
 

 

SPRAWOZDANIE 

Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA 

MIASTA SZCZECIN NA ROK 2019 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2019, 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, 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia 

na lata 2016-2020 oraz Rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych programów 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 roku, wydanych przez Państwową 

Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. Gminny Program został przyjęty 

do realizacji Uchwałą Nr II/22/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2019 i obowiązywał w terminie od 01 stycznia 2019 r. do 31 

grudnia 2019 r. Podstawą do przedłożenia przedmiotowego sprawozdania jest art. 11 ust. 1 ustawy  

z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii, zgodnie z którym, organ wykonawczy samorządu 

gminy sporządza raport z wykonania Gminnego Programu w danym roku, który przedkłada radzie 

gminy w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy raport.  

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 dotację z miasta i realizujących zadania zlecone w zakresie 

Gminnego Programu. Finansowanie zadań przewidzianych do realizacji ujęte zostało w budżecie 

miasta na 2019 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 na lata 2015-2020. Celem głównym Gminnego Programu było zapobieganie 

uzależnieniom od substancji psychoaktywnych poprzez podniesienie poziomu wiedzy i świadomości 

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 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 roku 2019 opracowano i wdrożono koncepcję skoordynowania działalności Szczecińskiego 

Centrum Profilaktyki Uzależnień z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, co umożliwiło rozbudowanie kompleksowego systemu wsparcia, profilaktyki i terapii 



 

dla osób uzależnionych oraz ich rodzin i bliskich. Jednocześnie, z myślą o skutecznej realizacji celów 

założonych w Gminnym Programie, w szczególności w zakresie zapobiegania uzależnieniom oraz 

ograniczania szkód zdrowotnych wynikających ze spożywania alkoholu, rozszerzono skład Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o specjalistów terapii uzależnień, przedstawicieli 

Sekcji Interwencji Kryzysowej i mediatora sądowego. Ponadto, aby uzupełnić instytucjonalną ofertę 

wsparcia, zrealizowano całkowicie nowe działanie, polegające na środowiskowej działalności  

o charakterze profilaktycznym i motywacyjnym opartej na programach streetworkingowych, 

skierowane do osób z problemem alkoholowym przebywających w niemieszkalnej przestrzeni 

publicznej miasta. 

Istotnym elementem programów profilaktycznych realizowanych w Gminie Miasto Szczecin, ściśle 

zintegrowanym z treścią przekazów edukacyjnych dla młodzieży, były także działania na rzecz 

środowiska i rodziny, w tym rodziny pozostającej w kryzysie (prowadzenie placówek wsparcia 

dziennego, prowadzenie punktów konsultacyjnych, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci  

z rodzin objętych pomocą MOPR, wpieranie rodziny w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej, itd.). Gmina Miasto Szczecin zlecając zadania w zakresie uzależnień wymagała, aby 

zintensyfikować działania edukacyjne wobec środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem szerokiej 

rzeszy rodziców, uświadamiające im ryzyko związane ze stosowania substancji psychoaktywnych. 

Przy realizowaniu 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, prowadzone były różnego rodzaju cykliczne kampanie edukacyjne skierowane do 

szerokiej grupy mieszkańców Szczecina, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i rodziny.  

Dostrzegając konieczność udzielania wsparcia osobom uzależnionym i współuzależnionym, oprócz 

działań uprzedzających opisanych powyżej, Gmina Miasto Szczecin zlecała także 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, czy Kluby 

Abstynenta, istniała możliwość zahamowania rozwoju oraz ograniczenie głębokości i czasu trwania 

zachowań ryzykownych wśród mieszkańców Szczecina, związanych z trwałym używaniem substancji 

psychoaktywnych, piciem ryzykownym i szkodliwym, czy eksperymentowaniem z substancjami 

psychoaktywnymi.  

Adresatami Gminnego Programu byli wszyscy mieszkańcy Szczecina – dzieci, młodzież, dorośli,  

a także całe rodziny. Łączna szacunkowa liczba beneficjentów (bezpośrednich i pośrednich) wyniosła 

ok. kilkadziesiąt tysięcy osób. Trudność w oszacowaniu dokładnej liczby odbiorców Gminnego 

Programu wynika z faktu realizacji wielu kampanii społecznych skierowanych do nieankietowanych 

mieszkańców, których specyfika uniemożliwia dokonanie szczegółowego pomiaru. Szczegółowe dane 

nt. beneficjentów konkretnych działań zostały opisane we wskaźnikach monitoringu. 

Założone cele Gminnego Programu zostały osiągnięte w zaplanowanym wymiarze. Na 

realizację zadań w 2019 r. przeznaczono kwotę w wysokości 12 166 923,82 zł (słownie złotych brutto: 

dwanaście milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote 82/100). 

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.  
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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 Realizatorzy Przeprowadzone działania 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 

dla stosowania substancji 

psychoaktywnych 

 Stowarzyszenie „Prawy 

Brzeg Kultury” 

 Fundacja Kultury, Sportu 

i Aktywności Lokalnej 

"Prawobrzeże" 

 Polska Fundacja 

Przeciwdziałania 

Uzależnieniom 

 Chorągiew 

Zachodniopomorska 

Związku Harcerstwa 

Polskiego Hufiec 

Szczecin-Dąbie 

 Osiedlowy Klub 

Sportowy "Świt" Skolwin 

– Szczecin 

 Podniesienie wiedzy na temat środków psychoaktywnych, 

agresji i przemocy. 

 Obniżenie popytu na alkohol i inne substancje 

psychoaktywne. 

 Podwyższenie wieku inicjacji alkoholowej. 

 Obniżenie liczby okazjonalnych konsumentów, pijących 

ryzykownie i szkodliwie. 

 Popularyzacja abstynencji wśród dzieci i młodzieży oraz ich 

rodzin. 

 Korygowanie zachowań ryzykownych w środowisku 

rodzinnym i rówieśniczym. 

 Uatrakcyjnianie i uzupełnianie oferty zajęć pozaszkolnych 

przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. 

 Uczestnictwo w zajęciach plenerowych promujących 

zachowania prozdrowotne. 

 Rozwój sprawności fizycznej uczestników. 

1) Liczba podmiotów 

realizujących zadanie – 6 

2) Liczba programów – 6  

3) Liczba osób korzystających 

z zajęć profilaktycznych – 

kilkanaście tysięcy osób 

(dzieci, młodzież, całe 

rodziny) 
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  Fundacja „Akcja 

Serducho” 

 Zdobywanie i utrwalanie wiedzy i świadomości dzieci dot. 

prawidłowej postawy i zachowań. 

 Warsztaty: muzyczne, taneczne, cyrkowe, nauki gry na 

instrumentach muzycznych, szachowe, plastyczne, 

rękodzielnicze i pilotażu. 

 Treningi aktywności fizycznej. 

 Rozwijanie kompetencji społecznych i inteligencji 

emocjonalnej np. poprzez kształtowanie asertywności. 

 Zmniejszenie dystansu pomiędzy profesjonalistami 

zajmującymi się zawodowo uzależnieniami a młodzieżą i ich 

rodzinami. 

 Upowszechnianie pozytywnych wzorców zachowań opartych 

na szacunku do samego siebie i innych ludzi. 

 Nauka samoorganizacji poprzez ćwiczenia, warsztaty czy 

realizowanie działań społecznych. 

 Rozwijanie umiejętności dyskusji, rozmowy i negocjacji. 

 Identyfikacja przez uczestników niezaspokojonych potrzeb, 

które często są predyktorem sięgania po używki. 

 Pobudzenie młodych ludzi i ich rodziców do refleksji nad ich 

postawą wobec używek. 

 Wsparcie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej, w tym świadczenie poradnictwa oraz 

informowanie o uprawnieniach i możliwościach uzyskania 

pomocy. 

 Odkrywanie potencjału młodzieży oraz wzmacnianie  

w takich sferach jak: wiara w siebie, poczucie własnej 

wartości , motywacja do działania, świadomość bycia 

potrzebnym innym. 

1.2 Prowadzenie szkoleń  

z zakresu 

przeciwdziałania 

uzależnieniom  

i patologiom społecznym, 

jako edukacja  

i informacja dla uczniów 

szkół średnich, ich 

nauczycieli oraz 

Stowarzyszenie 

Wolontariuszy „DA DU” 

 Przeprowadzenie przez wykwalifikowanych specjalistów 

terapii uzależnień cyklu szkoleń dla młodzieży szkół 

średnich, ich rodziców oraz nauczycieli. 

 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 

1) Liczba podmiotów 

realizujących zadanie – 1  

2) Liczba przeszkolonych osób 

– 485  

3) Liczba placówek, w których 

realizowano zadanie – 7  
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rodziców, na terenie 

miasta Szczecin 

jakości programu oraz poziomu wiedzy uczestników, poprzez 

zastosowanie narzędzi ewaluacyjnych 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. 

1.3 

Dofinansowanie zadań 

związanych  

z profilaktyką uzależnień 

realizowanych  

w instytucjach kultury 

Dom Kultury „Klub Skolwin” 

 Prowadzenie profilaktyki uzależnień oraz działalności 

opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci z terenu północnych 

dzielnic Szczecina (Skolwińskie Świetliki). 

 Świetlica Skolwińskich Świetlików organizowała codzienne 

spotkania, podczas których prowadzono między innymi 

odrabianie lekcji, przygotowania do zajęć szkolnych, 

wspólne gry i zabawy wokół zagadnień współżycia 

społecznego i relacji rówieśniczych.  

 Dzieci codziennie otrzymywały poczęstunek i napoje. 

 Prowadzono także wspólne czytanie i zajęcia plastyczne. 

 Realizowano rozmowy na temat uzależnień czy problematyki 

higieny osobistej. 

 W ramach działalności Skolwińskich Świetlików 

umożliwiono podopiecznym udział w wydarzeniach 

kulturalnych, wycieczkach i innych plenerowych formach 

aktywności.  

1) Liczba podmiotów 

realizujących zadanie – 1 

2) Liczba osób korzystających  

z zajęć profilaktycznych – 

55  

3) Liczba programów – 1  
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 W okresie wakacyjnym przeprowadzono dwutygodniowe 

turnusy wypoczynku letniego. 

 W ramach projektu realizowano wiele przedsięwzięć i zajęć 

takich jak: Dzień babci i dziadka, Walentynki, Dzień kota, 

Dzień liczby Pi, Dzień kobiet, Dzień wody,  Dni 

skandynawskie, Dzień Matki , Dzień Dziecka, Święto 

latawca, Wszystkich Świętych, rocznica Niepodległości 

Polski, Dzień pluszowego misia, Mikołajki, Wigilia itp. 

 W grudniu 2019 roku przeprowadzono finał XIV Miejskiego 

Konkursu Plastycznego. 

1.4 

Dofinansowanie 

profilaktycznych zajęć 

sportowych 

prowadzonych na 

szkolnych obiektach 

sportowych 

wybudowanych w ramach 

programu „Animator 

Środowiskowy” 

 Wydział Spraw 

Społecznych UM 

 Wydział Oświaty UM 

 Szczecińskie Placówki 

Oświatowe  

 Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach zajęć pozalekcyjnych 

i pozaszkolnych, połączonych z profilaktyką uzależnień. 

 Działalność prowadzona była w oparciu o wybudowane  

w ramach programu rządowego kompleksy boisk sportowych 

pn. „Moje Boisko Orlik 2012”, a także program Miasta 

Szczecin pn. „Osiedlowe i Dzielnicowe Centra Sportu  

i Rekreacji. 

 Organizowano zajęcia sportowe, rozgrywki osiedlowe, 

festyny sportowo- rekreacyjne, a także inicjowano programy 

wspierające zdrowy, sportowy tryb życia poprzez zachęcanie 

do uprawiania różnych form aktywności bez korzystania  

z substancji psychoaktywnych. 

1) Liczba proponowanych 

zajęć – ok. 700 bloków 

2) Liczba uczestników – ok.  

6 000 

3) Liczba zatrudnionych 

animatorów sportowych – 55  

4) Liczba placówek 

oświatowych 

uczestniczących  

w programie – 30  

1.5 

Profilaktyka selektywna 

prowadzona na rzecz 

dzieci i młodzieży – osób, 

które cechuje wysoka 

ekspozycja na czynniki 

ryzyka w odniesieniu do 

problemu alkoholowego 

 Zachodniopomorska 

Fundacja Pomocy 

Rodzinie „Tęcza Serc” 

 Fundacja Kultury, Sportu 

i Aktywności Lokalnej 

„Prawobrzeże" 

 Zachodniopomorski 

Oddział Towarzystwa 

Rodzin i Przyjaciół 

Dzieci Uzależnionych 

"Powrót z U" 

 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. 

1) Liczba podmiotów 

realizujących zadanie – 3  

2) Liczba osób korzystających 

z zajęć profilaktycznych – 

ok. 5 988  

3) Liczba programów – 3  
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 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. 

1.6 

Wdrażanie i kontynuacja 

programów z zakresu 

profilaktyki selektywnej 

skierowanych do osób 

zagrożonych narkomanią: 

dzieci, młodzieży  

i dorosłych 

 Stowarzyszenie MONAR 

– Poradnia 

Profilaktyczno-

Konsultacyjna  

w Szczecinie  

 Zachodniopomorski 

Oddział Towarzystwa 

Rodzin i Przyjaciół 

Dzieci Uzależnionych 

„Powrót z U” 

 Terapia indywidualna. 

 Warsztaty umiejętności. 

 Wsparcie indywidualne. 

 Poradnictwo rodzinne. 

 Wsparcie i przeciwdziałanie w nawrocie do zachowań 

ryzykownych. 

 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 

1) Liczba podmiotów 

realizujących zadanie – 2  

2) Liczba osób korzystających  

z zajęć profilaktycznych – 

504  

3) Liczba programów – 3  

1.7 

Organizacja wypoczynku 

letniego z elementami 

profilaktyki uzależnień, 

terapii wspomagającej 

rozwój dziecka dla dzieci  

z rodzin objętych pomocą 

MOPR 

 Caritas Archidiecezji 

Szczecińsko-Kamieńskiej 

 Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci 

Zachodniopomorski 

Oddział Regionalny  

 w Szczecinie 

 Fundacja Kultury, Sportu 

i aktywności Lokalnej 

„Prawobrzeże” 

 Zachodniopomorski 

Oddział Okręgowy 

Polskiego Czerwonego 

Krzyża 

 Stowarzyszenie 

„Zrozumieć” 

 Organizacja wypoczynku wyjazdowego połączonego  

z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie dla dzieci z rodzin z problemem 

alkoholowym oraz przemocy objętych wsparciem Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie,  

a także dla dzieci objętych opieką wychowaniem  

w placówkach wsparcia dziennego funkcjonujących na 

terenie Szczecina z jednoczesnym zachowaniem ciągłości 

funkcjonowania placówek. 

 Organizacja półkolonii w miejscu zamieszkania dzieci 

objętych opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia 

dziennego funkcjonujących na terenie Szczecina  

w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, prowadzonych na zlecenie Gminy Miasto 

Szczecin przez podmioty niepubliczne, w celu wzbogacenia 

oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. 

1) Liczba dzieci biorących   

w udział w wypoczynku 

letnim – 667  

2) Liczba podmiotów 

organizujących wypoczynek  

z elementami terapii 

wspomagającej rozwój 

dziecka – 5  

3) Liczba programów – 5  

1.8 Profilaktyka i wparcie na Zachodniopomorska Fundacja  Beneficjenci uzyskali wsparcie w zakresie Płodowego 1) Liczba placówek 



str. 6 
 

rzecz rodzin oraz dzieci 

zagrożonych i dotkniętych 

Płodowym Zespołem 

Alkoholowym (FAS) 

Pomocy Rodzinie „Tęcza 

Serc” 

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 wiedzę  

i umiejętności w zakresie pomocy dziecku z FAS/FASD  

i jego rodzinie. 

realizujących profilaktykę  

i terapię związaną z FAS – 1  

2) Liczba rodzin 

korzystających  z oferty – 

500  

3) Liczba dzieci objętych 

działaniami 

profilaktycznymi  

i terapeutycznymi – 152  

4) Liczba wykonanych diagnoz 

– 30  

1.9 

Prowadzenie kampanii 

społecznych  

i przedsięwzięć 

informacyjno-

edukacyjnych 

dotyczących problematyki 

uzależnień 

 Fundacja Programów 

Społecznych „Aria” 

 Stowarzyszenie 

Wolontariuszy „DA DU” 

 Prowadzenie kampanii społecznych i przedsięwzięć 

informacyjno-edukacyjnych dot. problematyki uzależnień. 

 Realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej na 

szczecińskich Bulwarach pn. „Bulwary Szczecińskie – 

bezpieczny i świadomy wypoczynek – edycja II 2019”, 

 Przygotowanie i realizacja kampanii promującej zdrowie 

psychiczne  – wyświetlanie w okresie świątecznym  

i noworocznym spotu informacyjnego w pojazdach 

komunikacji miejskiej. 

  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. 

1) Liczba przeprowadzonych 

kampanii – 2  

2) Liczba odbiorców – 

kilkanaście tysięcy osób 

(pasażerowie komunikacji 

miejskiej, mieszkańcy 

odwiedzający Szczecińskie 

Bulwary, turyści) 

1.10 Prowadzenie 

środowiskowej 
 Stowarzyszenie MONAR 

– Poradnia 

 Działania w środowiskowe – dyżury partyworkerskie 

podczas imprez muzycznych oraz w środowisku studenckim. 

1) Liczba podmiotów 

realizujących zadanie – 2  
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działalności 

informacyjnej  

i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania 

problemów narkomanii 

Profilaktyczno-

Konsultacyjna  

w Szczecinie 

 Stowarzyszenie 

Wolontariuszy „DA DU” 

 Działania informacyjne, dystrybucja materiałów, 

motywowanie do zmiany stylu życia, pomoc w szukaniu 

rozwiązań, wspieranie w sytuacjach kryzysowych. 

 Zajęcia warsztatowo-edukacyjne w środowisku studenckim. 

 Kampanie promujące bezpieczną zabawę – kontynuacja 

kampanii profilaktycznych dotychczas prowadzonych przez 

partyworkerów w klubach (pn. „Zażywam tylko dźwięków”). 

 Szkolenia podwyższające umiejętności i kwalifikacje 

wolontariuszy, partyworkerów i pracowników klubów. 

 Monitorowanie zjawiska narkomanii na terenie Miasta 

Szczecin z uwzględnieniem gromadzenia danych. 

 Promowanie postaw prozdrowotnych. 

 Ograniczenie liczby negatywnych powikłań zdrowotnych  

(w tym zgonów, zatruć, przedawkowań), zakażeń HIV  

i innymi chorobami zakaźnymi. 

 Zwiększenie liczby osób korzystających z pomocy 

terapeutycznej. 

 Podniesienie poziomu wiedzy użytkowników na temat 

szkodliwości stosowania i działania substancji 

psychoaktywnych. 

 Zaktywizowanie środowiska kobiet świadczących usługi 

seksualne do zmiany stylu życia. 

 Ograniczenie popytu na narkotyki w tym na dopalacze 

poprzez profilaktykę i edukację w środowisku kobiet 

prostytuujących się. 

 Przekazywania rzetelnej informacji o dostępnych na terenie 

miasta Szczecin instytucjach i organizacjach pozarządowych 

zajmujących się pomocą w obszarze uzależnień oraz 

HIV/AIDS. 

 Działania w mediach (informacje na stronie WWW, FB, 

YouTube). 

 Działania skierowane bezpośrednio do odbiorcy w trakcie 

jego codziennej aktywności. 

 Przejazdy 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. 

 Utworzenie ruchomego punktu informacyjnego, w którym 

2) Liczba osób korzystających 

z oferty – ok. 14 424 

3) Liczba programów – 3  
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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. 

1.11 Zakup ulotek, broszur, 

plakatów  

i innych 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 

Wydział Spraw Społecznych 

UM 

 

 Przeprowadzenie małych form teatralnych o tematyce 

uzależnień pn. „Nie zażywam to wygrywam” – Powiatowa 

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie 

w porozumieniu ze szczecińskimi placówkami oświatowymi. 

 Realizacja konkursu plastycznego pn. „Nowe narkotyki – nie 

daj się wkręcić” - Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Szczecinie w porozumieniu ze 

szczecińskimi placówkami oświatowymi. 

 Przeprowadzenie olimpiady wiedzy o HIV/AIDS - 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie 

w porozumieniu ze szczecińskimi placówkami oświatowymi. 

 Realizacja na terenie Gminy Miasto Szczecin ogólnopolskiej, 

cyklicznej kampanii profilaktycznej pn. „Zachowaj Trzeźwy 

Umysł” – Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy 

Radiowych. 

1) Liczba sztuk zakupionych 

materiałów edukacyjnych – 

ok. 40 000 

2) Liczba odbiorców – ok. 14 

122 

3) Liczba podmiotów, które 

brały udział w kampaniach – 

109 

1.12 

Konferencja, seminarium 

naukowo-szkoleniowe  

z zakresu rozwiązywania 

problemów uzależnień 

Stowarzyszenie „Widzących 

Więcej” 

 Zorganizowano działania o charakterze edukacyjnym 

skierowane do mieszkańców Szczecina, głównie do 

Dorosłych Dzieci Alkoholików, którzy aktualnie pozostają  

w kryzysie oraz innych osób zainteresowanych 

przedmiotową tematyką.  

 Działania zostały przeprowadzone w formie jednodniowej 

konferencji oraz pięciu spotkań wspierających z terapeutą. 

Tematyką konferencji było przedstawienie informacji na 

temat syndromu DDA oraz funkcjonowania 

psychospołecznego DDA przed i w trakcie terapii. 

 Przeprowadzono wystąpienia wykwalifikowanej kadry 

specjalistów – socjologa, certyfikowanego specjalisty 

1) Liczba zorganizowanych 

konferencji (seminariów) – 1  

2) Liczba odbiorców – 194  
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psychoterapii uzależnień oraz współuzależnień, 

certyfikowanego terapeuty Dialogu Motywującego, terapeuty 

rodziny.  

 Uczestnikami konferencji były osoby zmagające się  

z syndromem DDA, specjaliści pracujący na co dzień na 

rzecz rodziny, studenci oraz inni mieszkańcy Szczecina. 

 W ramach działań przeprowadzono pięć spotkań dla 

podopiecznych Stowarzyszenia „Widzących Więcej” (w tym 

posiadających syndrom DDA, a nie będących pod opieką 

żadnej poradni), mających na celu integrację , zapobieganie 

marginalizacji i wykluczeniu.  

 W ramach zadania przygotowano materiały informacyjno-

edukacyjne, które zostały rozdane uczestnikom spotkań. 

1.13 

Przeprowadzenie akcji  

o charakterze 

prewencyjno-

edukacyjnym 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Szczecinie 

 Akcja informacyjna dot. szkodliwego picia oraz 

ryzykownych zachowań nastolatków 

1) Liczba przeprowadzonych 

akcji – 9  

2) Liczba odbiorców – brak 

danych (uczniowie, rodzice, 

nauczyciele)  

3) Liczba podmiotów 

uczestniczących – brak 

danych 

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 SCPU. 

 

Lp. Zadanie Realizatorzy Przeprowadzone działania Wskaźniki 
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2.1 

Zapewnienie dostępu do 

bezpłatnej terapii 

uzależnienia  

i współuzależnienia dla 

dzieci, młodzieży  

i dorosłych oraz całych 

rodzin 

Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ośrodek Terapii Uzależnień 

od Alkoholu 

Ponadstandardowa oferta terapeutyczna dla osób uzależnionych 

od alkoholu: 

 trening asertywnych zachowań 

 praca nad poczuciem winy 

 jak sobie radzić ze złością 

 Program pn. „Moja duchowość” 

 Program pn. „Moja męskość” 

 praca nad poczuciem własnej wartości  

 praca nad lękiem 

 praca nad psychologicznymi mechanizmami uzależnienia 

 grupa rozwoju osobistego 

 praca nad wstydem 

 jak sobie radzić ze stresem 

 trening komunikacji małżeńskiej 

 mój następny krok, który chce zrobić w życiu 

Ponadstandardowa oferta terapeutyczna dla osób 

współuzależnionych: 

 trening asertywnych zachowań 

 program dla dorosłych dzieci alkoholików 

 praca nad lękiem 

 praca nad poczuciem winy 

 grupa rozwoju osobistego 

 jak sobie radzić ze złością 

 jak sobie radzić ze stresem 

 praca nad poczuciem własnej wartości 

 praca nad wstydem 

 Program pn. „Moja kobiecość” 

 Program pn. „Moja duchowość” 

 trening komunikacji małżeńskiej 

 mój następny krok, który chcę zrobić w życiu 

1) Liczba pacjentów 

rozpoczynających terapię – 

439  

2) Liczba pacjentów 

kończących terapię – 439  

3) Liczba pacjentów ze 

zdiagnozowanym 

problemem alkoholowym – 

182  

4) Liczba programów – 20  

2.2 Zwiększanie dostępności 

pomocy terapeutycznej  

i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od 

alkoholu  

i współuzależnionych 

 Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej Ośrodek 

Terapii Uzależnień od 

Alkoholu 

 Niepubliczny Zakład 

Opieki 

Realizacja programów specjalistycznych pn.: 

 „Może być inaczej, lepiej z poczuciem moralności i naprawy 

siebie” 

 „Problemy z intymnością wynikające z życia z osobą 

uzależnioną” 

 „Problemy z intymnością wynikające z wychowywania się  

w rodzinie  

1) Liczba osób uczestniczących  

w zajęciach terapeutycznych  

i postterapeutycznych – 462  

2) Liczba placówek 

realizujących zadanie – 2  

3) Liczba proponowanych 
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Zdrowotnej Poradnia 

Profilaktyczno-

Społeczna "NZOZ PPS" 

z problemem alkoholowym”. 

 „Jesteś alkoholiczką – konstruktywne radzenie sobie  

z piętnem” 

 „Alkohol – problemy z intymnością” – program dla 

mężczyzn  

 „Alkohol – problemy z intymnością” – program dla kobiet 

 „Ograniczanie picia, redukcja strat, ku poprawie jakości 

życia” 

 „Naprawa relacji z dziećmi motywacją do trzeźwienia” 

 „Przestać pić i co dalej?” 

 Konsultacje specjalistów : psychiatry, psychologa, specjalisty 

terapii uzależnień 

Pozostałe działania przeprowadzone w ramach zadania: 

 Poradnictwo i edukacja 

 terapia indywidualna – prowadzona przez specjalistów terapii 

uzależnień 

 grupa terapeutyczna dla kobiet 

 indywidualne wsparcie dla rodziców 

 terapia systemowa rodzin 

zajęć – 15  

4) Liczba programów – 12  

2.3 

Terapia i psychoterapia 

indywidualna i grupowa 

skierowana do 

użytkowników 

narkotyków: osób 

uzależnionych  

i przyjmujących narkotyki  

w sposób szkodliwy oraz 

ich bliskich 

 Stowarzyszenie MONAR 

– Poradnia 

Profilaktyczno-

Konsultacyjna  

w Szczecinie  

 Zachodniopomorski 

Oddział Towarzystwa 

Rodzin i Przyjaciół 

Dzieci Uzależnionych 

„Powrót z U” 

 Terapia CANDIS. 

 Zajęcia edukacyjno-informacyjne. 

 Grupa wsparcia dla młodzieży. 

 Poradnictwo dotyczące zgłaszanego problemu, poradnictwo 

pierwszego kontaktu. 

 Indywidualna rozmowa motywująca. 

 Konsultacje specjalistyczne. 

 Terapia indywidualna. 

 Interwencje kryzysowe. 

 Warsztaty umiejętności psychospołecznych, rozwoju 

osobistego, zapobiegania nawrotom, umiejętności 

rodzicielskich.  

 Wsparcie procesu readaptacji. 

 Grupa wsparcia dla osób utrzymujących abstynencję, dla 

rodzin i bliskich osób używających. 

 Superwizja. 

 Poradnictwo telefoniczne. 

 Porady prawne. 

1) Liczba osób uczestniczących 

w zajęciach – 2 409  

2) Liczba placówek 

realizujących zadanie – 2  

3) Liczba proponowanych 

zajęć – 15  

4) Liczba programów – 2  
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 Interwencje kryzysowe 

2.4 Zwiększanie dostępności 

pomocy terapeutycznej  

i rehabilitacyjnej dla osób 

eksperymentujących  

z narkotykami, 

użytkowników 

problemowych  

i uzależnionych od 

narkotyków 

Samodzielny Publiczny 

Specjalistyczny Zakład opieki 

Zdrowotnej „Zdroje” 

 Konsultacje indywidualne lekarza psychiatry. 

 Konsultacje psychologiczne. 

 Indywidualne spotkania wspierające dla osób 

współuzależnionych. 

 Terapia indywidualna. 

 Grupa dla kobiet uzależnionych. 

 Poradnictwo i edukacja. 

 Profilaktyka uzależnień. 

 Grupa edukacyjna. 

 Grupa dla osób żyjących z wirusem HCV. 

1) Liczba osób uczestniczących 

w zajęciach terapeutycznych 

i postterapeutycznych – 240  

2) Liczba placówek 

realizujących zadanie – 1  

3) Liczba proponowanych 

zajęć – 9  

4) Liczba programów – 1  

2.5 

Udzielanie wsparcia 

środowiskom 

abstynenckim poprzez 

prowadzenie klubu 

abstynenta na terenie 

Szczecina 

 Szczecińskie 

Stowarzyszenie 

Abstynentów "Agora-

303" 

 Stowarzyszenie Życia  

w Trzeźwości Klub 

Abstynenta "Delta" 

 Fundacja Programów 

Społecznych "Aria" 

 Stowarzyszenie Zwykłe 

"Szczecińskie Centrum 

Wspierania Rodziny" 

 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 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. 

 Wyjazdy rodzinno-integracyjne połączone z profilaktyką 

uzależnień. 

 Prowadzenie klubokawiarni dla osób zainteresowanych 

problematyką uzależnień. 

 Organizowanie otwartych imprez trzeźwościowych dla 

mieszkańców Szczecina. 

 Prowadzenie spotkań informacyjno-edukacyjnych dla 

1) Liczba działających klubów 

– 4  

2) Liczba osób korzystających 

z oferty – ok. 2 855 

3) Liczba udzielonych porad – 

poradami zostały objęci 

wszyscy beneficjenci 

zadania.  

4) Liczba programów – 4  



str. 13 
 

nowoprzybyłych oraz ich rodzin. 

 Organizacja spotkań mających na celu rozwój duchowy 

pomagających utrwaleniu życia w trzeźwości (rekolekcje 

trzeźwościowe, zloty abstynenckie). 

 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 w organizacji imprez 

abstynenckich. 

 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 

Stowarzyszenie „SOS dla 

Rodziny” 

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 ogrodniczo-porządkowa 

 grupa gastronomiczno-hotelarska 

 grupa administracyjno-biurowa 

 grupa ze specjalnością prania 

 usługi motoryzacyjne 

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 

 zrealizowano 114 indywidualnych programów zatrudnienia 

socjalnego 

1) Liczba osób korzystających  

z CIS – 144  

2) Liczba osób, które podjęły 

zatrudnienie – 17  

3) Liczba osób, które   

ukończyły zajęcia w CIS – 

70   
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 poprawiono statusu materialny uczestników i ich rodzin 

2.7 

Rehabilitacja społeczna 

osób bezdomnych 

 Stowarzyszenie „Feniks” 

 Caritas Archidiecezji 

Szczecińsko-Kamieńskiej 

 Polski Komitet Pomocy 

Społecznej w Szczecinie 

 Szczecińskie 

Stowarzyszenie „Złoty 

Wiek” 

 Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na 

rehabilitacji społecznej osób bezdomnych oraz zapewnianiu 

schronienia osobom potrzebującym, w tym osobom  

z problemem alkoholowym 

1) Liczba placówek dla 

bezdomnych – 7  

2) Liczb dostępnych miejsc w 

placówkach – 401 (lato) 464 

(zima) 

3) Liczba osób korzystających 

z placówek dla bezdomnych 

– 771  

2.8 

Realizacja programów 

edukacyjno-

motywacyjnych oraz 

prowadzenie wstępnych 

rozmów terapeutycznych 

Szczecińskie Centrum 

Profilaktyki Uzależnień 

 Wstępne diagnozowanie obszaru problemowego pacjenta 

SCPU. 

 Rozpoznawanie stylu spożywania alkoholu (incydentalny, 

ryzykowny, szkodliwy, wykazujący wyraźne cechy 

uzależnienia). 

 Diagnozowanie problemów całej rodziny. 

 Motywowanie do zmiany zachowań i zmiany stylu życia. 

 Dostarczanie bliskim, opiekunom nieletnich informacji  

o przebiegu choroby alkoholowej, wiedzy  

o współuzależnieniu, wskazywanie możliwości wsparcia  

w innych placówkach zajmujących się pomaganiem 

rodzinom osób uzależnionych. 

 Uruchomienie telefonu zaufania (dwa razy w tygodniu). 

 Dystrybucja ulotek, kart i broszur informacyjnych o tematyce 

uzależnień. 

 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 samopomocowych mogących pomóc  

w zwalczaniu nałogu.  

1) Liczba osób nietrzeźwych 

przebywających w SCPU – 

5 172 

2) Liczba osób korzystających  

z programu edukacyjno-

motywacyjnego – 5 172  

3) Liczba osób, z którymi 

przeprowadzono wstępne 

rozmowy terapeutyczne – 1 

715 

2.9 Dofinansowanie pomocy 

świadczonej przez SCPU 

w ramach opieki nad 

osobami bezdomnymi  

z problemem 

Szczecińskie Centrum 

Profilaktyki Uzależnień 

 Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych z problemem 

alkoholowym, pragnących schronić się przed niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi zapewnia całodobowe wsparcie 

w okresie od 1 października do 30 kwietnia.  

 Do dyspozycji osób korzystających z placówki 

przeznaczonych jest 17 miejsc siedzących, toalety oraz 

1) Liczba osób korzystających  

z ogrzewalni – 302 (3 838 

pobytów) 

2) Liczba osób objętych 

działaniami 
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alkoholowym 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. 

profilaktycznymi (rozmowa  

z psychologiem, terapeutą 

itp.) – 248  

2.10 

Sprawowanie opieki nad 

osobami nietrzeźwymi 

pod kątem podjęcia 

leczenia odwykowego,  

w tym udzielanie 

podstawowej pomocy 

medycznej 

Szczecińskie Centrum 

Profilaktyki Uzależnień 

 W roku 2019 w Szczecińskim Centrum Profilaktyki 

Uzależnień przeprowadzono łącznie 1 715 konsultacji 

terapeutycznych.  

 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.  

 W efekcie przeprowadzonych rozmów 407 osób 

zadeklarowało gotowość do podjęcia leczenia lub 

skorzystania z innych form pomocy w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 Każdemu pacjentowi Działu Pomocy Osobom Nietrzeźwym-

Izba Wytrzeźwień udzielana jest podstawowa pomoc 

medyczna. 

1) Liczba osób objętych opieką  

w SCPU – 407  

2) Liczba osób, którym 

udzielono podstawowej 

pomocy medycznej – 5 172  

2.11 

Dofinansowanie 

dodatkowych działań 

związanych z profilaktyką 

uzależnień realizowaną 

przez SCPU, w tym 

prowadzenie strony www 

Szczecińskie Centrum 

Profilaktyki Uzależnień 

 Działania profilaktyczne realizowane poprzez prowadzenie 

strony www.scpu.szczecin.pl oraz na Facebooku pod 

adresem: https://www.facebook.com/scpu2018/ 

 Pracownicy SCPU, w tym terapeuci, prowadzą działania 

profilaktyczne poprzez wywiady i audycje na Portalu 

Bezpieczni Razem oraz w lokalnych mediach. 

 Profilaktyka prowadzona jest poprzez prowadzenie telefonu 

zaufania oraz szkoleń dla młodzieży, nauczycieli i rodziców 

szczecińskich szkół i uczelni. Ponadto współpraca  

z młodzieżą w ramach wolontariatu, staży oraz praktyk.  

 Każdy pacjent tut. jednostki informowany jest o 

negatywnych skutkach spożywania alkoholu oraz 

wskazywane są miejsca w których (oprócz SCPU) mogą 

uzyskać profesjonalną pomoc.  

1) Liczba programów 

profilaktycznych – 3  

2) Liczba odbiorców 

programów profilaktycznych 

– 6 687 

3) Liczba zamieszczonych 

postów na stronie www – 35  

4) Liczba odwiedzin strony 

www – 75 698 
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2.12 Umożliwienie 

przeprowadzenia 

bezpłatnych badań na 

zawartość alkoholu  

w organizmie 

Szczecińskie Centrum 

Profilaktyki Uzależnień 

 Od 2018 r. istnieje możliwość bezpłatnego badania pomiaru 

stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu.  

 Badanie dokonywane jest w siedzibie SCPU bezpłatnie. 

Liczba przeprowadzonych badań 

– 40  

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 alkoholowym. 

 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. 

Lp. Zadanie Realizatorzy Przeprowadzone działania Wskaźniki 

3.1 

Prowadzenie placówek 

wsparcia dziennego 

 Fundacja Kultury, Sportu 

i Aktywności Lokalnej 

„Prawobrzeże” 

 Stowarzyszenie Rodzin 

Katolickich Archidiecezji 

Szczecińsko-Kamieńskiej 

 Stowarzyszenie 

„Zrozumieć” 

 Salezjańskie 

Stowarzyszenie 

Wychowania Młodzieży 

 Towarzystwo 

Salezjańskie Dom 

Zakonny 

 Parafia Rzymsko-

Katolicka pw. Św. Jana 

Bosko 

 Zachodniopomorski 

 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. 

 Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień  

i wspieraniu 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 

1) Liczba miejsc w placówkach 

wsparcia dziennego – 1 090 

2) Liczba osób korzystających 

ze wsparcia placówek –  

1 090 



str. 17 
 

Oddział Okręgowy 

Polskiego Czerwonego 

Krzyża 

 Towarzystwo 

Salezjańskie Dom 

Zakonny pw. Św. Józefa 

 Stowarzyszenie 

Przyjaciół 

Duszpasterstwa 

Akademickiego „Razem” 

 Chorągiew 

Zachodniopomorska 

Związku Harcerstwa 

Polskiego 

 Caritas Archidiecezji 

Szczecińsko-Kamieńskiej 

 Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci 

Zachodniopomorski 

Oddział Regionalny  

w Szczecinie 

dziecku i rodzinie na terenie miasta Szczecin 

3.2 

Wspieranie rodziny  

i systemu pieczy 

zastępczej  

w wykonywaniu funkcji 

opiekuńczo-

wychowawczej, w tym 

rodziny z problemem 

przemocy 

 Stowarzyszenie Zwykłe 

„Centrum Wspierania 

Rodziny” 

 Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci 

Zachodniopomorski 

Oddział Regionalny 

 Zachodniopomorskie 

Stowarzyszenie 

Mediatorów 

 Fundacja Kultury, Sportu 

i Aktywności Lokalnej 

„Prawobrzeże” 

 Stowarzyszenie Rodzin 

Katolickich Archidiecezji 

Szczecińsko-Kamieńskiej 

 Zachodniopomorska 

 Wspierano rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zagrożone 

ograniczeniem lub pozbawieniem praw rodzicielskich  

i umieszczeniem dziecka 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 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. 

1) Liczba podmiotów 

świadczących wsparcie – 7  

2) Liczba osób korzystających  

z oferowanych form 

wsparcia – 480  

3) Liczba programów – 7  



str. 18 
 

Fundacja Pomocy 

Rodzinie „Tęcza Serc” 

 Stowarzyszenie 

„Zrozumieć” 

3.3 

Utrzymanie pogotowi 

rodzinnych 

funkcjonujących  

w Szczecinie 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Szczecinie 

 Zadanie polegało na zapewnieniu opieki nad dziećmi  

w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję 

pogotowia rodzinnego w nagłych przypadkach, np. w wyniku 

interwencji związanych ze skutkami nadużywania alkoholu 

 Dzieci objęte były tą formą opieki do czasu wyjaśnienia ich 

sytuacji życiowej bądź prawnej. 

 Na koniec 2019 roku funkcjonowało 8 zawodowych rodzin 

zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, 

obejmujących opieką łącznie 58 dzieci. 

1) Liczba pogotowi rodzinnych 

na terenie Szczecina – 8 

2) Liczba dzieci objętych 

opieką – 58 

3.4 Kontynuowanie 

zatrudnienia 

pracowników 

realizujących zadania  

z zakresu 

przeciwdziałania 

uzależnieniom  

i przemocy  

i koordynatorów 

lokalnych w MOPR 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Szczecinie 

 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 2 878 dzieci i 5 993 dorosłych podczas 

pracy w środowisku. 

 Udzielono 13 049 konsultacji. 

 Pracownicy socjalni uczestniczyli w 450 interwencjach. 

 W 2019 roku zostało usamodzielnionych 1 531 rodzin. 

1) Liczba dorosłych objętych 

wsparciem – 5 993  

2) Liczba dzieci objętych 

wsparciem – 2 878  

3) Liczba konsultacji – 13 049 

4) Liczba interwencji – 450  

5) Liczba rodzin 

usamodzielnionych – 1 531  

3.5 Zapewnienie profesjonalnej pomocy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie 

3.5.1 

Prowadzenie i tworzenie 

punktów konsultacyjnych 

ds. uzależnień i przemocy 

 Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Szczecinie 

 Szczecińskie Centrum 

Profilaktyki Uzależnień 

Prowadzone działania w Punktach Konsultacyjnych: 

 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 

1) Liczba prowadzonych 

punktów konsultacyjnych – 

7 + 2 w DPS 

2) Liczba utworzonych 

punktów konsultacyjnych – 

0  

3) Liczba osób, które 

skorzystały z porad w 

punktach konsultacyjnych – 

2 057 
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 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 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” 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Szczecinie 

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 kobiet doznających przemocy domowej 

 grupa – warsztaty dla rodziców pn. „Bunt nastolatka – jak 

sobie radzić?” – program edukacyjno-profilaktyczny dla 

1) Liczba  przeprowadzonych 

warsztatów – 8 grup  

2) Liczba osób korzystających 

z poszczególnych modułów 

warsztatów – 123  
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rodziców dzieci w okresie dorastania 

3.5.3 

Zapewnienie 

funkcjonowania 

interdyscyplinarnego 

zespołu ds. 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Szczecinie 

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie  

i koordynowanie działań 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 

1) Liczba spotkań zespołu 

interdyscyplinarnego – 4  

2) Liczba grup roboczych – 

2 498  

3) Liczba zgłoszonych 

„Niebieskich Kart” – 1 664  

4) Liczba zamkniętych 

„Niebieskich Kart” – 1 398  

5) Liczba osób objętych 

wsparciem – 5 504  

3.5.4 

Zapewnienie schronienia 

dla osób i rodzin  

z dziećmi,  

w szczególności ofiar 

przemocy w rodzinie 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Szczecinie 

 Zadanie polegało na zapewnieniu schronienia dla osób  

i rodzin z dziećmi, w szczególności ofiarom przemocy  

w rodzinie. 

 Hostel jest miejscem czasowego 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 

1) Liczba osób korzystających 

ze schronienia – 72  

2) Liczba osób objętych 

indywidualnym programem 

pomocowym – 19  
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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 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 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Szczecinie 

 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. 

1) Liczba ocen stanu zdrowia 

dziecka podczas interwencji 

– 44  

2) Liczba dzieci objętych oceną 

stanu zdrowia podczas 

interwencji – 73  

3.5.6 

Zaangażowanie Gminy 

Miasto Szczecin  

w kampanię „Biała 

Wstążka” 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Szczecinie 

 Organizacja konferencji inauguracyjnej pt. „Wygrać  

z przemocą” w Netto Arena Szczecin. 

 Przeprowadzenie warsztatów tematycznych dla uczestników 

konferencji w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium 

Balticum. 

 Pokaz filmu pt. „Cicha noc” dla młodzieży ze szkół 

ponadgimnazjalnych połączony z dyskusją z ekspertami  

 Symulacja rozprawy sądowej w Sądzie Rejonowym  

w Szczecinie. 

 Dyżury specjalistów. 

1) Liczba modułów kampanii – 

5  
2) Liczba uczestników 

poszczególnych modułów – 

429  

3.5.7 
Szkolenia dotyczące 

zjawiska przemocy 

domowej i uzależnień 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Szczecinie 

 Przeprowadzono szkolenie pn. „Eskalacja konfliktu pod 

wpływem alkoholu – zdarzenie, w którym silne stany 

emocjonalne wzmożone spożytym alkoholem zaczynają 

dominować w sytuacji konfliktowej – rozpoznawanie 

symptomów, sposoby radzenia sobie w sytuacji zagrożenia” 

Liczba uczestników szkoleń – 

142  

3.6 Udzielanie wsparcia 

członkom rodzin 

dotkniętych problemem 

alkoholizmu i przemocy 

kierowanym lub 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Szczecinie 

 Przeprowadzenie procedury zobowiązania do podjęcia 

leczenia odwykowego wobec osób zgłoszonych do GKRPA 

jako nadużywających alkoholu.  

 W ramach  w/w procedury osoby zapraszane są na spotkania 

z Podkomisją motywacyjną Gminnej Komisji 

1) Liczba osób zaproszonych 

na rozmowę motywacyjną – 

885  

2) Liczba osób, które się 

zgłosiły na rozmowę 
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zgłaszającym się 

indywidualnie do 

GKRPA oraz 

motywowanie osób 

nadużywających alkoholu 

do podjęcia leczenia 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, celem ich 

motywacji do kontaktu z terapeutą uzależnień i podjęcia 

leczenia odwykowego.  

 Ponadto, w ramach w/w postępowania 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.  

 W 2019 r. Podkomisja motywacyjna odbyła 48 posiedzeń. 

motywacyjną – 270  

3) Liczba osób zaproszonych  

w ramach monitoringu – 

brak danych 

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 GKRPA. 

 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. 13
1
 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 Przeprowadzone działania Wskaźniki 

4.1 

Koordynacja działań 

objętych Gminnym 

Programem 

Wydział Spraw Społecznych 

UM 

 Uczestnictwo w posiedzeniach Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie. 

 Spotkania z przedstawicielami Szczecińskiego Centrum 

Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie. 

 Spotkanie z przedstawicielami Instytutu Socjologii 

Uniwersytetu Szczecińskiego. 

 Organizacja bieżących spotkań z przedstawicielami 

organizacji pozarządowych planujących składać oferty na 

realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym. 

 Spotkania w zakresie planowania budżetu Gminnego 

Programu. 

1) Liczba spotkań – ok. 15  

2) Liczba osób uczestniczących 

– ok. 30 

3) Liczba sprawozdań – 3  
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4.2 Badania diagnostyczne 

odnoszące się do 

problemu uzależnień od 

substancji 

psychoaktywnych w 

Szczecinie 

 Wydział Spraw 

Społecznych UM 

 Stowarzyszenie 

Producentów  

i Dziennikarzy 

Radiowych 

 Zadanie polegające na przeprowadzeniu w ramach kampanii 

profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” lokalnej 

diagnozy pn. „Lustro raport lokalny”, obejmującej dzieci  

i młodzież ze szczecińskich placówek oświatowych (klasy  

V-VI i VII-VIII). 

1) Liczba zorganizowanych 

programów diagnostycznych 

– 1  

2) Liczba osób przebadanych – 

540 

4.3 

Uczestnictwo w różnych 

formach szkoleniowych, 

mających na celu 

podniesienie kwalifikacji  

i zapobieganie wypaleniu 

zawodowemu 

realizatorów Gminnego 

Programu, wraz  

z kosztami wyjazdu 

 Stowarzyszenie 

Wolontariuszy „DA DU” 

 Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Oddział 

Regionalny Szczecin 

 Przeprowadzenie przez specjalistę terapii uzależnień oraz 

edukatora-konsultanta w zakresie HIV/AIDS 

profilaktycznych szkoleń skierowanych do dwóch grup 

szczecińskich nauczycieli prowadzących pozalekcyjne 

zajęcia sportowe w ramach programu "Animator 

Środowiskowy".  

 Szkolenia w formie warsztatów pozwoliły na przygotowanie 

kadry pedagogicznej do podejmowania odpowiednich działań 

profilaktycznych i interwencyjnych w obszarze zachowań 

związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych przez 

dzieci i młodzież uczestniczącą w różnych aktywnościach 

sportowych.  

 Zajęcia wyposażyły animatorów w wiedzę na temat 

mechanizmów powstawania przemocy oraz umiejętności 

prawidłowego reagowania na tę przemoc.  

 Tematyka warsztatów dotyczyła m.in.: 

 Przemoc i agresja rówieśnicza - mechanizmy 

powstawania, rozpoznawanie, reagowanie. 

 Elementy psychologii rozwojowej - emocje, 

wrażliwość, kształtowanie zainteresowań, problemy 

adolescencji. 

 Elementy komunikacji - uczeń-uczeń, nauczyciel-

uczeń. 

 Praca w grupie/zespole. 

 Sport a używki. Realizacja pasji bez alkoholu  

i narkotyków. 

 Zadanie polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 

trzech weekendowych szkoleń wraz z przygotowaniem 

materiałów szkoleniowych dla wychowawców i specjalistów 

zatrudnionych w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. 

Konstantego Maciejewicza w Szczecinie, pragnących 

1) Liczba szkoleń – 1  

2) Liczba osób uczestniczących 

– 16 



str. 24 
 

wzbogacić swój warsztat technik wychowawczych w pracy  

z dziećmi i młodzieżą z rodzin z problemem alkoholowym  

i doświadczających przemocy. 

4.4 

Inne inicjatywy z zakresu 

profilaktyki  

i rozwiązywania 

problemów uzależnień 

zgłaszane przez 

potencjalnych 

wykonawców zadań 

 

 Polska Fundacja 

Przeciwdziałania 

Uzależnieniom 

 The Analogs  

 Stowarzyszenie Lambda 

Szczecin 

 Caritas Archidiecezji 

Szczecińsko-Kamieńskiej 

 Szczecińskie 

Stowarzyszenie 

Abstynentów „AGORA 

303” 

 Stowarzyszenie Na rzecz 

Alternatywnych Form 

Resocjalizacji „Restart” 

 Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy im. 

Janusza Korczaka w 

Szczecinie 

 Fundacja „Siódme 

Słońce” 

 Parafia Rzymsko-

Katolicka p.w. 

Opatrzności Bożej 

 Przeprowadzenie profilaktycznego programu 

wychowawczego pn. „Projekt Pudło”, którego celem była 

edukacja i informacja na temat szkodliwości stosowania 

alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w kontekście 

zdrowotnym, społecznym, ekonomicznym; obniżenie popytu 

na alkohol wśród młodych ludzi oraz ograniczenie liczby 

okazjonalnych konsumentów, pijących ryzykownie  

i szkodliwie. 

 Rozwijanie pasji i zainteresowań wśród dzieci i młodzieży, 

dostarczenie pozytywnych wzorców, podniesienie 

świadomości na temat wpływu na organizowanie własnego 

czasu wolnego oraz umożliwienie uczestnictwa w zajęciach 

promujących zachowania prozdrowotne. 

 Przeprowadzenie pięciu koncertów muzycznych połączonych 

z prelekcją na temat szkodliwości stosowania alkoholu oraz 

rozwijania pasji bez korzystania z substancji 

psychoaktywnych – odbiorcami było około 500 osób  

i zostały przeprowadzone w Centrum Opieki nad Dzieckiem 

im. Konstantego Maciejewicza, Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Szczecinie, 

Schronisku dla Nieletnich w Szczecinie. 

 Organizacja integracyjnego spotkania przedświątecznego 

skierowanego do osób zagrożonych uzależnieniami,  

w związku z przeżywanym przez nie odrzuceniem 

społecznym i rodzinnym, stresem i samotnością 

 Prezentacja oferty pomocy psychologicznej indywidualnej  

i grupowej prowadzonej przez organizacje na terenie Gminy 

Miasto Szczecin. 

 Organizacja spotkania wspólnotowego w ramach profilaktyki 

alkoholowej, którego uczestnikami było 45 osób 

uzależnionych i współuzależnionych, które podjęły lub chcą 

podjąć pracę nad własną trzeźwością, zmianą sposobu życia  

i negatywnych nawyków. Podstawową grupę odbiorców 

stanowią ludzie uzależnieni od wszelkich środków 

psychoaktywnych oraz ich rodziny, osoby pijące szkodliwie  

1) Liczba nowych inicjatyw 

zgłoszonych przez 

wykonawców –  12 

2) Liczba zrealizowanych 

inicjatyw – 7 
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i ryzykownie, bezdomni i ubodzy, których sytuacja społeczna 

uniemożliwia dostęp do płatnych działań terapeutycznych.  

 Zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu,  

a także umożliwienie uczestnictwa w spotkaniach 

terapeutycznych osobom najuboższym. Działania miały na 

celu wsparcie osób zachowujących abstynencję po terapii 

odwykowej.  

 Organizacja bezpłatnych spotkań indywidualnych  

z psychologiem, terapeutą i kapłanem, a także spotkań 

grupowe w formie wykładów, odczytów, występów 

artystycznych i mitingów.  

 Organizacja spotkania opłatkowego o charakterze 

integracyjnym, skierowanego do ludzi potrzebujących 

wsparcia i pomocy – wydarzenie zorganizowane w ramach 

profilaktyki trzeźwościowej.  

 Organizacja XIV Rajdu „Orły 2019” z elementami 

profilaktyki uzależnień, mającego na celu umożliwienie 

młodzieży spędzania czasu wolego bez korzystania  

z substancji psychoaktywnych, kształtowanie umiejętności 

prawidłowej komunikacji, wzrost wiedzy na temat 

szkodliwości alkoholu i narkotyków. 

 Edukacja młodzieży z zakresu profilaktyki zdrowotnej, 

przeciwdziałania korzystania z substancji psychoaktywnych, 

a tym dopalaczy, a także umożliwienie spędzania aktywnie 

czasu wolnego bez korzystania z Internetu. 

4.5 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 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  

Brak  

1) Liczba kontroli 

planowanych – 0  

2) Liczba kontroli 

interwencyjnych – 0  

3) Liczba wniosków  

o cofnięcie zezwolenia na 

sprzedaż napojów 

alkoholowych – 0  
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4.6 

Wykonywanie lustracji 

oraz wydawanie 

postanowień o zgodności 

punktów sprzedaży  

z warunkami określonymi  

w uchwale Rady Miasta 

Szczecin  

Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

 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 o pozwolenie na sprzedaż 

alkoholu punkt spełnia wymagane w danej materii przepisy 

prawa.  

 Ponadto, przeprowadzano lustracje wstępne, które odbywały 

się na wniosek zainteresowanych osób lub podmiotów przed 

złożeniem wniosku o pozwolenie na sprzedaż alkoholu  

w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. 

1) Liczba wykonanych lustracji 

– 356  

2) Liczba wydanych 

postanowień pozytywnych – 

355  

3) Liczba wydanych 

postanowień negatywnych – 

1  

4.7 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 

 Wydział Spraw 

Społecznych  

 Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

 Biuro Obsługi 

Interesantów UM 

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 GminyMiasto Szczecin. 

1) Obowiązujące limity – 

handel: 2 100 (w tym 800 na 

kat 1, 650 na kat. B, 640 na 

kat. C), gastronomia: 1 400 

(w tym 600 kat. A, 400 kat. 

B, 400 kat. C) 

2) Wykorzystane zezwolenia – 

handel: 1 769, gastronomia: 

1 056  
3) Liczba wydanych nowych 

zezwoleń – 617  

4.8 
Ponoszenie kosztów 

sądowych  

w postępowaniach  

o zobowiązanie do 

podjęcia leczenia 

Sąd 

 Wniosek kierowany do sądu podlega opłacie sądowej. 

 W 2019 r. skierowano przez GKRPA do sądu 529 spraw 

ramach procedury zobowiązania osób do podjęcia leczenia 

odwykowego 

1) Liczba spraw skierowanych 

do sądu – 529  

2) Liczba dokonanych opłat 

sądowych od wniosków 

skierowanych przez GKRPA 

– 285 (od lipca do grudnia 

2019 r.) 

4.9 Wydawanie opinii przez Biegli Sądowi  Przed wystąpieniem do sądu GKRPA zleca biegłym 1) Liczba osób skierowanych 
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biegłych sądowych 

orzekających w sprawie 

Zespołu Zależności 

Alkoholowej 

przygotowanie opinii w zakresie uzależnia od alkoholu. przez GKRPA na badanie 

przez biegłych sądowych – 

640  

2) Liczba uzyskanych opinii 

biegłych – 443  

4.10 

Zapewnienie 

funkcjonowania i obsługi 

GKRPA, w tym 

wynagrodzenie dla jej 

członków 

 Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych  

w Szczecinie 

 Szczecińskie Centrum 

Profilaktyki Uzależnień 

 

 Prowadzenie cyklicznych posiedzeń plenarnych oraz 

podkomisji problemowych. 

 Bieżąca obsługa GKRPA. 

1) Liczba posiedzeń plenarnych 

GKRPA – 53  

2) Liczba posiedzeń 

podkomisji problemowych 

GKRPA – 101  

   


