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Miejski Program Profilaktyki

i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018

został przyjęty Uchwałą Nr XLIll/357/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 listopada 2017 roku.
Określił
i

metody

cele,

i

zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w

trzeźwości

przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

koordynowana przez Miejską Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Na przestrzeni 2018 roku, członkowie Komisji działali w dwóch
podkomisjach, zgodnie z Regulaminem. przyjętym przez Prezydenta Miasta Będzina Zarządzeniem

Realizacja zadań była opiniowana

i

Nr 0150492013 2 dnia 27 lutego 2013 roku. Ogółem odbylo się 19 posiedzeń Komisji w pełnym
składzie oraz 51 posiedzeń Podkomisji.

Pierwsza Podkomisja, zajmująca się opiniowaniem wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych. odbyła łącznie 19 wyjazdów. na podstawie których sporządzono
postanowieniao spełnieniu przez lokal wszystkich warunków i zasad wymaganych do sprzedazy
alkoholu. W sumie w 2018 roku wydanoflóS zezwoleń na sprzedaz napojów alkoholowych, w tym
103

zezwolenia na sprzedaż detaliczna.

31

zezwoleń na sprzedaż w punktach gastronomicznych.

26 zezwoleń jednorazowych oraz S_zezwoleń na organizację przyjęć.

Druga Podkomisja, przeprowadzająca rozmowy motywujące - interwencyjne z osobami
nadużywającymi alkoholu zaprosila w trakcie swoich 32 posiedzeń 224 osoby, w tym po raz
pierwszy na rozmowy zaproszono 118 osob. wtym 81 mężczyzn i 37 kobiet.
W minionym roku złozonych zostało 121 wniosków o objęcie leczeniem odwykowym,
to w porównaniu z rokiem 2017 o 25 wniosków mniej. 30 wniosków odnosiło się do mieszkanek

naszego miasta. Zatem co czwany złożony wniosek dotyczył kobiety. Spośród wszystkich
wniosków najwięcej, bo 51 złożonych zostało przez Komendę Powiatową Policji w Będzinie.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie skierował 39 wniosków, czlonkowie rodzin
złożyli 15 wniosków, kuratorzy sądowi _ 7, lzba Wytrzeźwień w Sosnowcu i placówki oświatowe

po 4 wnioski.

1

wniosek wpłynął z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

z innej gminy, a dotyczył mieszkanki Będzina.

Na wniosek Podkomisji na badania do biegłego specjalisty psychoterapii uzależnień i biegłego
psychiatry, orzekających o stopniu uzależnienia od alkoholu, skierowano 73 osoby. z tego
sporządzonych zostało 36 opinii. Spośród Wszystkich przebadanych u 12 osób nie stwierdzono
uzaleznienia od alkoholu, w przypadku 24 osób rozpoznano zespól uzależnienia od alkoholu, wtym
u 4 kobiet. Ponadto u

3

osób wniesiono o leczenie w warunkach stacjonarnych. U 10 osób

ujawniono picie szkodliwe alkoholu lub nadużywanie bez wyraźnych cech uzależnienia. Łącznie
biegli otrzymali wynagrodzenie w wysokości 8 280 złotych. co stanowi 230 złotych za jedną opinię.

Ponadto Podkomisja skierowała do Sądu Rejonowego w Będzinie 55 wniosków, w tym

26 wniosków o zastosowanie obowiązku lcczenia odwykowego z opinią biegłych sądowych oraz
29 wniosków bez opinii. Z tytułu przekazanych wniosków dokonano oplaty sądowej
2 200

złotych

[j.

W

wysokości

40 złotych za jeden wniosek. Z informacji otrzymanych z Sądu Rejonowego

wBedżinie wynika, że na przestrzeni ubiegłego roku wobec 33 osób. będących mieszkańcami
miasta orzeczono obowiązek leczenia w systemie ambulatoryjnym, a wobec 11 obowiązek leczenia
w systemie stacjonarnym.
W minionym roku, prawie co piąta osoba zgłoszona do Miejskiej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych, skierowana została do Sądu na leczenie odwykowe. Pozostałe osoby
zobowiązały się do podjęcia leczenia na własną rękę. Były też osoby - zaproszone przez Komisję,
uktórych powtórnie przeprowadzono rozeznanie aktualnej sytuacji. iw konsekwencji sprawa
poprawę zachowania, a także takie wnioski,
które nie spełniały przesłanek art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości do prowadzenia
została umorzona ze względu na trwającą terapie

i

postępowania o zobowiązanie do leczenia odwykowego.
Za udział w pracach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

członkowie otrzymali wynagrodzenie w wysokości 35 940,00 złotych.
Realizując

I

zadanie Miejskiego Programu Profilaktyki

i

Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych na 2018 rok, wskazujące na konieczność zapewnienia dostępności pomocy

terapeutycznej irehabilitacyjnej osobom uzależnionym od alkoholu, podejmowane byly
działania zmniejszające degradację psychofizyczną osób uzależnionych i ich rodzin.
Gwarantując

mieszkancom

dostępność

do

bezpłatnych

świadczeń

zdrowotnych

obejmujących przeciwdziałanie uzależnieniom. na podstawie umowy zawartej zNiepublicznym
Zakładem Opieki Zdrowotnej ..Marvit” w Będzinie realizowano zadanie pn. „Świadczenie
indywidualnych konsultacji osobom z problemem nadużywania alkoholu, uzależnionym
od alkoholu, ryzykownie spożywającym alkohol. pijącym szkodliwie. w tym diagnozowanie pod
kątem uzależnienia od alkoholu oraz świadczenie indywidualnych konsultacji dla członków rodzin
z problemem alkoholowym”. Grupą docelową zadania były osoby z problemem nadużywania
alkoholu, a takze rodziny i najbliżsi tych osób. zarowno współmałżonkowie, dzieci, jak i partnerzy
oraz rodzice. Poza osobami uzależnionymi program miał też element prewencyjny. dotyczący
rozmów z osobami. gdzie nie można wskazać pełnoobjawowego uzależnienia, jednak ich picie
niesie za sobą szkody dla nich

i

dla najbliższych im osob. Bardzo ważna grupe stanowiły osoby

wkraczające w dorosłość 18+, które zaczynają eksperymentować z alkoholem. Dorosłe dzieci
zrodzin alkoholowych to osoby, które poprzez zycie z osobą uzaleznioną doznały uszczerbku
na zdrowiu psychicznym

i

tak satno jak poprzednie grupy potrzebowały wiedzy

i

wsparcia. jak

radzić sobie w obecnym życiu. Ponadto adresatami konsultacji były rówież osoby bezdomne

ztcrenu miasta. Praca z osobami polegała głównie na diagnozowaniu problemu zgłaszanego przez
osobę, konsultacje zgodne z integracyjną psychoterapią uzależnień w obszarze pracy z osobą
rodziną. Prowadzone byly działania profilaktyczne i edukacyjne na rzecz
uświadomienia zagrożeń wynikających 7 używania i naduzywania alkoholu. W okresie od stycznia

uzależniona

i

do grudnia 20l8 roku konsultacje były świadczone trzy razy w tygodniu. w łącznym wymiarze 20
godzin. Przeprowadzono w sumie 861 godzin konsultacji motywujących do podjęcia leczenia

zmiany szkodliwego wzoru picia oraz informujące o placówkach lecznictwa
odwykowego. W spotkaniach konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu uczestniczyło

odwykowego

i

wtym 68 kobiet, którym udzielono lacznie 330 konsultacji natomiast w spotkaniach

179 osób.

konsultacyjnych dla osob współuzaleznionych uczestniczyło 69 osób. w tym 61 kobiet., którym
łącznie udzielono 157 konsultacji. Pomoc otrzymało równiez 57 osob z syndromem DDA. ktorym
udzielono 137 konsultacji, 27 osobom nadużywającym alkoholu _ 55 konsultacji, 30 konsultacji dla
ll osob pijących szkodliwie i 7 dla 3 osob pijących ryzykownie. Łączny koszt konsultacji wyniósł
92 988.00 złotych.

minionym roku pomoc osobom uzależnionym i wspóluzależnionym w zakresie
profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy domowej, świadczyły także funkcjonujące
W

na terenie miasta Punkty Konsultacyjno _ Informacyjne (zlokalizowane przy: Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej. Szkole Podstawowej Nr 6 i Miejskiej Świetlicy Środowiskowej). Do ich zadań
należało: udzielanie wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy

i

powstrzymywania

inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej, gromadzenie
aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych słuzb
iinstytucji zterenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny,

przemocy.

motywowanie w przypadku występującego w rodzinie alkoholizmu do podjęcia psychoterapii
w zakładach lecznictwa odwykowego. Z bezpłatnych porad prawnych, świadczonych w wymiarze
ośmiu godzin tygodniowo skorzystało ogółem 327 osób. którym udzielono 336 porad. głownie

zzakresu prawa rodzinnego. 2463 sesji terapeutycznych świadczonych przez psychologa przez
dwanaście godzin tygodniowo, co w sumie dało 498 godzin skorzystały 63 osoby. Klientami
punktow są głównie kobiety. Świadczona pomoc psychologiczna miala na celu:
a) pogłębianie samoświadomości i wglądu we własne mechanizmy postępowania. w tym
emocje. uczucia i potrzeby,
b) wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz wewnętrznej autonomii,
c) budowanie
i

dialogu

wewnętrznego

wzmacniającego

poczucie

własnej

wartości

wewnętrznej integracji,

d) odreagowanie negatywnego napiecia

emocjonalnego wynikającego z doświadczenia

przemocy w rodzinie, lub problemu alkoholowego w rodzinie.
lub
8) wypracowanie skutecznego systemu zaradczego w sytuacji przemocy w rodzinie
uzależnienia od alkoholu,
budowanie preferowanej przyszłości oraz opracowania metod dążenia do niej,
g)

wspieranie abstynencji,

h) wzmacnianie gotowości na pożądane zmiany w kierunku poprawy jakości własnego życia,

kształtowanie asertywnych postaw i budowania świadomości wlasnych praw.

i) kształtowanie prawidłowych postaw rodzicielskich.
k)

modelowanie prawidłowych wzorców komunikacji interpersonalnej.
psychoedukacje
i

na

temat

przemocy

w

rodzinie,

uzaleznienia

problematyki

współuzałe'znienia od alkoholu

Udzielający pomocy prawnik ipsychołog otrzymali za swoją pracę wynagrodzenie w łącznej
wysokości 45 328.80 złotych.
Konsekwentnie od lat trwa współpraca gminy z placówkami lecznictwa odwykowego
zarówno w systemie ambulatoryjnym, jak i stacjonarnymi Z leczenia niestacjonamego skorzystało
w sumie 264 osoby, w tym:
w Zakładzie Opieki Zdrowotnej ~.Pro Salute" _ Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu

iWspółuzależnienia w Będzinie _ 88 osob. w tym 20 kobiet.

12

osób zobowiązanych

zostało przez Sąd Rejonowy w Będzinie do podjęcia terapii, wtym 4 kobiety,
w Poradni Terapii Uzależnień Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Czeladzi - 76 osób, w tym 30 kobiet. Ponadto 44 osoby uczestniczyły w terapii grupowej,

w tym 10 kobiet, l6 osob zobowiązanych zostało do podjęcia terapii przez Sąd Rejonowy
w Będzinie,
w Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w Sosnowcu — 56 osób
w Poradni Terapii Uzależnienia przy Centrum Psychiatrii w Katowicach _ 22 osoby, w tym
10

kobiet,

w Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu Mens Sana w Mysłowicach ~
1

1

osoba, w tym

kobieta,

w Zakładzie Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich — Zł osob,

Poradnia dla Osób Uzależnionych od Alkoholu NZOZ „Merkury” w Dąbrowie Górniczej
po raz kolejny odmowila podania liczby mieszkańców objętych leczeniem odwykowym,
W placówkach lecznictwa stacjonarnego podjęło leczenie ogółem 244 mieszkańców Będzina,
W Centrum Psychiatrii w Katowicach na Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu przebywało

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitala
Psychiatrycznego w Toszku leczenie podjęły 2 osoby, w Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku leczyło
14 osób, w tym 3 kobiety, w

się 9kobiet, wWojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia Od Alkoholu iWspółuzaleznienia
w Gorzycach 18 osób. w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu 4 osoby, na
Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu przy Centrum Psychiatrii w Skoczowie 3 osoby,
1
w Specjalistycznym Szpitalu na Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Branieaeh osoba.

WPowiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie hospitalizowano z tytułu
nadużywania alkoholu 193 osoby, w tym 37 kobiet. Odnotowano także 22 zgony.
kolejny Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach odmówił podania liczby
mieszkańców objętych leczeniem odwykowym. z uwagi na duży zakres realizowanych
Po raz

obowiązków.
Ilość mieszkańców Będzina podejmujących leczenie odwykowe o charakterze ambulatoryjnym
i

stacjonamym prezentuje poniższa tabela:

li
Leczenie
ambulator

2012

2008

2009

2010

2011

306

283

383

224

282

65

78

75

120

yjne

„

i

2016

2017l2018

2014

2015

295

285

225

226

200

264

100

150

167

411

245

244

2013

i

'

j

Leczenie

65

*

.

'

stacjonarn

.

€

Ogólem

348

371

461

299

i

402

w @ ur

435

392

576

445
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Zród/n: placówkl leczeniu odwykowego w lame/7 1008-2018

Przedstawione dane dotyczące liczby leczonych nie obrazują faktycznej skali problemu,
gdyż znaczna część osób doznających zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu
nie podejmuje leczenia.
W ramach

11

zadania ujętego w Miejskim Programie Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych na 2018 rok realizowane były cele dotyczące udzielania rodzinom,
w których

występują problemy alkoholowe

pomocy

psychospołecznej

i

prawnej,

szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Jednym z najważniejszych zadań w tym
zakresie były zorganizowane i prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci pochodzących
3w

ze środowisk dotkniętych alkoholizmem. W minionym roku dzialalo na terenie miasta 17 grup

socjoterapeutycznych - przy Szkole Podstawowej nr 2, nr 3. nr 4, nr 6, nr 8, nr 9. nr 10, nr 11, nr 13.
Gimnazjum nr 1 i nr 3. Grupy socjoterapeutyczne pracowały w okresie od stycznia do czerwca oraz

od września do grudnia, dwa razy w tygodniu po dwie godziny, w spotkaniach uczestniczyło 170
dzieci. Zajęcia prowadzone były łącznie przez 34 wykwalifikowanych w tym zakresie pedagogów.
którzy otrzymali z tego tytułu wynagrodzenie wraz z pochodnymi w wysokości 206 797,54 złotych.

zgodnie z autorskimi programami rozwojowoterapeutycznymi, opracowanymi na podstawie indywidualnych diagnoz dzieci. Miała miejsce praca
w kontakcie indywidualnym z dzieckiem oraz rodzina w zakresie podejmowania prob
rozwiązywania problemów rodziny. Podczas spotkan soejotcrapeutycznych realizowane były cele

Zajęcia socjoterapeutyczne odbywały się

i
terapeutyczne. rozwojowe i edukacyjne. W realizacji zajeć wykorzystywano różne metody formy
pracy o charakterze terapeutycznym: krąg uczuc'. rundki, burze mózgów, zajęcia plastyczne,

teatralne, gry

i

zabawy rozwojowe. Podczas zajeć kształtowane umiejetności autoprezentacji.

grupowego podejmowania decyzji oraz. wspólpracy w grupie. Zwracano uwage na rozwijanie
klimatu bezpieczeństwa, akceptacje innych i samego siebie. W ramach zajeć uczniowie byli
również dożywiani, na ten cel wydatkowano kwotę 49 529,11 złotych. Dodatkowo zostały
zakupione dla dzieci materiały plastyczne za 1311492 złotych, książki i gry edukacyjne za
4 903.90 złote. Dzieci wzięły udział w wycieczkach do kina i teatru za łączną kwotę 14 729,10
złotych. W sumie na działalność wszystkich grup socjoterapeutycznych wydatkowano 289 074,57
zlote.
Dla pedagogów szkolnych prowadzących zajecia socjoterapcutyczne zakupiono roczną prenumeratę

czasopism ,.Remedium” i „Świat Problemów": Wydano naten ce] 4 013.10 zlotych.
Na terenie miasta funkcjonowały takze świetlice środowiskowe bedace

placówkami

samorządowymi, jak Miejska Świetlica Środowiskowa oraz powiatowy Ośrodek Wspierania
Dziecka i Rodziny. Działalność Miejskiej Świetlicy Środowiskowej finansowana była ze środków
miasta. W ramach prowadzonych zajeć. realizowano program wychowawczy z zakresu profilaktyki
uzależnień i promocji zdrowia. Do świetlicy uczęszczało 30 dzieci sprawiających trudności
i
dydaktyczne i wychowawcze, bądż których rodzina była w ciężkiej sytuacji materialnej rodzinnej.
Koszt dofinansowania świetlicy z funduszu na przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniósł w zeszłym

roku 62 139,18 złotych, w tym 19 819,56 złotych wydatkowano na przygotowanie posilków. Kwotę
9362.12 zlote placówka przeznaczyła na doposażenie, zakupując miedzy innymi: nowe meble
biurowe, aparat telefoniczny i komputer. Dzieci korzystaly z zajęć korekcyjnych i wyrównawczych
oraz rozwojowych. Mialy

zapewnia opieke w

godzinach popołudniowych, gwarantującą

zagospodarowanie czasu wolnego, rozwijanie wlasnych zainteresowań

i

kształtowanie postaw

prospołecznych. W ramach programu profilaktyczno _ wychowawczego podejmowane byly bloki
tematyczne dotyczace:
-

zagrożeń cywilizacyjnych i uzależnień - .,Co nam kradnie wolnośc”,

,
—

uczuć

i

sposobic ich wyrazania „Gniew tak. agresja nie",

jak zdrowo i madrze wykorzystać czas wolny "W zdrowym ciele zdrowy duch _ o higienie
i

właściwym odżywianiu sie, zdrowym trybie zycia”.

*

zachowań asertywnych „Stanowczo, łagodnie bez lęku”,

A

pozytywnych relacji z innymi „Nie jestem sam. otaczają mnie inni".

—

mocnych stron

i

poczucia własnej

wartości „Jesteśmy siebie ciekawi, jesteśmy

niepowtarzalni".
W minionym roku podopieczni świetlicy uczestniczyli w cyklu zajęć o charakterze naukowym
„Było sobie życie", w zajęciach dotyczących wzmacniania tożsamości

i

przynależności społecznej

Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem", edukacyjno _ wychowawczych" Spotkania z Savoir _
krainie fantazji", z zakresu biblioterapii - .. Z baśnią w świat
vivrem”, relaksacyjnych - „Podróż
„,

po

manualne pn. „Mały artysta”. zajecia
Olimpijczyk”, zajęcia dydaktyczne „Mały Omnibus”.

wartości”. W świetlicy odbywały się zajęcia plastyczno
sprawnościowe ~ sportowe „Mały

-

W minionym roku wychowankowie świetlicy uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez
Miejska i Powiatowa Bibliotekę Publiczna. Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Ośrodek Kultury. Jak
co roku brali udział w licznych imprezach okolicznościowycli _ z okazji Dnia Dziecka, Dnia Babci
i

Dziadka, Świąt Wielkanocnych czy Bozego Narodzenia.

lntegralnym elementem całorocznej pracy z dziećmi było dofinansowanie wyjazdu na letnie
kolonie socjoterapeutyczne, W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, ogłoszonego przez Prezydenta
Miasta

Będzina

na

realizację

zadania

pn.

„Zorganizowanie

letniego

wypoczynku

socjoterapeutycznego dla dzieci z rodzin mających problemy alkoholowe z terenu miasta Będzina”,
organizatorem kolonii był Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Kolonie adresowane były do 152 dzieci,
uczniów szkół podstawowych, 30 podopiecznych Miejskiej Świetlicy Środowiskowej
w Będzinie oraz 30 gimnazjalistów. Wypoczynek zorganizowany został w dwóch ośrodkach

tj: 92

kolonijnych w czterech czternastodniowych turnusach tj.: w Zalesiu _ Ośrodku Agroturystycznym,
w okresie od 25 czerwca do 8 lipca 2018 roku dla 30 wychowanków Miejskiej Świetlicy
Środowiskowej oraz od 8 do 21 lipca 2018 roku dla 32 osób ze szkoły podstawowej. Druga
miejscowością wypoczynkowa było Zakopane - Pensjonat ,.Bachledowka”. Kolonie odbywały się
w okresie od 3 do 17 sierpnia 2018 roku dla 40 uczniów szkół podstawowych, oraz w okresie od 16
do 29 sierpnia 2018 roku dla 30 gimnazjalistów

i

20 uczniów szkół podstawowych. Każda baza

lokalowa wyposażona była w odpowiednie zaplecze, gwarantujące aktywny i bezpieczny
wypoczynek. Przyznane środki finansowe w wysokości 182 400 złotych wydatkowano na
czternastodniowy pobyt wraz z wyżywieniem (cztery posiłki dziennie), transport. wynagrodzenie
dla kadry, koszty programowe, leki i środki opatrunkowe. środki czystości oraz koszt obsługi
8

i
administracyjnej. Głównym celem pobytu dzieci na koloniach był: wypoczynek poprawa ogolnej
i
kondycji organizmu. wzmocnienie poczucia własnej wartości, edukacja profilaktyczna społeczna.

do wyboru
polegająca na budowaniu przyjaznych więzi wśrod rówieśników. Motywowanie
właściwych wzorców zyciowych a takze edukacja historyczna poprzez organizację licznych

wycieczek, zapoznanie sie z zabytkami kultury polskiej. poznanic historii, tradycji

zwyczajów

i

regionu.

wypoczynku realizowany był program integracyjny z elementami profilaktyki
wizerunku
alkoholowej ,.Poprawiamy swoje JA". którego głównym celem była poprawa własnego
dzieci majacych utrudniony kontakt z rówieśnikami. wzmocnienie poczucia własnej wartości.

W trakcie

zmniejszenie ich niepokoju

i

lęku. Program dostosowany był do wieku dzieci. Oprócz tego

realizowany był program profilaktyczno — zdrowotny „Jestem eko", polegający na dostarczeniu
uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu ekologii oraz promowaniu zdrowego trybu Życia.
balach
—
Organizator zapewnił dzieciom udział w licznych zabawach animacyjnych dyskotekach.
przebierańców, ogniskach. festiwalach piosenki kolonijnej. Kolejnym realizowanym programem
Dzieci
była „Wakacyjna przygoda” promująca aktywny wypoczynek rekreacyjno-sportowy.

przebywające w Zakopanem uczestniczyły w zajęciach sportowych z instruktorem. wieczorze
Parku
regionalnym, degustując lokalne potrawy. w dwoch wycieczkach do Tatrzańskiego
Narodowego, w wycieczkach autokarowych Pieniny — Dębno Podhalańskie. Czorsztyn _ Niedzica,
Rabka Zdrój oraz w warsztatach fotograficznych. Uczestnicy kolonii w Zalesiu brali udział
wwycieczkach pieszych: Gorce, Turbacz. Beskid Wyspowy. w wycieczkach autokarowych
do Limanowej, Szczyrku, Starego Sącza.
Wiele atrakcji dla 80 dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym przygotował

półkolonii Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie. Podczas tygodnia
i promocji
zimowych iletnich wakacji odbyły się liczne zajęcia zzakresu profilaktyki

wramach ferii

i

zdrowiamajace na celu:

,

promocję zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

*

poznawanie fomt aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez zabawę

i

aktywność

fizyczna,
—

*

rozbudzanie wyobrażni, nowych zainteresować, poznawania kultury
nabywanie

i

kształtowanie umiejętności pracy w grupie, doskonalenie umiejetności

niezbędnych do życia społecznego.
—

stworzenie dzieciom możliwości rozwoju osobistego.

W okresie ferii zimowych dzieci odwiedziły Miejska i Powiatową Bibliotekę Publiczną, gdzie

zapoznały się z procesem animacji filmowej 2D
«:

i

3D. W kolejnym dniu mogły obejrzeć sztukę

teatralną w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie pt. „Cudowna lampa Alladyna”. Miały możliwość
zapoznania się z kulisami tworzenia sztuki. pracą aktorow oraz tworzeniem scenografii. Odbywały
się także zabawy ruchowe w Miejskiej Baw'ialni. zajęcia plastyczne w Ośrodku Kultury. czy

wyjście do Muzeum Zagłębia, gdzie wzięły udział w prezentacji pt. „Zagadki kosmosu”. Letnie
półkolonie rozpoczęły się od wycieczki do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, gdzie
odbyły się zajęcia dotyczące gier planszowych, ktore zostaly wykonane z surowców wtórnych.
W kolejnym dniu odbyła się wycieczka do Lasu Grodzieckiego, gdzie leśniczy opowiadał dzieciom
zwierzętach. które zamieszkują w lesie., a także jak prawidłowo się w nim zachowywać. Odbył się
konkurs plastyczny pod tytułem „Co w trawie piszczy". Jeden dzień półkolonii był dniem pod

o

znakiem aktywności sportowej. Dzieci spędziły go w Miejskim Ośrodku Sportu

i

Rekreacji, gdzie

przeciągały linę, a na koniec odbyły się zawody sportowe.
kłamczueha"
Następnego dnia dzieci miały możliwość uczestniczyć w przedstawieniu ..Kozucha
iobejrzec' tilm o przygodach ,.Niewidzialnego chłopca?. Ostatni dzień półkolonii rozpoczął się
grały w piłkę, strzelały z łuku

i

wykładem na temat bezpieczeństwa i poruszania się na drodze, który prowadzila policjantka
zKomendy Powiatowej Policji. Podsumowanie półkolonii odbyło się na Plaży Miejskiej. gdzie
śniadanie i obiad.
odbyły się zajęcia taneczne ,.Zumba”. Podopiecznym zapewniono posiłki _
Zwieńczeniem atrakcji byly paczki pelne słodyczy. Na ten cel wydatkowano w sumie

7

833.50

złotych. wtym 4 409.96 złotych stanowił koszt wyżywienia.
Picie alkoholu wpływa niekorzystnie nie tylko na zdrowie. lecz powoduje także kłopoty zwiazane
zprawidłowym

funkcjonowaniem

w

społeczeństwie.

Podejmując

działania

zmierzające

do udzielania rodzinom, w których występuje problem alkoholowy. kompleksowej pomocy

psychospołecznej iprawnej, realizowane były w 2018 roku założenia ujęte wdrugim zadaniu
Miejskiego Programu. tj. zmniejszanie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia
rodzinnego.
nie
Konsekwencja ”zycia z osobą nadużywającą alkoholu może być współuzaleznienie.
będące choroba, lecz utrwaloną reakcja na przewlekłą i niszcząca sytuację życiową wynikającą
z picia osoby bliskiej. ograniczającą w istotny sposób swobodę wyboru postępowania, prowadząca,
do pogorszenia własnego stanu

i

utrudniającą realistyczne

i

skuteczne rozwiazanie problemow

problemów rodziny jako całości. Osoba współuzalcżniona nieświadomie przejmuje
odpowiedzialność i kontrolę za jego funkcjonowanie, co w efekcie utrwala problem alkoholowy

osobistych

i

w rodzinie.

Bezpośrednia pomoc rodzinom, w których występuje problem alkoholowy udzielana była
za pośrednictwem pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie.
Wramach swoich kompetencji przygotowywali oni wszechstronny plan pomocy, przekazując

zasiłków.
informacje o przysługujących świadczeniach udzielając pomocy finansowej w postaci
wskazując miejsca i instytucje pomagające w rozwiązaniu problemu alkoholizmu, monitorując

efekty podejmowanych dzialari. W 2018 roku świadczenia z tytułu alkoholizmu otrzymało
oni
170 rodzin, w tym 249 osób, z tego 38 kobiet na łączną kwotę 1 095 618 zlotych. Stanowili
10,2 % ogółu korzystających ze świadczeń MOPS. Liczba osób objętych pomocą z tytułu

alkoholizmu w porównaniu z rokiem 2017 spadła o 62.
Z pomocy świadczonej przez konsultantów Działu Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zespołu Niebieskich Kart w Będzinie skorzystało na przestrzeni
minionego roku wiele osób borykających sie z problemem alkoholowym. W ramach wsparcia:
a) z pomocy konsultanta ds. uzależnień

i

osób wspoluzaleZnionych korzystały 424 osoby

zproblemem alkoholowym, w tym 114 kobiet. którym udzielono 380 konsultacji,
5
w związku ze współuzależnieniem skorzystało 5 osób. którym udzielono konsultacji,
b) z pomocy konsultanta ds. osób chorych psychicznie skorzystało 28 osób, którym udzielono
32 konsultacje.
c) z pomocy konsultanta ds. rodzin skorzystało 8 osób. którym udzielono 16 konsultacji,
d) z pomocy lekarza psychiatry skorzystało 16 osób. odbyło się 16 wizyt w terenie.

Na wniosek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pracownicy
Ośrodka Pomocy rozeznali sytuacje 78 rodzin. pod kątem występującego problemu uzaleznienia
od alkoholu.
W minionym roku działania w stosunku do osób doświadczających przemocy w rodzinie
18 maja
podejmował powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Będzina Nr 0050.2312017 z dnia
2017 roku Miejski Zespół lnterdyscyplinamy do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

w Będzinie. Zadaniem Zespołu bylo integrowanie i koordynowanie działań w zakresie inicjowania
interwencji w środowisku dotkniętym przemocą iw stosunku do osób stosujących przemoc

wrodzinie oraz rozpowszechnianic informacji o mozliwościach udzielenia pomocy w środowisku
lokalnym. Z uwagi na występującą przemoc w rodzinie, zgodnie z Rozporządzeniem Rady
września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty" oraz wzorów
2017. Odbyły
formularzy „Niebieska Karta” założono 87 Niebieskich Kart, tj o 10 mniej niz w roku
się cztery spotkania Zespołu lnterdyscyplinarnego oraz 337 spotkań grup roboczych,

Ministrów z dnia
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opracowujących indywidualne plany pomocy oraz monitorujących sytuacje rodzin dotkniętych
Kart": W związku
przemocą. W sumie, w minionym roku prowadzono 165 „Niebieskich
66
zproblemem alkoholowym konsultant ds. przeciwdziałania przemocy domowej udzielił
konsultacji. Skierowano 42 zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej oraz 54 do Sądu

Rejonowego. Zwiekszając wiedze przedstawicieli służb realizujących działania z zakresu

przeciwdziałania przemocy w rodzinie zakupiono książki „Procedura Niebieskie Karty _ realizacja
zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, na kwotę 400 zlotych.
informacji otrzymanych od Prezesa Sądu Rejonowego w Będzinie wynika. ze w ciągu
minionego roku wydano 55 wyroków dotyczących pr7cstepstw popełnionych pod wpływem
Z

alkoholu, w tym 2 przypadki dotyczyły kobiet oraz

21

wyroków zwiazanych z przemocą domową.

Prokuratura Rejonowa w Będzinie prowadzila 88 spraw związanych ze stosowaniem przemocy
wrodzinie wśród mieszkańców naszego miasta iskierowala w tej sprawie do Sądu Rejonowego
29 aktów oskarżenia.
Realizując

lll

zadanie Miejskiego Programu Protilaktyki

i

Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych na 2018 rok, wskazujące na konieczność prowadzenie profilaktycznej dzialalności
i
edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
informacyjnej
w szczególności dla dzieci imłodzieży, podejmowane byly działania mające na celu zwiększenie
działań o charakterze profilaktycznym. w tym pogłębianie świadomości uczniów o szkodliwości

picia alkoholu. Podejmowane przedsięwzięcia mialy charakter uniwersalny, czyli adresowany
do calej populacji dzieci i młodzieży bez wzgledu na stopień indywidualnego ryzyka występowania
problemów alkoholowych.
W minionym roku w 9 bedzińskich szkołach podstawowych. klasach IV i V realizowany był
profilaktyczny „Program Domowych Detektywów _ Jaś i Malgosia na
rekomendowany

program

tropie". Celem programu było opóźnianie inicjacji alkoholowej, zwiekszenie wiedzy uczniów na
temat problemów, jakie mogą wiązać się z piciem alkoholu przez nastolatków, wzmacnianie więzi
rówieśniczych czynnikow chroniących. Treści profilaktyczne
podawane byly w formie zabawy, komiksow. zadan domowych do wspólnej pracy zrodzicami,
którzy staja się partnerami działań. W projekcie poruszone zostaly następujące tematy: prawdy

rodzinnych. indywidualnych

i

imity na temat alkoholu. wpływ środków masowego przekazu na temat przekonań dotyczacych
alkoholu, rodzaje presji rówieśniczej

i

sposoby radzenia sobie z naciskami. powody dla których

młodzi ludzie sięgają po alkohol oraz konsekwencje picia w młodym wieku. Program był
realizowany zgodnie z założeniami i celami szczegółowymi w oparciu o scenariusze zajeć
i domowej. Cześć
opracowane przez autorów programu. Składał się z dwóch części szkolnej
szkolna była realizowana podczas godzin wychowawczych przez okres ośmiu tygodni. Ważnym
zadaniem był wybór liderów grup i podział klasy. Zadania domowe były wykonywane wspólnie

zrodzicami. Podsumowaniem Programu byl wspólny „wieczór Jasia

i

Małgosi”, gdzie zostali

zaproszeni wszyscy rodzice uczniów uczestniczących w Programie. W trakcie wieczoru dzieci
prezentowały swoje projekty - plakaty propagujące zycie bez alkoholu, prezentacje dotyczące
zgubnego wplywu alkoholu na życie

i

zdrowie ludzi. Uczestnicy spotkania aktywnie wykonywali

drobne
zaproponowane przez dzieci ćwiczenia. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali
upominki. W Programie udział wzięło 500 uczniów klas IV i V. Realizacja przedsięwzięcia
przyczyniła się do:
—

poznania czynników ryzyka zwiazanych z uzywaniem alkoholu,

—

integracji zespołów klasowych.

*

zdobycia umiejętności własnej prezentacji.

*

dokonywania właściwych wyborów.

—

poznania siły i mechanizmów nacisku grupy rówieśniczej najednostke.

—

nauki asenywnej odmowy.

*

propagowania zdrowego stylu zycia.

—

propagowania pożytecznego spędzania wolnego czasu w

i

towarzystwie rodziców

rówieśników.

Podejmując

działania

profilaktyczne

adresowane

do

wszystkich

uczniów

szkół

gimnazjalnych pokryty został w minionym roku koszt warsztatów i programów
profilaktycznych. dostosowanych do potrzeb każdej ze szkół, w ramach szkolnych programow

podstawowych

i

wychowawczo _ profilaktycznych. Zakres tematyczny obejmował zagadnienia dotyczące zachowań
ryzykownych, w tym profilaktykę uzależnień i cybcrprzemocy oraz kształtowanie u uczniow
umiejętności społecznych.
swoich emocji,

uczyli

Podczas warsztatow uczniowie nabywali umiejętności wyrażania

się zażegnywac'

sytuacje konfliktowe grozace wybuchem agresji

irozwiązywac' konflikty wdrodze porozumienia, oraz zdobywali wiedze jak mądrze korzystać
z internetu. czy smartfonów. Na zakup n/w programów wydatkowano kwotę 32 865.00 zlo/ych.
W zajęciach warsztatowych oprócz uczniów uczestniczyli także ich rodzice i nauczyciele.

Rodzaj podejmowanych działań profilaktycznych

Nr

Kwota

Adresaci

szkoly
]. „Ciekawość nie zawsze się opłaca". Celem zajęc bylo uświadomienie Uczniowie klas VI
Szkola
Podstawo mlodym ludziom. ze sięganie po uzywki nie jest przejawem dorosłości. Vll › 93 uczniów
lecz początkiem niekończących się problemów we wszystkich ważnych 9 nauczycieli
wa nr l
dla nich sferach życia. W trakcie warsztatow uczniowie zostali
wprowadzeni w tematykę ujęć. dowiedzieli się na czym polega | jak
powstaje uzależnienie. poznali negatywne skutki oddziaływania
substancji psychoaktywnych na ludzki organizm oraz relacje społeczne.

i

»

2. .,Zaplatani w sieci”. Warsztaty miały na celu zapoznanie uczniów nie Uczniowie klas lV tylko z bezpiecznym. ale także kulturalnym korzystaniem 65 uczniów
z multimediów. W trakcie warsztatow uczniowie zdobyli wiedzę 5 nauczycieli
dotycząca zacierania się granic pomiędzy wirtualnym. a rzeczywistym
śwtatem Uczniowie dowiedzieli siejakie pułapki ukrywają przed nimi

portale internetowe. gry komputerowe, czy telefony komorkowe.

„Zagubiona myszka". Zajęcia warsztatowe mialy na celu Uczniowie klasy lll
uświadomienia dzieciom zagrożeń wystepujacych w sieci. Za pomocą * 19 uczniów

.).

I3

1

gier poznawali vademecuijnauczycieli
bajek edukacyjnych. zabaw
odpowiedzialnego i bezpiecznego użytkownika multimediów. Podczas
zajeć dzieci uczyły się prawidlowego korzystania z Internetu, poznały
zagrozenia związane z surfowanient w sieci, a takze negatywne
konsekwencje nadmiernego oglądania telewizji. czy grania nai
komputerze.
i

rodziców
4. „„Dzieci w sieci" Warsztaty dla rodzicow poświecone były tematowi 34
4
nauczycieli
zagadnienia
zostaly
omówione
cyberprzemocy Podczas spotkania
dotyczące anonimowości w sieci, cyberprzemoc. czy grooming
Przedstawione zostały również charakterystyki typowych obsurow.
wktórych zagrozenia te występują. Pojawiły się informacje
portalach
cutach,
internetowych,
o komunikatorach
treściami
stronach
z
i
takze
a
randkowych.
społecznościowych
pornograficznymi,

Szkola
Podstawo
wa

nr2

3000 zl

klas Vll.
.,Debata". Celem warsztatów było wzmocnienie postaw Uczniowie
proabstynenckich u nastolatkow stojących przed progiem inicjacji Vlll. lllgimnazjum
alkoholowej. Warsztaty stanowiły element dzialari w ramach Szkolnego 190 uczniów
IA nauczycieli
Tygodnia Profilaktyki pod haslem „.Nie daj sie zniewolic'”. czyli jak
przeciwdziałać uzależnieniom.
[.

,

?

l2. „Dzieci w sieci”" Prelekcja zorganizowana dla rodzicow uczniów klas 60 rodzicow
l
lll i IV na temat uzaleznienia od urządzeń elektronicznych. Po prelekcji nauczyciel
trener konsultował problemy indywidualne zgłaszane przez rodziców.
Szkola
Podstawa
wa

nr3

l. „Jestem królem zamku". Spektakl profilaktyczny. w konwencji Uczniowieklas l~
'bas'niowej porusmł kwestie edukacji zdrowotnej. kształtowanie lV l06 uczniów
8
wytrwałości w dążeniu do celu. umiejetności adekwatnego zachowania nauczycieli
własne
zdrowie
się w sytuacjach zwycięstwa porazki. dbałość o
i innych, kreowanie środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi zycia.
i

klas V
mieczem wojuje". Profilaktyka zachowań agresywnych„ Uczniowie
radzenie sobie ze złością. kodeks zachowań akceptowanych.
2 nauczycieli

2. „Kto

VI
„Narkodrom". Profilaktyka uzależnień, zwrócenie uwagi na Uczniowie klasy
i
stosowanie
nad
lekceważenie sily stosowania używek utraty kontroli
2 nauczycieli
używek.

3.

klas VI
„Uzależnienie. Dopalacze * odlot czy upadek" W ramach Uczniowie
temat
na
są
uczniom
informacje
czym
warsztatów przekazano
dopalacze i z czego się skladaja. Wyjaśnianie dlaczego zażywanie
Wdopalaczy jest niebezpieczne dla zdrowia i życia i jak objawia się 2 nauczycieli
uzaleznienie. Zwrócono uwagę na obiegowe opinie. jakie krążą na
temat dopalaczy.
4.

młodym Uczniowie Ill klasy
dopalaczom". Tematem warsztatów było dostarczenie zagrożeni
i
ludziom podstawowych informacji na temat dopalaczy
wynikających z ich uzywania. a w konsekwencji zwiększenia
i nauczyciel
ostrożności l zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami.
5. „Stop

„Warsztaty dla rodziców" Tematem warsztatow była prawidlowa
komunikacja polegająca na obustronnej wymianie informacji, a przede
wszystkim umiejętność sluchania dziecka. - jak rozmawiać
znastolatkicm Trenerka zwracała uwage na istotę stosowania kar
6.

l-t

183

rodziców

'

3000 zl

nagród w procesie wychowawczym

i

7. „Przeciwdziałanie narkomanii w środowisku lokalnym". Celem 39 nauczycieli
warsztatów bylo poznanie strategii dzialań podejmowanych na
wszystkich trzech poziomach profilaktyki oraz modeli oddziaływań.
Prowadząca warsztaty zwrócila uwage na niską skuteczność dzialan
kierowanych tylko do mlodziezy. Podkreślila znaczenie wspólnego
dzialania rodziców. nauczycieli wladz lokalnych.
.

i

Szkola

.„Asertwnos'c'”. Przekazanie podstawowych wiadomości na temat Uczniowie kIasV
czlowieka. Uczenic się rozpoznawania 3] uczniów
zachowań asertywnych i

Podstawa
wa nr 4

]

praw

swoich zachowań. uświadomienie mechanizmu nacisku grupowego 4nauczycieli
i uczenie sie mówienia „nie".

IV
2. .,Mobbing”. Istota warsztatu bylo spojrzenie na problem mobbingu Uczniowie klas
V
w szkole. Kształtowanie postawy empatii, poznawanie skutecznej
metody zapobiegania mobbingowi zbiorowemu przeciwstawieniu się 4I uczniów
A
zjawisku. Uczniowie dowiedzieli siejak w praktyce pomagać innym w nauczycieli
l
wszelkimi
sytuacji mobbingu. jak bronić się przed mobbingiem
i

i

.

przejawami przemocy.
,.Fonoholizm” Tematyka warsztatu dotyczyla zagadnień związanych Uczniowie klas Vll
i VIII
z coraz częściej występującym uzależnieniem od smartfonu. Zwrócenie
uwagi na zjawisko zaniedbywania realnych kontaktow narzecz 34 uczniów
Uczniowie dOWiedzieli sie jak madrze korzystać Anauczycieli
wirtualnych.
uświadomiono mlodym ludziom, że rozmowa
technologii,
znowych
komunikator
niejest w stanie zastapic spotkania z drugim
przez
człowiekiem oraz konieczność rozdzielenia śWiata wirtualnego
od rzeczywistego.
3.

4. ..Cyberprzemoc”. W trakcie warsztatow poruszane byly tematy Uczniowie klas Vll
dotyczace niebezpieczeństw wynikających z korzystania z internetu, iVllI
odpowiedzialność za swoje dzialania w sieci, możliwie do podjęcia 40 uczniów
kroki, aby pomóc ofierze, gdzie szukać pomocy jak radzić sobie 3nauczycieli
zproblemem od strony technicznej np. jak zachować dowody, czy
zablokowac sprawcę. Zajecia przyczyniły Się do wzrostu wiedzy na
i

temat mgadnień dotyczących szykanowania, odpowiedzialności
iindywidualnej. by zachować bezpieczeństwo w internecie.
Uświadomily mlodym ludziom znaczenie umiejętnego porozumiewania
się między ludźmi.

S.„Przeciwdzialaj przemocy› Nie bądź ofiara". Uczniowie zostali Uczniowie klaslV
zapoznani z różnymi rodzajami przemocy › fizyczna, psychiczną, 33uczniow
cyberprzenioca. Poznali sposoby radzenia sobie z przemocą, 3nauczycieli
uczestniczyli w treningu umiejetności przydatnych zarówno
wzapobieganiu konfliktom. jak iw ich rozwrazywaniu Uczestnicy
warsztatów zostali zapoznani z mediac-la, komunikacja interpersonalna
oraz kompetencjami emocjonalnymi
.

mozliwość
Talenty". Wzmacnianie wiary we wlasne siły
wspóldzialania
osiągnięcia sukcesu, ksztaltowanie umiejetności
idobrej organizacji pracy w grupie. Kształtowanie pozytywnej
motywacji do podejmowania zadań wymagajacych wysilku
wytrwałości
zachęcanie do
intelektualnego. Wspieranie
charakteru
cech
rozwijanie
zadań,
wrealizowaiiiu rozpoczętych
kreatywność.
uczniów: systematyczność, pracowitość.

6.

Uczniowie klaslli
lll
35 uczniów
3nauczycieli

i

,.

i

7.

i

,.Narkotyki”, Ksztaltowanie umiejetności skutecznego odmawiania, Uczniowie klas Vl
l5

1870.00 zl

”7

wzbogacenie wiedzy na temat zniszczeń organizmu
społecznych spowodowanych spozywaniem alkoholu,
Wdrażanie
narkotyków.
zażywaniem
papierosow,
do autorefleksji i samooceny.

i

skutkow l24 uczniów
paleniem 3 nauczycieli
uczniów

,

..Zajęcia dla najmłodszych -jak rozwiązywać problemy?”. Zlos'ć jest Uczniowie klas ll
naturalna emocja. towarzyszy dzieciom w sytuacji, gdy coś im 24 uczniów
przeszkadza lub im sie nie podoba. W trakcie warsztatow uczniowie 3 nauczycieli
brali udzial w ćwiczeniach, które pozwolily im rozrózniac' stany
emocjonalne. Uczniowie poznali ro'nice między zlos'cią. agresją
iprzemocą. Zdobyli umiejętności wyrazania zlosci w sposob
akceptowany społecznie.

8.

9. ..Poznaj techniki komunikacji uzytcczne dla zachowania porządku 40 nauczycieli
w klasie”. W trakcie warsztatu nauczyciele poznali sposoby ulatwtajace
utrzymywanie uwagi uczniów w czasie lekcji jak mówic. aby być
jak postępować 7 uczniami, ktorzy
sluchanytn Uczeń trudny
jsprawiaja klopoty wychowawcze. NauczyCieIe przy pomocy treningu

,

,

umiejetności komunikacyjnych poznali pakiet technik dyscyplinujących
i
wiedzejak skutecznie znich korzystac

56 rodziców

„Uzależnienie od lntemetu - fonoholizm", Przekazanie rodzicom
konkretnych informacji na temat uzaleznier'i od internetu i telefonu
IO.

komórkowego, Wypracowanie i poznanie systemu polnocy dziecku
uzależnionemu od komputera. wypracowanie wiedzy na temat faktow
imitow związanych z uzależnieniami. Metody reagowania wobec
dziecka z problemem kontroli czasu spędzonego przy komputerze.
Rodzice dowiedzieli się gdzie szukać pomocy. a takze zdobyli wiedzę
na temat czym żyje mlodzież w sieci
l. „„Kto mieczem wojuje". Profilaktyka zachowań agresywnych dla
Szkola
Podstawo najtnlodszych. Uczestnicy programu rozumieja znaczenie uczuć
wzyciu czlowieka. Dzielą ticzucia na przykre przyjemne. Potrafią
wa nr 6
wymienić negatywne sposoby radzenia sobie z przykrymi uczuciami.
Poznają konstruktywne sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami.
i

3000.00 zl
Uczniowie klas
lll
62 uczniów
6 nauczycieli

„Komunikacja w grupie". Profilaktyczno-edukacyiny program Uczniowie klas
orelacjach w grupie. Podczas zajeć uczniowie zdobywali wiedze, VI
uczniów
oprocesie komunikacji. uświadamiali sobie odpowtedzialnośc za 39
6
wlasnc slowa. Nauka prowadzenia dyskusji, rozpoznawania nauczycieli
iwyrazania emocji. Zdobycie umiejetności komunikowania swoich
uczuć. myśli i sądów Pozyskanie przez dzieci wiedzy na temat
prawidlowej i skutecznej komunikacji.
2.

[7

IV-

Szcześliw Nauka umiejetności szanowania Uczniowie klas Vll
siebie innych. Program uczy i zachęca mlodych ludzi do okazywania Zl uczniów
wzajemnego szacunku. Uczniowie zdobywa wtedzę na temat czym 3 nauczycieli
ijest szacunek do siebie i innych. Cwicza umiejętność wyrazania swego
zdania, zwlaszcza w problematycznych sytuacjach Poznają swoje
mocne i slabsze strony.
3. „MMS Mlody) Mądry,

.

i

i przekonań na Uczniowie klasy
budowania
Nauka
przyszłości na Vlll
temat spożywania alkoholu.
mlodziez:
milość. 25 uczniów
uniwersalnych wartościach wskazanych przez
od 3 nauczycieli
świata
wolnego
wolność.
Afirmacja zycia,
rodzina, przyja
wartości.
Podniesienie
poczucia wlasnej
nalogow

4. „Noc”. Profilaktyka alkoholowa. Poznanie mitów

chronic”?
-›
zapobiegac
jak
„Profilaktyka
Podniesienie umiejetności wychowawczych rodziców. wzmocnienie
więzi rodzinnych, poprawa relacji rodzic _ dziecko. W trakcie
warsztatow rodzic poznaje prawa rządzące rozwojem dziecka. Wie jak

5.

i

lń

Rodzice uczniow

klasl—Vlll

140 rodzicow
l5 nauczycieli

*

budować kontakt ze swoim dzieckiem. Zna powody. dla których młodzi
sięgają po używki, Ma wiedzę na temat substancji umlezniajacycli. Jest
konsekwentny w przestrzeganiu zasad wychowawczych.
„Narkotyki nastolatki”. Usysteinatyzowanie wiedzy o narkotykach 30 nauczycieli
Poszerzenie wiedzy o substancjach zmieniających świadomośc.
poznanie zasad skutecznej komunikacji z młodzieżą na temat świata
wartości. wspolczesnych zagrożeń,

„6.

i

3000,00 zł

V
l. „Agresja .lak nie stać się sprawca. iak nie zostać ofiarą. Mobbing Uczniowie klas
Szkola
uczniów
65
Vlll
'
Poznanie
form
agresji.
Podstawo rówieśnicz Uświadomienie uczniom różnych
znaczenia slow: agresja, przemoc. Przedstawienie sposobow radzenia 6 nauczycieli
wa nr 8
sobie ze złością i gniewem Uczniowie zapoznali się ze skutkami
zzachowań agresywnych w szkole Dowiedzieli się jak zachowywać
się, by nie stać się ofiarą. Waznym elementem było kształtowanie
umiejętności komunikowania sie z innymi ludźmi, zgodnie
zobowiązującymi w społeczeństwie normami. Uczniowie nauczyli się
sytuacji zagrażających
asertywności wobec osób nieznajomych
mobbing i jakie
sobie
Uświadomili
jest
czym
bezpieczeństwu.
'
niebezpieczeństwa za sobą niesie.

-

i

„Uzależnienia. Nie daj sie wciągnąćl". Przekazanie informacji na Uczniowie klas Vll _
zagrożeń z nimi związanych. Vlll › 72 uczniów
temat środkow uzależniających
dla
których mlodzi ludzie sięgają po 4 nauczycieli
Rozmowa na temat powodów
skutki
zazywania substancji
na
Zwrócenie
uwagi
uzywki.
dowiedzieli
się jakie pułapki
warsztatow
Uczestnicy
uzależniających.
środkami
uzależniającymi.
kontakcie
nich
ze
w
na
czyhają
czym jest
Wyjaśnienie, jak szybko uzależnia się młodzież
uzależnienie i jak się objawia. Dbanie o zdrowy styl życia.
Kształtowanie umiejętności ascrtywnycli, nauka sztuki odmawiania w
sytuacjach zagrożeń.

Z

i

,

dogadać się z nastolatkiem. c7yli kurs dialogu". Komunikacja 44 nauczycieli
ijej wartości dla prawidlowego funkcjonowania iodziny, Jak do siebie 82 rodzicow
mowić, jak słuchać. sztuka kompromisu. Radzenic sobie w sytuacjach
konfliktowych. Rodzice. dzieci. szkola. otoczenie › jak ze sobą
wspolpracowac'. Celem spotkania było budowanie roZWijanie dobrych
relacji poprzez prawidłową komunikację. Podniesienie jakości
komunikacji w rodzinie i poprawa umiejetności interpersonalnych
przyczyniaja sie do wzmocnienia wzajemnych wiezi. otwartego
ijasnego wyrażania swoich potrzeb emocjonalnych, zrozumienia
iszacunku Skutkiem rozwinięcia tych umiejętności bedzie poprawa
3000 zl
funkcjonowania rodziny.
I. „Konflikt jak rozwiązać spory?" Warsztaty mialy na celu Uczniowie klas
Szkola
lll
psychicznej
Podstawo uświadomienie uczniom róznych form agresji: fizycznej,
Uczestnicy zapoznali sie ze skutkami zachowań agresywnych, w tym 93 uczniów
wa nr 9
także stosowanych w szkole oraz jak nie stać się ofiarą przemocy. 5 nauczycieli
Dzieci nauczyły się jak kształtować umiejętności komunikowania się
zinnymi, zgodnie z normami obowiazujacymi w społeczeństwie.
iUczesinicy poznali znaczenie slow agresja i przemoc, przyczyny
agresji, formy agresji. Ukazanie dwóch perspektyw w spojrzeniu na
agresje ofiary sprawcy. PrzedstaWicnic sposobow radzenia sobie ze
złością. Uczniowie nauczyli sie również jak rozwiązywać konflikty.
w sposób konstruktywny,
2. „Mobbing rówieśniczy". Zajęcia zapoznały uczniów ze zjawiskiem
IV mobbingu szkolnego czyli zjawiska grupowej przemocy psychicznej. Uczniowie klas
l
17
uczniów
V
uczniów
doświadczeń
do
indywidualnych
Odwołano się
wiprzedstawiono konstruktywne metody radzenia sobie z tym" 5 nauczycieli
3000 zł
jproblemcm
3. „Jak

i

I

,

i

Szkola
Podstawo
wa nr IO

l...Najpierw się śmieje. póżniej placze. o tym jak niszcza dopalacze”. Uczniowie klas Vll
Warsztaty dotyczące niebezpieczeństwa związanego z dopalaczami. Vlll 76 uczniów
Uczestnicy dowiedzieli się na czym polega uzależnienie ijak powstaje. 3 nauczycieli
psychoaktywnych.
substancji
skutki
Poznali
oddziaływania
w szczególności dopalaczy na ich organizm psychikę.
.

-

i

wirtualnej (nie) rzeczywistosci". Warsztaty poruszające Uczniowie klas V
problemy zwiazane z zagrożeniami w sieci Prowadzący przedstawil» *Vil 64 uczniów
zdrowic,l 3 nauczycieli
uczniom zgubny wplyw mediów elektronicznych na ich
i
samopoczucie relacje z innymi.

2.

„W

„Najpierw się śmieje. pożniej placze... o tym jak niszcza dopalacze". 42 nauczycieli
Warsztaty dla grona pedagogicznego dotyczace niebezpieczeństw jakie
niosą ze soba dopalacze. Prowadzący zajęcia przedstawil sposoby
rozpoznawania, czy dziecko ma kontakt z substancjami
psychoaktywnymi. Przytoczyl takze następstwa i skutki ich używania.
3

Szkola
Podstawo
Wa nr l

l

3000 zl

l. „.Jestem królem". Spektakl prohlaktyczny poruszal kwestie edukacji uczniowie klas I-lll
zdrowotnej radzenia sobie ze stresem. kształtowanie umiejetności IO uczniow
IO nauczycieli
spolecznych. umiejetności komunikacji interpersonalnej. wdrażaniu
l
kultury _ przywiązanie do wartości. wlasciwych norm wzorców
zachowań.

,

]

historia". Spektakl profilaktyczny poszerzajacy wiedzę na Uczniowie klas IVtemat środkow uzależnień i zagrożeń z nimi związanych. Vlll 156 uczniów
Wprzedstawieniu poruszone zostaly aktualne problemy mlodych. 17 nauczycieli
kilkunastoletnieh ludzi. ktorzy poddani presji srodowiska probuja
radzić sobie z problemami dojrzewania. Wymogi wspólczesności
iradykalnie zwiększające sie tempo zycia Spolecznego staja sie dla
wielu z nich pułapkami.

2. „.Moja

'

3. „Kształtowanie umiejętności spolecznych”. Warsztaty profilaktyczne
poruszające tematyke dotycząca odpowiedzialności za wlasne wybory.
radzenie sobie z negatywnymi emocjami. Umiejętność redukowania
leku w sytuacjach kryzysowych. budowanie wzajemnego szacunku
w spoleczności szkolnej i rodzinie.
].
„Przeciwdzialanie mobbingowi rowiesniczemu”. Podczas
Szkola
Podstawo warsztatow profilaktycznych uczniowie rozmawiali na temat zjawiska
agresji, przemocy i mobbingu wśrod rowiesnikow. Cwiczyli
wa nr 13
umiejętności rozpoznawania. nazywania i rozumienia roznych stanow
emocjonalnych na podstawie prezentowanego filmu. który obrazowal
mobbing rówieśniczy. Druga część spotkania poświęcona byla zjawisku
cyberprzemocy. Uczniowie nabywali wiedze. co zrobić by nie stać się
sprawca, a także jak nie być ofiara oraz gdzie szukać pomocy
wsparcia w takiej sytuacji. Spotkanie uwrażliwialo mlodych ludzi na
potrzebę zgłaszania osobom doroslym wszelkich niepokojących
sytuacji bez lęku i obaw.

Uczniowie klas Vlll
24 uczniów
22 rodziców
4 nauczycieli

3000 zl

Uczniowie klas
[30 uczniów
9 nauczycieli

i

:

2 „Kto mieczem wojuje". Warsztaty profilaktyczne. gdzie uczniowie Uczniowie klas
uczyli się w jaki sposob reagować na wszelkiego typu frustracje, jak 44 uczniów
radzić sobie ze stresem i zlos'cia Dzieci tworzyly wraz z prowadzącym 3 nauczycieli
kodeks zachowania się akceptowanego w szkole, ale tez w innych

miejscach publicznych. Dzięki takim ćwiczeniom uczniowie nauczyli
się jak skutecznie radzić sobie ze złością

radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniow" 58 nauczycieli
Celem spotkania bylo zwiększenie umiejetności wychowawczych
nauczycieli oraz ukazanie nauczycielom wrelorakich uwarunkowań
mlodziezy Prowadzący poszerzyli'
trudnych zachowań dzieci
repertuar reakcji nauczyciela o nowe. bardziej efektyWne metody
3. ..Jak sobie

.

i

2995 zl

iw
?

wychowawcze.
Gimnazju

mnrl

Uczniowie klasy
„Stop cyberprzemocy. Jak nie stac sie ofiarą u sieci”. Celem
uczniów
20
cyberprzeinocy
warsztatów bylo zapoznanie uczniow zc zjawrskiem
nauczyciel
zarowno
dlajej
działań
oraz uświadomienie im konsekwencji tego iypu
ofiar jak i sprawców. Uczestnicy zajęc poznali zasady bezpiecznego
ikulturalnego korzystania z Internetu oraz sposoby reagowania
w sytuacjach cyberprzemocy,
].

[11

]

Uczniowie klasy III
2. ,.Gdy nie można rozstać się z telefonem. O fonoholizmic'”. W trakcie
52 uczniów
spotkania uczniowie dowiedzieli się jak rozpoznawać symptomy
2 nauczycieli
kontrolowania
uzywania
uzależnienia oraz zapoznali się ze sposobami
telefonu.
„Konflikt. Jak unikać sporów?” W trakcie warsztatu uczestnicy
Uczniowie klasy 111
poznali zasady komunikacji zapobiegające sporoin uzyskali wiedzę na
26 uczniów
temat takich zagadnień jak' brak koniroli nad okazywaniem przykrych
nauczyciel
„emocji. czy uleganie presji rówieśniczej.
3.

i

1

Ą „Współczesne zagrożenia. Uzaleznienie od internetu, komputera
i
nauczycieli 62 rodziców
itelefonul'. Warsztaty przeznaczone dla rodziców
16 nauczycieli
ludzi.
dotyczace czynników chroniących w rozwoju mlodych

Gimnazju

mnr3

klas
l. „Uzależnienie od internetu i komputera". Podczas warsztatów Uczniowie
uczniów
84
ill
uczniowie dowiedzieli sie jak rozpoznac pierwsze symptomy
uzależnienia, poznali skutki. jakie niesie za soba długotrwale 4 nauczycieli
przesiadywanie przed komputerem. W trakcie spotkania podjeta zostala
rozmowa na temat tego, w jaki sposob korzystać z lntemetu. by
sprzyjał on rozwojowi potencjalu ucznia.

Uczniowie klas
„Gdy nie mozna rozstać się z telefonem. Fonoholizm". W trakcie
111 84 uczniów
realizacji programu mlodzież poznala zagrozenia, jakie niesie za soba
4
uzaleZnienia
nauczycieli
1czeste uzywanie telefonu komórkowego. Poznali objawy
czyli syndrom
od telefonu. mechanizm uzaleznienia, SWT
wyłączonego telefonu.
2.

1500 zł
11

11

i

›

,

618 rodziców
„Współczesne zagrozenia Uzaleznienie od internetu. komputera"
23 nauczycieli
i
do
pedagogicznego.
rodziców grona
i telefonu". Warsztaty skierowane
i
chroniących
czynnikow
informacja dla rodziców nauczycieli na temat
w rozwoju mlodego pokolenia. Sposoby spędzania czasu wolnego
zachowania w sieci.
przez uczniów. Propagowanie bezpiecznego
internetowych.
serwisów
stron
Promocja bezpiecznych

3.

i

1500 zl

2331 uczniów

RAZEM

:

48] nauczycieli

„03 rodziców

32 865.00

i
Problemów
Jednym z zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania
Alkoholowych w 2018 roku była realizacja profilaktycznych zajęć sportowych, prowadzona
będzińskiej szkole podstawowej i gimnazjalnej, stanowiąca integralny element szkolnego

w każdej

młodych ludzi wobec
programu profilaktycznego, konstruktywnie wpływającego na postawy
kontrolowanie
uzywek. Zajęcia sportowe mialy na celu: propagowanie zdrowego stylu zycia.
i
wlasnych negatywnych zachowań iemocji, rozładowanie napięć energii nagromadzonej podczas
zachowań,
zajęć lekcyjnych, rozwijanie postawy asertywności. eksponowanie pozytywnych
19

zaktywizowanie do ćwiczeń fizycznych. rozwijanie zainteresowań

i

umiejętności ruchowych.

wdrażanie reguly fair-play. Poprzez aktywny udział w zajęciach uczestnicy pokonywali własne
słabości, podnosili swoją samoocenę, uczyli się współdziałania i współzawodnictwa oraz
eliminowania ze swojego życia agresywnych zachowań. jednocześnie ucząc się alternatywnych
sposobów rozwiązywania konfliktów. Zajecia przyczyniły sie rowniez do podnoszenia kultury
eliminowania wulgaryzmów ze słowika uczniow. Uczestnicy zajęć sportowych omawiali
Świadomie
zagadnienia dotyczące ich własnego zdrowia i metod jego utrzymania w dobrym stanie.
i aktywnie uczestniczyli w rozmaitych formach aktywności, dostosowanych do zainteresowań
słowa

i

imozliwości tizycznych każdego uczestnika, pracowali nad właściwym zachowaniem w sytuacji
zwycięstwa i porażki. Odbywały się zajęcia poświecone doskonaleniu techniki gier zespołowych,
zajęcia z fitnessu. szermierki, ćwiczeń ogólnorozwojowych. Uczniowie chętnie uczestniczyli
W sumie w 4 555 godzinach zajęć uczestniczyło 793 uczniów. Na ten cel
w projekcie

rowerowym.

dla osób
wydatkowano [89 288.57 złotych. przeznaczonych na wynagrodzenia wraz ?. pochodnymi

prowadzących zajęcia sportowe.
Już po raz dwunasty dla 250 uczniów ze szkół podstawowych, pochodzących z rodzin
Dzieci
ubogich i dotkniętych alkoholizmem zorganizowana zostala miejska zabawa mikołajkowa.
mialy okazję obejrzeć spektakl przygotowany pr7ez Teatr Dzieci Zagłębia _ ,.Kopciuszek”
iotrzymać paczkę ze słodyczami. Całkowity koszt imprezy wyniósł 33 519,04 złotych, w tym
1620 złotych kosztował transport dla uczniów, a 4 500 złotych spektakl, 30 paczek mikolajkowych
trafiło do rąk podopiecznych Miejskiej Świetlicy Środowiskowej podczas uroczystej kolacji

wigilijnej,
Kolejnym z przyjętych
zmniejszanie

udziału

nietrzeźwości

i

realizowanych celów Miejskiego Programu było

wśród

przyczyn

naruszania prawa

i

porządku

publicznego. Konsekwencją nadużywania napojów alkoholowych jest, oprocz degradacji życia
rodzinnego i zawodowego, także zakłócanie ładu i porządku publicznego.
informacji otrzymanych od Straży Miejskiej w Będzinie wynika, iż na przestrzeni
minionego roku podjęto 995 interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu wmiejscach
Z

publicznych. W porównaniu do ubiegłego roku wzrosła liczba odnotowywanych z tego tytułu
interwencji, co prezentuje tabela:

?

*

l

2007 2008 2009
i

l

2010 2011 2012 j2013 2014 2015 2016 2017 2018!
i

W

i

Liczba interwencji
odnotowanych
przez Straż
Miejską w Będzinie

251

209

źródło Straz Mie/"ska w Będzinie

354ł424

512

703ł631

607

692

685j693

!

i

j

995

W dalszym ciągu dzielnicą górująca w statystykach jest dzielnica Centrum. gdzie

odwiozła
odnotowano 436 interwencji, następnie Zamkowe — 174 interwencje. Straż Miejska
zostało do miejsca
w sumie do lzby Wytrzeźwień 762 osoby. a 48 osób nietrzeźwych odwiezionych
zamieszkania.
1740 osób z terenu
W ubiegłym roku do sosnowieckiej lzby Wytrzeźwień dowieziono w sumie
miasta Będzina. W 2018 roku w placówce przebywało ogółem 904 mieszkańców Będzina, w tym
121

kobiet.

Przedstawia to poniższa tabela:
Liczba osób mieszkańców Będzina umieszczanych w Izbie Wytrzeźwień

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

mężczyźni

827

1023

853

829

874

904

950

655

649

488

783

kobiety

74

84

51

64

56

62

78

49

41

o) w

w

nieletni

27

25

17

16

9

9

5

l

0

0

0

ogółem

928

1132

921

909

939

975

1033

705

690

521

904

źródło: Izba wyn

ień w Sasnnwcu

że w 2018
danych przekazanych przez Komendę Powiatową Policji w Będzinie wynika:
trzeźwości
roku odnotowano 2 598 interwencji dotyczących łamania ustawy o wychowaniu w
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Podjęto 1978 interwencji dotyczących wystepowania przemocy
Z

Do Izby
z czego 52 zakończono wdrożeniem procedury „Niebieskie Kany”.
w PDOZ. 44
Wytrzeźwień w Sosnowu odwieziono 980 osób z tcrnu Będzina, 46 osób zatrzymano

domowej.

odwieziono do domu. a 19 do podmiotu leczniczego.
Realizując działania zmierzające do zmniejszania zakłóceń porządku publicznego przez
Strażą
osoby będące pod wpływem alkoholu, kontynuowana byla współpraca z Policją oraz
Miejską.
i
kolejny przy udziale Komendy Powiatowej Policji w Będzinie Strazy Miejskiej
dofinansowano kwotą 1995,36 złotych akcje adresowana do przedszkolaków pn. „Bezpieczne

Po raz

przedszkole”. Podczas imprezy przeprowadzono konkurs wiedzy na temat zasad bezpiecznego
zachowania się i przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Każdy uczestnik otrzymal słodki
upominek oraz gadzet w postaci odblaskowego karabińczyka.
W Miejskim Programie Profilaktyki

i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018

rok znalazł się cel mówiący o zmniejszaniu rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym.
W ramach tego zadania - działając na podstawie wydanego w dniu 9 lipca 2015 roku Zarządzenia
Prezydenta Miasta Będzina Nr 0050.2832015 w sprawie zasad kontroli punktów sprzedaży

napojów alkoholowych usytuowanych na terenie Miasta Będzina jak również Zarządzenia
Nr 0050.4782017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie
terenie
wprowadzenia harmonogramu kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych na
2018
Miasta Będzina nal półrocze 2018 roku oraz Zarządzenia Nr 0050.261.2018 z dnia 29 maja
roku w sprawie wprowadzenia harmonogramu kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych
okresie od stycznia
na terenie Miasta Będzina na II półrocze 2018 roku - skontrolowano w
do grudnia 2018 roku 20 punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
W żadnym z punktów nie odnotowano przypadku łamania zasad i warunków korzystania z tychże
zezwoleń.
W toku podjętych działań nie wydano decyzji o cofnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów

wartości
alkoholowych w zwiazku z przedstawieniem fałszywych danych w oświadczeniu o
sprzedazy napojów alkoholowych.
Z danych Komendy Powiatowej Policji w Będzinie wynika. ze w 2018 roku ujawniono
4 nielegalne rozlewnie alkoholu.

Na przestrzeni ubiegłego roku Wojewódzki Inspektorat Inspckcji Handlowej w Katowicach
przeprowadził jedną kontrole podmiotu gospodarczego. w zakresie przestrzegania przepisów
przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W toku kontroli
stwierdzono, iż w witrynie sklepu znajdowały sit; napoje alkoholowe. ktorych etykiety zawierające
się na zewnątrz
nazwe, znaki towarowe i moc alkoholu widoczne były dla osób znajdujących

ustawy o wychowaniu w trzeźwości

i

sklepu. Taka ekspozycja może stanowić niedozwolona reklamę i promocję napojów alkoholowych.
Materialy z kontroli przekazano do Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. która wszczęła w tej
l
sprawie dochodzenie o przestępstwo określone w art.452 ust. w/w ustawy.
Zwiększając kompetencje członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
pracowników Wydziału Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej pokryty zostały koszt

oraz

szkoleń w wysokości 2697,99 złotych, obejmujących swoim zakresem regulacje prawne związane
z
i

prawidłowa

realizacja

zadań

przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

wynikających

z

ustawy

o

wychowaniu

w trzeźwości

Podejmując działalność protilaktyczno › intbrmacyjna. w Miejskim Programie na 2018 rok
wskazano na konieczność prowadzenia edukacji publicznej

i

kształtowania opinii publicznej

wsprawach związanych z nadużywaniem alkoholu. W związku z powyższym kontynuowano
współpracę z lokalnymi

gazetami

i

mediami, informującymi o podejmowanych w mieście

przedsięw'zieciach.
Miasto Bedzin w minionym roku przystąpiło do wielu ogólnopolskich kampanii jak:
„Zachowaj Trzeźwy umysl". „Postaw na rodzinę”, ,.Reaguj na przemoc". „Przemoc boli'”, „Rodzina
na tak”, „Smart to znaczy mądrze! Uzależnienie. czy nawyki)". Celem powyzszych akcji było

przede wszystkim zwiekszenie wiedzy na temat niebezpiecznych zachowań wynikajacych
znadużywania alkoholu. nickontrolowanego korzystania z komputera, smartfonu lub innych
urządzeń elektronicznych oraz zbudowanie Spolecznego poparcia wobec problemow alkoholowych
wywołujących szkody zdrowotne. społeczne ipsychologiczne. Pozyskane wramach kampanii
ulotki oraz inne materiały edukacyjne przekazane zostały do właściwych sluzb i instytucji, w tym:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej, Miejskiej Świetlicy Środowiskowej, Sadu Rejonowego
w Będzinie, placówek szkolnych i punktów sprzedających napoje alkoholowe.

zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie była kampania pn. .,Reaguj na
przemoc”. Inauguracja kampanii odbyła się 8 marca w Dzień Kobiet, bowiem jak wskazują dane

Akcja społeczna

Z

statystyczne zdecydowaną większość otiar przemocy stanowia wlaśnie kobiety. Przy okazji
koncertu. który odbył sie w Teatrze Dzieci Zagłębia wszystkie kobiety otrzymały broszury i ulotki
definiujące zjawisko przemocy oraz informujące o punktach świadczących bezpłatną pomoc
psychologiczna i prawną na terenie miasta.
Kolejnymi akcjami profilaktycznymi realizowanymi w gminie byly cykliczne imprezy
organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Przedsięwzięcia adresowane były do dzieci.
młodzieży oraz dorosłych mieszkańców miasta. które promowały zdrowy styl życia. budowanie
wzajemnych relacji

i

umacnianie więzów rodzinnych. Mieszkańcy otrzymali kompleksowa wiedzę

na temat negatywnych skutków zażywania substancji psychoaktywnych, a także pokazano im

pozytywną strone prowadzenia zdrowego

i

aktywnego stylu zycia. Celem imprez było

propagowanie pozytyw-tych postaw wśród lokalnej społeczności, integracja z rówieśnikami,
rodzina. seniorami. Pierwsza akcja „Festiwal Kolorów" odbyła się 12 sierpnia 2018 roku na plazy
miejskiej. Kolorowy zawrót głowy, czyli I'lOLl PARTY przyciągnął tłumy mieszkańcow. impreza
miała charakter integracyjny

i

skierowana była do rodzin

i

wszystkich grup wiekowych.

Uczestniczyło w niej około 1000 osób. Powzięta inicjatywa miała na celu propagowanie
prawidłowych postaw społecznych poprzez aktywny udzial w imprezie plenerowej. Z okazji 660lecia nadania praw miejskich Bedzinowi oraz 100 _ lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
23

znalazły się
Wśród atrakcji czekających na Będzinian
rodzinny.
został
piknik
zorganizowany
związanych z Będzinem. pokaz walk
historycznie
rekonstrukcyjnych
parada
grup
między innymi:
i
i zabawy. pokaz sprzętu wojskowego straży
średniowieczny,
gry
obóz
średniowiecznych,
itar'tcow

informacyjne

na temat asertywności. punkty
pożarnej. W programie imprezy znalazły się prelekcje
odbywały się
wykłady). W okresie od sierpnia do grudnia
(ulotki.
uzależnieniami
walki
z
temat
na
metod
Celem zajęć było nauczenie pań skutecznych
kobiet.
do
skierowane
samoobrony,
zajęcia z
Charakter imprez pokazał, mieszkancom. że
i radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia.
samoobrony
Podczas
alkohol. papierosy i inne środki odurzające.
można się ..fajnie" bawić bez sięgania po
wolnego. próbowano
zostały alternatywne formy spędzania czasu
wydarzen zaprezentowane

to doskonaly sposob na rozładowanie
przekonać mieszkańców. że współzawodnictwo sportowe
na poprawę nastroju.
agresji. stresów, napięć, a muzyka to doskonaly sposob
ważne jest budowanie silnych więzi
Realizacja kampanii „Rodzina na tak" pokazała jak
to oni pełnią pierwsza i najważniejsza funkcję
rodzinnych. wsparcie wychowawcze rodziców, gdyż
lub
się do kształtowania się u dziecka większej
w wychowaniu. Swoim zachowaniem przyczyniają
i zaniedbywanie sa wadliwymi postawami
mniejszej zaradności. Zarówno nadopiekuńczos'ć jak
na jego rozwój. Ważne, by więzi
rodzicielskimi. Krzywdza dziecko. wpływając niekorzystnie
adekwatne
ani zbyt silne. ani też zbyt swobodne. lecz
łączące rodziców z dziećmi nie byly
„Rodzina na tak" byl pokaz spektakli
do sytuacji i wieku dziecka. Podsumowaniem kampanii
Dniu Matki,
Dzieci Zagłębia. Odbyły się one nie przez przypadek w
pn. „Pół na pól" w Teatrze
rolę w wychowaniu dziecka.
gdyż to właśnie matka odgrywa najwazniejsza
rekreacji i zabawie młodziezy bez
Równolegle wspierane były akcje profilaktyczne, służące
celu
— profilaktyczne miały na
alkoholu. Podejmowane w szkołach działania wychowawczo
uświadomienie konsekwencji społeczno ›
wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa uczniow,
zdrowia i aktywnych [cnn spędzania czasu
prawnych nieodpowiednich zachowań oraz promocje
nie tylko tych
adresowane były do wszystkich uczniów.
wolnego. Przedsięwzięcia profilaktyczne
alkoholizmem. [ tak miasto Będzin po raz kolejny
pochodzących ze środowiska dotkniętego
kampanii pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
zgłosiło swój akces do udziału w ogólnopolskiej
« Zadziwiam siebie. gdy siebie
Zeszłoroczna kampania przebiegała pod hasłem ,. Autoportret
nauki
budowy poczucia własnej wartości,
poznajęl”. Głównym celem kampanii było wspieranie
myślenia. Kolejnym przedsięwzięciem
samooceny, doskonalenia umiejętności pozytywnego
Postaw na rodzinę” hasłem przewodnim
realizowanym wśród uczniów była kampania społeczna „
dawac
jak budować zaufanie w rodzinie.
pokazywała
Kampania
siebie!”.
o
się
Troszczmy
było .,
zainteresowanie. Po raz kolejny realizowana
i
sobie nawzajem poczucie bezpieczeństwa okazywać
nad
Jej głównym założeniem była refleksja
była kampania „Przemoc boli Cyberprzemoc".
14

temat różnych
a także poszerzenie wiedzy na
uczniów,
otoczeniu
w
cyberprzemocy
obecnością
Nowością jaka pojawiła się wśród
cyberprzemoc.
na
reagowania
sposobów
form przemocy oraz
" Smart, to znaczy mądrze! Uzależnienie. czy
oferty adresowanej do szkół była kampania
wzorców i zasad
i młodziezy odpowiedzialnych
dzieci
wśród
krzewienie
było
nawyk?" Jej celem
Uświadamianie dzieciom i mlodziezy
korzystania zurzadzeń mobilnych ilnternetu.
zwrócenie uwagi rodzicom i opiekunom na
niebezpieczeństw związanych zcyberuzależnieniem,
każda bedzir'iska
wśród dzieci. W ramach w/w kampanii
sieci
od
uzależnienia
narastający problem
konkursów o tematyce profilaktycznej
szkoła otrzymała środki, w celu zorganizowania
zdrowy i trzeźwy styl życia: zasady bezpiecznego
nawiązującej do założeń kampanii, promujących
relacje
elektronicznych oraz prezentujących prawidlowe
korzystania z Internetu i innych urządzeń
nagrody.
w/w przedsiewzieciach zostały zakupione
rodzinne. Dla uczniów biorących udział w
w ramach kampanii.
Poniższa tabela prezentuje wykaz konkursów organizowanych
.

Szkola

Realizowane przedsięw ęcia

czba
Iaurea
Nagrody

l

'

i

i

Kwota
przeznaczo
na na
nagrody dla

l

i

laureat

i

kampanu'39 laureatów
Konkurs plastyczny zorganizowany w ramach ogólnopolskiej
konkursu było promowaniel
Postaw na rodzinę „Rodzina na medal'Ż Celem
roZWijanie umiejętnościiNagrod)”
rodziny i więzi miedzypokołeniowych oraz
imateriały
rozwijania myśli uczuć w formie plastycznej
plastycznegry
I.

„

j

i99999 zł

l

i

i

kampanii Smart to znaczylpłanszowe
2, Konkurs plastyczny w ramach ogólnopolskiej
nic cyberprzemocy". Celem ksiązki
madrze! Uzależnienie czy nawyk? „Powiedz
uświadomienie uczniom zagrozer'i wynikających
konkursu było
witryn internetowych.
z użytkowania łntcmetu, portali społecznościowych,

l

i

„Postaw na
Rodzinne warsztaty bożonarodzeniowe w ramach kampanii
miedzypokołeniowych,
rodzinę". Celem warsztatow było wzmacnianie więzi
między rodzicami i dziećmi oraz
w budowaniu prawidłowych relacji
!pomoc
Wzachęcanie do wspólnego spędzania czasu.
3„

i

l
i

sp z

*98932 zł
ramach Dnia Sportu 12 laurearów
Konkurs sportowo * zrecznos'ciowy zorganizowany w
w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł?
Nagrody:
w ramach gry planszowe
Szkolnego
Pikniku
ramach
w
2. Konkurs rodzinny zorganizowany
kampanii „Postaw na rodzinę"
1.

l

l

i

i

*

3, Konkurs plastyczny ..Uzałeznienia niszcza
,
lprot'ilakiyki dla całej spolecznosci szkolnej.

i

inaizenia” w ramach tygodnia»

l

l

i

i

i

rtKonkurs

i

SP3
!

l_

literacki „Oda do kultury słowa".

i

l
i

konkursu było 15 laureatów
test wiedzy „Bezpieczny Internet". Celem
temat cyberprzemocy oraz!
zWiekszenie zainteresowania uczniow wiedza na
wobec zjawiska Nagrody:
asenywnych
kształtowanie
postaw
jej przecideiałania,

iLKonkurs

-

l

%
j996.66 zł

l

korzystania materialy
plastyczne.
lkarty
wśród uczniów podarunkowe
2. „Test wiedzy „Wolni od uzaleznieri" Popularyzowanic
promowanie zdrowego stylu do Empiku
tematyki zagrożeń wynikających z uzaleznien.
upowszechnianie wzorców ipostaw
i
zycia. trzeźwości abstynencji poprzez
uczniów pozytywnego wizerunkul
prozdrowotnych, ksztaltowanie wśród

oraz propagowanie zasad bezpiecznego
lz lntemetu wśród dzieci i mlodziezy
cyber-przemocy

l

l

l

l

l

l

l
l

l

.
l

l

rodziny.

l

l

Konkurs informatyczny, glownym celem bylal
13. ,. Cyfrowo , Bezpieczni".
otoczeniu uczniow. poszerzenie
reagowanial
refleksja nad obecnością cyberprzemocy w
form
przemocy oraz sposobów
wiedzy na temat różnych
uzdolnień informatycznych u uczniow.
Rozwijanie zainteresowań
lrozwijanie twórczego myślenia.

l

'
l

i

l

l

lg?

4

Konkurs plastyczny „ Bez Internetu, ale razem!".

l„

l!

l53 laureatów

l998,85 zl
K

l

dla wirtualnych sposobowwNagrody: gry
Konkurs plastyczny na temat altematywnych
edukacyjnegry

ll.

lspedzania czasu wolnego.

lplanszowe,
bezpieczeństwa w sieci materialy
3. Konkurs na najlepsze przemówienie dotyczące
plastyczne.
„Realnie, czy wirtualnie?" .
sprzęt sportowy
z SICCI.
Tcst wiedzy .. w wirtualnym świecie" _ bezpieczne korzystanie
lp..

l

1

l

l

*,

l

Konkurs sprawnoścrowy „Tworzymy bezpieczny

5.

Internet”.

l

l

l

l

l
!

l
l

l

l

l

Konkurs plastyczny „Stop cyberprzcmocyf

26

Konkurs literacki
o wszystkim".

7.

„Masz problem" Rodzicom mozesz powiedziec

Konkurs plastyczny „Autoportret
patrze"

8.
„

.

l

,

zadziwtam siebie. gdy na siebie

~
l

l

l

l
l

_ literacki pod haslem „.Moj autoportret _
wartości".
poczucia wlasnej

9. Konkurs slowno
!

SP 6

(›

budowaniu
l

~29

|. Konkurs literacko fplastyczny ..Autoportret"„

temat bezpiecznego Nagrody'
2. Konkurs grafiki komputerowej ..Cyberbezpieczni” na
materialy
korzystania z Internetu,
plastyczne
l

„

l

3„

l

rodzinę"
Konkurs glosnego czytania wramach kampanii „Postaw na

.
l

*

l

sprzęt audio.
kubki termiczne

i

SP8

967,25 zl

laureatow

„Smart to znaczy 44 laureatow
i
W ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysl” oraz
zostaly imprezyl
madrze! Uzależnienie. czy nawyk”? zorganizowane
jako altematywe dlalNagrody:
rekreacyjno › sportowe, promujące aktywność Fizyczna
zainteresowan. materialy
wlasnych
komputera i używek. Zachecano do rozwnania
czy plastyczne.
komputerowa
co
uświadamiano, ze ruch może być równie atrakcyjny gra
!sprzęt sportowy
korzystanie z urządzeń mobilnych.

lw .4i
I

zl

~

l

N

w sieci", w ramach
Konkurs plastyczny ,. Stop cyberprzemocy. Zagrożenia
kampanii „Przemoc boli. Cyberprzemoc".
2.

rodziną", w ramach!
Konkurs plastyczny „Wspólnie spędzamy czas z
Wkanipanii „Postaw na rodzinę.
oprawaclim laureatów
- szerzenie wiedzy
ll. Konkurs plastyczny „Prawa dziecka”" rodzinie.
naukil
adopcji, oswiaty.
sie w
ldziecka' prawo do wychowywania
3.

SP9

ze

l
l

998,01 zl
l

l

4

kultury. wypoczynku. rozrywki. ochrony

zdrowia | opieki mcdyczn

k . ›Sfł'
zasadledukacyjne.
przestrzeganie
internet
2. Konkurs plastyczny „Mój bezpieczny
CD.
Iplyty
bezpieczeństwa w sieci.
drobny sprzęt
_
żyć zdrowo na sportowo" komputerowy
3. Konkurs literacki „Kartka z pamiętnika jak
i
stylu zycia.
promocja aktywności Fizycznej zdrowego

i

i

" -

,

:

podnoszenie świadomości

4. Konkurs plastyczny „Dopalacze _ wypalacze"
konsekwencji wynikających
mlodziezy na temat negatywnych
dzieci
szczególności narkotyków
w
z używania środkow psychoaktywnych.
i dopalaczy.
-

l

i

l

i

i

celem konkursul
Konkurs plastyczny ..Rebus o tematyce cyberprzemocy"
na temat cyberprzemocy. ktoraW
bylo zainicjowanie artystycznej refleksji
wszystkich
wokol
nas
obecnajest
bezpośrednio pośrednio
uczniotnl
- uświadomienie
6. Konkurs plastyczny „Bezpieczna przerwa"
podczasl
lzagrozeri wynikających z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa
zachowaniom agresywnym.
zabaw z rówieśnikami oraz przeciwdziałanie
l35 laureatów
I.Konkurs plastyczny „Zdrowe odzyWianie”.
—

5.

i

996.68 zl

.

SP 10

l

Nagrody.
lksiązki.
'gry edukacyjne

Konkurs plastyczny „Palenie tytoniu".

2.
'

l3. Konkurs plastyczny ,.Cyberprzemoc"

i
i

l

!

lll Konkurs plastyczny

„Dopalacze i narkotyki".
!

l

Quiz profilaktyczny dotyczacy zdrowego odzywiania.

ls.

l

l

lo. Konkurs plastyczny „Mój autoportret"
l4I laureatow
988.69 7l
lWramach kampanii Zachowaj Tr7ez'wy Umysl odbyly się zawody sportowe
l. „Dzren Dziecka na sportowo".
Nagrody:
sprzęt sportowy.
Z. „Mikołajkowy Turniej Pilki Noznej".
gry edukacyjne.
drobny sprzęt
3 „Tumiej Tenisa Stolowego”.
komputerowy
plastyczne:
konkursy
się
odbyły
W ramach kampanii „Postaw na rodzinę"
.

SP ll

l

l

.

l

i

W

w

A.

5.

l

l

„Zrob swojego misia. podaruj uśmiech dzisiaj"

|
l

l

„Niepełnosprawni są wśród nas".

i

SP 13

l

bezpiecznego
l. Quizy i konkursy promujące dzialania na rzecz
internetowych
przez dzieci
zasobow
pozytywnego wykorzystywania
mlodziez.

i

l43 laureatów

l

992.69 zł

i

Nagrody:
gry edukacyjne.
rodzinnych
.
gry planszowe.
wartości
2. Konkurs plastyczny .. Postaw na rodzinę” - promocja
materialy
zadziwiam siebie. gdy siebie plastyczne.
3 Konkurs literacko plastyczny „Autoportret ›
drobny sprzęt
wśród uczniów.
wartości
poznaje" wspieranie poczucia wlasnej
komputerowy
miś"
,
4. Konkurs plastyczny „Mój przyjaciel

'

l

l

i

~

zdobycie i poszerzenie
Konkurs profilaktyczny „Zdrowe zycie"
form spędzania czasu wolnego.
lwiedzy na temat alternatywnych
.
zasad 25 laureatow
l. Konkurs plastyczny o tematyce profilaktycznej * promowanie

5.

l

.

El

i

l

27

498,94 zł

;

bezpiecznego korzystania z lntemetu
uwagi na zjawisko cyberprzemocy.

i

Urządzeń mobilnych oraz zwrócenie

/

Nagrody:
drobny sprzet
audio. drobny
temat
na
wiedzy
AIDS › zwiększenie
2. Szkolny konkurs wiedzy o HW
zwróceniem
sprzęt
izagrozeń wynikających ze stosowania uzywek. ze szczególnym
narkomaniL
skutek
jkomputerowy.
najgroźniejszy
uwagi na narkotyki i zarażenie Hleako
materialy
do
plastyczne.
7achecanie
życia.
promocja zdrowego trybu
3 Zawody sportowe
sportowy
!sprzęt
jaktywnego spędzania czasu wolnego
i

l

,

l

j

'2 Konkurs plastyczny ,. Cyberprzemoc. zagrożenia
jzagrozenia czyhające w sieci na użytkowników

i

godzinach

l

w

sieci"

-

20 laureatow

Nagrody:
sprzęt sportowy
materialy

realnejplastyczne

i

i

l

j498,53 zl
j

i

j
i

|

RAZEMj 492 laureatów 10 91752 zl

plakaty
przekazano wszystkim miejskim instytucjom
świadczących
funkcjonowania punktów konsultacyjnych,

W minionym roku opracowano

informujące o adresach

~

i

Trzeźwy Uinysl” oraz
w ramach kampanii. Zachowaj
„Zawody sportowe
- promowanie
nawyk?
to znaczy madrze! Uzaleznienie czy
zainteresowan,
j.„Smart.
wlasnych
aktywności fizycznej, zachęcanie do rozwijania
uprawiania rożnych dyscyplin sportowych

GS

i

i

osobom uzależnionym od alkoholu
na terenie Będzina pomoc iwsparcie
domowej. Koszt druku wyniósł 300 złotych.
ofiarom przemocy

i

ich rodzinom, w tym

zadań dotyczących edukacji publicznej wyniósl
Podsumowując, koszt związany z realizacją
129 008. 74 złotych.

Reasumując, na realizację zadań ujętych w

Miejskim

Programie Profilaktyki
293 zlote,

2018 rok przeznaczono kwotę 221
iRozwiazywania Problemów Alkoholowych na
1 131 189.37 zlotych.
ztego wydatkowych zostalo
do dzieci
został na prolilaktyke selektywną skierowana
poniesiony
odsetek
wydatków
Największy
W ramach tych działań finansowano zajęcia
imlodzie'zy z grupy zwiększonego ryzyka.
Środowiskowej,
szkolach oraz w Miejskiej Świetlicy
w
prowadzone
socjoterapeutyczne
mikołajkową dla dzieci z rodzin
i półkolonie profilaktyczne oraz imprezę
kolonie
zorganizowano
578 979,39 zlotych.
dysfunkcyjnych. Na ten cel wydatkowano lącznie
charakterze
środków przedsięwzięciami byly dzialania o
Drugimi, pod względem wielkości
mieszkańców miasta. w tym kampanie edukacyjne
uniwersalnym adresowane do wszystkich
364 475,19 złotych.
i zajęcia sportowe. Na ten cel wydatkowano
udzielane osobom uzależnionym od alkoholu
Trzecim blokiem wydatków byly świadczenia
środki w wysokości 187 734.79 zlotych.
ich rodzinom. Zabezpieczono naten cel
oraz

2:5

1

Procentowy podział środków przedstawia

poniższy diagram

środków
|
P roc e ntowy podz'ał
16,50%

32.50%

! profilaktyka seiekływna
I profilaktyka uniwersalna

—

578 979.39
—

z!

364 475.19

! pomoc osobom umleżnionym

i

1!

rodz'nom

Szczegółowy podział środków według zadań prezentuje

—

187 734.79

z!

poniższy diagram:

Podział środków według zadań

289 074,57 zł
! zajęcia socjoterapeutyczne -Mikołajkowa
223 752,54 zł
impreza
I kolonie, półkolonie, 189
288,57 zł
—

sportowe . zajęcia
734,79
uzależnionym
osobom
pomoc
. przedsięwzięcia
kampanie prońlakłyczne

'

I

—

187

—

i

Miejska świetlica środowiskowa
Inne — 5019098 zł

E')

—

zł
129 008.74 zł

62 139,18 zł

socjoterapeutycznych
został przeznaczony na realizację zajęc
Największy odsetek środków
poniesione
w/w zadania poniższy wykres przedstawia
wszkolachr Biorąc pod uwage realizację
koszty w tym obszarze

Zajęcia socjoterapemyczne

died - 49 529.11 a
l domianie
materiałów plastycznych —13114,92 :

|I
'.
I

zakup

4 903,90

z!

mkup materialów edukacyjnych
wrazzpoohodnyml
wwagrodnnia dla prowadących
—

- 206 797,54 zł

-

z!
zakup wycieczek 14 729,10
zakup prenumersly- 4 013.10 #

Profilaktyki
w Miejskim Programie
wyniku zrealizowanych zadań ujętych
2018 rok odnotowano między innymi:
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
organizację kolonii
w trakcie wakacji, poprzez
zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom
Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie
soejoterapeutycznych ipółkolonii przy Miejskim
iMiejskiej Świetlicy Środowiskowej w Będzinie,
dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
i
redukcję deficytów rozwojowych socjalnych
socjoterapeutycznych,
poprzez prowadzenie grup
w letnich koloniach socjoterapeutycznych.
zwiększenie liczby dzieci uczestniczących
wśród dzieci i mlodziezy w następstwie
ryzykownych
zachowań
ograniczenie
profilaktycznych
oddzialywan
ich
i
sportowych
zajęć
prowadzonych
uczniów biorących udział w programach
iwyehowawczych,w tym zwiększenie liczby
W

i

prolilaktycznych,

na zajęcia
i
życiowych dzieci uczęszczających
wzrost umiejętności społecznych
do Miejskiej Świetlicy Środowiskowej.
Problemów
Miejskiej Komisji Rozwiązywania
zwiększenie kompetencji czlonkow
30

Alkoholowych poprzez udział w szkoleniach.
i zjawiska przemocy
na temat alkoholizmu
mieszkańców
świadomości
zwiekszenie
„Zachowaj
kampaniach (› zasięgu ogólnopolskim:
licznych
udział
w
domowej poprzez
rodzinę.
tak". ,.Reaguj na przemoc”. „Postaw na
Trzeźwy Umysł”, „Rodzina na
przemocy
i wsparcia osobom doświadczającym
zwiększenie dostępności do pomocy
do spraw
Zespołu lnterdyscyplinamego
wrodzinie, poprzez działalność Miejskiego
grup roboczych,
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz prace
zakładanych w następstwie występowania przemocy
zmniejszenie liczby „Niebieskich Kan”
domowej,

domowej. poprzez
osób doświadczających przemocy
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
dla ofiar przemocy.
Konsultacyjno _ Informacyjnych
kontynuowanie działalności Punktów
miasta umieszczanych w izbie Wytrzeźwień.
mieszkańców
osób
liczby
zwiększenie
przeprowadzanie
na rynku alkoholowym poprzez
naruszeń
prawa
zjawiska
ograniczenie
zasad
alkoholowych pod kątem przestrzegania
napojów
sprzedaży
kontroli punktów
sprzedaż napojów alkoholowych,
i warunków korzystania z zezwoleń na
stacjonarnym
leczeniem odwykowym w systemie
zwiększenie liczby osób objętych

,

i

ambulatoryjnym,

w związku
odnotowanych przez Straż Miejska
interwencji.
liczby
zwiekszenie
osoby nietrzezwe
z naruszaniem porządku przez

