
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/417/07
Rady Miasta Szczecin
z dnia 19 listopada 2007 r.

„Dział 2

PODSTAWOWE STRATEGIE PROGRAMU

2.1. Cele strategiczne Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2007 rok:

2.1.1 Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych;
2.1.2 Zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują;
2.1.3 Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już 

istniejącymi problemami w zakresie uzależnień. 

2.2. Cele operacyjne Programu:
2.2.1 Ograniczenie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych;
2.2.2 Zmiana zachowań, postaw mieszkańców oraz pracowników 

szczecińskich organizacji pozarządowych i instytucji w sytuacjach 
związanych z alkoholem i problemem przemocy w rodzinie;

2.2.3 Wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki uzależnień kierowanej 
w szczególności do dzieci i młodzieży;

2.2.4 Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad 
szkodliwymi formami postępowania osób nadużywających alkoholu, 
w szczególności zaś przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;

2.2.5 Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie 
nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów 
alkoholowych.

2.3. Realizatorzy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2007 rok:

2.3.1 Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin;
2.3.2 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin;
2.3.3 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
2.3.4 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii 

Uzależnień od Alkoholu;
2.3.5 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie;
2.3.6 Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej;
2.3.7 Miejska Izba Wytrzeźwień;
2.3.8 lokalne instytucje i organizacje pozarządowe oraz organizacje pożytku 

publicznego pracujące w sferze problemu uzależnienia od alkoholu 
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
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2.4. Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok

W budżecie Miasta Szczecin na rok 2007 kwota przeznaczona na 
przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie wynosi 7 272 104,-
zł.
7 209 304,- zł stanowi dochód gminy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, natomiast 62 800,- zł to kwota 
pozyskana na podstawie porozumień gmin korzystających z oferty Miejskiej 
Izby Wytrzeźwień w Szczecinie. 

2.4.1 Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
w 2007r. przeznacza się kwotę 590 000,- zł. Szczegółowe zasady
finansowania programu określa Uchwała Rady Miasta Nr VII/154/07 z dnia 
03 kwietnia 2007r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok”;

2.4.2 Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
      Problemów Alkoholowych w 2007 roku przeznacza się kwotę

           6 682 104, zł:

a) dofinansowanie Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu 
w Szczecinie w kwocie 250 000,- zł;

b) dofinansowanie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w kwocie ogółem: 1 209 480,- zł, w tym:

1. pedagogów rodzinnych – 221 280,- zł
2. wywiadów środowiskowych – 40 000,- zł
3. pogotowia rodzinne – 948 200,- zł

c) sfinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej w kwocie 768 120,- zł;

d) sfinansowanie działalności Miejskiej Izby Wytrzeźwień 
w kwocie 1 230 650,- zł (niniejsza kwota zawiera 62 800,- zł 
z tytułu zawartych porozumień z gminami);

e) zadania zlecone organizacjom pozarządowym oraz innym 
podmiotom na podstawie otwartych konkursów ofert w kwocie 
ogółem 2 581 200,- zł, w tym: 

1. rehabilitacja społeczna osób bezdomnych – 800 000,- zł
2. placówki wsparcia dziennego z programem 
socjoterapeutycznym – 550 000,- zł
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3. funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej 
w Szczecinie – 250 000,- zł
4. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób nadużywających alkoholu, 
uzależnionych i współuzależnionych – 141 200,- zł
5. udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim –
prowadzenie klubu abstynenta – 100 000,- zł
6. organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży –
podopiecznych MOPR w Szczecinie połączonego 
z profilaktyką uzależnień od środków psychoaktywnych 
w formie kolonii i półkolonii pt. „Akcja Lato 2007” –
400 000,- zł;
7. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez wsparcie 
psychospołeczne, pomoc prawną, poradnictwo 
psychologiczne, pedagogiczne i rodzinne, udzielane ofiarom 
przemocy lub/i doświadczającym przemocy w rodzinie –
180 000,- zł;
8. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej 
i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 
uzależnień od środków psychoaktywnych dla dzieci 
i młodzieży, w tym prowadzenie dodatkowych zajęć 
kulturalno-oświatowych dla dzieci i młodzieży – 115 000,-
zł;
9. Organizacja wakacyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych 
dla dzieci i młodzieży uczestniczących w letnich warsztatach 
socjoterapeutycznych – 35 000,- zł
10. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej 
dla osób bezdomnych uzależnionych od substancji 
psychoaktywnych – 10 000,- zł

f) szkolne programy edukacyjne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 
realizowane w ramach pozaszkolnych zajęć sportowych dla 
uczniów szczecińskich szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych w kwocie 200 000,- zł; 

g) pozostałe wydatki związane z realizacją strategii 
przeciwdziałania alkoholizmowi w Szczecinie w kwocie 442 654, -
zł uwzględniające m.in.: 

1. koszt Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia 
od alkoholu;
2. koszty sądowe z tytułu wnoszenia spraw o orzeczenia 
sądowe o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od 
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alkoholu poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 
odwykowego;
3. dofinansowanie terapii podtrzymującej i badań 
okresowych w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia 
od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie oraz 
w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Patronka” 
w Szczecinku;
4. koszty udziału w szkoleniach i konferencjach 
podnoszących kwalifikacje realizatorów programu, w tym 
beneficjentów Miasta;
5. druk informatora o placówkach pomocowych;
6. dofinansowanie programu radiowego „Jestem 
Alkoholikiem”, opracowywanego i emitowanego w każdy 
wtorek w Radio Vox w Szczecinie;
7. zlecenie SPSZOZ „Zdroje” dodatkowych zajęć 
terapeutycznych dla mieszkańców Szczecina, m.in. 
kierowanych i motywowanych do podjęcia leczenia przez 
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
(nie objętych finansowaniem Narodowego Funduszu 
Zdrowia);
8. zakup literatury fachowej dotyczącej problematyki 
uzależnień i przemocy;
9. przeprowadzenie ewaluacji GPPiRPA na 2007r.;
10.  zlecenie obsługi konferencji na temat płodowego zespołu 
alkoholowego (druk i wysyłka zaproszeń, catering, 
wynagrodzenia prelegentów);
11. dofinansowanie uczestnictwa w Ogólnopolskich 
Spotkaniach Trzeźwościowych, Licheń 2007;
12. dofinansowanie festynów rodzinnych organizowanych 
przez rady osiedli;
13. dofinansowanie cyklu spotkań słowno-muzycznych dla
młodzieży ponadgimnazjalnej z udziałem Krzysztofa 
Jaryczewskiego pt. „Najlepsze wyjście nie wchodzić”;
14. wsparcie cyklu zajęć socjoterapeutycznych z zakresu 
przeciwdziałania alkoholizmowi dla szczecińskich rodzin 
zastępczych; 
15. wsparcie kampanii edukacyjnej pt. „Ciąża bez alkoholu”–
ekspozycja bilbordów na terenie miasta;
16. dofinansowanie spotu telewizyjnego w TVP 3, 
informującego o dyżurach i działalności Punktu 
Kontaktowego Anonimowych Alkoholików Regionu 
Zachodniopomorskiego w Szczecinie.



5

Dział 3

ZADANIA WŁASNE GMINY MIASTO SZCZECIN

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

Metody:
3.1.1 zwiększenie dostępności niezbędnych oddziaływań terapeutycznych, 

w tym ilości dostępnych miejsc terapii dla kobiet;
3.1.2 szkolenie kadry medycznej i terapeutów pracujących w placówkach   
          odwykowych;
3.1.3  wydłużanie czasu pracy placówek odwykowych;
3.1.4 wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy;
3.1.5 rozszerzanie oferty informacyjnej dla osób uzależnionych i członków 

ich rodzin w formie telefonicznej i internetowej poprzez umieszczenie 
ich w Biuletynie Informacji Publicznej na www.szczecin.pl;

3.1.6 nawiązanie współpracy z Ruchem Anonimowych Alkoholików
Regionu Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Wskaźniki osiągania celu:
3.1.7 odsetek pacjentów wybranych placówek odwykowych, którzy po 

ukończeniu terapii utrzymują abstynencję ponad rok, w tym kobiet;
3.1.8 liczba przeszkolonych lekarzy, terapeutów i instruktorów terapii 

uzależnień zatrudnionych w placówkach odwykowych;
3.1.9 liczba placówek terapii uzależnień stosujących indywidualne 

programy terapii pacjentów;
3.1.10liczba placówek odwykowych działających co najmniej 5 dni 

w tygodniu oraz w godzinach popołudniowo – wieczornych;
3.1.11 liczba działających klubów abstynenckich oraz grup AA.

Formy pracy na terenie Gminy Miasto Szczecin:
3.1.12Realizacja programów po terapii podstawowej nie

objętych finansowaniem Narodowego Funduszu Zdrowia (dotacje dla 
ZOZ-ów i organizacji pozarządowych):

a) programy dla Dorosłych Dzieci Alkoholików,
b) grupa terapeutyczna dla kobiet,
c) socjoterapia dla dzieci;
d) prowadzenie treningów umiejętności służących dalszemu
     zdrowieniu, readaptacji społecznej i rodzinnej;

3.1.13 Prowadzenie programów profilaktyczno-edukacyjnych dla osób
 nadużywających alkoholu, bez diagnozy zespołu zależności 
alkoholowej (ZOZ-y, organizacje pozarządowe);
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3.1.14 Pomoc udzielana osobom uzależnionym po przebytym
 programie terapii – programy wspierające, motywujące 
 i podtrzymujące abstynencję (kluby abstynenta, Wojewódzki Ośrodek
 Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, 
Ośrodek Terapii Uzależnień w Szczecinie, grupy Anonimowych 
Alkoholików);

3.1.15 Realizacja programów edukacyjno-korekcyjnych dla bezdomnych 
nadużywających alkoholu oraz kadry pracującej z bezdomnymi 
(organizacje pozarządowe poprzez kontynuację umów z 2005r. na 
podstawie otwartego konkursu ofert na 5 lat);

3.1.16 Zapewnienie ponadpodstawowej oferty terapeutycznej 
 i psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych 
 i ich rodzin poprzez dofinansowanie działalności Samodzielnego
 Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Terapii Uzależnień
 w Szczecinie, na realizację świadczeń nie objętych finansowaniem
 Narodowego Funduszu Zdrowia, a w szczególności:

I. Ponadpodstawowa oferta psychoterapeutyczna dla osób uzależnionych 
     i współuzależnionych od alkoholu, tj.:

a) program - zapobiegania nawrotom choroby
b) trening asertywnych zachowań abstynenckich
c) trening konstruktywnych zachowań
d) jak radzić sobie z poczuciem winy
e) praca nad psychologicznymi mechanizmami uzależnienia
f) duchowość w chorobie alkoholowej
g) praca nad poczuciem własnej wartości
h) grupa rozwoju osobistego
i) praca nad wstydem
j) jak radzić sobie ze stresem

II. Ponadpodstawowa oferta psychoterapeutyczna dla osób 
współuzależnionych, tj.:

a) trening asertywnych zachowań dla osób współuzależnionych
b) program pogłębiony cz. II 
c) uczenie umiejętności potrzebnych do życia z osobą 

uzależnioną od alkoholu
d) program dla Dorosłych Dzieci Alkoholików
e) jak sobie radzić ze złością
f) jak sobie radzić ze stresem
g) praca nad poczuciem własnej wartości
h) praca nad wstydem
i) moja kobiecość   
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III. Terapia rodzinna 
IV. Porady prawne;

3.1.17 Podnoszenie kwalifikacji kadry – realizatorów GPPiRPA poprzez
 dofinansowanie udziału w konferencjach, seminariach, sympozjach,
 warsztatach i treningach związanych z przeciwdziałaniem
 alkoholizmowi i przemocy w rodzinie;

3.1.18 Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim na terenie Gminy
 Miasto Szczecin - prowadzenie klubu abstynenta poprzez otwarty
 konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów
 wyłanianych w drodze konkursu;

3.1.19 Zwiększenie dostępności terapii i rehabilitacji dla osób
 nadużywających alkoholu, uzależnionych i współuzależnionych na
 terenie Gminy Miasto Szczecin poprzez otwarty konkurs ofert dla
 organizacji pozarządowych i innych podmiotów; 

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

Metody:
3.2.1 zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych o charakterze 

prawno-administracyjnym wobec przemocy i innych zaburzeń 
funkcjonowania rodziny powodowanych przez spożycie alkoholu;

3.2.2 zwiększenie dostępności i skuteczności zorganizowanych form 
pomocy psychologicznej dla członków tych rodzin;

3.2.3 budowanie lokalnej koalicji osób, służb, instytucji i organizacji  
w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wskaźniki osiągania celu:
3.2.4 liczba placówek prowadzących programy terapeutyczne dla członków 

rodzin alkoholików (partnerów, współmałżonków, dzieci, DDA, itd.);
3.2.5 liczba osób uczestniczących w programach terapeutycznych oraz 

korzystających z pomocy instytucji i organizacji pozarządowych 
świadczących pomoc ofiarom przemocy;

3.2.6 ilość placówek świadczących pomoc ofiarom przemocy 
w rodzinie, w tym: schronisk dla ofiar przemocy, grup 
samopomocowych i interwencyjnych oraz terapeutycznych;

3.2.7 liczba osób przeszkolonych w zakresie interwencji i pomocy ofiarom 
przemocy w rodzinie;
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3.2.8 liczba rodzin, w których występuje problem alkoholowy, objętych 
pomocą materialną i finansową Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Szczecinie;

3.2.9 liczba sprawców przemocy objętych programem korekcyjno-
edukacyjnym w MOIK; 

3.2.10 wysokość środków finansowych pozyskanych od Wojewody 
Zachodniopomorskiego na program korekcyjno-edukacyjny dla 
sprawców przemocy;

3.2.11wysokość środków finansowych wydatkowanych na pomoc społeczną 
dla rodzin z problemem alkoholowym.

Formy pracy na terenie Gminy Miasto Szczecin:
3.2.12 Oferta Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej skierowana do

 mieszkańców Szczecina, która szczegółowo dotyczy następujących
 aktywności:

a) grupa psychoedukacyjna dla ofiar przemocy domowej;
b) grupa wsparcia dla ofiar przemocy;
c) grupowy program edukacyjno-korekcyjny dla sprawców przemocy;
d) Trening Zastępowania Agresji „ART” dla młodzieży o skłonnościach do 

zachowań agresywnych;
e) grupa socjoterapeutyczna dla młodzieży z rodzin z problemem 

przemocy;
f) pokój noclegowy w MOIK dla 6 osób będących w kryzysie, 

potrzebujących schronienia;
g) hostel MOIK w Szczecinie z 28 miejscami noclegowymi dla ofiar 

przemocy.  

3.2.13 Prowadzenie rozmów motywujących z nadużywającymi alkoholu, 
oraz z ofiarami i sprawcami przemocy (podkomisja motywacyjna 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych);

3.2.14 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez wsparcie
 psychospołeczne, pomoc prawną, poradnictwo psychologiczne,
 pedagogiczne i rodzinne – udzielane ofiarom przemocy lub/ 
 i doświadczającym przemocy w rodzinie poprzez otwarty konkurs 
ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów;

3.2.15 Kontynuacja wsparcia dla rodzin z problemem alkoholowym lub/
 i przemocy poprzez sfinansowanie etatów pedagogów rodzinnych 
 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie;

3.2.16 Dofinansowanie zadania: funkcjonowanie placówek pogotowia
 rodzinnego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. 
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3.3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 
narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania 
dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-
wychowawczych i socjoterapeutycznych 

Metody:
3.3.1 wdrażanie profesjonalnych programów profilaktycznych w szkołach, 

uczenie umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu;
3.3.2 ograniczanie możliwości zakupu i spożycia alkoholu przez 

niepełnoletnich;
3.3.3 rozszerzenie oferty terapeutycznej dla niepełnoletnich i ich rodzin;  
3.3.4 interwencje profilaktyczne wobec grup podwyższonego ryzyka (m.in. 

dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, mieszkańców ośrodków 
wychowawczych, internatów i burs młodzieżowych);

3.3.5 edukacja rodziców i wychowanków w zakresie pomagania młodzieży 
w utrzymaniu abstynencji;

3.3.6 uczenie wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na „picie 
szkodliwe”, a także na rozwój procesu uzależniania się;

3.3.7 edukowanie sprzedawców napojów alkoholowych, szczególnie 
w aspekcie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim

3.3.8 edukowanie realizatorów GPPiRPA na temat płodowego zespołu 
alkoholowego (FAS).  

Wskaźniki osiągania celu:
3.3.9 liczba młodzieży, rodziców i nauczycieli uczestniczących w szkolnych 

programach profilaktycznych;
3.3.10liczba całkowita abstynentów wśród młodzieży (odsetek osób młodych 

przed inicjacją alkoholową);
3.3.11 ilość szkół i innych placówek oświatowo – wychowawczych, 

 w  których prowadzone są programy profilaktyczne;
3.3.12 ilość publikacji prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych 

 w lokalnych mediach nt. płodowego zespołu alkoholowego, (FAS), 
czynników ryzyka, metod rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz placówek świadczących pomoc w Szczecinie;

3.3.13 liczba pracowników przeszkolonych, zawodowo związanych 
 z uzależnionymi od substancji psychoaktywnych;

3.3.14 liczba przeszkolonych sprzedawców;
3.3.15 liczba uczestników konferencji na temat. płodowego zespołu 

alkoholowego; 
3.3.16 kwalifikacje zawodowe prelegentów konferencji na temat FAS.
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Formy pracy na terenie Gminy Miasto Szczecin:
3.3.17 Wdrożenie i realizacja autorskich programów profilaktycznych dla 

szkół podstawowych i ponadpodstawowych (m.in. warsztaty, 
happeningi, teatry profilaktyczne); 

3.3.18 Kontynuacja zadania dla organizacji pozarządowych na 
funkcjonowanie świetlic środowiskowych z zajęciami 
socjoterapeutycznymi (umowy 5-letnie);

3.3.19 Kolonie z socjoterapią dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie i świetlic środowiskowych poprzez otwarty konkurs 
ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów;

3.3.20 Opracowanie i wydruk gminnego informatora o instytucjach 
 i organizacjach pozarządowych i ich zakresie działania;

3.3.21Przystąpienie do kampanii społecznej Państwowej Agencji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pt. „Ciąża bez alkoholu”;

3.3.22 Organizacja i przeprowadzenie konferencji nt. płodowego zespołu 
alkoholowego;

3.3.23 Festyny rodzinne organizowane przez rady osiedli i kluby 
abstynenckie.

3.4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, 
służącej rozwiązywaniu problemów  alkoholowych

Metody:
3.4.1 tworzenie lokalnych grup eksperckich pracujących w obszarze 

uzależnień od środków psychoaktywnych;
3.4.2 wspieranie organizacji pozarządowych zaangażowanych w działalność 

na rzecz społeczności lokalnej;
3.4.3 edukacja publiczna i współpraca z mediami.

Wskaźniki osiągania celu:
3.4.4 ilość publikacji w mediach;
3.4.5 liczba stowarzyszeń i instytucji stale współpracujących z Urzędem 
Miasta Szczecin w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na  2007r.;
3.4.6 liczba zespołów konsultacyjno-eksperckich aktywnie wspierających 
realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2007r.;
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3.4.7 wykonanie budżetu na 2007;
3.4.8 wysokość środków przeznaczonych na wsparcie organizacji 
pozarządowych.

Formy pracy na terenie Gminy Miasto Szczecin:
3.4.7 Regularna współpraca z przedstawicielami mediów poprzez Biuro

      Prasowe Prezydenta Miasta oraz Wydział Zdrowia i Polityki
      Społecznej;

3.4.8  Otwarte konkursy dla organizacji pozarządowych;

3.4.9 Współpraca z innymi placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem
     problemów alkoholowych na szczeblu: gminy, województwa     
     zachodniopomorskiego oraz  regionu;

3.3.10 Przeprowadzenie kampanii medialnej w TVP 3 Oddział Szczecin na 
temat ryzyka wynikającego z nadużywania alkoholu i z informacją o 
punkcie kontaktowym Anonimowych Alkoholików Regionu 
Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

3.5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów 
określonych w art.131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem 
w charakterze oskarżyciela publicznego

Formy pracy na terenie Gminy Miasto Szczecin:
3.5.1 Działalność i finansowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania

       Problemów Alkoholowych. W roku 2007 dla uzyskania większej 
       skuteczności pracy Komisji zmieniono regulamin, który 
       w aktualnym brzmieniu przewiduje funkcjonowanie podkomisji 
       problemowych: interwencyjnej i motywacyjnej;

3.5.2 Przeprowadzenie wywiadów przez pracowników socjalnych MOPR 
wśród zgłoszonych wnioskiem osób nadużywających lub/i 
uzależnionych od alkoholu; wywiady mają na celu weryfikację 
danych opisanych we wniosku złożonym do Gminnej Komisji; 

3.5.3 Uzyskanie opinii biegłych sądowych orzekających w sprawie
       uzależnienia od alkoholu: lekarza psychiatry i psychologa; 

3.5.4 Miejska Izba Wytrzeźwień – dofinansowanie działalności instytucji;



12

3.5.5 Pokrycie kosztów sądowych związanych z przekazywaniem przez
     Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
     wniosków do sądu o wszczęcie postępowania nieprocesowego (ok. 900 
      spraw o zobowiązanie do podjęcia leczenia w zakładzie lecznictwa       
      odwykowego). 

3.6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego oraz przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu poprzez organizowanie 
i finansowanie Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie 

Formy pracy na terenie Gminy Miasto Szczecin:

3.6.1 Kontynuacja pracy w ramach konkursu ogłoszonego dla organizacji 
pozarządowych na funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej 
w Szczecinie w 2005 r. W Szczecinie CIS prowadzi 
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego –
Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości.”


