ż. – 70

od 30 do 64 r. ż. – 347
powyżej 65 r. ż. - 2

+1
+6
+30

0
punkty sprzedaży napojów 
alkoholowych

Detal – 69
Gastronomia - 41

Detal – 69
Gastronomia - 39

0
-2

cofnięte zezwolenia 0 0 0
interwencje wobec osób 
spożywających alkohol w 
miejscach publicznych – 
wnioski do Sądu 

607 mandatów karnych 
39 wnioski do Sądu 

Rejonowego

684 mandatów karnych 
 6 wnioski do Sądu 

Rejonowego

+77
- 33
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