
 

           
     

 
             

              
            

          
 

            
             

            
            

           
              

  
 

          
         
     
       
   
      
            

          
  

      
 

      
 

   
 

          
 

             
   

      
       

            
              

      
 

     

  
 

      
    

          
 

 

     
 

       
   

 
 

         
 

   
 

   
         

        
 

           

Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 
miasta Gliwice na rok 2021 

„Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Gliwice na rok 2021” 
został wprowadzony uchwałą Rady Miasta Gliwice XXI/418/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku. Celem 
strategicznym Programu było ograniczanie rozmiaru szkód związanych z nadużywaniem alkoholu oraz działania 
zapobiegawcze i prewencyjne w celu zmniejszenia skutków negatywnych zjawisk społecznych. 

Głównymi realizatorami Programu byli Urząd Miejski w Gliwicach, w szczególności: Wydział Zdrowia 
i Spraw Społecznych, Wydział Edukacji i Wydział Usług Komunalnych, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, jednostki organizacyjne miasta, w szczególności Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych, Straż Miejska, placówki oświatowe, Centrum Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej, Komenda 
Miejska Policji, Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa, podmioty lecznicze, organizacje pozarządowe działające 
na rzecz mieszkańców Gliwic i inne podmioty działające w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych. 

Program był skierowany do wszystkich mieszkańców Gliwic, w szczególności do: 
 dzieci, młodzieży i osób dorosłych z grup ryzyka; 
 osób uzależnionych od alkoholu; 
 rodzin, w których występuje problem alkoholowy; 
 osób współuzależnionych; 
 wybranych grup społecznych i zawodowych; 
 pracowników podmiotów działających na terenie miasta Gliwice, zajmujących się zawodowo przeciwdziałaniem 

alkoholizmowi i rozwiązywaniem problemów alkoholowych (np. kuratorzy sądowi, policjanci, pracownicy 
socjalni, terapeuci); 

 nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych. 

Cele operacyjne i mierniki realizacji Programu: 

CEL OPERACYJNY 1 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
Mierniki: 

 liczba osób biorących udział w programach terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych 
i współuzależnionych: 1585, 

 liczba prowadzonych punktów informacyjno-konsultacyjnych: 3, 
 liczba przeprowadzonych programów readaptacji społecznej: 0. 

W ramach zadania prowadzone były grupy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych 
od alkoholu oraz ich rodzin. Zadanie zlecone organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota 

Górnośląskie Stowarzyszenie „Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób 
90.000,00 FAMILA uzależnionych i współuzależnionych” 

"Prowadzenie Klubu Abstynentów wraz z Filią wKlub Abstynentów KROKUS 100.000,00 
Łabędach" 

Fundacja Diakonii im. Matki Ewy PIK – 2021 Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób 35.000,00 
uzależnionych i współuzależnionych 

Źródło: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Gliwicach 

Cel został zrealizowany. 

CEL OPERACYJNY 2 
Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, 
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 
Mierniki: 

 liczba osób korzystających z grup terapeutycznych dla osób współuzależnionych: 167, 
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 liczba osób uczestniczących w programach korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych 
dla osób stosujących przemoc w rodzinie: 13, 

 liczba prowadzonych mieszkań readaptacyjnych dla ofiar przemocy: 1. 

W ramach zadania prowadzone były punkty konsultacyjno - informacyjne dla osób uzależnionych oraz rodzin tych 
osób. Zadanie zlecone organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie oraz dofinansowanie działalności punktu informacyjno-konsultacyjnego przy Izbie Wytrzeźwień. 

Nazwa podmiotu 

Fundacja Arka Noego 

Izba Wytrzeźwień 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych 
w Gliwicach 

Nazwa zadania kwota 

"Punkt Zwrotny" 55.000,00 

„Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego” 48.980,00 

Źródło: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Gliwicach 

Cel został zrealizowany. 

CEL OPERACYJNY 3 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych, 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 

Mierniki: 
 liczba odbiorców programów profilaktycznych: 13493, 
 liczba placówek wsparcia dziennego oraz świetlic opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych: 

17, 
 liczba dzieci uczęszczających do placówek wsparcia dziennego oraz świetlic opiekuńczo – wychowawczych 

i socjoterapeutycznych: 539, 
 liczba dzieci i młodzieży biorących udział w koloniach letnich z programem profilaktycznym: 100, 
 liczba uczestników superwizji, szkoleń i konferencji: 519, 
 liczba nowo utworzonych/ zmodernizowanych obiektów sportowych, świetlic, obiektów i terenów 

rekreacyjnych oraz innych miejsc spędzania czasu wolnego: 3. 

W ramach zadania Miasto między innymi współfinansowało programy profilaktyczne oraz szkolenia dla uczniów, 
rodziców nauczycieli oraz innych grup zawodowych, prowadzenie placówek wsparcia dziennego, organizację 
kolonii letnich, a także modernizowane były obiekty sportowe przy gliwickich szkołach. 

W roku 2021 po raz pierwszy zrealizowane zostało zadnie, którego celem było ograniczenie rozmiarów 
nieodpowiedzialnej sprzedaży alkoholu osobie niepełnoletniej. W ramach zadania w 30 losowo wybranych 
punktach sprzedaży napojów alkoholowych działających na terenie miasta Gliwice „tajemniczy klient” (chłopak i 
dziewczyna, których wygląd budził istotne wątpliwości, czy są już pełnoletni), sprawdzał czy osoby niepełnoletnie 
mogą kupić alkohol. Z przeprowadzonych badań wynika, że aż w 83% prób zakupu alkoholu sprzedawcy byli 
gotowi sprzedać piwo nieletniemu. Tylko w 5 spośród 30 objętych badaniem punktach sprzedaży kasjerzy poprosili 
o okazanie dowodu osobistego. 
Realizatorem ww. zadań były: organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne miasta, np. szkoły, MZUK. 
Przykłady zadań to: 

Nazwa podmiotu Nazwa zadania kwota 

"Prowadzenie placówki wsparcia dziennego" 
Zadanie polegało na prowadzeniu świetlicy 
środowiskowej w Gliwicach-Sośnicy w której Towarzystwo Wspierania Świetlicy 
zaplonowano różnorodne zajęcia: gry i zabawy 118.000,00 

dla Dzieci w Sośnicy ruchowe, zajęcia sportowe, zajęcia kulturalno-
oświatowe, zajęcia przyrodnicze, zajęcia plastyczne, 
artystyczne, kulinarne itp. W ramach zadania była 
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udzielana również pomoc w nauce. 
Zadanie skierowane było do 40 osobowej grupy dzieci 
i młodzieży. 
„Świetlica ratowniczek” 
Zadanie polegało na prowadzeniu świetlicy 
opiekuńczo-wychowawczej, dla dzieci i młodzieży z 

Śląski Oddział Okręgowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża 

rodzin z problemami alkoholowymi, poprzez 
organizowanie czasu wolnego, prowadzenie zajęć 
tematycznych, pomoc w radzeniu sobie z problemami 

60.000,00 

życiowymi, szkolnymi oraz organizowaniu dożywiania 
i współpracy z rodziną. Zadanie skierowane było do 
30 osobowej grupy w wieku od 6 do 16 lat. 
„Świetlice Animator” 
Zadanie poległo na zapewnieniu dzieciom 
bezpieczeństwa i opieki, stwarzaniu wielu 

Stowarzyszenie Animatorów 
Wszechstronnego Rozwoju 
Młodzieży 

różnorodnych sytuacji poznawczych i 
wychowawczych, sprzyjających wszechstronnemu 
rozwojowi, podnoszeniu wiedzy i umiejętności 
podopiecznych. W ramach zadania prowadzone były 

69.000,00 

zajęcia artystycznych, teatralne, sportowe edukacyjne, 
profilaktyczne, ruchowe, wyrównawcze itp. 
Zadanie skierowane było do 30 osobowej grupy dzieci. 
„Streetworking Gliwice" 
Zadanie polegało na prowadzeniu zajęć 
środowiskowych, stałej obecności pedagogów w 
dzielnicach, realizowaniu spotkań terapeutycznych w 
wyznaczonych rodzinach oraz prowadzeniu zajęć 
grupowych mających na celu pomóc uczestnikom 
rozpoznać ich mocne strony. Ponadto w ramach 

Fundacja SPORT-TRAVEL zadania prowadzona była, przez certyfikowanego 423.000,00 
superwizora, praca pedagogów ulicznych. 
W ramach zajęć środowiskowych zaplanowano 
zajęcia z elementami hipoterapii, zajęcia na basenie, 
warsztaty artystyczne, zajęcia sportowe, zajęcia na 
ściance wspinaczkowej, warsztaty biblioteczno-
komputerowe itp. 
Odbiorcami zadania jest ok. 90 osobowa grupa dzieci. 
„Rozpowszechnianie zjawiska nieodpowiedzialnej 
sprzedaży alkoholu niepełnoletniej młodzieży wOgólnopolskie Stowarzyszenie 
Gliwicach w okresie pandemii koronawirusa 

RoPSAN – Rodzice Przeciwko 10.000,00 COVID-19 – diagnoza problemu oraz działania 
Sprzedaży Alkoholu Nieletnim 

edukacyjno - interwnecyjne służące jego 
ograniczeniu” 
11 świetlic opiekuńczo –wychowawczych 

Szkoły Programy profilaktyczne dla uczniów, nauczycieli i 478.438,00 
rodziców 

Źródło: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Gliwicach 

Cel został zrealizowany. 

CEL OPERACYJNY 4 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych 
Mierniki: 

 liczba podpisanych umów na realizację zadań publicznych w ramach programu: 9. 

W ramach zadania zlecano w trybie otwartych konkursów ofert oraz „małych grantów” organizacjom 
pozarządowym realizację zadań publicznych. Ponadto prowadzono stałą współpracę z innymi podmiotami 
działającymi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Cel został zrealizowany. 
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Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Gliwice 
na rok 2021 funkcjonowała również Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która rozpatrzyła 
159 wniosków o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od 
alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, z których 118 dotyczyło leczenia 
odwykowego mężczyzn, a 41 kobiet. 

GKRPA przeprowadziła 147 rozmów motywujących z osobami z których: 
 51 osób podpisało zobowiązanie do podjęcia leczenia w ośrodkach leczenia uzależnień, 
 43 osoby nie wyraziły zgody na podjęcie leczenia, 
 53 osoby poddały się kontroli w zakresie kontynuowania terapii odwykowej. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udzieliła 52 osobom współuzależnionym informacji 
gdzie szukać pomocy psychologicznej i prawnej. 

Ponadto GKRPA: 
 wydała 132 skierowania na badanie biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia 

od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego (badaniu poddało się 52 osoby), 
 skierowała 102 wnioski do Sądu Rejonowego w Gliwicach o wydanie postanowienia o zobowiązanie osób 

do podjęcia terapii odwykowej. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaopiniowała 141 wniosków dotyczących wydania 
zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie miasta Gliwice, w zakresie zgodności 
lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem 
sprzedaży, określonych w Uchwale Nr XXXIX/842/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 12 lipca 2018r i Uchwale 
Nr XXX/639/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 7 października 2021r. oraz przeprowadziła 17 kontroli punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych. 

GKRPA założyła 3 Niebieskie Karty. Niebieskie Karty to procedura, która ma zapewnić bezpieczeństwo i pomoc 
osobom, które doświadczają przemocy w rodzinie. Zawarte są w niej informacje o aktach przemocy, jakie w danej 
rodzinie miały miejsce. 

Na teranie Miasta Gliwice funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 
którego celem jest m.in. opracowywanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia 
przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji tych rodzin, dokumentowanie podejmowanych działań oraz ich 
efektów. 

W grupach roboczych związanych z rozpatrywaniem spraw o nadużywanie alkoholu prowadzonych 
w procedurze Niebieskiej Karty uczestniczył przedstawiciel GKRPA. W ramach prowadzonych działań Procedurą 
Niebieskich Kart zostały objęte 32 rodziny. 

Akceptacja: Akceptacja: 
Naczelnik Wydziału Zastępca Prezydenta 
Zdrowia i Spraw Społecznych Miasta Gliwice 

Agnieszka Paszta Aleksandra Wysocka 

(-) Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
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