
UCHWAŁA NR XX/357/04
Rady Miasta Szczecina
z dnia 26 kwietnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2004 r.”

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 
1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122 poz.1143); Rada Miasta Szczecina uchwala, co 
następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchyla się Uchwałę Nr VI/117/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 09 czerwca 2003r. w 
sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na lata 2003 – 2005”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecina

Jan Stopyra



Załącznik
do Uchwały Nr XX/357/04
Rady Miasta Szczecina
z dnia 26 kwietnia 2004 r.

Urząd Miejski w Szczecinie

Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

na 2004 rok.

Opracowanie 
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Urzędu Miejskiego 
w Szczecinie 

Szczecin grudzień 2003 r.
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Wstęp

Prezentowany materiał jest programową koncepcją działań w zakresie 
problematyki przeciwdziałania alkoholizmowi, przewidzianych do realizacji na 
terenie Szczecina w 2004 r. 

Dokument ten określa cele przewidziane do realizacji w okresie 
następnego roku oraz zadań profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, 
które pozwolą je osiągnąć. 

Program odnosi się do zadań gminy wskazanych w ustawie z dnia 26 
października 1996 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. Zgodnie z ustawą, jednostki samorządu terytorialnego, w tym 
Gmina, są zobowiązane do:
- ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich 
spożywania,
- inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w 
zakresie sposobu spożywania tych napojów, 
- działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, 
- przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, 
- wspierania działalności organizacji społecznych i zakładów pracy,
- tworzenie i wspieranie w rozwoju organizacji społecznych, których celem jest 
krzewienie trzeźwości i abstynencji, 
- oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich 
rodzinom.

Zamiany do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi oraz innych aktach prawnych, wprowadzone w 2003 roku 
sprawiły, że Program na 2004 rok będzie realizowany w zgoła odmiennych, niż 
dotychczas warunkach. Inne będą zasady współpracy z partnerami społecznymi, 
a szczególnie organizacjami pozarządowymi przy zlecaniu im przez gminę 
zadań i przekazywaniu środków na ich realizację. Warunki te formułuje ustawa 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

Nowość stanowi także realizacja, w ramach przeciwdziałania 
alkoholizmowi, zadań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. 

Niniejszy program uwzględnia także różne nowe możliwości, 
przewidziane w przepisach, jak np. dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych lub dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 
programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. W ramach 
Gminnego Programu będą wykonywane zadania, nie tylko dotyczące 
problemów alkoholowych, ale także dotyczące uzależnień od innych środków 
psychoaktywnych.
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Zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gminne programy profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych powinny być zgodne ze strategią 
integracji i polityki społecznej samorządu. Niniejszy dokument jest spójny z 
innymi koncepcjami polityki społecznej, szczególnie z systemem wsparcia 
dziecka i rodziny, profilaktyką i promocją zdrowia, czy też programem pomocy 
osobom bezdomnym. 
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1. Założenia prawne, organizacyjne i finansowe Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 r.. 

1.1 Przesłanki prawne.

Podstawą do opracowania niniejszego Programu są następujące regulacje 
prawne: 

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. nr 147 poz. 1231 z 
późniejszymi zmianami). 

Dokument ten zawiera identyfikację problemów alkoholowych w 
Szczecinie, dysponowane przez miasto zasoby do ich rozwiązywania, cele 
strategiczne, do których osiągnięcia należy dążyć przy realizacji zadań 
przeciwdziałania alkoholizmowi.
- Zarządzenie nr 575/03 z dnia 29 października 2003 r. Prezydenta Miasta 
Szczecina w sprawie Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Szczecinie

Regulamin nakłada na Komisję obowiązek przygotowania założeń 
kierunkowych do Programu realizowanego w następnym roku. Założenia te 
zostały uwzględnione w treści niniejszego dokumentu.

1.2 Realizatorzy i współrealizatorzy Programu.

- Realizator programu: 
Urząd Miejski w Szczecinie Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

-  Współrealizatorzy programu: 
• jednostki organizacyjne Gminy Szczecin wykonujące zadania przy 

realizacji programu,
• organizacje pozarządowe na podstawie umów zawartych przed 30 

czerwca 2004 r.  
• organizacje pożytku publicznego spełniające definicję art. 3 ust.2 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie. 

1.3 Źródła finansowania Programu 

Na 2004 r. planuje się środki w wysokości 6.897.090 zł., na sfinansowanie 
zadań zapisanych w Programie, w tym:
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1) w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie 
alkoholizmowi - 6.597.090 zł. stanowiące kwotę odpowiadającą dochodom z 
tytułu zezwoleń na sprzedaż detaliczną alkoholu, 
2) w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85158 – izby wytrzeźwień, 
zaplanowano 300.000 zł. na dofinansowanie działalności zakładu budżetowego 
Miejska Izba Wytrzeźwień w Szczecinie

2. Zadania i podział środków finansowych na ich realizację w 2004 roku.

2.1 ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I 
REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.

Założenia kierunkowe przyjęte przez Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Szczecinie: 
- zwiększanie dostępności niezbędnych oddziaływań terapeutycznych,
- szkolenie kadry medycznej i terapeutycznej,
- wydłużanie czasu pracy placówek terapeutycznych - godziny popołudniowe i 
wieczorne oraz soboty i dni wolne od pracy,
- wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy.

Zadania do realizacji w 2004 r.: 
2.1.1 Ponadstandardowa oferta terapeutyczna Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Terapii Uzależnień w Szczecinie:
a) program dla osób uzależnionych od alkoholu: 
- zapobieganie nawrotom choroby, 
- trening asertywnych zachowań abstynenckich, 
- praca nad psychologicznymi mechanizmami uzależnienia, 
- uczenie umiejętności potrzebnych do trzeźwego stylu życia, 
- grupa rozwoju osobistego, 
b) program dla współuzależnionych: 
- trening asertywnych zachowań, 
- program DDA,
- program radzenia sobie ze stresem i złością, 
- terapia rodzinna, 
- badania kliniczne.
c) prowadzenie punktów konsultacyjno – informacyjnych świadczących 
specjalistyczne poradnictwo przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie oraz 
działania motywacyjne dla nadużywających i uzależnionych od alkoholu,
d) warsztaty interpersonalne dla pracowników socjalnych służb społecznych w 
zakresie pracy z osobami i rodzinami z problemem alkoholowym 
planowane wydatki: 455.000 zł. 
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2.1.2 Szkolenia kadr zajmujących się rozwiązywaniem problemów uzależnień, 
szczególnie terapeutów, służb społecznych i zdrowia
planowane wydatki: 50.000 zł. 

2.2 UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY 
ALKOHOLOWE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PRAWNEJ, A W 
SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ.

Założenia kierunkowe przyjęte przez Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Szczecinie: 
- zwiększanie skuteczności interwencji prawno - administracyjnych wobec 
przemocy i innych zaburzeń funkcjonowania rodziny, powodowanych przez 
picie alkoholu,
- zwiększanie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy 
psychologicznej dla członków tych rodzin,
- inicjowanie i wspieranie stowarzyszeń środowiskowych grup społecznej 
obrony przed przemocą,
- budowanie lokalnej koalicji osób, służb, instytucji i organizacji w sprawie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- organizowanie lokalnych kampanii edukacyjnych angażujących znaczące 
postaci w gminie oraz lokalne media - na rzecz zatrzymania przemocy w 
rodzinie.

Zadania do realizacji w 2004 r.: 
2.2.1 Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej – finansowanie działalności 
bieżącej placówki wykonującej specjalistyczne usługi psychologiczne, prawne i 
hostelowe dla osób potrzebujących, będących w kryzysie i rodzin. 
planowane wydatki: 1.040.000 zł. 

2.2.2 Program Środowiskowego Pedagoga Rodzinnego przy Miejskim Ośrodku 
Pomocy Rodzinie w Szczecinie: 
- pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, w przezwyciężeniu trudności życiowych 
będących przyczyną nadużywania alkoholu,
- pomoc dzieciom zaniedbanym wychowawczo i niedostosowanym społecznie 
na skutek problemów alkoholowych, 
- pomoc dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych, w tym: w 
pogotowiach rodzinnych, Pogotowiu Opiekuńczym w Szczecinie i innych 
interwencyjnych formach opiekuńczych. 
planowane wydatki: 150.000 zł

2.2.3 Finansowanie kosztów utrzymania interwencyjnych miejsc opiekuńczych 
w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. 
- pomoc doraźna dzieciom z rodzin, w których występują problemy alkoholowe.
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planowane wydatki: 800.000  zł. 

2.2.4 Program Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
- Zadania profilaktyki i terapii dzieci korzystających z pomocy placówek 
wsparcia dziennego, 
- program „Molestowanie, gwałt na miłości” realizowany przez Ośrodek 
Interwencyjno – Mediacyjny TPD. 
planowane wydatki: 172.000 zł. 

2.2.5. Program Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko –
Kamieńskiej w zakresie: 
- prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Szczecinie – Dąbiu (kontrakt 
PA 17/2003 CRU 3992/03)
- zadania profilaktyczne i terapeutyczne realizowane przez Ośrodek Promocji i 
Wspierania Rodziny oraz programy i dożywianie dzieci w świetlicach 
środowiskowych Stowarzyszenia (Kontrakt CRU 6069/2002).
planowane wydatki: 220.000 zł. (w tym: CRU 3992/03 na kwotę 90.720 zł a 
CRU 6069/2002 – 129.280 zł.)

2.2.6 Program Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej w Szczecinie: 
- rekrutacja i szkolenie wolontariuszy, 
- organizacja konferencji dot. problematyki alkoholowej i sytuacji kryzysowej,
- pomoc prawna dla rodzin w formie konsultacji. 
planowane wydatki: 19.000 zł. 

2.2.7 Pozostałe programy i inicjatywy zgłaszane przez podmioty wymienione w 
punkcie 1.2 programu.
planowane wydatki: 250.000 zł. 

2.3 PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI 
INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I 
MŁODZIEŻY.

Założenia kierunkowe przyjęte przez Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Szczecinie oraz Radę Miasta Szczecina: 
- wdrażanie profesjonalnych programów profilaktycznych w szkołach, uczenie 

umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu, a także działań na 
rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 
opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych,

- prowadzenie profilaktyki w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii przez organizację 
pozalekcyjnych zajęć sportowych
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- prowadzenie innej niż w/w profilaktycznej działalności informacyjnej i 
edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i 
przeciwdziałania narkomani w szczególności dla dzieci i młodzieży,
- ograniczenie możliwości zakupu alkoholu przez niepełnoletnich poprzez 
kampanie edukacyjne,
- interwencje profilaktyczne wobec grupy podwyższonego ryzyka (dzieci z 
rodzin alkoholowych, mieszkańcy internatów i hoteli robotniczych, żołnierze),
- edukacja rodziców w zakresie pomagania młodzieży w utrzymaniu 
abstynencji,
- uczenie wczesnego rozpoznania sygnałów wskazujących na „picie szkodliwe”, 
a także na rozwijanie się procesu uzależnienia się.

Zadania do realizacji w 2004 r.: 
2.3.1 Profilaktyczny Program Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi 
wśród młodzieży „Okna” realizowany przez Dom Kultury Słowianin 
- szkolenia kadry trenerskiej ( studentów – wolontariuszy) 
- cykl zajęć warsztatowych w szczecińskich szkołach w zakresie: stylu życia, 
zapobiegania sytuacjom kryzysowym, asertywnych zachowań abstynenckich, 
warsztaty interpersonalne itp.
- cykl koncertów muzycznych promujących postawy abstynenckie,
- plenerowa impreza masowa „Skok w trzeźwość”,
- redakcja i wydruk materiałów informacyjnych o treści profilaktycznej 
- organizacja świetlicy socjoterapeutycznej, 
planowane wydatki: 74.000 zł. 

2.3.2 Organizacja „Centrum Psychoedukacji i Psychoprofilaktyki dla dzieci i 
młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych” - Program Towarzystwa 
Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” 
- pracownia psychoedukacji i psychoprofilaktyki,
- poradnia profilaktyczno – społeczna, 
- punkt interwencyjno – konsultacyjny,
- środowiskowa świetlica socjoterapeutyczna, 
- planowane wydatki: 76.000 zł. 

2.3.3. Program Stowarzyszenia Monar Oddział w Szczecinie
- prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień, 
- pomocy w utrzymaniu abstynencji,
- działania informacyjne dla dorosłych na temat środków psychoaktywnych, 
- działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży w zakresie uzależnień. 
planowane wydatki: 55.000 zł. 
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2.3.4 Program Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii „Starszy Brat, 
Starsza siostra” 
planowane wydatki: 20.000 zł. 

2.3.5. Stowarzyszenie „Teatr Kana” - program profilaktyki młodzieży pn. 
„Ćpanie sztuki”: 
- cykliczne warsztaty artystyczne w 5 dziesięciodniowych cyklach. Grupa 
młodzieży, adresatów programu będzie aktywnie uczestniczyć w przygotowaniu 
imprez artystycznych, oraz w różnych formach prezentacji osobistych 
zainteresowań. 
planowane wydatki: 50.000 zł. 

2.3.6. Osiedlowy Klub Sportowy „Świt” – program profilaktyczno - sportowy 
dla dzieci. 
- organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci 
połączonych z profilaktyką, 
- przeprowadzenie zajęć przy współudziale Ośrodka Terapii Uzależnień w 
Szczecinie, 
- współpraca i organizacja wspólnych przedsięwzięć sportowo -
profilaktycznych z dzielnicą Berlina Kreuzberg 
- organizacja wypoczynku letniego połączonego z profilaktyką. 
planowane wydatki: 86.760 zł. 

2.3.7 Program profilaktyczny Stowarzyszenia na Rzecz Tolerancji Praw 
Człowieka „Partner” obejmujący: 
- dzienne grupy wsparcia, 
- prelekcje z zakresu profilaktyki uzależnień, 
- konsultacje zespołowe z rodzicami i gronem pedagogicznym, 
- udzielanie pomocy prawnej, 
planowane wydatki: 25.000 zł. 

2.3.8 Program profilaktyczno – terapeutyczny Stowarzyszenia „Erka”
- prowadzenie klubu środowiskowego dla młodzieży 
- grupy wsparcia dla: młodzieży, ofiar przemocy, osób współuzależnionych, 
DDA, rodzin dysfunkcyjnych,
- profilaktyczna działalność informacyjno – edukacyjna adresowana do dzieci i 
młodzieży. 
planowane wydatki: 15.000 zł. 

2.3.9. Szczecińska Fundacja „Talent – Promocja – Postęp” – program pomocy 
stypendialnej dla dzieci ze środowisk i rodzin zagrożonych społecznie 
(uzależnienia, zaniedbania wychowawcze itp.). 
Stypendium przyznawane będzie dzieciom w formie niefinansowej tj.: 
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- zakup pomocy dydaktycznych, 
- finansowanie i organizowanie uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych 
wspomagających proces edukacyjny dzieci i rozwój zainteresowań, 
- zakup usług edukacyjnych. 
planowane wydatki: 60.000 zł. 

2.3.10 Program wypoczynku letniego połączonego z profilaktyką i/lub terapią 
dla dzieci ze środowisk zagrożonych społecznie (alkoholizm, narkomania, 
przemoc w rodzinie, demoralizacja itp.) 
Zadanie przewidziane do zlecenia w drodze umowy organizacjom 
pozarządowym i organizacjom pożytku publicznego.
planowane wydatki: 400.000 zł. 

2.3.11. Pozostałe wydatki w zakresie realizacji zadania 2.3 przez podmioty 
wymienione w pkt. 1.2 programu (ze szczególnym uwzględnieniem realizacji 
zadań w zakresie tworzenia i wspierania działalności placówek wsparcia 
dziennego) 
planowane wydatki: 527.440 zł.

2.3.12.  Pozalekcyjne zajęcia sportowe realizowane przez podmioty wymienione 
w pkt. 1.2 programu
planowane wydatki: 500.000 zł. 

2.4 WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I 
OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH

Założenia kierunkowe przyjęte przez Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Szczecinie: 
- wspieranie organizacji pozarządowych zaangażowanych w działalność na 
rzecz społeczności lokalnej,
- edukacja publiczna i współpraca z mediami,
- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie 
centrów integracji społecznej,
- interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w artykule 131 i 
15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 
publicznego. 

Zadania do realizacji w 2004 r: 

2.4.1. Utworzenie Centrum Integracji Społecznej i Zawodowej w Szczecinie 
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Projekt: utworzenie Centrum Integracji Społecznej i Zawodowej w Szczecinie 
(zwane dalej Centrum)
Realizator: Organizacja pozarządowa/organizacja pożytku publicznego

Adresat działań (grupy docelowe)
Osoby szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym:
- osoby uzależnione od środków psychoaktywnych, będący w trakcie leczenia w 
ośrodkach terapii uzależnień,
- długotrwale bezrobotne (pow. 36 miesięcy), nie posiadające dochodów takich 
jak zasiłki dla osób bezrobotnych, renty, zasiłki i świadczenia przedemerytalne, 
renty socjalne.
- osoby niepełnosprawne,
- osoby bezdomne przebywające w szczecińskich schroniskach,
- osoby chore psychiczne,
- osoby zwalniane z zakładów karnych mające trudności w integracji ze 
środowiskiem,
- dorośli wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo – wychowawcze 
realizujący program usamodzielnienia w rozumieniu przepisów o pomocy 
społecznej.

Cel programu:
Readaptacja społeczna beneficjentów polegająca na zmianie dotychczasowego 
stylu życia, uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia i osiągnięciu samodzielności 
ekonomicznej i społecznej.

Warunki organizacyjne wymagane od podmiotu ubiegającego się o realizację:
1) podpisanie wstępnej umowy z Miastem Szczecin o utworzenie Centrum,
2) nawiązanie współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w 
Szczecinie w zakresie:
- ustalenia liczby uczestników programu przewidzianych do skierowania
- zasad opracowywania indywidualnych programów zatrudniania socjalnego,
3) nawiązanie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinie w 
zakresie:
- zasad kierowania do pracy uczestników programu,
- organizacji zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego, klubu pracy, szkoleń i 
przekwalifikowań.
4) uzyskanie od Wojewody Zachodniopomorskiego decyzji administracyjnej o 
nadaniu statusu Centrum, zgodnie przepisami rozdziału 2 ustawy o zatrudnieniu 
socjalnym. 
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Wymagania programowe: 
- program musi obejmować realizację usług na rzecz osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym zapisanych w art. 3 ust.1 ustawy o zatrudnieniu 
socjalnym, 
- koncepcję działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej prowadzonej 
przez Centrum, 
- program zatrudnienia wspieranego. 
planowane wydatki: 200.000 zł. 

2.4.2 Dotacja dla Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie
planowane wydatki: 400.000 zł.

2.4.3 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie 
Realizacja zadań ustawowych przypisanych Komisji: 
- podejmowanie inicjatyw i inspirowanie przedsięwzięć w zakresie 
przeciwdziałania alkoholizmowi, 
- wydawanie opinii dla podmiotów ubiegających się o wydanie zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych oraz uczestnictwo w postępowaniu 
kontrolnym, 
- prowadzenie postępowań w sprawach osób uzależnionych i nadużywających 
alkoholu, 
- opracowywanie założeń programowych do Gminnego Programu Profilaktyki i 
Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz opiniowanie programu.
planowane wydatki: 64.000 (54.000 zł. wynagrodzenia brutto, ZUS 9000 zł.  
FP 1000 zł.)

2.4.4 Program Szczecińskiego Stowarzyszenia Abstynentów „Agora 303” 
obejmujący działalność statutową organizacji 
- prowadzenie klubów abstynenta,
- prowadzenie grup samopomocowych 
- specjalistyczne poradnictwa 
planowane wydatki: 70.000 zł. 

2.4.5 Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych w szczecińskich schroniskach i 
noclegowniach, prowadzonych przez jednostki miejskie i organizacje 
pozarządowe: 
1) Stowarzyszenie „Feniks”
2) Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej, 
3) Polsko – Belgijskie Towarzystwo Pomocy Socjalnej, 
4) Miejską Izbę Wytrzeźwień,
5) Fundację Pomocy Samotnej Matce, 
6) Polski Komitet Pomocy Społecznej.
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Realizacja zadania 2.4.5 będzie polegała na: 
- utrzymaniu bieżącym miejsc w placówkach prowadzonych przez wymienione 
podmioty, 
- realizację programów adaptacji społecznej i wychodzenia z bezdomności, 
- organizację systemu zabezpieczenia osób bezdomnych w okresie zimy, z 
uwzględnieniem osób będących pod wpływem alkoholu, 
- profilaktyce uzależnień i terapii osób uzależnionych,
- pomoc bezdomnym ofiarom przemocy domowej, bezdomnym kobietom i 
matkom z małoletnimi dziećmi.
planowane wydatki: 760.000 zł.

2.4.6 Dom Kultury „Dąb” działalność profilaktyczna dla młodzieży
planowane wydatki: 40.000 zł. 

2.4.7 Komenda Miejska Policji – realizacja programów profilaktyki uzależnień i 
innych zadań własnych gminy w zakresie wychowania w trzeźwości i 
przeciwdziałania alkoholizmowi. 
planowane wydatki: 150.000 zł. 

2.4.8 Konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych ogłoszony w 2003 roku 
planowane wydatki: 63.890 zł. 

2.4.9 Pozostałe wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 
- zakup materiałów i wydawnictw,
- zakup usług (zlecanie wywiadów środowiskowych, opinii biegłych w 
sprawach osób, o których mowa w art. 24 ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, itp.)
- szkolenia pracowników Urzędu Miasta i Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Szczecinie, 
- podróże służbowe krajowe i koszty delegacji, 
- inne 
planowane wydatki: 104.000 zł.

3 Zestawienie zadań przewidzianych w Programie wraz z harmonogramem
Nr zad. Temat Realizator Kwota Termin realizacji
2.1.1 Organizacja lecznictwa odwykowego, 

terapii, punkty konsultacyjne szkolenia 
kadry. 

SPZOZ OTU 455.000 zł. Cały rok

2.1.2 Szkolenie kadr pomocy społecznej i zdrowia 
w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania 
alkoholizmowi 

W drodze wyboru 50.000 zł. Fakultatywnie

2.2.1 Interwencja kryzysowa MOIK 1.040.000 zł. Cały rok
2.2.2 Pedagog Rodzinny MOPR 150.000 zł. Cały rok
2.2.3 Pogotowia rodzinne MOPR 800.000 zł. Cały rok
2.2.4 Program profilaktyki, terapii i ochrony dzieci Towarzystwo Przyjaciół 172.000 zł. Cały rok
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przed przemocą Dzieci 
2.2.5 Program profilaktyki, terapii i ochrony 

rodzin przed przemocą
Stow. Rodzin Katolickich 220.000 zł. Cały rok

2.2.6 Pomoc telefoniczna, specjalistyczne 
poradnictwo, seminaria

Polskie Tow. Pomocy 
Telefonicznej

19.000 zł. Cały rok

2.2.7 Pozostałe programy w zakresie zadania 2.2 Podmioty wymienione w pkt. 
1.2 programu

250.000 zł. Fakultatywnie

2.3.1 Profilaktyczny Program Przeciwdziałania 
Narkomanii i Alkoholizmowi wśród 
młodzieży „Okna”

DK Słowianin 74.000 zł. Cały rok 

2.3.2 Centrum Psychoedukacji i 
Psychoprofilaktyki dla dzieci i młodzieży 
uzależnionej od środków psychoaktywnych

Stowarzyszenie „Powrót z 
U”

76.000 zł. Cały rok

2.3.3 Program profilaktyki uzależnień Monar Oddział w Szczecinie 55.000 zł. Cały rok

2.3.4 Program profilaktyki „Starszy Brat, Starsza 
siostra”

Polskiego Towarzystwa 
Zapobiegania Narkomanii

20.000 zł. Cały rok 

2.3.5 Program profilaktyki młodzieży pn. „Ćpanie 
sztuki”: 

Teatr „Kana” 50.000 zł. Cały rok

2.3.6 Program profilaktyczno - sportowy dla 
dzieci. 

OKS „Świt” 86.760 zł. Cały rok

2.3.7 Program profilaktyki dla dzieci i młodzieży 
szkolnej

Stowarzyszenie „Partner” 25.000 zł. Cały rok

2.3.8 Program profilaktyczno – terapeutyczny Stowarzyszenie „Erka” 15.000 zł. Cały rok

2.3.9 Program stypendialny Fundacja Talent Promocja 
Postęp

60.000 zł. Cały rok

2.3.10 Program wypoczynku letniego połączonego 
z profilaktyką

Organizacje pozarządowe i 
pożytku publicznego

400.000 zł. Lipiec i sierpień 
2004 r. 

2.3.11 Pozostałe programy w zakresie zadania 2.3 Podmioty wymienione w pkt. 
1.2 programu

527.440 zł. Fakultatywnie

2.3.12 Pozalekcyjne zajęcia sportowe Podmioty wymienione w 
pkt.1.2

500.000 zł. Cały rok

2.4.1 Utworzenie Centrum Integracji Społecznej i 
Zawodowej w Szczecinie

Organizacja pozarządowa/ 
pożytku publicznego

200.000 zł.  II półrocze 2004 
r. 

2.4.2 Dotacja na przeciwdziałanie alkoholizmowi Miejska Izba Wytrzeźwień 400.000 zł. Cały rok 
2.4.3 Działalność Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Urząd Miejski WZiPS 64.000 zł. Cały rok

2.4.4 Klub Abstynenta Szczecińskie Stowarzyszenie 
Abstynentów „Agora 303”

70.000 zł. Cały rok

2.4.5 Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych Podmioty wymienione w pkt. 
1.2 programu

760.000 zł. Cały rok

2.4.6 Dom Kultury Dąb Działalność profilaktyczna 
dla 
Młodzieży

40.000 zł. Cały rok

2.4.7 Komenda Miejska Policji w Szczecinie Działania profilaktyki 
uzależnień oraz ustawowe

150.000 zł. Cały rok

2.4.8 Konkurs grantowy Organizacje pozarządowe 
wyłonione w konkursie 
grantowym

63.890 zł. Zgodnie z treścią 
wniosków 

2.4.9 Pozostałe wydatki związane z Gminnym 
Programem Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

Urząd Miejski WZiPS 104.000 zł. fakultatywnie
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4. Monitoring Programu

4.1 Monitoring i kontrola realizacji
W 2004 roku planuje się bieżący monitoring i kontrolę realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie: 
- wykonania wydatków i zaangażowania środków w terminach miesięcznych, do 
15 dnia każdego miesiąca. 
- realizacji zadań przez poszczególnych realizatorów w terminach rozliczenia 
merytorycznego ustalonego w umowach. 
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM sporządzi sprawozdanie częściowe  
za półrocze 2004 r., w terminie do 15 września, uwzględniające monitoring 
wydatków i zaangażowania środków. Sprawozdanie zostanie przedstawione 
Prezydentowi Szczecina i Przewodniczącemu GKRPA.
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM sporządzi sprawozdanie końcowe 
za półrocze 2004 r., w terminie do 15 lutego 2005 r, uwzględniające monitoring 
wydatków i zaangażowania środków. Sprawozdanie zostanie przedstawione 
Prezydentowi Szczecina i Przewodniczącemu GKRPA.
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM będzie prowadził jednodniowe 
lustracje w miejscach realizacji Gminnego Programu, dokonując oceny 
wykonania poszczególnych przedsięwzięć Programu. 
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM przeprowadzi kontrole doraźne 
(wydatków zakresie realizacji merytorycznej) w zakresie realizacji Programu 
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Załącznik do Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2004 r.

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, zwanej dalej Komisją.

1. Członkowie, z tytułu pracy w Komisji otrzymują zryczałtowane 
wynagrodzenie za wykonywanie czynności wyznaczonych Regulaminem 
Organizacyjnym Komisji.

2. Terminy wypłaty wynagrodzenia określa Regulamin Organizacyjny 
Komisji.

3. Za uczestnictwo w każdym posiedzeniu Komisji, potwierdzone listą 
obecności członkowie otrzymują: 
- Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący w przypadku, gdy prowadzi 
posiedzenie Komisji – 200 zł. brutto, 
- Sekretarz Komisji – 150 zł. brutto 
- pozostali członkowie Komisji – 115 zł. brutto.


