
SPRAWOZDANIE 

Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA SZCZECIN NA ROK 2021 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2021, 

zwany dalej „Gminnym Programem” został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Narodowy Program Zdrowia oraz rekomendacje 

do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 roku, wydanych przez 

Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. Gminny Program został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr 

XXIV/718/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2021 i obowiązywał w terminie od 01 stycznia 2021 r. do 31 

grudnia 2021 r.  

Na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu zabezpieczono środki z wpływów pochodzących z opłat za wydanie zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych oraz środki z tytułu zawartych porozumień z innymi gminami na realizację programu edukacyjno-

motywacyjnego realizowanego przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. 

Finansowanie częściowo opierało się także na zasobach własnych organizacji pozarządowych, ubiegających się o dotacje celowe z miasta i 

realizujących zadania zlecone w zakresie Gminnego Programu. Finansowanie zadań przewidzianych do realizacji ujęte zostało w budżecie 

miasta na 2021 rok.  

Gminny Program, stanowił kontynuację działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień realizowanych w Gminie 

Miasto Szczecin w latach ubiegłych. Zadania w obszarze uzależnień oraz integracji społecznej osób uzależnionych uwzględniały cele 

operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w Narodowym Programie Zdrowia oraz stanowiły 

część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin. Celem głównym Gminnego Programu było 

zapobieganie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych poprzez podniesienie poziomu wiedzy i świadomości szczecinianek i 

szczecinian (w szczególności dzieci i młodzieży) na temat szkodliwości ich stosowania, a także ograniczenie szkód zdrowotnych, 

społecznych oraz zaburzeń życia rodzinnego, będących następstwem spożywania alkoholu i zażywania narkotyków. Realizacja 

powyższego celu przełożyła się na zwiększenie jakości życia mieszkanek i mieszkańców Szczecina oraz zrównoważony rozwój w sferze 

społecznej, wynikający z założeń Strategii Rozwoju Szczecina 2025. Cel ten został osiągnięty poprzez podjęcie skoordynowanych działań w 

obszarze profilaktyki realizowanej na trzech poziomach (uniwersalna, selektywna, wskazująca), będącej jednym z szeregu działań służących 

ochronie zdrowia, zmierzającej do zapobiegania problemom związanym z używaniem substancji psychoaktywnych.  



W związku z ogłoszeniem w marcu 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, kontynuowano wdrożone wcześniej 

rozwiązania umożliwiające skuteczne prowadzenie działań i realizację przyjętych celów. Rozwiązania te uwzględniały zalecenia 

wydawane przez Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministra ds. zabezpieczenia społecznego. Aby zapewnić ciągłość 

oddziaływań profilaktycznych i terapeutycznych kontynuowano opracowane procedury oraz dostosowano formy prowadzonych 

działań do obowiązujących obostrzeń.  

Należy podkreślić, że istotnym warunkiem skuteczności oddziaływań profilaktycznych i czynnikiem chroniącym przed wystąpieniem zachowań 

ryzykownych i antyspołecznych jest kształtowanie prozdrowotnych postaw oraz budowanie pozytywnych więzi społecznych. W związku z tym, 

istotnym elementem programów profilaktycznych realizowanych w Gminie Miasto Szczecin, ściśle zintegrowanym z treścią przekazów 

edukacyjnych dla młodzieży, były się także działania na rzecz środowiska i rodziny, w tym rodziny pozostającej w kryzysie (prowadzenie 

placówek wsparcia dziennego, prowadzenie punktów konsultacyjnych, organizacja bezpiecznego i aktywnego czasu wolnego podczas wakacji 

połączona z prowadzeniem zajęć z elementami profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy, itd.). Gmina Miasto Szczecin zlecając 

zadania w zakresie uzależnień wymagała, aby intensyfikować działania edukacyjne wobec środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem 

szerokiej rzeszy rodziców, uświadamiające im ryzyko związane ze stosowania substancji psychoaktywnych. W celu podniesienia jakości 

realizowanych działań w 2021 roku realizowano certyfikowane projekty o naukowo potwierdzonej skuteczności, znajdujące się na 

liście programów rekomendowanych przez PARPA, m.in. „Program Wzmacniania Rodziny dla rodziców i młodzieży w wieku 10-14 lat” 

prowadzony przez organizację pozarządową, którego celami były: ograniczenie używania środków psychoaktywnych oraz innych zachowań 

problemowych w okresie dojrzewania, rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców/opiekunów i sprawowania przez nich kontroli nad 

dziećmi, rozwijanie umiejętności interpersonalnych i prospołecznych u dzieci i młodzieży, a także wzmacnianie więzi w rodzinnych oraz 

program „Trzy Koła”, którego celem było wzmocnienie więzi społecznych pomiędzy nauczycielami i uczniami, szkołą i rodzicami; rozwijanie 

pozytywnych relacji społecznych między uczniami; wzmocnienie zachowań prospołecznych uczniów, np. stawanie w obronie innych uczniów, 

udzielanie pomocy koleżeńskiej, powstrzymywanie rówieśników, którzy planują  zachowania niebezpieczne; wzmocnianie postaw i zachowań 

prozdrowotnych oraz zmniejszanie zapotrzebowania na zachowania antyzdrowotne, takie jak: picie alkoholu, palenie papierosów i inne 

zachowania ryzykowne dla zdrowia.  

Wszelkie raporty jednoznacznie wskazują, że najbardziej efektywną strategią reagowania na problemy społeczne wynikające z uzależnień jest 

wczesna profilaktyka. Krótkotrwałe działania profilaktyczne oparte wyłącznie na informowaniu o zagrożeniach wynikających ze stosowania 

substancji psychoaktywnych mogą okazać się nieskuteczne. Zatem przy realizacji działań wynikających z Gminnego Programu uwzględniono 

systematyczność i trwałość oddziaływań zapobiegawczych oraz jak najwcześniejsze kształtowanie postaw wewnętrznych o standardach 

przeciwnych niepożądanym tendencjom. Celem pokazania zagrożeń związanych z podejmowaniem zachowań ryzykownych oraz 

przedstawienia dostępnej oferty pomocowej, prowadzona była środowiskowa kampania edukacyjna skierowana do szerokiej grupy 

mieszkańców Szczecina, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży przebywającej w publicznej przestrzeni miasta. Z dotychczasowych 

doświadczeń realizatorów programów profilaktycznych wynika, że często osoby z problemem alkoholowym trudno zachęcić do udziału w 



programach pomocowych opartych jedynie na klasycznych, terapeutycznych formach pomocy. Zatem zadaniem realizatorów Gminnego 

Programu było implementowanie w prowadzonych projektach systematycznych działań opartych na alternatywnych, interesujących i 

różnorodnych formułach zajęć, mających pozytywny wpływ na wzrost motywacji ludzi do uczestnictwa w treningach oraz podniesienie 

skuteczności ich oddziaływań.  

Dostrzegając konieczność udzielania wsparcia osobom uzależnionym i współuzależnionym, Gmina Miasto Szczecin zlecała realizację zadań o 

charakterze korekcyjnym, zwiększających dostępność do pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym oraz zadań wspierających 

skierowanych do osób będących w procesie utrzymania abstynencji. Głównym celem tych działań było rozpowszechnienie lokalnej oferty 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej odnoszącej się do uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz poprawa jakości 

świadczonych usług terapeutycznych na terenie Szczecina. Dzięki prowadzonym programom naprawczym, realizowanym m.in. przez Zakłady 

Opieki Zdrowotnej (ZOZ), czy Kluby Abstynenta, zahamowano rozwój oraz ograniczono głębokość i czas trwania zachowań ryzykownych wśród 

mieszkańców Szczecina, związanych z trwałym używaniem substancji psychoaktywnych, piciem ryzykownym i szkodliwym, czy 

eksperymentowaniem z narkotykami.  

Adresatami Gminnego Programu byli głównie mieszkańcy i mieszkanki Szczecina – dzieci, młodzież, dorośli, a także całe rodziny. Łączna 

szacunkowa liczba beneficjentów (bezpośrednich i pośrednich) wyniosła kilkadziesiąt tysięcy osób. Trudność w oszacowaniu dokładnej liczby 

odbiorców Gminnego Programu wynika z faktu realizacji kampanii społecznych skierowanych do nieankietowanych mieszkańców, których 

specyfika uniemożliwia dokonanie szczegółowego pomiaru. Szczegółowe dane nt. beneficjentów konkretnych działań zostały opisane we 

wskaźnikach monitoringu. 

Na realizację zadań w 2021 r. przeznaczono kwotę w wysokości 10 327 274,05zł (słownie złotych brutto: dziesięć milionów trzysta dwadzieścia 

siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery 05/100). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, środki z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych mogą być przeznaczone wyłącznie na działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, a 

niewykorzystane w danym roku budżetowym przechodzą do wykorzystania na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie na kolejny 

rok budżetowy.  

Szczegółowy opis zrealizowanych działań wykazano poniżej. 

  



OBSZAR 1 

PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA 

Kierunki działań: 

 Wspieranie i poszerzanie oferty działań profilaktycznych, w tym programów z listy rekomendowanych przez Państwową Agencję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Warszawie. 

 Rozwój umiejętności psychospołecznych dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 Realizacja programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i nauczycieli, sprzyjających kształtowaniu postaw i zachowań 

prozdrowotnych dzieci i młodzieży. 

 Zachowanie ciągłości realizacji zadań angażujących dzieci i młodzież w alternatywne formy spędzania czasu wolnego bez korzystania  

z substancji psychoaktywnych. 

 Wczesne rozpoznawanie i krótka interwencja wobec osób pijących alkohol w sposób ryzykowny i szkodliwy. 

 Zwiększanie dostępności pomocy dla dzieci z FAS oraz ich opiekunów. 

 Zwiększanie świadomości mieszkańców Szczecina na temat szkodliwości stosowania różnego rodzaju substancji psychoaktywnych oraz 

podniesienie motywacji do kształtowania postaw prozdrowotnych. 

 Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych na temat ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu, w tym realizacja działań 

edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież. 

 Upowszechnianie wiedzy na temat szkodliwości picia alkoholu w ciąży. 

 Podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie skutecznych oddziaływań profilaktycznych. 

Lp. Zadanie Przeprowadzone działania Realizatorzy Wskaźniki 

1.1 

Organizacja działań 

profilaktycznych  

z zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniom dla 

mieszkańców Szczecina,  

w szczególności dzieci  

i młodzieży, jako forma 

zagospodarowania czasu 

wolnego oraz alternatywa 

W związku z ogłoszeniem w dniu 20 marca 
2020 r. przez Ministerstwo Zdrowia stanu 
epidemii oraz wprowadzeniem obostrzeń 
związanych z przeciwdziałaniem 
rozprzestrzenianiu się koronawirusa, z uwagi 
na charakter działań wynikających z zadania 
(m.in. wycieczki profilaktyczne, aktywne 
spędzanie czasu, zajęcia sportowe 
połączone z profilaktyką uzależnień, turnieje,  
zajęcia grupowe, spotkania plenerowe) 

X 

1) Liczba podmiotów 

realizujących zadanie – 

0 

2) Liczba programów – 0 

3) Liczba osób 

korzystających z zajęć 

profilaktycznych – 0 



dla stosowania substancji 

psychoaktywnych. 

odstąpiono od ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert. 

1.2 

Prowadzenie szkoleń  

z zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom 

społecznym, jako edukacja  

i informacja dla uczniów 

szkół średnich, ich 

nauczycieli oraz rodziców, 

na terenie miasta 

Szczecin. 

 Przeprowadzenie przez 

wykwalifikowanych specjalistów terapii 

uzależnień cyklu szkoleń dla młodzieży 

szkół średnich, ich rodziców oraz 

nauczycieli. 

 Szkolenia podzielone były na następujące 

moduły: warsztaty dla młodzieży, treningi 

psychologiczne dla młodzieży, 

konsultacje indywidualne dla młodzieży; 

zajęcia warsztatowo-wykładowe dla 

nauczycieli, konsultacje indywidualne dla 

nauczycieli; zajęcia warsztatowo-

wykładowe dla rodziców/opiekunów, 

konsultacje indywidualne dla 

rodziców/opiekunów. 

 Szkolenia dotyczyły zagadnień, takich jak: 

komunikacja interpersonalna, stres, 

tolerancja, środki psychoaktywne, 

przemoc, seksualność i choroby 

przenoszone drogą płciową. 

 Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele brali 

udział w testach wiedzy na temat 

narkotyków i innych środków 

psychoaktywnych. 

 W ramach działań wdrożono procedurę 

monitorowania jakości programu oraz 

poziomu wiedzy uczestników, poprzez 

zastosowanie narzędzi ewaluacyjnych 

 Stowarzyszenie 
Wolontariuszy „DA 
DU” 

1) Liczba podmiotów 

realizujących zadanie – 

1 

2) Liczba przeszkolonych 

osób – 487 

3) Liczba placówek,  

w których realizowano 

zadanie – 7 



przed rozpoczęciem szkoleń, w trakcie 

trwania oraz po ich zakończeniu. 

 Wzrósł poziom wiedzy na temat 

szkodliwości substancji 

psychoaktywnych, zwiększyła się 

wrażliwość na potrzeby innych ze 

szczególnym uwzględnieniem osób 

słabszych, starszych  

z niepełnosprawnościami. 

 Grupa odbiorców zwiększyła zakres 

wiedzy na temat chorób przenoszonych 

drogą płciową. 

 Uczniowie zyskali przygotowanie  

w zakresie radzenia sobie ze stresem. 

 Rodzice i nauczyciele zwiększyli swoje 

kompetencje wychowawcze. 

 Uczestnicy obeznali się w temacie norm  

i patologii w rozwoju adolescenta. 

 Wzrosły także kompetencje zawodowe 

specjalistów terapii uzależnień  

i instruktorów terapii uzależnień poprzez 

pracę superwizyjną. 

 Projekt stanowił atrakcyjną  

i kompleksową ofertę działań 

informacyjno-edukacyjnych o charakterze 

profilaktycznym, opartą o sprawdzone 

doktryny i najnowsze badania naukowe, 

poprzedzoną przeprowadzeniem rzetelnej 

diagnozy potrzeb. 

 Organizacja przeprowadziła badania 



ankietowe wśród uczestników projektu, 

potwierdzające skuteczność 

prowadzonych działań. 

1.3 

Profilaktyka selektywna 

prowadzona na rzecz 

dzieci i młodzieży – osób, 

które cechuje wysoka 

ekspozycja na czynniki 

ryzyka w odniesieniu do 

problemu alkoholowego. 

 Edukacja, poradnictwo psychologiczne  
i terapeutyczne dla dzieci i dorosłych. 

 Terapia systemowa rodzin. 

 Warsztaty edukacyjne oraz profilaktyczne 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 Treningi kompetencji społecznych oraz 
rozwoju osobistego. 

 Pomoc doradcza i terapeutyczna. 

 Warsztaty w zakresie szkodliwości 
używek. 

 Warsztaty podnoszące kompetencje 
opiekunów w zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniom dzieci i młodzieży. 

 Pomoc w socjalizacji i terapii młodzieży 
przejawiającej niepożądane zachowania 
społeczne. 

 Imprezy plenerowe,  wyjazdy dla dzieci 
młodzieży i ich opiekunów. 

 Wyjazdy profilaktyczno-terapeutyczne. 

 Diagnoza rzeczywistych potrzeb 
środowiska młodych mieszkańców nt. 
działania i szkodliwości substancji 
psychoaktywnych w kontekście 
zdrowotnym, społecznym  
i ekonomicznym. 

 Zachodniopomorski 
Oddział Towarzystwa 
Rodzin i Przyjaciół 
Dzieci Uzależnionych 
„Powrót z U” 

 Zachodniopomorska 
Fundacja Pomocy 
Rodzinie „Tęcza 
Serc” 

 

1) Liczba podmiotów 

realizujących zadanie – 

2 

2) Liczba osób 

korzystających  

z zajęć profilaktycznych 

– 120 

3) Liczba programów – 2 

1.4 

Wdrażanie i kontynuacja 

programów z zakresu 

profilaktyki selektywnej 

skierowanych do osób 

zagrożonych narkomanią: 

 Terapia indywidualna. 

 Warsztaty umiejętności. 

 Wsparcie indywidualne. 

 Poradnictwo rodzinne. 

 Wsparcie i przeciwdziałanie w nawrocie 
do zachowań ryzykownych. 

 Zachodniopomorski 
Oddział Towarzystwa 
Rodzin i Przyjaciół 
Dzieci Uzależnionych 
„Powrót z U” 

 Stowarzyszenie 

1) Liczba podmiotów 

realizujących zadanie – 

2 

2) Liczba osób 

korzystających  



dzieci, młodzieży  

i dorosłych. 

 Zwiększenie świadomości 
poszczególnych uczestników nt. brania 
narkotyków. 

 Motywowanie do podjęcia terapii i do 
pracy nad abstynencją. 

 Podniesiono poziom wiedzy na temat 
substancji psychoaktywnych. 

 Rozwijanie zdolności wychowawczych  
i sprawowania kontroli przez rodziców. 

MONAR z zajęć profilaktycznych 

– 300 

3) Liczba programów – 3 

1.5 

Profilaktyka i wparcie na 

rzecz rodzin oraz dzieci 

zagrożonych i dotkniętych 

Płodowym Zespołem 

Alkoholowym (FAS). 

 Beneficjenci uzyskali wsparcie w zakresie 
Płodowego Zespołu Alkoholowego 
poprzez diagnozę, terapię, poradnictwo  
i konsultacje. 

 Wyposażono uczestników w podstawową 
wiedzę dotyczącą rozumienia zachowań  
i możliwości udzielenia pomocy dziecku 
zagrożonemu syndromem FAS/FASD  
i jego rodzinie oraz podstawową wiedzą  
z zakresu profilaktyki FAS. 

 Odbiorcy zadania otrzymali  wsparcie  
w pełnieniu funkcji rodzicielskich oraz 
podstawową wiedzę w zakresie skutków 
spożywania alkoholu w czasie ciąży. 

 Poprzez uczestnictwo w grupie 
terapeutycznej udzielono pomocy  
w prawidłowym funkcjonowaniu systemu 
rodzinnego i przekazano podstawową 
wiedzę z zakresu pracy z dzieckiem 
FASD. 

 Kobiety w ciąży z miasta Szczecina 
otrzymały informację o szkodliwym 
wpływie alkoholu na płód. 

 Poprzez udział w zespołach 
diagnostyczno-konsultacyjnych  
i superwizjach uczestnicy podnieśli swoją 

 Zachodniopomorska 
Fundacja Pomocy 
Rodzinie „Tęcza 
Serc” 

1) Liczba placówek 

realizujących 

profilaktykę i terapię 

związaną  

z FAS – 1 

2) Liczba rodzin 

korzystających  

z oferty – 180 

3) Liczba dzieci objętych 

działaniami 

profilaktycznymi  

i terapeutycznymi – 182 

4) Liczba wykonanych 

diagnoz – 182, w tym 

czternaście rodzajów 

diagnoz 



wiedzę i umiejętności w zakresie pomocy 
dziecku z FAS/FASD i jego rodzinie. 

 Zostały przeprowadzone zajęcia 
psychoedukacyjne dla młodzieży szkolnej 
z zakresu wiedzy dotyczącej profilaktyki 
FAS. 

1.6 

Prowadzenie kampanii 

społecznych i innych 

przedsięwzięć 

informacyjno-edukacyjnych 

dotyczących problematyki 

uzależnień. 

 Realizacja kampanii informacyjno-
edukacyjnej na szczecińskich Bulwarach 
pn. „Bulwary Szczecińskie – bezpieczny  
i świadomy wypoczynek – edycja IV 
2021”. 

 Zwiększanie świadomości mieszkańców 
Szczecina na temat szkodliwości 
stosowania różnego rodzaju substancji 
psychoaktywnych oraz podniesienie 
motywacji do kształtowania postaw 
prozdrowotnych. 

 Prowadzenie działań informacyjno-
edukacyjnych na temat ryzyka szkód 
wynikających ze spożywania alkoholu,  
w tym realizacja działań edukacyjnych dla 
dorosłych w zakresie szkód wynikających 
z picia alkoholu przez dzieci i młodzież. 

 Utworzenie w okolicach Łasztowni punktu 
konsultacyjnego prowadzonego przez 
wykwalifikowanych specjalistów terapii 
uzależnień, z którego korzystały osoby 
spędzające wolny czas nad Odrą. 

 Poszerzenie działań informacyjnych  
o wsparcie w kryzysie spowodowanym 
wystąpieniem koronawirusa i choroby 
COVID-19. Podczas prowadzonych akcji 
można było skorzystać z bezpłatnych 
porad specjalistów z wykształceniem 
psychologicznym, dotyczących 

 Stowarzyszenie 
Wolontariuszy „DA 
DU” 

1) Liczba 

przeprowadzonych 

kampanii – 14 akcji 

2) Liczba odbiorców – 

3 747 



negatywnych konsekwencji długiego 
pozostawania w izolacji takich jak m.in. 
ryzykowne picie alkoholu, uzależnienie, 
symptomy przemocy wobec najbliższych, 
stany depresyjne, stany lękowe. 

 Przeprowadzenie konsultacji  
o strategiach radzenia sobie trudnymi 
sytuacjami życia codziennego 
związanymi z epidemią, w szczególności 
silnym  stresem, umiejętnością 
organizacji czasu, umiejętnością radzenia 
sobie z negatywnymi emocjami. 

 Informowanie o możliwości poszukiwania 
pomocy, a także promowanie działań 
wspierających świadczonych przez inne 
podmioty. 

1.7 

Prowadzenie 

środowiskowej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej 

w zakresie rozwiązywania 

problemów narkomanii. 

 Przeprowadzono działania  
w środowiskowe, w tym działania 
informacyjne, dystrybucja materiałów, 
motywowanie do zmiany stylu życia, 
pomoc w szukaniu rozwiązań, wspieranie 
w sytuacjach kryzysowych, informowanie 
o dostępnych formach pomocy  
i sposobach radzenia sobie z sytuacjami 
kryzysowymi. 

 Monitorowanie zjawiska narkomanii na 
terenie Miasta Szczecin  
z uwzględnieniem gromadzenia danych, 
kierowanie do placówek pomocowych. 

 Promowanie postaw prozdrowotnych. 

 Ograniczenie szkód zdrowotnych, 
społecznych i ekonomicznych wśród 
okazjonalnych użytkowników narkotyków, 
a także ograniczenie negatywnych 
powikłań (w tym zgonów, zatruć, 

 Stowarzyszenie 
Wolontariuszy „DA 
DU” 

1) Liczba podmiotów 

realizujących zadanie – 

1 

2) Liczba osób 

korzystających  

z oferty – 4 133 

3) Liczba programów – 4 



przedawkowań), zakażeń HIV i innych 
chorób zakaźnych. 

 Zwiększenie liczby osób korzystających  
z pomocy terapeutycznej. 

 Podniesienie poziomu wiedzy 
użytkowników na temat szkodliwości 
stosowania i działania substancji 
psychoaktywnych. 

 Zaktywizowanie środowiska osób 
podejmujących ryzykowane zachowania 
do zmiany stylu życia. 

 Ograniczenie popytu na narkotyki w tym 
na dopalacze poprzez profilaktykę, 
edukację oraz informację. 

 Przekazywania rzetelnej informacji  
o dostępnych na terenie miasta Szczecin 
instytucjach i organizacjach 
pozarządowych zajmujących się pomocą 
w obszarze uzależnień, HIV/AIDS oraz 
innych chorób przenoszonych drogą 
kontaktów seksualnych. 

 Działania w mediach (informacje na 
stronach WWW, FB, YouTube). 

 Działania skierowane bezpośrednio do 
odbiorcy w trakcie jego codziennej 
aktywności. 

 Organizacja ośmiu bezpłatnych 
przejazdów dla mieszkańców Szczecina 
zabytkowym tramwajem profilaktycznym, 
podczas których rozdawano ulotki 
informacyjne dotyczące środków 
psychoaktywnych i chorób 
przenoszonych drogą płciową oraz 
informacji na temat testowania  
w kierunku HIV/AIDS. 



 Umożliwienie bezpłatnych porad 
specjalistów terapii uzależnień. 

 Utworzenie ruchomego punktu 
informacyjnego, w którym uczestnicy 
mogli zaczerpnąć informację na temat 
szkodliwości środków psychoaktywnych, 
dopalaczy, alkoholu, leków, uzyskać 
informację, gdzie można było uzyskać 
pomoc, co robić w sytuacji kiedy dziecko 
sięga po narkotyki, jak zrobić testy  
w kierunku narkotyków. 

 Pozyskanie nowych wolontariuszy 
działających na rzecz rozwiązywania 
problemów uzależnień 

 Kontynuacja zadania zleconego „Linia 
Wsparcia – Porozmawiaj ze Mną” – 
telefon czynny w poniedziałki, środy  
i piątki, dedykowany osobom 
pozostającym w kryzysie związanym  
z uzależnieniem. 

 Przy telefonie dyżurował specjalista 
psychoterapii uzależnień.  

 Z telefonu korzystała młodzież, osoby 
dorosłe, seniorzy i pozostali mieszkańcy 
Szczecina, którzy potrzebowali wsparcia.  

 Tematyka prowadzonych rozmów: 
uzależnienie od narkotyków, dopalaczy  
i innych substancji psychoaktywnych, 
poszukiwanie oferty pomocowej (telefony 
od rodziców szukających pomocy dla 
swoich dzieci), problemy rodzinne, 
przemoc.  

1.8 
Zakup ulotek, broszur, 

plakatów i innych 

 Realizacja na terenie Gminy Miasto 
Szczecin ogólnopolskiej, cyklicznej 
kampanii profilaktycznej pn. „Zachowaj 

 Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 

1) Liczba sztuk 

zakupionych materiałów 



materiałów edukacyjnych 

oraz literatury i czasopism 

specjalistycznych 

związanych z realizacją 

zadań z zakresu 

przeciwdziałania 

uzależnieniom, w tym 

kontynuacja ogólnopolskiej 

kampanii profilaktycznej 

pn. „Zachowaj Trzeźwy 

Umysł” adresowanej do 

uczniów szkół 

podstawowych i średnich, 

ich opiekunów i 

nauczycieli. 

Trzeźwy Umysł”. 

 W ramach Kampanii Każda szkoła 
biorąca udział w kampanii otrzymała 
profilaktyczne materiały edukacyjne,  
w tym: 

 karty pracy dla uczniów 

 ulotki konkursowe dla uczniów 

 ulotki edukacyjne dla rodziców 

 zestawy plakatów profilaktycznych 

 plakaty na profilaktyczne eventy 
lokalne 

 dyplomy dla uczniów 

 gadżety profilaktyczne 

 scenariusze do kart pracy dla 
nauczycieli 

 dostępy do materiałów kampanii 

 dostępy do Diagnozy Społecznej 
Uczniów 

 ramach zorganizowanych w ramach 
Kampanii konkursów zostało 
nagrodzonych 23 dzieci ze 
Szczecińskich szkół 

 Ponadto, w ramach Kampanii zostały 
przeprowadzone dwa konkursy  
o tematyce profilaktyki uzależnień  
z nagrodami: 

 Indywidualny konkurs plastyczno-
literacki pn. „Szczęśliwa chwila, 
szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie” –
dla uczniów 1-8 klasy szkoły 
podstawowej. 

 Indywidualny konkurs krzyżówkowy 
pn. „Rozwiąż krzyżówkę„ – dla 
uczniów szkół podstawowych 

Alkoholowych  
w Szczecinie 

 Stowarzyszenie 
Producentów  
i Dziennikarzy 
Radiowych 

 Szkoła Podstawowa 
nr 51 w Szczecinie 

 Szkoła Podstawowa 
nr 54 w Szczecinie 

 Szkoła Podstawowa 
nr 74 w Szczecinie 

 Centrum Mistrzostwa 
Sportowego  
w Szczecinie 

 Szkoła Podstawowa 
nr 11 w Szczecinie 

 Publiczna Katolicka 
Szkoła Podstawowa, 

 Szkoła Podstawowa 
nr 3 w Szczecinie 

 Szkoła Podstawowa 
nr 37 w Szczecinie 

 Szkoła Podstawowa 
nr 28 w Szczecinie 

edukacyjnych – 14 188 

2) Liczba odbiorców – 

4 652, w tym 159 SCPU 

oraz 4 466 ZTU 

3) Liczba podmiotów, które 

brały udział w 

kampaniach – 18, w tym 

9 SCPU oraz 9 ZTU 



(indywidualny). 

1.9 

Przeprowadzenie akcji  

i szkoleń o charakterze 

prewencyjno-edukacyjnym 

skierowanych do dzieci  

i młodzieży, rodziców, 

nauczycieli oraz 

przedsiębiorców 

prowadzących sprzedaż 

napojów alkoholowych na 

terenie Gminy Miasto 

Szczecin. 

 Spotkania prewencyjno-
psychoedukacyjne dla młodzieży szkolnej 
dotyczące zdrowia psychicznego, 
szkodliwości stosowania substancji 
psychoaktywnych i innych zachowań 
ryzykownych. 

 Przeprowadzenie wykładu dla nauczycieli 
i pedagogów pn. „Uzależnienie od 
alkoholu”. 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

w Szczecinie, 

Szczecińskie Centrum 

Profilaktyki Uzależnień 

1) Liczba 

przeprowadzonych akcji 

– 9 

2) Liczba 

przeprowadzonych 

szkoleń – 9 

3) Liczba odbiorców – 179 

4) Liczba podmiotów 

uczestniczących – 3 

(nauczyciele z dwóch 

szkół podstawowych 

oraz z 

Zachodniopomorskiego 

Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli) 

OBSZAR 2 

REDUKCJA SZKÓD I REHABILITACJA (READAPTACJA I REINTEGRACJA) ZDROWOTNA, SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB  

Z PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ 

Kierunki działań: 

 Zwiększanie dostępności i podnoszenie jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia uzależnień. 

 Wspieranie realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających szkodliwie i uzależnionych od 

substancji psychoaktywnych i współuzależnionych, w tym Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA). 

 Wspieranie środowisk abstynenckich. 

 Zwiększanie oferty działań zmierzających do reintegracji i aktywizacji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od substancji 

psychoaktywnych. 

 Udzielanie specjalistycznej pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci upijają się. 

 Zapewnienie ciągłości działań edukacyjno-motywacyjnych realizowanych przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień. 

 



Lp. Zadanie  Realizatorzy Wskaźniki 

2.1 

Zapewnienie dostępu do 

bezpłatnej terapii 

uzależnienia  

i współuzależnienia dla 

dzieci, młodzieży  

i dorosłych oraz całych 

rodzin. 

Ponadstandardowa oferta terapeutyczna 
dla osób uzależnionych od alkoholu: 

 praca nad poczuciem winy 

 praca  nad poczuciem własnej wartości 

 praca nad wstydem 

 praca nad lękiem 

 jak sobie radzić ze złością 

 jak sobie radzić ze stresem 

 trening asertywnych zachowań 
 
Ponadstandardowa oferta terapeutyczna 
dla osób współuzależnionych: 

 praca nad poczuciem własnej wartości 

 jak sobie radzić ze złością 

 jak sobie radzić ze stresem 

 praca nad poczuciem winy 

 praca nad lękiem 

 praca nad wstydem 

 trening asertywnych zachowań 

 Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej 
Ośrodek Terapii 
Uzależnień od Alkoholu 

1) Liczba pacjentów 

rozpoczynających 

terapię – 514 

2) Liczba pacjentów 

kończących terapię – 

514 

3) Liczba pacjentów ze 

zdiagnozowanym 

problemem alkoholowym 

– 152 

4) Liczba programów – 14 

2.2 

Zwiększanie dostępności 

pomocy terapeutycznej  

i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od 

alkoholu  

i współuzależnionych. 

Realizacja programów specjalistycznych 

pn.: 

 „Pijana intymność – konsekwencje 

wynikające  

z życia w związku z osobą 

uzależnioną” 

 „Trudna intymność – konsekwencje 

wychowywania się w rodzinie z 

problemem uzależnienia od alkoholu” 

 „Trzeźwa męskość, czyli jak radzić 

sobie z problemami natury intymnej  

 Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ośrodek Terapii 

Uzależnień od Alkoholu 

 Niepubliczny Zakład 

Opieki 

Zdrowotnej Poradnia 

Profilaktyczno-

Społeczna "NZOZ PPS" 

1) Liczba osób 

uczestniczących w 

zajęciach 

terapeutycznych  

i postterapeutycznych – 

423 

2) Liczba placówek 

realizujących zadanie – 

2 

3) Liczba proponowanych 

zajęć – 12 



w procesie trzeźwienia” 

 „Trzeźwa kobiecość, czyli jak radzić 

sobie z problemami natury intymnej  

w procesie trzeźwienia” 

 „Mniej piję – lepiej żyję” 

 „Wpływ izolacji na relacje w rodzinie. 

Konsekwencje pandemii” 

 „Pandemia. Izolacja społeczne a moja 

trzeźwość. Jak konstruktywnie radzić 

sobie ze stresem” 

 „Terapia indywidualna” 

 „Indywidualne wsparcie dla rodziców” 

 „Terapia systemowa rodzin” 

 „Grupa psychoedukacyjna dla 

współuzależnionych” 

 „Grupa terapeutyczna dla kobiet” 

Pozostałe działania przeprowadzone  

w ramach zadania: 

 konsultacje specjalistów 

 poradnictwo i edukacja 

4) Liczba programów – 2 

2.3 

Terapia i psychoterapia 

indywidualna i grupowa 

skierowana do 

użytkowników 

narkotyków: osób 

uzależnionych  

i przyjmujących narkotyki  

w sposób szkodliwy oraz 

ich bliskich. 

 Terapia CANDIS dla osób stosujących 
marihuanę. 

 Diagnozy w zakresie uzależnienia od 
narkotyków prowadzone przez lekarza 
psychiatrę. 

 Terapia indywidualna. 

 Grupa wsparcia dla młodzieży, grupa 
wsparcia dla osób utrzymujących 
abstynencję, grupa wsparcia dla rodzin 
i bliskich osób używających. 

 Konsultacje specjalistyczne oraz 

 Stowarzyszenie MONAR 

– Poradnia Profilaktyczno-

Konsultacyjna  

w Szczecinie 

 Zachodniopomorski 

Oddział Towarzystwa 

Rodzin i Przyjaciół Dzieci 

Uzależnionych „Powrót  

z U” 

1) Liczba osób 

uczestniczących  

w zajęciach – 1 945 

2) Liczba placówek 

realizujących zadanie – 

2 

3) Liczba proponowanych 

zajęć – zrealizowano 

4 290h w ramach 

zadania 



indywidualne rozmowy motywujące. 

 Poradnictwo dotyczące zgłaszanego 
problemu, poradnictwo pierwszego 
kontaktu, poradnictwo telefoniczne, 
porady prawne, pomoc psychologiczna, 
zajęcia edukacyjno-informacyjne 

 Interwencje kryzysowe. 

 Warsztaty umiejętności 
psychospołecznych, rozwoju 
osobistego, zapobiegania nawrotom, 
umiejętności rodzicielskich. 

 Wsparcie procesu readaptacji. 

 Kierowanie do innych placówek. 

 Zajęcia informacyjno-edukacyjne. 

 Superwizja dla realizatorów działań 
terapeutycznych. 

4) Liczba programów – 2 

2.4 

Zwiększanie dostępności 

pomocy terapeutycznej  

i rehabilitacyjnej dla osób 

eksperymentujących  

z narkotykami, 

użytkowników 

problemowych  

i uzależnionych od 

narkotyków. 

Zajęcia prowadzone w ramach reintegracji 

społecznej: 

 wsparcie w formie poradnictwa 

socjalnego, rodzinnego, coachingu, 

doradztwa zawodowego, itp. 

 praca socjalna 

 spotkania społeczności Centrum 

Integracji Społecznej 

 przeprowadzanie diagnoz 

Zajęcia prowadzone w ramach reintegracji 

zawodowej: 

 grupa ogólnobudowlano-porządkowa 

 grupa stolarska 

 grupa ogrodniczo-porządkowa 

 grupa gastronomiczno-hotelarska 

 NZOZ PPS Poradnia 
Profilaktyczno-Społeczna 

1) Liczba osób 

uczestniczących  

w zajęciach 

terapeutycznych 

i postterapeutycznych – 

108 

2) Liczba placówek 

realizujących zadanie – 

1 

3) Liczba proponowanych 

zajęć – 4 

4) Liczba programów – 2 



 grupa administracyjno-biurowa 

 grupa ze specjalnością prania 

 usługi motoryzacyjne 

 pracownia obsługi technicznej 

systemów informatycznych 

Ponadto, w ramach zadania 

przeprowadzono następujące działania: 

 w ramach reintegracji zawodowej 

przyuczono do pracy  

w zawodach wg rodzaju grup 

 uczestnicy nabyli umiejętności 

posługiwania się nowoczesnymi 

technologiami, w tym informatycznymi 

 poprawiono statusu materialny 

uczestników i ich rodzin 

2.5 

Udzielanie wsparcia 

środowiskom 

abstynenckim poprzez 

prowadzenie klubu 

abstynenta na terenie 

Szczecina. 

 Poradnictwo skierowane do osób 
uzależnionych, współuzależnionych  
i DDA. 

 Pomoc, wsparcie psychologiczne  
i edukacja. 

 Pomoc w rozpoznawaniu problemu 
(autodiagnoza). 

 Elementy pracy nad budowaniem 
motywacji do podejmowania zmian. 

 Przygotowanie członków rodzin do 
rozmowy interwencyjnej. 

 Wspomaganie procesu trzeźwienia  
u osób po leczeniu odwykowym. 

 Wspieranie procesu odzyskiwania 
wiary i pewności siebie. 

 Mitingi AA (anonimowych alkoholików), 
Al-Anon (współuzależnionych) oraz 

 Szczecińskie 
Stowarzyszenie 
Abstynentów „Agora-303” 

 Stowarzyszenie Życia  
w Trzeźwości – Klub 
Abstynenta „Delta” 

 Szczecińskie Centrum 
Wspierania Rodziny 

1) Liczba działających 

klubów – 3 

2) Liczba osób 

korzystających  

z oferty – 4 705 

3) Liczba udzielonych 

porad – 4 226 

4) Liczba programów – 16 



dzieci i młodzieży (Al.-Ateen). 

 Dyżury telefoniczne oraz porady na 
miejscu dotyczące choroby 
alkoholowej, skutków nadużywania  
w kontekście zdrowotnym, społecznym, 
prawnym, ekonomicznym. 

 Warsztaty terapeutyczne grupowe, 
wyjazdowe z uwzględnieniem terapii 
rodzinnych i integracyjnych. 

 Dyżury terapeutyczne prowadzone 
przez certyfikowanego terapeutę. 

 Prowadzenie klubokawiarni dla osób 
zainteresowanych problematyką 
uzależnień. 

 Prowadzenie spotkań informacyjno-
edukacyjnych. 

 Organizacja spotkań mających na celu 
rozwój duchowy pomagających 
utrwaleniu życia w trzeźwości. 

 Stworzenie warunków dla działalności 
grup samopomocowych pracujących na 
programie 12-tu kroków (AA, Al.-Anon) 
i innych. 

 Udzielanie porad prawnych. 

 Spotkania z terapeutą (warsztaty, 
prelekcje, szkolenia). 

 Pomoc innym organizacjom. 

 Wideokonferencje grupowe on-line  
w ramach profilaktyki uzależnień. 

 Programy pomocowe dla rodzin 
alkoholików. 

 Prowadzenie konsultacji e-mailowych 
przez psychologów, terapeutów, 
specjalistów terapii uzależnień. 



2.6 

Integracja zawodowa  

i społeczna osób 

zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym poprzez 

dofinansowanie Centrum 

Integracji Społecznej. 

Zajęcia prowadzone w ramach reintegracji 

społecznej: 

 wsparcie w formie poradnictwa 

socjalnego, rodzinnego, coachingu, 

doradztwa zawodowego, itp. 

 praca socjalna 

 spotkania społeczności Centrum 

Integracji Społecznej 

 przeprowadzanie diagnoz 

 

4C Centrum Ekonomii Społecznej 

 Zajęcia prowadzone w ramach 

reintegracji zawodowej: 

a) grupa ogólnobudowlano-stolarska 

b) grupa gastronomiczno-kawiarniana 

c) grupa biurowo-administracyjna 

 

SOS dla Rodziny 

 Zajęcia prowadzone w ramach 

reintegracji zawodowej: 

a) grupa ogrodniczo-porządkowa 

b) grupa gastronomiczno-hotelarska 

c) grupa biurowo-administracyjna 

d) grupa usług pralniczych 

e) pracownia obsługi pojazdów 

samochodowych 

f) grupa ogólnobudowlano-

porządkowa 

g) grupa opiekunów osób starszych  

i z niepełnosprawnościami 

 Stowarzyszenie „SOS dla 
Rodziny” 

 4C Ekonomii Społecznej 

1) Liczba osób 

korzystających  

z CIS – 110 

2) Liczba osób, które 

podjęły zatrudnienie – 3 

3) Liczba osób, które 

ukończyły zajęcia w CIS 

– 61 



h) grupa stolarska 

 
Ponadto, w ramach zadania 
przeprowadzono następujące działania: 

 w ramach reintegracji zawodowej 

przyuczono do pracy  

w zawodach wg rodzaju grup 

 uczestnicy nabyli umiejętności 

posługiwania się nowoczesnymi 

technologiami, w tym informatycznymi 

 poprawiono statusu materialny 

uczestników i ich rodzin 

2.7 

Reintegracja społeczna 

osób bezdomnych  

z problemem uzależnień. 

 Celem zadania było zabezpieczenie 
podstawowych potrzeb mieszkańców 
Gminy Miasto Szczecin, którzy we 
własnym zakresie nie są w stanie ich 
zaspokoić. 

 W ramach zadania realizowane były 
następujące formy usług: 
a) Noclegownia - pomoc całoroczna, 

zapewnienie tymczasowego 
schronienia w postaci miejsca do 
spania w ogrzewanym 
pomieszczeniu. 
Okres świadczenia usługi: cały rok, 
przez 7 dni w tygodniu w 
godzinach: 
od 1 października do 31 marca od 
18:00 do 8:00 
od 1 kwietnia do 30 września od 
19:00 do 7:00. 
Zakres usług: 

 Umożliwienie spożycia posiłku 
i zapewnienie gorącego 

 Stowarzyszenie „Feniks” 

 Caritas Archidiecezji 
Szczecińsko-Kamieńskiej 

 Stowarzyszenie „Złoty 
Wiek” 

1) Liczba placówek dla 

bezdomnych – 5 

(schroniska, 

noclegownie) 

2) Liczb dostępnych miejsc  

w placówkach – 410 

(zima), 365 (lato) 

3) Liczba osób 

korzystających  

z placówek dla 

bezdomnych – 455 

4) Liczba osób 

korzystających z 

Pogotowia Zimowego – 

88 



napoju. 

 Umożliwienie skorzystania  
z prysznica oraz wymiany 
odzieży. 

 Zapewnienie możliwości 
wymiany odzieży. 

 
b) Schronisko - pomoc całoroczna. 

Okres świadczenia usługi: 
Schronisko świadczy usługi przez 
cały rok, przez 7 dni w tygodniu. 
Zakres usług: 

 Zapewnienie możliwości 
całodobowego przebywania  
w schronisku, w tym 
zapewnienie miejsca do 
spania w ogrzewanym 
pomieszczeniu. 

 Umożliwienie spożycia posiłku 

 Umożliwienie skorzystania  
z prysznica, wymiany odzieży. 

 Umożliwienie prania i suszenia 
odzieży. 

 Zapewnienie informacji  
o dostępnych formach 
pomocy, a w razie potrzeby 
pomoc w jej zorganizowaniu. 

 Zapewnienie usług 
aktywizacyjnych  
i profilaktycznych 
ukierunkowanych na 
wzmacnianie aktywności 
społecznej, uzyskanie 
samodzielności życiowej  
i wyjście z bezdomności  



i uzależnienia 

 Wzmacnianie aktywności 
społecznej realizowane m.in. 
poprzez trening umiejętności 
samodzielnego wypełniania ról 
społecznych; trening 
umiejętności 
interpersonalnych  
i umiejętności rozwiązywania 
problemów; uczestnictwo  
w grupach wsparcia. 

 Uzyskanie samodzielności 
życiowej i wyjście  
z bezdomności realizowane 
m.in. poprzez zajęcia 
przygotowujące do podjęcia 
zatrudnienia; trening 
gospodarowania własnym 
budżetem; trening 
prowadzenia gospodarstwa 
domowego; uczestnictwo  
w zajęciach centrum lub klubu 
integracji społecznej. 

 
c) Schronisko z usługami 

0piekuńczymi - pomoc całoroczna. 
Okres świadczenia usługi: przez 
cały rok, przez 7 dni w tygodniu. 
 
Zakres usług: 

 Zapewnienie możliwość 
całodobowego przebywania  
w schronisku, w tym 
zapewnienie miejsca do 
spania w ogrzewanym 



pomieszczeniu. 

 Zapewnienie całodziennego 
wyżywienia w formie dwóch 
posiłków: śniadań i kolacji. 

 Umożliwienie spożycia posiłku 
w pokoju mieszkalnym,  
a w razie potrzeby – 
karmienie. 

 Umożliwienie skorzystania  
z prysznica, wymiany odzieży. 
W miarę potrzeby pomoc  
w myciu, kąpaniu i ubieraniu 

 Opieka higieniczna. 

 Zapewnienie usług 
opiekuńczych w wydzielonym 
pomieszczeniu. 

 Umożliwienie prania i suszenia 
odzieży. 

 Niezbędna pomoc  
w załatwianiu spraw 
osobistych. 

 Zapewnienie pomocy  
w korzystaniu ze świadczeń 
zdrowotnych przysługujących 
na podstawie odrębnych 
przepisów. 

 Zapewnienie usług 
aktywizacyjnych 
ukierunkowanych na 
wzmacnianie aktywności 
społecznej. 

 Wzmacnianie aktywności 
społecznej realizowane 
poprzez trening umiejętności 
samodzielnego wypełniania ról 



społecznych; trening 
umiejętności 
interpersonalnych  
i umiejętności rozwiązywania 
problemów; uczestnictwo  
w grupach wsparcia. 
 

 
d) Pogotowie zimowe - pomoc 

doraźna. 

 Zapewnienie całodobowej 
dyspozycyjności placówki  
udzielającej schronienia  
w okresie zimowym, tj. od  
1 listopada do 31 marca  
i gotowości do przyjęcia w tym 
okresie osób zagrożonych 
zamarznięciem. 

 Organizacja okresowych 
patroli wizytujących tradycyjne 
miejsca pobytu osób  
w kryzysie bezdomności  
i podejmowanie w tym 
zakresie interwencji. 

 Podejmowanie interwencji  
i patroli w środowisku  
w przypadku uzyskania 
informacji o  pobycie   
w kryzysie bezdomności  
w warunkach zagrażających 
ich życiu. 

 Zapewnienie w razie potrzeby 
przewozu osób w kryzysie 
bezdomności. 

 Motywowanie osób do zmiany 



dotychczasowego trybu życia  
i skorzystania z możliwości 
schronienia. 

 Przygotowanie ulotek  
i informacji o możliwościach 
uzyskania pomocy przez 
osoby w kryzysie 
bezdomności i ich 
rozprowadzanie oraz 
propagowanie informacji  
o możliwości uzyskania 
schronienia, w szczególności 
w środowisku przebywania 
osób w kryzysie bezdomności. 

 Bieżące informowanie 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Szczecinie  
o przyjętych osobach  
i pozostawanie w stałej 
współpracy z MOPR  
w zakresie zabezpieczenia 
potrzeb w kryzysie 
bezdomności w okresie 
funkcjonowania pogotowia 
zimowego. 

2.8 

Realizacja programów 

edukacyjno-

motywacyjnych oraz 

prowadzenie wstępnych 

rozmów terapeutycznych 

oraz prowadzenie grup 

wsparcia. 

 Wstępne diagnozowanie obszaru 
problemowego pacjenta 
Szczecińskiego Centrum Profilaktyki 
Uzależnień. 

 Rozpoznawanie wzoru spożywania 
alkoholu ryzykowny, szkodliwy, 
wykazujący wyraźne cechy 
uzależnienia). 

 Diagnozowanie problemów całej 
rodziny. 

 Szczecińskie Centrum 
Profilaktyki Uzależnień 

1) Liczba osób 

nietrzeźwych 

przebywających w 

SCPU – 2 429 

2) Liczba osób 

korzystających  

z programu edukacyjno-

motywacyjnego – 2 429 

3) Liczba osób, z którymi 



 Motywowanie do zmiany zachowań  
i zmiany stylu życia i skorzystania  
w tym celu ze specjalistycznej pomocy. 

 Edukacja osób zagrożonych 
uzależnieniem i zwiększanie ich 
odpowiedzialności w tym zakresie. 

 Dostarczanie bliskim, opiekunom 
nieletnich informacji o przebiegu 
choroby alkoholowej, wiedzy  
o współuzależnieniu, wskazywanie 
możliwości wsparcia w innych 
placówkach zajmujących się 
pomaganiem rodzinom osób 
uzależnionych. 

 Telefon zaufania (czynny od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
09:00-14:00). 

 Dystrybucja ulotek, kart i broszur 
informacyjnych o tematyce uzależnień 
(z uwagi na trwająca epidemię COVID-
19 dystrybucja odbywała się głównie na 
terenie Szczecińskiego Centrum 
Profilaktyki Uzależnień, w punkcie 
konsultacyjnym oraz w ograniczonym 
zakresie  w szkołach i w podmiotach 
współpracujących z SCPU/GKRPA. 

 Prowadzenie z pacjentami po ich 
wytrzeźwieniu rozmów i wywiadów 
diagnozujących, uświadamiających 
szkodliwość nadużywania alkoholu, 
motywujących do zaprzestania,  
a przynajmniej ograniczenia 
spożywania alkoholu. 

 Wskazywanie dostępnych na terenie 
zamieszkania pacjenta instytucji, grup 

przeprowadzono 

wstępne rozmowy 

terapeutyczne – 2 173 

4) Liczba osób 

korzystających  

z grup wsparcia – 246 



samopomocowych mogących pomóc  
w zwalczaniu nałogu,  
z uwzględnieniem obostrzeń 
związanych z przeciwdziałaniem 
rozprzestrzeniania się COVID-19. 

2.9 

Dofinansowanie pomocy 

świadczonej przez SCPU 

w ramach opieki nad 

osobami bezdomnymi  

z problemem 

alkoholowym. 

 Prowadzenie ogrzewalni dla osób 
bezdomnych z problemem 
alkoholowym, pragnących schronić się 
przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi zapewnia 
całodobowe wsparcie w okresie od  
1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 
r. 

 Do dyspozycji osób korzystających  
z placówki przeznaczonych jest 17 
miejsc siedzących, toalety oraz 
łazienka z prysznicem i przebieralnią. 

 W czasie pobytu osoby mogły spożyć 
ciepły napój, dokonać niezbędnych 
czynności higienicznych oraz przebrać 
się czy dokonać dezynfekcji lub 
dezynsekcji. 

 Korzystanie z ogrzewalni było 
dobrowolne i nie wymagało 
skierowania. 

 Korzystanie z ogrzewalni wiązało się  
z akceptacją obowiązującego 
regulaminu. 

 Prowadzenie ogrzewalni odbywało się 
w pełnym reżimie sanitarnym  
z uwzględnieniem zaleceń 
wydawanych przez Ministra Zdrowia, 
Ministra ds. Zabezpieczenia 
Społecznego, Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego. 

 Szczecińskie Centrum 
Profilaktyki Uzależnień 

1) Liczba osób 

korzystających  

z ogrzewalni – 179 

(4 793 pobyty) 

2) Liczba osób objętych 

działaniami 

profilaktycznymi 

(rozmowa  

z psychologiem, 

terapeutą itp.) – 117 



 Wsparcie terapeutyczne, wstępne 
rozpoznanie problemów klienta  
i motywowanie go o zwrócenie się po 
pomoc oraz pokierowanie go do 
właściwych miejsc, które tej pomocy 
udzielają – w tym: punkt konsultacyjny 
w SCPU (pomoc terapeutyczna, 
prawna, z zakresu pomocy społecznej). 

2.10 

Sprawowanie opieki nad 

osobami nietrzeźwymi,  

w tym udzielanie 

podstawowej pomocy 

medycznej. 

 W roku 2021 w Szczecińskim Centrum 
Profilaktyki Uzależnień 
przeprowadzono łącznie 2429 porad, 
sesji, konsultacji terapeutycznych. 

 310 osób skorzystało z możliwości 
rozmowy i kontaktu za pośrednictwem 
telefonu zaufania. 

 Przedmiotem konsultacji było wstępne 
diagnozowanie problemów związanych  
z nadużywaniem alkoholu i innych 
środków psychoaktywnych, 
motywowanie do pozytywnych zmian 
życiowych (głównie abstynencji), 
pomoc przy wyborze form terapii, 
informowanie o placówkach terapii 
uzależnień w miejscu zamieszkania. 

 Każdemu pacjentowi Działu Pomocy 
Osobom Nietrzeźwym-Izba 
Wytrzeźwień udzielana była 
podstawowa pomoc medyczna. 

 Szczecińskie Centrum 
Profilaktyki Uzależnień 

1) Liczba osób objętych 

opieką w SCPU – 2 429 

2) Liczba osób, którym 

udzielono podstawowej 

pomocy medycznej – 

2 429 

2.11 

Dofinansowanie 

dodatkowych działań 

związanych z profilaktyką 

uzależnień realizowaną 

przez SCPU. 

 Kontakt z pracownikami 
Szczecińskiego Centrum Profilaktyki 
Uzależnień dodatkowo za 
pośrednictwem komunikatorów 
wizyjnych (konsultacje, porady itp.). 

 Profilaktyka prowadzona jest poprzez 
prowadzenie telefonu zaufania oraz 

 Szczecińskie Centrum 
Profilaktyki Uzależnień 

1) Liczba programów 

profilaktycznych – 3 

2) Liczba odbiorców 

programów 

profilaktycznych – 

kilkadziesiąt osób 



szkoleń dla młodzieży, nauczycieli  
i rodziców szczecińskich szkół i uczelni. 

 Ponadto, współpraca z młodzieżą  
w ramach wolontariatu  
(w ograniczonym zakresie). Pomimo 
stanu epidemii, do działań 
prowadzonych przez Szczecińskie 
Centrum Profilaktyki Uzależnień  
włączyły się szczecińskie szkoły, 
uczelnie, osoby prywatne i firmy 
(zbiórki). 

 Każdy pacjent jednostki informowany 
był o negatywnych skutkach 
spożywania alkoholu oraz wskazywane 
były miejsca w których może uzyskać 
profesjonalną pomoc. 

2.12 

Umożliwienie 

przeprowadzenia 

bezpłatnych badań na 

zawartość alkoholu  

w organizmie. 

 Od 2018 r. istnieje możliwość 
bezpłatnego badania pomiaru stężenia 
alkoholu w wydychanym powietrzu. 

 Badanie dokonywane jest w siedzibie 
Szczecińskiego Centrum Profilaktyki 
Uzależnień. 

 Szczecińskie Centrum 
Profilaktyki Uzależnień 

Liczba przeprowadzonych 

badań – 44 

OBSZAR 3 

DZIAŁANIA NA RZECZ RODZIN Z PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY 

Kierunki działań: 

 Zwiększanie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem alk. 

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

przemocą. 

 Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej skierowanej do dzieci z rodzin  

z problemem alkoholowym. 

 Podejmowanie działań interwencyjnych i edukacyjnych adresowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 Stwarzanie innych, alternatywnych form pomocy rodzinie, np. w postaci prowadzenia placówek wsparcia dziennego i organizacji 



wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień. 

Lp. Zadanie  Realizatorzy Wskaźniki 

3.1 
Prowadzenie placówek 

wsparcia dziennego. 

 Wsparcie rodziny poprzez zapewnienie 
opieki i wychowania dzieciom oraz 
młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. 

 Prowadzenie placówek wsparcia 
dziennego, placówek opiekuńczo-
wychowawczych wsparcia dziennego  
w formie opiekuńczej, specjalistycznej, 
pracy podwórkowej lub w formie 
łączonej, których działania mają na 
celu zapobieganie niedostosowaniu 
społecznemu w wyniku oddziaływań 
opiekuńczych, wychowawczych, 
edukacyjnych oraz terapeutycznych. 

 Placówka typu opiekuńczego 
zapewniała: 
• zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, 
• pomoc w nauce, 
• organizację czasu wolnego, 
zabawę, zajęcia sportowe, rozwój 
zainteresowań. 

 Placówka typu specjalistycznego  
zapewniała: 

 zajęcia socjoterapeutyczne, 
terapeutyczne, korekcyjne, 
kompensacyjne, logopedyczne; 

 diagnozowanie sytuacji dziecka  
i rodziny oraz realizację 
indywidualnych programów 

 Stowarzyszenie Przyjaciół 
Duszpasterstwa 
Akademickiego "Razem" 

 Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci 
Zachodniopomorski 
Oddział Regionalny  
w Szczecinie 

 Salezjańskie 
Stowarzyszenie 
Wychowania Młodzieży 

 Zachodniopomorski 
Oddział Okręgowy 
Polskiego Czerwonego 
Krzyża w Szczecinie 

 Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Jana Bosko w 
Szczecinie 

 Świetlica Środowiskowa 
przy Domu Zakonnym 
Towarzystwa 
Salezjańskiego 

 Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich Archidiecezji 
Szczecińsko – 
Kamieńskiej 

 Caritas Archidiecezji 
Szczecińsko-Kamieńskiej 

 Chorągiew 
Zachodniopomorska 

1) Liczba miejsc w 

placówkach wsparcia 

dziennego – 812 

2) Liczba osób 

korzystających ze 

wsparcia placówek – 

680 



korekcyjnych, psychokorekcyjnych  
i psychoprofilaktycznych; 

 pomoc w nauce. 

 Placówka w formie podwórkowej 
zapewniała działania animacyjne  
i socjoterapeutyczne. 
 

 Prowadzono działania z zakresu 
profilaktyki uzależnień i wspierania 
rodziców w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych. 

 Stworzenie całościowego systemu 
działań na rzecz dziecka oraz rodziców 
przy współpracy z asystentami rodziny  
i pracownikami socjalnymi Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Szczecinie i innymi podmiotami 
pomagającymi dziecku i rodzinie na 
terenie miasta Szczecin. 

 Placówki Wsparcia Dziennego 
funkcjonowały zgodnie  
z rekomendacjami Ministra Zdrowia, 
Ministra ds. Zabezpieczenia 
Społecznego oraz Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi 
przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się 
COVID-19. 

 

Związku Harcerstwa 
Polskiego 

 Stowarzyszenie 
„Zrozumieć” 

3.2 

Wspieranie rodziny  

i systemu pieczy 

zastępczej  

w wykonywaniu funkcji 

 Wspierano rodziny przeżywające 
trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczej, zagrożone 
ograniczeniem lub pozbawieniem praw 
rodzicielskich i umieszczeniem dziecka 

 Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich Archidiecezji 
Szczecińsko-Kamieńskiej 

 Fundacja Kultury  
i Aktywności Lokalnej 

1) Liczba podmiotów 

świadczących wsparcie 

– 6 

2) Liczba osób 



opiekuńczo-

wychowawczej, w tym 

rodziny z problemem 

przemocy. 

w pieczy zastępczej. 

 Wspierano rodziny biologiczne  
z dziećmi umieszczonymi w pieczy 
zastępczej. 

 Wspierano rodziny z problemem 
alkoholizmu i przemocy poprzez 
mediacje, poradnictwo specjalistyczne, 
w tym prawne, pedagogiczne, 
psychiatryczne, rodzinne  
i psychologiczne, organizację grup 
wsparcia oraz terapie indywidualne  
i rodzinne. 

 Przeprowadzono cykl szkoleń 
skierowanych do par małżeńskich  
i partnerskich posiadających dzieci,  
w szczególności par objętych 
wsparciem Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie oraz par dotkniętych 
problemem alkoholizmu i przemocy, 
znajdujących się w sytuacji kryzysowej, 
w tym przed decyzją o rozwodzie,  
a pragnących uchronić rodzinę przed 
rozpadem 

 Podniesiono umiejętności opiekuńczo-
wychowawczych rodzin w kryzysie 
poprzez: 

 poradnictwo prawne 

 poradnictwo pedagogiczne 

 poradnictwo psychologiczne 

 poradnictwo psychiatryczne 

 poradnictwo rodzinne 

 działania specjalisty ds. przemocy 
w rodzinie 

 działania specjalisty ds. przemocy  
i alkoholizmu w rodzinie 

„Prawobrzeże” 

 Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci 
Zachodniopomorski 
Oddział Regionalny 

 Szczecińskie Centrum 
Wspierania Rodziny 

 Zachodniopomorskie 
Stowarzyszenie 
Mediatorów 

 Zachodniopomorska 
Fundacja Pomocy 
Rodzinie „Tęcza Serc” 

 

korzystających  

z oferowanych form 

wsparcia – ok. 1 491 

3) Liczba programów – 8 



 działania mediatora 

 działania kuratora 

 działania seksuologa/terapeuta 
systemowego 

 prowadzenie grupy wsparcia 

 realizacja warsztatów, wykładów, 
szkoleń dedykowanym członkom 
rodzin w kryzysie 

 terapię indywidualną, grupową, 
rodzinną 

 dyżur w ramach pierwszego 
kontaktu 

3.3 

Organizacja wypoczynku 

letniego z elementami 

profilaktyki uzależnień, 

terapii wspomagającej 

rozwój dziecka dla dzieci  

z rodzin z problemem 

uzależnień i przemocy. 

 W związku z ogłoszeniem w dniu 20 
marca 2020 r. przez Ministerstwo 
Zdrowia stanu epidemii oraz 
wprowadzeniem obostrzeń związanych  
z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu 
się koronawirusa, zmodyfikowano 
pierwotne założenia zadania, 
dostosowując je do wytycznych oraz 
ogłoszono otwarty konkurs ofert na 
realizację zadania publicznego pn. 
„Organizacja bezpiecznego  
i aktywnego czasu wolnego podczas 
wakacji połączona z prowadzeniem 
zajęć z elementami profilaktyki 
uzależnień oraz przeciwdziałania 
przemocy dla uczestników placówek 
wsparcia dziennego funkcjonujących 
na terenie Gminy Miasto Szczecin”. 

 Celem działań było stworzenie 
warunków bezpiecznego i aktywnego 
spędzania czasu wolnego dzieci  
i młodzież objętych opieką  
i wychowaniem w placówkach wsparcia 

 

 Stowarzyszenie Przyjaciół 
Duszpasterstwa 
Akademickiego "Razem" 

 Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci 
Zachodniopomorski 
Oddział Regionalny  
w Szczecinie 

 Stowarzyszenie 
„Zrozumieć” 

 Caritas Archidiecezji 
Szczecińsko-Kamieńskiej 

1) Liczba dzieci biorących  

w udział w wypoczynku 

letnim – 269 

2) Liczba podmiotów 

organizujących 

wypoczynek  

z elementami profilaktyki 

– 4 

3) Liczba programów – 5 



dziennego funkcjonujących na terenie 
Szczecina podczas wakacji, w tym 
wskazanie wartościowego  
i efektywnego sposobu spędzania 
czasu wolnego, nabywania 
umiejętności zdrowej rywalizacji, 
pokonywania słabości i kompleksów 
oraz alternatywnych możliwości 
wyładowania swoich emocji, bez 
stosowania przemocy. 

 Przeciwdziałanie uzależnieniom  
i przemocy w rodzinie, m.in. poprzez 
uczestnictwo w zajęciach: 
profilaktycznych, socjoterapeutycznych, 
kulturalno-oświatowych i sportowo-
rekreacyjnych. 

3.4 

Utrzymanie zatrudnienia 

pracowników 

realizujących zadania  

z zakresu 

przeciwdziałania 

uzależnieniom  

i przemocy  

i koordynatorów 

lokalnych w MOPR. 

 W ramach zadania prowadzono 
działania profilaktyczne i edukacyjne 
oraz udzielano wsparcia ofiarom  
i osobom doświadczającym 
przemocy w rodzinie oraz osobom 
uwikłanym w uzależnienia. 

 Stosowano procedurę „Niebieskiej 
Karty”. 

 Objęto wsparciem 2 122 dzieci i 4 653 
dorosłych podczas pracy w środowisku. 

 Udzielono 13 353 konsultacji. 

 Pracownicy socjalni uczestniczyli w 354 
interwencjach. 

 W 2021 roku zostało 
usamodzielnionych 1 177 rodzin. 

 Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Szczecinie 

1) Liczba dorosłych 

objętych wsparciem – 4 

653 

2) Liczba dzieci objętych 

wsparciem – 2 122 

3) Liczba konsultacji – 

13 353 

4) Liczba interwencji – 354 

5) Liczba rodzin 

usamodzielnionych – 1 

177 

3.5 
Zapewnienie profesjonalnej pomocy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom  

i przemocy w rodzinie 

3.5.1 Prowadzenie i tworzenie 
Prowadzone działania w Punktach 
Konsultacyjnych: 

 Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Szczecinie 

1) Liczba prowadzonych 



punktów konsultacyjnych 

ds. uzależnień  

i przemocy. 

 diagnozowanie problemów w zakresie 
uzależnień i przemocy w rodzinie 

 planowanie pomocy i udzielenie 
wsparcia dla osób z uzależnieniem, ich 
rodzin i bliskich 

 zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 
u osób uwikłanych w przemoc 

 udzielanie osobom i rodzinom 
konsultacji oraz porad terapeutycznych, 
socjalnych i profilaktycznych  
w sprawach uzależnień i przemocy 

 wspomaganie osób pijących 
ryzykownie i szkodliwie w podjęciu 
decyzji w sprawie zmiany szkodliwego 
wzoru picia 

 podnoszenie poziomu wiedzy  
i wrażliwości społecznej na problem 
przemocy wobec kobiet 

 prowadzenie działalności informacyjnej  
i edukacyjnej w zakresie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów uzależnień 
i przemocy w rodzinie, skierowanych 
do różnych grup odbiorców i środowisk 

 motywowanie osób 
współuzależnionych do ewentualnego 
podjęcia psychoterapii w zakładach 
lecznictwa odwykowego 

 udzielanie wsparcia osobom po 
zakończonej psychoterapii poprzez 
rozmowy podtrzymujące lub udział  
w grupach wsparcia 

 inicjowanie interwencji w przypadku 
rozpoznania zjawiska przemocy  
w rodzinie poprzez udzielanie 
stosownego wsparcia i informacji  

 Szczecińskie Centrum 
Profilaktyki Uzależnień 

 

punktów konsultacyjnych 

– 7 

2) Liczba utworzonych 

punktów konsultacyjnych 

– 0 

3) Liczba osób, które 

skorzystały  

z porad w punktach 

konsultacyjnych – 2 431 



o możliwościach uzyskania pomocy  
i powstrzymania przemocy 

 gromadzenie aktualnych informacji  
o miejscach pomocy oraz 
kompetencjach służb i instytucji  
z terenu gminy, zajmujących się 
systemową pomocą dla rodziny 

 współdziałanie z innymi podmiotami 
zajmującymi się rozwiązywaniem 
problemów uzależnień oraz 
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

 współpraca z lokalnymi mediami 
 
Punkty Konsultacyjne udzielają wsparcia: 

 osobom doznającym przemocy  
w rodzinie lub stosującym przemoc 
wobec członków rodziny 

 dzieciom z rodzin dotkniętych 
przemocą lub alkoholizmem rodziców 

 osobom uzależnionym 

 osobom współuzależnionym 

 osobom będącym w kryzysie 

3.5.2 

Realizacja w punkcie 

konsultacyjnym przez 

pracowników MOPR 

programu pn. „Złość nie 

jest zła – czyli jak radzić 

sobie z negatywnymi 

emocjami”. 

Przeprowadzono dwie edycje cyklicznego 
programu pn. „Złość nie jest zła – czyli jak 
radzić sobie z negatywnymi emocjami”,   
w ramach których zrealizowano moduły: 

 grupa rozwoju osobistego dla osób 
doznających przemocy w rodzinie – 
program edukacyjno-profilaktyczny 
– warsztat dla osób doznających 
przemocy domowej 

 grupa – warsztaty dla rodziców pn. 
„Bunt nastolatka – jak sobie 
radzić?” – program edukacyjno-
profilaktyczny dla rodziców dzieci  

 Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Szczecinie 

1) Liczba  

przeprowadzonych 

warsztatów – 10 

2) Liczba osób 

korzystających z 

poszczególnych 

modułów warsztatów: 

 
I edycja: 
grupa 6-9 lat: 18 osób 
grupa 10-14 lat: 12 osób 
grupa 14-17 lat: 14 osób 



w okresie dorastania (13-19) – 
grupy radzenia sobie z emocjami 
dla dzieci w wieku 6-9 lat, dzieci  
i młodzieży w wieku 10-14 lat oraz 
młodzieży w wieku 14-18 lat. 

 
Program edukacyjno-
profilaktyczny – warsztaty 
dla osób doznających 
przemocy domowej – 10 
osób 
 
Warsztaty dla rodziców pn.  
„Bunt nastolatka – jak sobie 
radzić” – pogram 
edukacyjno-profilaktyczny 
dla rodziców dzieci w 
okresie dorastania (13-19) – 
7 osób 
 
II edycja 
grupa 6-9 lat: 12 osób 
grupa 10-14 lat: 10 osób 
grupa 14-17 lat: 11 osób 
 
Program edukacyjno-
profilaktyczny – warsztaty 
dla osób doznających 
przemocy domowej – 13 
osób 

 

Warsztaty dla rodziców pn. 
„Bunt nastolatka – jak sobie 
radzić” – program 
edukacyjno-profilaktyczny 
dla rodziców dzieci w 
okresie dorastania (13-19) – 
15 osób 

3.5.3 
Zapewnienie 

funkcjonowania 
Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego 
jest integrowanie i koordynowanie działań 

 Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Szczecinie 

1) Liczba spotkań zespołu 

interdyscyplinarnego – 5 



interdyscyplinarnego 

zespołu ds. 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

podmiotów oraz specjalistów w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  
w szczególności przez: 

 diagnozowanie problemu przemocy  
w rodzinie 

 podejmowanie działań w środowisku 
zagrożonym przemocą w rodzinie 
mających na celu przeciwdziałanie 
temu zjawisku 

 inicjowanie interwencji w środowisku 
dotkniętym przemocą w rodzinie 

 rozpowszechnianie informacji  
o instytucjach, osobach  
i możliwościach udzielenia pomocy  
w środowisku lokalnym. 

 inicjowanie działań w stosunku do osób 
stosujących przemoc w rodzinie 

Do zadań grup roboczych należy,  
w szczególności: 

 opracowanie i realizacja planu pomocy  
w indywidualnych przypadkach 
wystąpienia przemocy w rodzinie 

 monitorowanie sytuacji rodzin, w 
których dochodzi do przemocy oraz 
rodzin zagrożonych wystąpieniem 
przemocy 

 dokumentowanie działań 
podejmowanych wobec rodzin, w 
których dochodzi do przemocy oraz 
efektów tych działań 

2) Liczba grup roboczych – 

1 968 

3) Liczba zgłoszonych 

„Niebieskich Kart” – 

1 201 

4) Liczba zamkniętych 

„Niebieskich Kart” – 

1 251 

5) Liczba osób objętych 

wsparciem – 3 805 

3.5.4 

Zapewnienie schronienia 

dla osób i rodzin  

z dziećmi,  

w szczególności ofiar 

 Zadanie polegało na zapewnieniu 
schronienia dla osób i rodzin z dziećmi, 
w szczególności ofiarom przemocy  
w rodzinie. 

 Hostel jest miejscem czasowego 

 Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Szczecinie 

1) Liczba osób 

korzystających ze 

schronienia – 19 

2) Liczba osób objętych 



przemocy w rodzinie. pobytu dla osób, które znalazły się  
w kryzysowej sytuacji życiowej, którym 
potrzebne jest czasowe odizolowanie 
od sprawcy przemocy. 

 Odbiorcami zadania są osoby 
kierowane przez pracowników Działu 
Interwencji Kryzysowej Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie do miejsca 
schronienia w sytuacji zagrożenia 
przemocą w rodzinie oraz przebywały 
w tym miejscu do czasu unormowania 
ich sytuacji. 

 Wszystkie osoby przebywające  
w Hostelu miały możliwość 
skorzystania ze wsparcia 
psychologicznego, spotkań 
indywidualnych i grupowych w Sekcji 
Terapii i Profilaktyki Działu Interwencji 
Kryzysowej Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie. 

 Na terenie Hostelu odbywały się 
cyklicznie spotkania grupowe dla 
mieszkańców, tj. grupa 
psychoedukacyjna dla osób 
doznających przemocy w rodzinie oraz 
grupa dla dzieci i młodzieży. 

 W celu rozwiązania problemów 
związanych z występowaniem 
przemocy w rodzinie w przypadku 
każdego mieszkańca Hostelu 
powoływana była grupa robocza, której 
celem było opracowanie i realizowanie 
indywidualnego planu pomocowego, 
monitorowanie sytuacji rodzin objętych 
procedurą „Niebieskiej Karty” oraz 

indywidualnym 

programem pomocowym 

– 10 



dokumentowanie działań 
podejmowanych wobec rodzin 
dotkniętych przemocą i efektów tych 
działań. 

3.5.5 

Ocena stanu zdrowia 

dziecka pod kątem 

zabezpieczenia podczas 

interwencji w środowisku. 

 Ocena stanu zdrowia dziecka 
dokonywana była przez osobę 
posiadającą prawo do wykonywania 
zawodu lekarza w sytuacji zagrożenia 
zdrowia lub życia dziecka stwierdzonej 
podczas interwencji podejmowanej w 
środowisku przez pracowników Działu 
Interwencji Kryzysowej Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz 
funkcjonariuszy policji. 

 Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Szczecinie 

1) Liczba ocen stanu 

zdrowia dziecka 

podczas interwencji – 42 

2) Liczba dzieci objętych 

oceną stanu zdrowia 

podczas interwencji – 80 

3.5.6 

Zaangażowanie Gminy 

Miasto Szczecin  

w kampanię „Biała 

Wstążka”. 

 W roku 2021 z uwagi na pandemię 
koronawirusa działania w ramach XI 
Kampanii Białej Wstążki w Szczecinie,  
która w tym roku odbywała się pod 
hasłem „Prze ≠ moc” prowadzone były 
w ograniczonym zakresie. 

 Z ww. powodów niemożliwe było 
zorganizowanie tradycyjnej konferencji 
inaugurującej Kampanię. W jej miejsce 
przeprowadzona została debata 
ekspertów z zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie na tematy 
związane z przeciwdziałaniem oraz 
reagowaniem na przypadki przemocy  
w rodzinie w środowisku osób  
z niepełnosprawnościami. 

 Głównymi zagadnieniami, które zostały 
omówione podczas dyskusji było 
odpowiednie wsparcie osób  
z niepełnosprawnościami, 
przeciwdziałanie przemocy we 

 Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Szczecinie 

1) Liczba modułów 
kampanii – 12 

2) Liczba uczestników 
poszczególnych 
modułów – ze względu 
na pandemię 
przeprowadzono 
wideokonferencję na 
portalu internetowym 



wszystkich jej aspektach (fizycznej, 
psychicznej czy zaniedbania itd.), 
omówiono także sprawy związane  
z ubezwłasnowolnieniami i problemami 
osób ze schorzeniami psychicznymi  
w zakresie radzenia sobie w sytuacjach 
związanych z przemocą. 

 Debata została zorganizowana  
w siedzibie Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w Szczecinie oraz była transmitowana 
na żywo w Internecie na 
facebookowym profilu portalu 
wszczecinie.pl 

 W debacie m.in. wzięli udział 
przedstawiciele podmiotów: 

 Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

 Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Szczecinie 

 Polskiego Stowarzyszenia Na 
Rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną 
KOŁO w Szczecinie 

 Fundacji Aktywnej Rehabilitacji 

 W tym roku z uwagi na wprowadzone 
obostrzenia niemożliwe było 
przeprowadzenie projekcji filmu  
o tematyce związanej z przemocą dla 
uczniów szkół ponadpodstawowych 
połączonej z dyskusją z psychologami. 
W ramach działań promocyjnych 
Kampanii pracownicy MOPR wzięli 
udział w audycjach radiowych oraz 



programach telewizyjnych. Zlecono 
również produkcję plakatów 
promujących Kampanię oraz przypinek 
z logiem Kampanii. 

 Prowadzono dyżury specjalistów. 
 

3.5.7 

Szkolenia dotyczące 

zjawiska przemocy 

domowej i uzależnień. 

 W dniach 17-19 września 2021 r. 
przeprowadzono szkolenie pn. 
„Sposoby radzenia sobie z przemocą 
fizyczną ze strony klienta będącego 
pod wpływem alkoholu, zaburzonego 
lub agresywnego cz. 2.„ 

 Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Szczecinie 

Liczba uczestników szkoleń 

– 132 

3.6 

Udzielanie wsparcia 

osobom i ich rodzinom, 

dotkniętym problemem 

alkoholizmu i przemocy, 

kierowanym lub 

zgłaszającym się 

indywidualnie do 

GKRPA. 

 Przeprowadzenie procedury 
zobowiązania do podjęcia leczenia 
odwykowego wobec osób zgłoszonych 
do Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych jako 
nadużywających alkoholu. 

 W ramach  w/w procedury osoby 
zapraszane są na spotkania  
z Podkomisją Motywacyjną, celem ich 
motywacji do kontaktu z terapeutą 
uzależnień i podjęcia leczenia 
odwykowego. 

 Ponadto, osoby kierowane są do 
biegłych sądowych, celem uzyskania 
opinii  w przedmiocie uzależnienia od 
alkoholu. Po zakończeniu 
postępowania przez Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych sprawy przekazywane są 
do Sądów Rejonowych w Szczecinie, 
celem wydania postanowienia  
o zobowiązaniu osoby do podjęcia 
leczenia odwykowego. 

 Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
w Szczecinie 

1) Liczba osób 

zaproszonych na 

rozmowę motywacyjną – 

813 

2) Liczba osób, które się 

zgłosiły na rozmowę 

motywacyjną – 248 

3) Liczba osób 

zaproszonych  

w ramach monitoringu – 

535 

4) Liczba zorganizowanych 

podkomisji 

motywacyjnych – 90 



OBSZAR 4 

ORGANIZACJA GMINNEGO PROGRAMU ORAZ ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH w SZCZECINIE 

Kierunki działań: 

 Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań objętych Gminnym Programem oraz prawidłowego funkcjonowania Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 Zapewnienie skutecznego przestrzegania obowiązujących przepisów wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz aktów prawa 

miejscowego, w tym podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie 

przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

 Analiza sytuacji uzależnień na terenie Szczecina. 

 Zmniejszanie dostępności do alkoholu. 

 Podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w realizację Gminnego Programu. 

Lp. Zadanie  Realizatorzy Wskaźniki 

4.1 

Koordynacja działań 

objętych Gminnym 

Programem. 

 Spotkania z przedstawicielami 
Szczecińskiego Centrum Profilaktyki 
Uzależnień oraz Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Szczecinie. 

 Spotkania wewnętrzne w zakresie 
planowania budżetu Gminnego 
Programu oraz sprawozdawczości. 

 Uczestnictwo w spotkaniach  
z organizacjami pozarządowymi 
realizującymi zadania z zakresu 
profilaktyki uzależnień. 

 Wydział Spraw 
Społecznych UM 

1) Liczba spotkań – 8 

2) Liczba sprawozdań – 2 

4.2 

Uczestnictwo w różnych 

formach szkoleniowych, 

mających na celu 

podniesienie kwalifikacji  

i zapobieganie wypaleniu 

zawodowemu 

W związku z ogłoszeniem w dniu 20 marca 
2020 r. przez Ministerstwo Zdrowia stanu 
epidemii oraz wprowadzeniem obostrzeń 
związanych z przeciwdziałaniem 
rozprzestrzenianiu się koronawirusa,  
z uwagi na charakter działań wynikających 
z zadania (spotkania grupowe, warsztaty, 

X 

1) Liczba szkoleń – 0 

2) Liczba osób 

uczestniczących – 0 



realizatorów Gminnego 

Programu, wraz  

z kosztami wyjazdu. 

wyjazdy szkoleniowe) odstąpiono jego 
realizacji. 

4.3 

Inne inicjatywy z zakresu 

profilaktyki  

i rozwiązywania 

problemów uzależnień 

proponowane przez 

realizatorów. 

 

 W ramach procedury tzw. małej dotacji, 
realizowano działania obejmujące m.in. 
warsztaty dot. profilaktyki uzależnień  
i resocjalizacji, zajęcia terapeutyczne, 
spotkania i wyjazdy integracyjne dla 
podopiecznych domu readaptacyjnego, 
wyjazdy trzeźwościowe dla osób 
utrzymujących abstynencję oraz ich 
rodzin i bliskich. 

 Wdrożono także nowe działanie 
polegające szkoleniu kadr Domów 
Pomocy Społecznej w zakresie 
rozwiązywania problemów uzależnień. 
W ramach przedmiotowego zadania 
przeprowadzono łącznie sześć szkoleń 
w trzech szczecińskich Domach 
Pomocy Społecznej. 

 Szkolenia były dedykowane 
pracownikom DPS i dotyczyły 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych w wśród mieszkańców. 

 Szkolenia miały charakter głównie 
warsztatowy. Każdy moduł szkolenia 
poprzedzony był krótkim wstępem 
teoretycznym. 

 Przeprowadzenie szkoleń zwiększyło 
wiedzę personelu DPS, który lepiej 
potrafi diagnozować i monitorować 
problemy pijących mieszkańców. 

 Dzięki działaniom wyposażono 

 Wydział Spraw 
Społecznych UM 

 Spółdzielnia Socjalna 
„Meritum” 

 Caritas Archidiecezji 
Szczecińsko-Kamieńskiej 

 Stowarzyszenie 
Wolontariuszy „DA DU” 

 Parafia Rzymsko-
Katolicka p.w. 
Opatrzności Bożej – 
Duszpasterstwo 
Trzeźwości 

1) Liczba nowych inicjatyw 
zgłoszonych przez 
wykonawców – 7 

2) Liczba zrealizowanych 
inicjatyw – 5 



pracowników DPS w umiejętność 
różnicowania wzorów spożywania 
alkoholu, która w konsekwencji 
pozwala na bardziej realistyczną ocenę 
skali problemów alkoholowych  
i zaplanowanie adekwatnych 
oddziaływań wobec osób pijących 
alkohol szkodliwie i uzależnionych od 
alkoholu. 

 Zwiększyła się świadomość zagrożeń 
wynikających z używania alkoholu 
przez osoby starsze mieszkające  
w Domach Pomocy Społecznej, która 
będzie przydatna w motywowaniu 
mieszkańców do zaprzestania lub 
zmiany wzoru picia. 

 Podczas szkoleń przedyskutowano 
rozwiązania pozwalające na to, aby 
personel nie tylko wiedział, co robić, ale 
też rozumiał, dlaczego tak właśnie 
powinien postępować. 

 Kładziono nacisk, aby uświadomić 
personel, że istotny jest system 
wzajemnego informowania się  
o spożywaniu alkoholu przez 
mieszkańców i o ich zachowaniach pod 
wpływem alkoholu. 

 Omówiono sposoby reagowania na 
agresję, egzekwowanie 
odpowiedzialności za szkody 
wyrządzone pod wpływem alkoholu. 

 Uświadomiono pracowników, że wobec 
osób nadużywających alkoholu i wobec 
osób pijących alkohol szkodliwie  
i uzależnionych od alkoholu nie 



wystarczą tylko oddziaływania 
profilaktyczne. 

 Wskazano także na istotę dialogu 
motywującego 

 Działania zostały przeprowadzone 
przez wykwalifikowanych specjalistów. 
Szkolenia wyposażyły pracowników 
DPS w odpowiednią wiedzę i 
umiejętności w zakresie radzenia sobie 
z rozwiązywaniem problemów 
uzależnień u swoich podopiecznych. 

4.4 

Podejmowanie akcji 

kontrolnych przez 

Podkomisję Kontrolującą 

GKRPA w stosunku do 

podmiotów handlujących 

napojami alkoholowymi 

pod kątem 

przestrzegania 

przepisów ustawy  

o wychowaniu  

w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 

 W 2021 r. wspólnie z Komendą Miejską 
Policji w Szczecinie przeprowadzono 
działania prewencyjne polegające na 
kontroli punktów sprzedaży alkoholu 
(pod kątem sprzedaży alkoholu 
osobom nietrzeźwym oraz nieletnim). 

 W związku z ogłoszeniem stanu 
epidemii, ograniczono działania 
kontrolne do interwencyjnych. 

 Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
w Szczecinie 

1) Liczba 

przeprowadzonych 

kontroli planowanych – 6 

2) Liczba 

przeprowadzonych 

kontroli interwencyjnych 

– 6 

3) Liczba wniosków o 

cofnięcie zezwolenia na 

sprzedaż napojów 

alkoholowych – 1 

4.5 

Wykonywanie lustracji 

oraz wydawanie 

postanowień o zgodności 

punktów sprzedaży  

z warunkami określonymi 

w uchwale Rady Miasta 

Szczecin. 

 Na podstawie art. 18 ust.3a ustawy  
z dnia 26 października 1982 r. o 
wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 
art.106 § 5 Kodeksu postępowania 
administracyjnego przeprowadzano 
lustracje lokalizacji punktów sprzedaży 
i wydawano opinię w formie 
postanowienia, czy ubiegający się  

 Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
w Szczecinie, 
Szczecińskie Centrum 
Profilaktyki Uzależnień 

1) Liczba wykonanych 

lustracji – 332 

2) Liczba wydanych 

postanowień 

pozytywnych – 327 

3) Liczba wydanych 

postanowień 

negatywnych – 5 



o pozwolenie na sprzedaż alkoholu 
punkt spełnia wymagane w danej 
materii przepisy prawa. 

 Przeprowadzano lustracje punktów 
sprzedaży i wydawano opinię w formie 
postanowienia w zakresie zgodności 
lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą 
Rady Miasta Szczecin. 

4.6 

Ograniczanie dostępu do 

alkoholu poprzez 

ustalenie limitów na 

poszczególne kategorie 

alkoholu oraz realizację 

uchwały Rady Miasta 

Szczecin w sprawie 

ustalenia maksymalnej 

liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz zasad 

usytuowania miejsc 

sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych 

na terenie Gminy Miasto 

Szczecin. 

Realizacja Uchwały Nr XLIII/1221/18 Rady 
Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2018 r. w 
sprawie ustalenia maksymalnej liczby 
zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz zasad usytuowania 
miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych na terenie Gminy Miasto 
Szczecin. 

 Biuro Obsługi 
Interesantów UM 

 Wydział Spraw 
Społecznych UM 

1) Obowiązujące limity – 

handel: 2 100 (w tym 

800 na kat 1, 650 na kat. 

B, 650 na kat. C), 

gastronomia: 1 400 (w 

tym 600 kat. A, 400 kat. 

B, 400 kat. C) 

2) Wykorzystane 

zezwolenia – 

a) handel: 1 1871, w 

tym: 

- kat. A: 675 (pozostało  

do wykorzystania 125) 

- kat. B: 608 (pozostało 

do wykorzystania 42) 

- kat. C: 588 (pozostało 

do wykorzystania 62) 

b) gastronomia: 1 052,  

w tym: 

- kat. A: 445 (pozostało 

do wykorzystania 155) 

- kat. B: 344 (pozostało 

do wykorzystania 56) 

- kat. C: 263 (pozostało 



do wykorzystania 137) 

3) Liczba wydanych 

nowych zezwoleń – 813 

w tym: 

- jednorazowe – 17 

- stałe – 796 

4.7 

Ponoszenie kosztów 

sądowych  

i komorniczych  

w postępowaniach  

o zobowiązanie do 

podjęcia leczenia  

w obszarze uzależnień 

od alkoholu. 

 Wniosek kierowany do sądu podlega 
opłacie sądowej. 

 W większości spraw Sąd podczas 
prowadzenia sprawy zobowiązuje 
Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych do 
doręczenia korespondencji stronie 
postępowania za pośrednictwem 
komornika sądowego – jest to 
czynność dodatkowo płatna. 

 Sądy obciążają Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych opatami za zastępstwo 
procesowe. 

 W 2021 r. Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych skierowała  do sądu 320 
spraw ramach procedury zobowiązania 
osób do podjęcia leczenia 
odwykowego. 

 Szczecińskie Centrum 
Profilaktyki Uzależnień 

1) Liczba spraw 
skierowanych do sądu – 
320 

2) Liczba dokonanych opłat 
sądowych od wniosków 
skierowanych przez 
GKRPA – 323 

3) Liczba opłat 
komorniczych 
w sprawie doręczeń 
wniosków na 
zobowiązanie sądowe – 
122 

4.8 

Przeprowadzanie badań 

oraz wydawanie opinii 

przez biegłych sądowych 

w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu 

wobec osób 

skierowanych przez 

 Przed wystąpieniem do sądu Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych zleca biegłym 
przygotowanie opinii w zakresie 
uzależnia od alkoholu. 

 Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
w Szczecinie 

 Szczecińskie Centrum 
Profilaktyki Uzależnień 

 Biegli sądowi 

1) Liczba osób 

skierowanych przez 

GKRPA na badanie 

przez biegłych 

sądowych – 305 

2) Liczba uzyskanych opinii 

biegłych – 133 



GKRPA. 

4.9 

Zapewnienie 

funkcjonowania i obsługi 

GKRPA, w tym 

podnoszenie kwalifikacji 

i  wynagrodzenie dla jej 

członków. 

 Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Szczecinie 
została powołana Zarządzeniem Nr 
303/19 Prezydenta Miasta Szczecin  
z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie 
powołania Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Szczecinie (zm. 
Zarządzenie 76/21) 

 W 2021 roku Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych pracowała w 11 
osobowym składzie. Siedzibą Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych było  Szczecińskie 
Centrum Profilaktyki Uzależnień  
ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23  
w Szczecinie. 
 

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w 2021 r.: 

 Zwiększanie dostępności pomocy 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 
osób uzależnionych od alkoholu  
(w ramach inicjowania działań 
związanych z profilaktyką  
i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych) oraz prowadzeniem 
profilaktycznej działalności 
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania 
narkomanii, w szczególności wśród 
dzieci, młodzieży, nauczycieli  

 Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
w Szczecinie 

1) Liczba posiedzeń 

plenarnych GKRPA – 46 

2) Liczba posiedzeń 

podkomisji 

problemowych GKRPA – 

169 

3) Liczba osób 

przeszkolonych – 0 



i rodziców. Okres pandemii 
uniemożliwił przeprowadzanie szkoleń, 
spotkań, konferencji  tylko w tradycyjny 
sposób, dlatego wykorzystano 
komunikatory wizyjne. Ponadto, 
umożliwiono kontakt poprzez telefon 
zaufania (działającego w ramach 
Szczecińskiego Centrum Profilaktyki 
Uzależnień) – dyżury członków 
Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych – 152 oraz 
pracowników ds. obsługi Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych – 860. 

 Prowadzenie cyklicznych posiedzeń 
plenarnych oraz podkomisji 
problemowych: posiedzenia plenarne – 
46 oraz posiedzenia podkomisji 
problemowych (motywacyjna, 
interwencyjna, profilaktyczna  
i kontrolna) – 169. 

 Przyjmowanie i rozpatrywaniem 
wniosków o zastosowanie leczenia 
odwykowego lub objecie terapią oraz 
prowadzeniem postępowania  
w stosunku do osób nadużywających 
alkoholu. 

 W okresie epidemii członkowie 
Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych realizowali 
wszystkie zadania wynikające  
z przepisów prawa z zachowaniem 
reżimu sanitarnego. 

 Współpraca z Zespołem 
Interdyscyplinarnym ds. 



Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
– udział w spotkaniach grup roboczych 
– 120. 

 Współdziałanie z podmiotami, w tym: 
sądami, prokuraturami, komornikami  
i innymi podmiotami. 

 Uczestnictwo w Komisjach ds. Zdrowia 
i Pomocy Społecznej Rady Miasta 
Szczecin –1. 

 Zaopiniowanie projektu Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Miasta Szczecin na rok  2022. 

 

 


