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I. WSTĘP 
 

 
 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomani na rok 2020 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XIV/154/19 Rady Gminy Wręczyca 

Wielka z dnia 27 grudnia 2019 r.  W ramach Programu gmina realizuje zadania własne, zgodnie z art. 4¹ 

ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

oraz zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2020 opierał się na zadaniach określonych w obu ww. aktach prawnych.                                                

W 2020 roku koordynowany był przez Podinspektora ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom                     

w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka i realizowany 

we współpracy z instytucjami, które organizacyjnie i merytorycznie przygotowane były do wykonywania 

zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, tj. Gminną Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych (GKRPA) we Wręczycy Wielkiej, placówkami oświatowymi, Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Zespołem Interdyscyplinarnym, Policją.  

Podejmowane działania w ramach Programu skierowane były do różnych grup społecznych, w większości 

były kontynuacją przedsięwzięć podjętych w latach poprzednich, przykładem takich działań są m.in: 

działalność Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie, realizacja 

rekomendowanych programów profilaktycznych, udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych. 

Z powodu ogłoszenia w marcu 2020 roku stanu zagrożenia epidemicznego, później stanu epidemii, 

wprowadzenia obostrzeń i dystansu społecznego, zamknięte zostały placówki oświatowe, Gminny Ośrodek 

Kultury (GOK), ograniczono funkcjonowanie Urzędu Gminy oraz innych instytucji. Najważniejszą zmianą                                       

w funkcjonowaniu szkół i urzędu było wprowadzenie nauki i pracy zdalnej, zmianowej i hybrydowej. 

Zmiany te spowodowały, iż zrealizowanie wszystkich zaplanowanych w trybie stacjonarnym zadań nie 

było możliwe.  

 

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok Gmina Wręczyca Wielka przeznaczyła środki finansowe, które 

zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pochodzą z opłat                          

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. na realizację Programu wydatkowano środki finansowe 

łącznie w kwocie 156.840,62 zł, w tym: w ramach Działu 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział – 85154 

przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatkowano środki w kwocie 154.740,62 zł., w ramach Działu 851 – 

Ochrona zdrowia, Rozdział – 85153 zwalczanie narkomanii, wydatkowano środki w kwocie 2.100 zł.  
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II.  Realizacja zadań w 2020 roku z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi                   

i narkomanii – Dział 851 Rozdział 85154 i 85153.  

 

 

Zadanie 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 

dla osób uzależnionych od alkoholu. 

 

Celem podjętych działań w ramach zadania, było zapewnienie osobom uzależnionym od alkoholu, 

osobom pijącym w sposób szkodliwy i ryzykowny odpowiedniej oferty terapeutycznej i rehabilitacyjnej, 

ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających z używania środków psychoaktywnych, oraz poprawa 

stanu psychofizycznego i funkcjonowania społecznego osób uzależnionych. Prowadzenie Punktu 

Konsultacyjnego ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie, współpraca z ośrodkami leczenia uzależnień 

oraz działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to najistotniejsze działania 

w tym zakresie. 

 

1) Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie pełni ważną rolę w lokalnym 

systemie pomocy. Zadaniem punktu jest zdiagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnień                          

i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających              

z jego usług. W punkcie konsultacyjnym mieszkańcy mogli uzyskać bezpłatną, interdyscyplinarną pomoc 

w zakresie konsultacji, poradnictwa, wsparcia, pomocy terapeutycznej i psychologicznej dotyczących 

problemów uzależnień, współuzależnienia, zjawiska przemocy w rodzinie, sytuacji dziecka w rodzinie                    

z problemem uzależnień i przemocy. Zainteresowanie ww. usługami w Gminie Wręczyca Wielka jest duże, 

dlatego też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców, zatrudnieni w Punkcie 

Konsultacyjnym specjaliści pełnili dyżury w miesiącach od stycznia do marca 2020 r. w budynku urzędu 

gminy 3 dni w tygodniu, tj.: 

- psychoterapeuta/mediator – po 7,5 godz. w każdy piątek miesiąca,  

- certyfikowany instruktor terapii uzależnień – po 3 godz. w każdy poniedziałek, 

- psycholog - po 6 godzin w każdą środę. 

 

W związku z ograniczeniem funkcjonowania urzędu gminy, a w celu zapewnienia mieszkańcom wsparcia       

i pomocy, od miesiąca marca do grudnia 2020 roku specjaliści świadczyli usługi zdalnie z domu.                   

Zgodnie z wytycznymi Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakupione zostały 3 laptopy                

z oprogramowaniem i 2 telefony komórkowe z przeznaczeniem na funkcjonowanie punktu 

konsultacyjnego. Specjaliści udzielali konsultacji poprzez kontakty telefoniczne, mailowe, rozmowy przez 

komunikatory internetowe, oraz za pośrednictwem wiadomości tekstowych. 

 

Specjaliści pracujący w punkcie konsultacyjnym współpracują z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, sądami, placówkami oświatowymi na terenie Gminy, Gminną Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych we Wręczycy Wielkiej oraz koordynatorem Programu. 

Do Punktu Konsultacyjnego zgłaszały się osoby w różnym wieku i z różnymi problemami, w większości 

zgłaszały się same, część była kierowana przez pracowników socjalnych oraz członków GKRPA. Niektóre 

z osób korzystały z jednorazowej konsultacji, inne osoby regularnie korzystały z pomocy i wsparcia.  
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 W okresie od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r. certyfikowany terapeuta do spraw uzależnień 

udzieliła 250 konsultacji indywidualnych 30 osobom, mających charakter spotkań jedno lub 

wielorazowych, w tym:  

-180 konsultacji 15 osobom uzależnionym,  

- 60 konsultacji 5 osobom współuzależnionym  

- 10 konsultacji 10 osobom dot. epidemii.   

 

Spośród osób z problemem alkoholowym zgłaszających się do Punktu Konsultacyjnego 2 z nich zostały 

skierowane do Ośrodka Terapii Uzależnień w Parzymiechach, gdyż zaawansowana choroba alkoholowa 

uniemożliwiała korzystania jedyne z konsultacji indywidualnych i wymagała podjęcia terapii odwykowej. 

Wśród osób skonsultowanych terapeuta nie zdiagnozowała uzależnienia krzyżowego (od alkoholu                               

i narkotyków, od alkoholu i leków, itp.).  

Podczas spotkań z terapeutą osoby uzależnione uzyskiwały informacje na temat leczenia i pomoc                        

w wytrwaniu w abstynencji. Przekazywana im była podstawowa wiedza o chorobie alkoholowej                               

i motywacja do systematycznej pracy nad sobą w kierunku zdrowienia. W Punkcie Konsultacyjnym 

pracuje się nad złością, poczuciem krzywdy psychicznej i fizycznej, nad mechanizmami uzależnienia, 

głodem alkoholowym, nawrotami, pokorą i bezsilnością.  

 

Psycholog w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. udzieliła łącznie 389 konsultacji 55 osobom, 

mających charakter spotkań jedno lub wielorazowych, w tym:  

- 6 konsultacji - dzieciom przedszkolnym,  

-104 konsultacji - dzieciom ze szkół podstawowych,  

- 41 konsultacji - uczniom szkół średnich,  

-71 - dorosłym,  

-129 konsultacji –rodzicom,  

-38 konsultacji – GOPS, UG, inne.  

  

Konsultacje, porady, wskazówki i wsparcie, udzielane przez psychologa dotyczyły głównie: problemów 

rodzinnych, problemu alkoholowego i przemocy w rodzinie, ofiar przestępstw i naruszenia nietykalności 

cielesnej, zaburzeń rozwojowych, nasilenie się zwłaszcza objawów lękowych i depresyjnych, poczucia 

zagrożenia i obawy o swoje życie, problemów osób z chorobami somatycznymi i psychicznymi, 

niewydolności wychowawczej. W rodzinach zauważa się problemy z komunikacją, wzrost agresji słownej, 

zmniejszone zasoby do radzenia sobie z trudną sytuacją, wzrost poczucia zatłoczenia, wzrost referowanych 

przez rodziców problemów z egzekwowaniem ilości właściwego czasu spędzanego przed komputerem                   

i innymi mediami, wzrost uzależnienia od komputera, internetu i gier komputerowych wśród dzieci                          

i młodzieży, poczucie rozbijania się o mur procedur związanych ze służbą zdrowia w sprawach innych niż 

koronawirus,  frustracja, złość, agresja. 

W każdej prowadzonej rozmowie pojawia się temat koronawirusa i jego konsekwencji dla danej osoby oraz 

referowanie powyższych symptomów z różnym nasileniem (zauważona fluktuacja). U 28 osób wystąpiły te 

objawy od początku pandemii. Są to osoby w różnym wieku począwszy od szkoły podstawowej aż do 

wieku dojrzałego. 

 

Psychoterapeuta/mediator pełniła dyżury w okresie od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r. i przeprowadziła 

łącznie 628 konsultacji i wsparcia dla 112 osób.  

Konsultacje, porady, wskazówki i wsparcie, udzielane przez psychoterapeutę dotyczyły głównie: 

konfliktów małżeńskich i rodzinnych, wzrostu agresji i przemocy w rodzinach, pojawienia się przemocy                 

w nowych rodzinach, wzmożonego sięganie po alkohol – szukanie ulgi w alkoholu, sięganie po narkotyki     

i innych środków zmieniających świadomość, incydentów depresyjnych i depresji, brak dbałości i siebie, 
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swoje zdrowie i bezpieczeństwo.  Problemy z jakimi zwracali się mieszkańcy związane z epidemią to: 

utrata równowagi, ataki paniki i histerii, paraliżujący lęk, izolacja i samotność, trzeźwienie w epidemii,  

budowanie czarnych scenariuszy, utrata nadziei i motywacji, zakażenia mieszkańców Gminy – wsparcie                                      

i pomoc w organizacji życia, lęk społeczności przed osobami zakażonymi – izolacja i osamotnienie. 

 

Łącznie w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego udzielono 1267 konsultacji/wsparcia                    

197 osobom. 

2)  W zakresie kierowania na terapię i rehabilitację osób uzależnionych i współuzależnionych była i nadal 

kontynuowana jest współpraca z ośrodkami leczenia uzależnień od alkoholu. Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest w ścisłej współpracy z Poradnią Terapii Uzależnień                          

i Współuzależnienia od Alkoholu w Kłobucku i Częstochowie oraz z Zakładami Leczenia Uzależnień.  

3)  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wręczycy Wielkiej działa                         

w oparciu o przepisy art. 4¹ ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Ze względu na powierzone jej przez ustawę zadania, odgrywa zasadniczą rolę w lokalnej polityce wobec 

alkoholu.  

Zarządzeniem Nr 88/2017 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 18 września 2017 roku został powołany 

skład Komisji, który został zmieniony na mocy Zarządzenia Nr 26/2018 Wójta Gminy Wręczycy Wielkiej 

z dnia 1 marca 2018 roku. Obecnie Komisja liczy 8 członków. Członkowie Komisji posiadają 

przeszkolenie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 

Ustawowe zadania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych to: 

- inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką                                      

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych ujętych w formie gminnych programów - podejmowanie 

czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku 

poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego  

- opiniowanie wniosków o wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem 

zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy 

- kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

- uczestnictwo w pracach zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych na podstawie ustawy                                   

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz realizacja procedury „Niebieskie Karty” (par. 12 

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy 

„Niebieska Karta”). 

 

W 2020 roku Komisja odbyła 17 posiedzeń, w tym: 

1) 2 posiedzenia plenarne, na których m.in. omówiono: 

- Plan pracy Komisji w 2020 roku,  

-wnioski o dofinansowanie programów/projektów profilaktycznych w ramach Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok  

- projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok; 

2)  15 posiedzeń, na których prowadzono rozmowy motywujące do ograniczenia spożywania napojów 

alkoholowych oraz podjęcia terapii odwykowej i opiniowano wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy. 
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W 2020 roku do GKRPA wpłynęło 32 wnioski dotyczące rozpoczęcia procedury zastosowania obowiązku 

poddania się leczeniu odwykowemu, w tym: 

- od Policji – 1 wniosek, 

- od członków rodziny - 17 wniosków, 

- od Zespołu Interdyscyplinarnego – 11 wniosków, 

- od GOPS - 2 wnioski, 

- od kuratora sądowego – 1 wniosek. 

 

W 12 rodzinach, z których zostały zgłoszone w 2020 roku osoby z problemem alkoholowym była 

prowadzona procedura Niebieskiej Karty. 

 

Podczas 15 posiedzeń rozpatrywano sprawy 50 osób - 41 mężczyzn i 9 kobiet), w tym: wnioski z 2019 

roku (nie zakończone) i 29 wniosków zgłoszonych w 2020 roku.  

Podczas posiedzeń Komisja przeprowadziła rozmowy z 18 osobami - członkami rodzin osób zgłoszonych 

do Komisji oraz 50 rozmów informacyjno-motywujących z 30 osobami podejrzanymi o uzależnienie od 

alkoholu. W 2 rodzinach założone zostały Niebieskie Karty. 

 

W wyniku prac Komisji podjęto następujące postanowienia: 

- skierowano 23 osoby na badania do biegłych sądowych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia 

od alkoholu. Były to osoby, które nie wyraziły zgody na dobrowolne podjęcie leczenia lub w ogóle nie 

zgłaszały się na posiedzenia komisji, a które powodowały rozkład życia rodzinnego, demoralizowały 

małoletnich bądź systematycznie zakłócały spokój lub porządek publiczny. Do biegłych zgłosiło się 16 

osób. 

- wobec 23 osób Komisja wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego o zobowiązanie do leczenia 

odwykowego, 

- zakończono postępowanie w stosunku do 18 osób.  

 

W ramach gminnego programu sfinansowano koszty: 

- przeprowadzenia badania przez biegłych sądowych i sporządzenie opinii psychiatryczno-psychologicznej 

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, które w 2020 roku wyniosły za sporządzenie 16 opinii 5.120 zł; 

- postępowania sądowego związane ze złożeniem wniosku przez GKRPA do Sądu Rejonowego                                     

w Częstochowie V Wydział Rodzinny i Nieletnich, o zobowiązanie osób uzależnionych od alkoholu                           

do podjęcia leczenia odwykowego; w 2020 roku na opłaty sądowe, w tym: 23 wnioski i 1 odpis 

postanowienia, wydatkowano kwotę w wysokości 2.320 zł. 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w trakcie swoich posiedzeń prowadziła 

rozmowy i motywowała osoby podejrzane o uzależnienie od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego, 

Niektóre wnioski, dotyczące tej samej osoby, były rozpatrywane 2-, 3- krotnie na kolejnych posiedzeniach 

Komisji (stawia się np. tylko wnioskodawca lub sprawy są zawieszane). 

 

W 2020 roku Komisja utrzymywała stałe kontakty z dyrektorami placówek oświatowych i pedagogami 

szkolnymi w celu podejmowania wspólnych działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki 

uzależnień od alkoholu, narkotyków i nikotyny oraz podejmowania konkretnych działań w zakresie 

rozwiązywania problemów związanych z używaniem alkoholu przez osoby nieletnie, a także ze zjawiskiem 

narkomanii i przemocy. Ponadto Komisja ściśle współpracowała z: Podinspektorem ds. Profilaktyki                          

i Przeciwdziałania Uzależnieniom, który jednocześnie prowadzi obsługę administracyjną Komisji, 

Komisariatem Policji we Wręczycy Wielkiej, Punktem Konsultacyjnym, Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
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Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Kultury, kuratorami sądowymi, Sądem Rejonowym w Częstochowie, 

Poradnią Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Kłobucku i w Częstochowie, Zakładami Leczenia 

Uzależnień. 

 

Zadanie 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, 

pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed 

przemocą w rodzinie. 

Podjęte w 2020 roku działania miały na celu pomóc i poprawić warunki funkcjonowania członków rodzin, 

w których występują problemy związane z alkoholem, narkotykami lub z przemocą, w formie poradnictwa, 

edukacji, pomocy specjalistycznej, w tym poprzez m.in. kontynuowanie działań skierowanych do dzieci                 

i młodzieży, poprzez wspieranie alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz promocję zdrowego 

stylu życia, jak również pomocy dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka.  

Działania w powyższym obszarze realizowane były przez placówki oświatowe, GOK, GOPS, GKRPA,                   

w tym prowadzenie przy Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie grup 

wsparcia dla osób współuzależnionych, doznających przemocy w rodzinie, osób w sytuacjach 

kryzysowych i dorosłych dzieci alkoholików (DDA). 

 

1) Z powodu epidemii, wprowadzenia ograniczeń i zamknięcia Gminnego Ośrodka Kultury                               

we Wręczycy Wielkiej nie została wznowiona działalność świetlicy wychowawczej, która od wielu 

lat funkcjonowała przy ośrodku kultury.  

 

2) Prowadzenie edukacji publicznej w zakresie profilaktyki uzależnień oraz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

Podejmowane działania edukacyjne i informacyjne wzmacniane są materiałami dotyczącymi 

problematyki alkoholowej i narkotykowej, przemocy w rodzinie, nietrzeźwości na drodze. Z uwagi na 

wprowadzenie stanu epidemii i obostrzenia w 2020 roku, GKRPA i Koordynator Programu utrzymywali 

stałe kontakty z GOK, GOPS, dyrektorami placówek oświatowych i pedagogami szkolnymi, w celu 

podejmowania w miarę możliwości działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie profilaktyki 

uzależnień.  

W 2020 roku zakupione zostały: 

- poradnik dla sprzedawców w ilości 70 szt. pt. „Dlaczego nie sprzedawać alkoholu osobom nieletnim”, 

które zostały przekazane do punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy, 

- broszury w ilości po 20 szt. pt. „Pomoc dziecku z rodziny z problemem alkoholowym – wskazówki dla 

nauczycieli” i „Uczeń z zachowaniami samobójczymi”, które zostały przekazane dyrektorom placówek 

oświatowych 

- pakiet materiałów „Przeciw pijanym kierowcom”. 

 

Do placówek oświatowych, GKRPA, GOPS, Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Policji przekazane zostały 

do wykorzystania w bieżącej pracy materiały profilaktyczno – edukacyjne, tj. ulotki i broszury:                    

„Reaguj na Przemoc”, „SMART, to znaczy mądrze”, „Postaw na Rodzinę”, „Stop Przemocy”, „Zachowaj 

trzeźwy umysł”, „Przemoc boli”.  

 

W czerwcu 2020 roku została założona zakładka na stronie BIP Urzędu Gminy Wręczyca Wielka                         

pn. Profilaktyka i Przeciwdziałanie Uzależnieniom, gdzie zamieszczone zostały informacje dotyczące 

działających na rzecz mieszkańców gminy Wręczyca Wielka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
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Alkoholowych, Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie oraz Zespołu 

Interdyscyplinarnego. Zamieszczony został również wykaz placówek świadczących pomoc, telefony                          

i infolinie, godziny pracy specjalistów w punkcie konsultacyjnym, ze strony można również pobrać 

wniosek – zgłoszenie osoby z problemem alkoholowym do komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych. Ponadto zamieszczane zostały poradniki, kampanie i informacje dot. problematyki 

uzależnień, przemocy, nietrzeźwości i FAS:  

 

1) „Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii 

koronawirusa” – to poradnik zawierający praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne 

dane teleadresowe dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa, opracowany 

przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji 

Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie IPZ „Niebieska Linia”.  

 

2)  Kampania społeczna "Bez chemii na drodze" - celem kampanii jest rozpowszechnienie informacji                   

na temat ryzyka związanego z używaniem substancji psychoaktywnych podczas jazdy. Kampania 

adresowana jest do kierowców, rowerzystów oraz pasażerów. Działania kampanii są również kierowane  

do rodziców dzieci i nastolatków, które w przyszłości uzyskają prawo jazdy. Kampania powstała 

z inicjatywy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, jest realizowana przez Fundację Poza 

Schematami ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.  

3) Picie alkoholu przez kobiety w ciąży stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia matki, jak też zdrowia 

i rozwoju dziecka, jest jedną z wiodących przyczyn wad wrodzonych i zaburzeń rozwojowych u dzieci 

dlatego też na stronie zamieszczone zostały informacje dotyczące spożywania alkoholu przez kobiety 

w ciąży nt. Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD), Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS). 

 

3) Programy edukacyjne w zakresie radzenia sobie z emocjami i z zachowaniami 

agresywnymi, budowanie relacji interpersonalnych i rozwiązywania konfliktów. 

Występujące dość powszechnie zachowania agresywne stanowią istotny problem społeczny, zwłaszcza                    

w przypadku istnienia takich zachowań u dzieci i młodzieży – poczynając od wulgarnego słownictwa, 

poprzez obmawianie kolegów, wyszydzanie, zastraszanie, aż do przemocy i zachowań przestępczych. 

Dlatego też szczególną rolę w kształtowaniu pozytywnych postaw społeczno - moralnych dzieci                       

ma do spełnienia szkoła.  

W bieżącym roku placówki oświatowe realizowały programy edukacyjne, zmierzające do zapobiegania 

agresji i przemocy poprzez edukację uczniów, ale również nauczycieli i rodziców, w zakresie radzenia 

sobie z emocjami i z zachowaniami agresywnymi, budowaniem relacji interpersonalnych                                         

i rozwiązywaniem konfliktów:  

 

1.Szkoła Podstawowa w Węglowicach: 

- konkurs plastyczny „Stop Agresji” – 11 uczniów V klasy i 2 nauczycieli, 

- warsztaty – „Konflikty są częścią naszego życia”, w których udział wzięło 11 uczniów IV klasy                           

i 2 nauczycieli, 

- prelekcja – „Agresja”, uczestnicy-  11 uczniów V klasy i 2 nauczycieli, 

- warsztaty – „Mój przyjaciel”, w których udział wzięło 11 uczniów V klasy i 2 nauczycieli. 

 

2.Szkoła Podstawowa we Wręczycy Wielkiej: 

- Warsztaty z psychologiem szkolnym:  

- „Asertywność – jak umiejętnie wyrażać swoje zdanie” – 20 uczniów z V klasy, 2 nauczycieli  
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- „Zasady komunikacji w grupie rówieśniczej” – 34 uczniów II klas, 3 nauczycieli  

- „Stres jak sobie z nim radzić” – 68 uczniów klas VII i VIII, 4 nauczycieli, 

- „Tworzymy zespół” – 32 uczniów I klas, 3 nauczycieli, 

- „Tolerancja i wzajemna akceptacja” – 9 uczniów V klasy, 4 nauczycieli, 

- Zajęcia z wychowawcą – „Zapobiegamy wulgaryzmom” – 24, 

- Warsztaty z pedagogiem szkolnym „Nie hejtuj-bądź przyjacielem” – 18 uczniów III klasy, 2 nauczycieli, 

- Zorganizowano „Tydzień Życzliwości” w ramach którego odbyły się zajęcia z wychowawcą                            

nt. wzajemnego szacunku, życzliwości i tolerancji. 

 

3.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kalei: 

- Zajęcia warsztatowe dla 28 uczniów o budowaniu relacji „Jeden za wszystkich-wszyscy za jednego!”, 

prowadzone przez pedagoga szkolnego,  

- Warsztaty w ramach cyku szkoleń przeprowadzonego przez WOM: 

- Warsztaty dla uczniów – „Przemoc i agresja- Stop Agresji!!! Rozwiązywanie konfliktów                                

bez przemocy” 94 uczniów  

       - „Problemy dorastającej młodzieży: uzależnienia, agresja, stres” – 94 rodziców, 

- „Zagrożenia i problemy współczesnej młodzieży. Agresja w szkole – bullying  i cyberbullying nowe 

formy zagrożenia bezpieczeństwa ucznia” – 34 nauczycieli, 

- „Kształtowanie kompetencji społecznych w zakresie rozwiązywania konfliktów i budowania relacji” 

34 nauczycieli.  

 

4) Podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w obszarze 

rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu, narkotyków, w tym                        

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez ich udział                                                        

w programach/szkoleniach 

 

W 2020 roku pracownicy socjalni GOPS, członkowie GKRPA, nauczyciele koordynator Programu, osoby 

pracujące na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin brali udział w szkoleniach w formie stacjonarnej                           

i online m.in. z zakresu uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomocy ofiarom przemocy, 

zasad wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opracowania i realizacji gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, pracy gminnej komisji rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

 

Osoby współrealizujące Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii wzięli udział w szkoleniach: 

 

1) „Wydatkowanie środków w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych” - koordynator Programu,  

2) „Zasady wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w świetle przepisów obowiązujących 

podczas epidemii koronawirusa” - pracownik urzędu gminy- członek komisji alkoholowej, 

3) „Szkolenie dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

pełnomocników ds. realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

dotyczących realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych                       

w dobie epidemii COVID-19” – szkolenie organizowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, udział wzięli: koordynator programu i przewodnicząca komisji alkoholowej. 
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W zakresie podnoszenia wiedzy osób realizujących działania dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 

szkolenia: 

1) „Procedura odebrania dziecka” – dwoje członków zespołu interdyscyplinarnego (pracownicy socjalni); 

2) „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – najnowsze zmiany” -przewodnicząca zespołu 

interdyscyplinarnego; 

3) „Przemoc wobec kobiet” – specjalista z Punktu Konsultacyjnego oraz asystent rodziny GOPS                                

we Wręczycy Wielkiej; 

4) „Praktyczne aspekty interwencji wobec osoby doświadczającej przemocy i sprawcy przemocy. Przemoc 

seksualna wobec dziecka – zadania służb i prawne formy postępowania” - członek zespołu 

interdyscyplinarnego. 

 

5) Podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie    

skutecznych oddziaływań profilaktycznych oraz udzielających pomocy dzieciom z rodzin z 

problemem uzależnień oraz przemocy: 

 

Szkolenia dla Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Kalei 9w formie zdalnej i stacjonarnej), 

przeprowadzone przez Regionalny Ośrodek Szkolenia Nauczycieli w Częstochowie WOM - tematy 

szkoleń:  

 „Kształtowanie kompetencji społecznych w zakresie rozwiązywania konfliktów i budowania relacji” – 

34 nauczycieli  

 „Cyberprzemoc? Wiem jak przeciwdziałać! Czyli jak skutecznie poradzić sobie ze zjawiskiem 

przemocy internetowej wśród dzieci i młodzieży” – 34 nauczycieli  

 „Przeciwdziałanie depresji u dzieci i młodzieży” – 34 nauczycieli  

 „Zagrożenia i problemy współczesnej młodzieży. Agresja w szkole – bullying i cyberbullying nowe 

formy zagrożenia bezpieczeństwa ucznia” – 34 nauczycieli. 

 

Szkolenia dla Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Kulejach, przeprowadzone przez 

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie, w każdym szkoleniu wzięło udział 25 nauczycieli, 

tematy szkoleń:  

 „E - nauczanie w szkole. Przykłady możliwych rozwiązań.” – Szkolenie dotyczyło m.in. prowadzenia 

lekcji wychowawczych o tematyce profilaktycznej podczas zdalnego nauczania  

  "Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole - nadpobudliwość psychoruchowa 

 „Bezpieczeństwo w Internecie”.- Szkolenie dotyczyło m.in. tematu uzależnienia od internetu, 

telefonów komórkowych, gier  

 „Szkolna profilaktyka wobec ryzyka używania przez dzieci i młodzież środków psychoaktywnych” 

 „Bullying w szkole”.- Szkolenie dotyczyło zagrożeń i problemów młodzieży, bulling i cyberbulling 

jako nowe formy zagrożeń w szkole. 

 Nauczyciele uczestniczyli również w warsztatach/ pogadankach, prelekcjach i spotkaniach                             

w ramach szkolnych programów profilaktycznych, prowadzonych m.in. przez pracowników 

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku, pracowników Komendy Powiatowej 

Policji. 
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6)  Przygotowanie oraz upowszechnianie informacji nt. lokalnej pomocy dla członków rodzin 

z problemem przemocy, w szczególności z problemem alkoholowym. 

 

Dla osób, których dotyka problem uzależnień czy przemocy, ważne jest aby posiadały wiedzę, gdzie 

można szukać pomocy i kto takiej pomocy udzieli. Działania informacyjne w całym kraju jak i lokalne 

przyczyniają się do zwiększenia wśród ofiar i świadków przemocy świadomości dotyczącej poznania 

swoich praw oraz nazw i adresów instytucji pomocowych.  

W 2020 roku zarówno Koordynator Programu jak i GKRPA utrzymywali stałe kontakty z GOK, GOPS, 

dyrektorami placówek oświatowych i pedagogami szkolnymi w celu podejmowania wspólnych działań 

informacyjno – edukacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień.  

 

Informacje dotyczące możliwości otrzymania specjalistycznej pomocy na terenie gminy i poza gminą                    

w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie umieszczane są na tablicach 

informacyjnych przy siedzibie GOPS oraz na stronie internetowej GOPS i BIP Urzędu Gminy Wręczyca 

Wielka. Rozpowszechniono informację o działalności Zespołu Interdyscyplinarnego, Punktu 

Konsultacyjnego ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie, o bezpłatnych telefonach zaufania, w tym 

Niebieskiej Linii, o aplikacjach i stronach internetowych np. „Twój Parasol”, „Osobisty plan awaryjny”. 

Rozpowszechniono materiały Kampanii „Reaguj na przemoc”, tj. plakaty, ulotki, broszury z wydawnictwa 

remedium. Materiały przekazano placówkom oświatowym, służbie zdrowia, policji oraz wykładane były                           

w miarę potrzeb interesantów w budynku Urzędu Gminy. Ponadto informacje o możliwościach i miejscach 

uzyskania pomocy w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie bądź zagrożenia jej wystąpienia na 

bieżąco udzielają pracownicy lokalnych instytucji publicznych tj. GOPS, GKRPA, Urzędu Gminy, Policji, 

GOK, Punktu Konsultacyjnego oraz placówek oświatowych i służby zdrowia. 

 

7)  Realizacja w szkołach oraz innych placówkach oświatowych programów profilaktyki 

alkoholowej, w tym nakierowanych na kształtowanie i wzmacnianie czynników chroniących 

przed podejmowaniem zachowań ryzykownych.  

Kształtowanie zachowań zdrowotnych jest istotne w okresie dzieciństwa i dorastania ponieważ wtedy 

formują się wzorce tych zachowań, które bezpośrednio wpływają na zachowania prezentowane                             

w późniejszym okresie życia. Młodzież w okresie dorastania jest grupą najbardziej narażoną                                  

na podejmowanie zachowań ryzykownych dla zdrowia, istotne zatem jest dofinansowanie różnego rodzaju 

programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, mających na celu wzmacnianie 

czynników chroniących przed podejmowaniem zachowań ryzykownych. Wzorem ubiegłych lat, placówki 

oświatowe oraz GOK i GOPS uczestniczyły w realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Alkoholizmowi poprzez wdrażanie programów 

rekomendowanych sprawdzonej skuteczności, realizację programów i projektów profilaktyczno-

wychowawczych. Celem tych programów było m.in. kształtowanie pozytywnych wartości, wyuczenie 

najważniejszych umiejętności psychologicznych i społecznych: nawiązywanie dobrych relacji z 

otoczeniem, umiejętność rozwiązywania konfliktów, radzenie sobie ze stresem, rozwijanie empatii, 

podejmowanie dojrzałych decyzji. Ważnym aspektem jest promocja zdrowego stylu życia oraz 

promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, takie jak: zajęcia 

teatralne, literackie, muzyczne i inne rozwijające zainteresowania, imprezy i zawody sportowe, turnieje, 

rajdy festyny, spotkania integracyjne itp, ponieważ to dzieci szczególnie narażone są na nieprawidłowe 

wykorzystanie czasu wolnego.  Po pierwsze dopiero poznają wartość czasu, który pozostaje do ich 

dyspozycji, uczą się go właściwie planować, rozwijając przy tym samodzielność decyzji, po drugie czas 

wolny dzieci jest ściśle powiązany z czasem wolnym dorosłych, bo to rodzice stanowią wzorzec, który 

dziecko naśladuje. 
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8) Wspieranie działań promujących styl życia wolny od alkoholu, w tym także działań 

profilaktycznych o charakterze sportowym i kulturalnym kierowanych do ogółu dzieci                    

i młodzieży w ramach organizacji czasu wolnego jako alternatywa dla podejmowania 

zachowań ryzykownych.  

 

Działania profilaktyczne o charakterze sportowym i kulturalnym realizowane przez szkoły mają na celu 

m.in. wzmocnienie czynników chroniących, polepszenie ogólnego stanu zdrowia wśród uczniów, 

rozwijanie zainteresowań z określeniem norm zachowania w różnych sytuacjach. Z powodu epidemii i 

obostrzeń większość działań nie została zrealizowana, natomiast te wydarzenia, które się odbyły zostały 

dostosowane do sytuacji epidemicznej i obowiązujących obostrzeń. 

1) W 2020 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kalei odbył się XXX Gminny Czwórbój 

Lekkoatletyczny szkół podstawowych z terenu gminy Wręczyca Wielka, częściowo stacjonarnie                   

(dla uczniów ZSP w Kalei), dla pozostałych szkół w sposób zdalny (turniej odbywał się w każdej                     

ze szkół ze względu na sytuację epidemii). W turnieju łącznie udział wzięło 55 uczniów klas I-VIII                   

z 6 szkół podstawowych z terenu gminy Wręczyca Wielka. Uczniowie wzięli udział w czterech 

konkurencjach: biegu na 300 metrów, biegu na 30 metrów, biegu po kopercie i rzucaniu piłeczką 

palantową. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. 

 

2) W ZSP w Kalei zrealizowany został projekt "To w rodzinie tkwi siła - z nią każdy wygrywa". W 

ramach projektu planowano zorganizowanie festynu dla dzieci i ich rodzin, jednak z uwagi na sytuację 

epidemiczną i obostrzenia nie było możliwości jego zorganizowania. W ramach realizacji programu 

odbyły się warsztaty kulinarne promujące zdrowy styl życia oraz właściwe nawyki żywieniowe dla 

uczniów i przedszkolaków, jednakże z uwagi na sytuację trwającej pandemii warsztaty rozłożone były                

w czasie w celu uniknięcia gromadzenia się dużej ilości osób. Realizacja warsztatów rozpoczęła się we 

wrześniu i zakończyła 1 grudnia 2020 r. Warsztaty odbywały się cyklicznie dla poszczególnych grup 

wiekowych. Realizacja warsztatów rozpoczęła się we wrześniu dla klas IV-VIII, kiedy uczniowie 

uczęszczali jeszcze do szkoły. W projekcie uczestniczyli wychowawcy i nauczyciele, ponadto jak co 

roku w realizację projektu zaangażowane było Koło Gospodyń Wiejskich w Szarlejce. Panie 

przeprowadziły warsztaty kulinarne dla poszczególnych grup promujące zdrowe żywienie w formie 

online, nad stacjonarnym przebiegiem warsztatów czuwała pani intendent, panie kucharki i 

wychowawcy poszczególnych grup. Wszystkie te działania miały na celu profilaktykę uzależnień i 

zachowań ryzykownych oraz promocję zdrowego stylu życia, a osoby uczestniczące w nich są 

przygotowane do podejmowania w przyszłości zachowań prozdrowotnych.  

 

3) W Szkole Podstawowej w Węglowicach zrealizowano projekty „Warcaby zamiast używek - projekt 

organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży” – w ramach projektu zorganizowano: Szkolny 

Turniej Warcabowy, Gminny Turniej Warcabowy, Powiatowy Turniej Warcabowy, turniej warcabowy 

dla dorosłych online, pogadanki. W projekcie uczestniczyło 120 uczniów klas I-VIII, 3 nauczycieli                        

i 25 rodziców. 
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9) Dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób doznających przemocy w rodzinie                  

i osób w sytuacjach kryzysowych z gminy Wręczyca Wielka prowadzone są w miarę potrzeb 

grupy wsparcia. 

 

W 2020 roku przy Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie we Wręczycy 

Wielkiej funkcjonowała grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz osób będących                

w sytuacjach kryzysowych, w której udział wzięły 22 osoby. W okresie od 22 stycznia 2020 roku                   

do 05 marca 2020 r. zajęcia grupy prowadzone były w trybie stacjonarnym w Punkcie Konsultacyjnym               

we Wręczycy Wielkiej, natomiast od 13 marca 2020 r. do 18 grudnia 2020 r. ze względu na zagrożenie 

epidemią spowodowana koronawirusem COVID – 19, wykonanie umowy prowadzone było zdalnie                      

za pośrednictwem kontaktów telefonicznych, sms, poprzez komunikatory oraz portal społecznościowy.  

 Głównym celem grupy wsparcia jest podejmowanie działań w kierunku zatrzymania i przeciwdziałania 

przykrym konsekwencjom przemocy w rodzinie poprzez np.: zwiększenie świadomości przysługujących 

praw, umacnianie poczucia własnej wartości, pogłębianie wglądu w trudne sytuacje, rozwijanie 

umiejętności interpersonalnych, odnajdywanie poczucia wsparcia wśród osób doświadczających 

podobnych trudności. 

Udział w spotkaniach przyczynił się do poprawy funkcjonowania uczestniczek w środowisku 

zamieszkania, ich wzmocnienia, ukierunkowania w działaniach i zrozumienia problemu. 

 

Zadanie 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej                         

w zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,                    

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, 

a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.  

 

1) Promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, abstynencji i zdrowego stylu 

życia 

Działalność profilaktyczna jest integralną częścią pracy placówek oświatowych i Gminnego Ośrodka 

Kultury we Wręczycy Wielkiej. Zmierza ona do zapobiegania, uświadamiania oraz niwelowania 

negatywnych zachowań.  

GOK w szczególności zapewnia miejsce spotkań dzieciom, młodzieży i dorosłym, stwarza warunki do 

rozwoju zainteresowań, proponuje różnorodne formy działań, promuje alternatywne formy spędzania czasu 

wolnego, uwzględniając potrzeby mieszkańców. Z powodu epidemii nie zrealizowano wszystkich 

zaplanowanych działań. 

  

Zadnie realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury:  

 

W ramach projektu „Gminny konkurs plastyczno-literacki dot. profilaktyki uzależnień”, przeprowadzono                 

2 konkursy, w których udział wzięli uczniowie ze szkół z terenu gminy: Konkurs literacki „Moje życie bez 

nałogów” –  finał konkursu: 18 listopad 2020 r., w którym udział wzięło 11 osób i Konkurs plastyczny 

„Moje życie bez nałogów” – finał konkursu 18 listopada 2020 r. i wzięło w nim udział 51 osób. Celem 

projektu było rozwijanie i doskonalenie umiejętności plastycznych i literackich wśród dzieci i młodzieży, 

kształtowania wyobraźni, poszerzenia wiedzy z zakresu malarstwa i rysunku, oraz szerzenie idei trzeźwości 

wśród dzieci         i młodzieży.  
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Zadanie realizowane przez placówki oświatowe: 

 

1.W Szkole Podstawowej w Kulejach w ramach projektu "Stop uzależnieniom! Razem wygramy 

zdrowie" zorganizowano rodzinny rajd rowerowy dla dzieci i rodziców z klas I-III, turniej sportowy                    

dla klas I-VIII „Aktywnie spędzam czas wolny” (w formie zdalnej), cykl zajęć ruchowych „Aktywne 

przerwy” dla uczniów klas I-III i dzieci z Oddziałów Przedszkolnych, warsztaty warcabowe dla klasy                 

IV-VIII online oraz konkurs plastyczny dla klas I-III „Aktywnie spędzam czas wolny”. Uczniowie klas        

IV-VIII wzięli również udział w zajęciach edukacyjno-profilaktycznych o tematyce zdrowego stylu życia                  

i odżywiania oraz w warsztatach profilaktycznych o tematyce uzależnień od używek – alkohol, papierosy, 

dopalacze dla klas IV-VIII. Łącznie w projekcie uczestniczyło 92 dzieci i 6 nauczycieli. 

 

2. ZSP Kalej - Dofinansowanie do projektu "Gmina Wręczyca Wielka wszystkich zachwyca"- celem 

projektu było zaproponowanie najmłodszym zdrowych i racjonalnych form spędzania wolnego czasu jako 

alternatywy dla wszelkich używek. W ramach projektu organizowane były dla uczniów cyklicznie rajdy 

rowerowe. Realizacja projektu pozwoliła dzieciom na poznanie okolicznej przyrody, wspomaganie 

rozwoju fizycznego i społecznego, zapobieganie wielu zaburzeniom, takich jak: cukrzyca, otyłość, wady 

postawy i choroby układu ruchu. W projekcie udział wzięło 70 uczniów, 10 nauczycieli, 40 rodziców. 

 

3. Przedszkole Integracyjne we Wręczycy Wielkiej realizowało projekt „W słonecznym kręgu”. Pierwsze                            

z zaplanowanych na kwiecień 2020 r. spotkań pt. „Wielkanocne spotkanie z Zajączkiem” nie odbyło się ze 

względu na sytuację epidemiczną w kraju. W grudniu zmieniono formę organizacji spotkania ze względu 

na przedłużającą się pandemię. Nauczyciele z przedszkola nagrali bajkę pt. „Niespodzianki od Świętego 

Mikołaja” i we współpracy z GOPS we Wręczycy Wielkiej przygotowali paczki mikołajkowe  dla dzieci 

(uczestników projektu), wykonano również kartki świąteczne z życzeniami jako upominek dla dzieci, 

rodziców i ich opiekunów. Wszystkie niespodzianki zostały dostarczone do rodzin dzieci specjalnej troski. 

 

4. Szkoła Podstawowa we Wręczycy Wielkiej – projekt „By uchronić się przed zagrożeniami 

współczesnego świata”; działania realizowane w ramach projektu to: wyjazd dzieci na basen, pogadanka                  

z ratownikiem i z pielęgniarką. Z powodu epidemii projekt nie został w pełni zrealizowany. W projekcie 

uczestniczyło 40 uczniów VI kasy i 4 nauczycieli. 

 

2) Wspomaganie szkolnych programów profilaktycznych służących promocji zdrowia, 

przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy, cyberprzemocy, uzależnieniom behawioralnym, 

zapobiegania sytuacjom kryzysowym. 

W ramach szkolnych programów wychowawczych i szkolnych programów profilaktycznych prowadzone                    

są działania wśród uczniów, nauczycieli i rodziców na rzecz wzrostu wiedzy i świadomości dotyczącej 

skutków spożywania napojów alkoholowych oraz środków psychoaktywnych, zdrowego stylu życia, 

bezpieczeństwa w Internecie, uzależnień behawioralnych, m.in. prelekcje, pogadanki, lekcje 

wychowawcze, programy profilaktyczne, plakaty, ulotki, filmy profilaktyczne, spotkania ze specjalistami, 

rajdy, spektakle profilaktyczne, konkursy. 

 

Szkoła Podstawowa w Bieżeniu: 

 

1. Zajęcia lekcyjne/z wychowawcą: 

- Zdrowy styl życia – Edukacja dla bezpieczeństwa – 9 uczniów, 

- Propagowanie zdrowego stylu życia „Życie bez nałogów” – klasy I-VIII – 79 uczniów, 8 nauczycieli 
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- Zajęcia rozwijające: taniec ludowy, SKS, gry i zabawy, koło przyrodnicze, koło literackie sposobem                 

na zdrowy styl życia – klasy I-VIII – 79 uczniów; 

- Moje mocne i słabe strony – samoocena – 7 uczniów z VII klasy; 

- lekcja informatyki – Jak reagować na cyberprzemoc – 9 uczniów z VIII klasy; 

- lekcja informatyki – jak zadbać o swój wizerunek w sieci – 7 uczniów z VII klasy; 

- Konkurs szkolny plastyczno-literacki pt. Na planecie życzliwości – 79 uczniów klas I-VIII; 

- Zasady zdrowego odżywiania „Owocowo, smacznie, zdrowo” – 79 uczniów klas I-VIII, 12 nauczycieli 

- Konkurs szkolny pt. „Aktywność ruchowa mój sposób na zdrowie” nagraj film – jak spędzam wolny 

czas- 43 uczniów z klas IV-VIII 

- Pogadanki dot. bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny w związku z sytuacją zagrożenia 

epidemiologicznego, 

- wydawanie biuletynu informacyjnego dla rodziców – artykuły na temat profilaktyki uzależnień 

- współpraca z PPPP w Kłobucku – tele-porady dla rodziców 

 

Szkoła Podstawowa w Borowem:  

 

1. Projekt profilaktyczny „Wygraj zdrowie” – termin realizacji 2.11.2020 r - 23.11.2020 r.; w projekcie 

udział wzięło 62 uczniów klas I-III oraz 5 nauczycieli.  

Dodatkowe działania w ramach projektu to udział dzieci z oddziału przedszkolnego w programie                            

„Dobrze jemy” Fundacji Szkoły na Widelcu oraz wyjazd uczniów kl. I-VIII na basen do „Oleskiej 

Laguny”. Uczniowie kl. I-III realizowali Program „Od uprawy do potrawy” podczas zajęć edukacyjnych. 

W związku z sytuacją epidemiczną i obostrzeniami nie zostały zrealizowane wszystkie założone działania 

w ramach projektu. 

2.Warsztaty: 

- Zdrowe życie bez uzależnień –klasa VI - 11 uczniów, 

- Różne oblicza przemocy – klasa VI - 11 uczniów, 

- Cyberprzemoc - klasa VI - 11 uczniów 

3. Pogadanki: 

- Działanie alkoholu i nikotyny na młody organizm – klasa IV i V – 17 uczniów, 

- Bezpieczne wakacje – 8 uczniów z VII klasy, 

- Fakty i mity dotyczące palenia -12 uczniów klasy VI, 

- Młodzieżowy telefon zaufania – 9 uczniów kl. VII 

4. 5 uczniów brało udział w XXVII Gminnym Konkursie Plastycznym oraz 2 uczniów w XVI Gminnym 

Konkursie Literackim pt. „Młodość wolna od nałogów” 

 

 

Szkoła Podstawowa w Węglowicach: 

 

1. Projekt „Alkohol - świat zatopionych marzeń” - termin realizacji I – V 2020 r.                  

 Działania zrealizowane w ramach projektu:  

- warsztaty prowadzone podczas godzin wychowawczych w kl. IV i VI nt. przeciwdziałania nałogom 

(alkohol, narkomania, uzależnienia od internetu, zakupoholizm), 

- Konkurs literacki i konkurs plastyczny pn. „Alkoholizm i narkomania – mówimy stanowcze NIE!”  

- „sztuka odmawiania” -metoda dramy 

 W projekcie udział wzięło 95 uczniów klas IV-VIII, 2 nauczycieli realizujących program i 30 rodziców. 

2. Pogadanki: 

- Substancje uzależniające w tym energetyki oraz piwo 0% - 40 uczniów klasy VII-VIII, 3 nauczycieli, 
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4) Spotkanie dzieci i uczniów z Policjantami -pogadanki: 

- Bezpieczna szkoła - 38 uczniów z klas V-VI, 4 nauczycieli. 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kalei: 

1. W ramach projektu: Cykl szkoleń dla Rady Pedagogicznej, rodziców i uczniów - przeprowadzonych                 

w szkole w Kalei przez Regionalny Ośrodek Szkolenia Nauczycieli w Częstochowie WOM,                          

w szkoleniach udział wzięli uczniowie szkoły –tematy szkoleń:                        

- Warsztaty profilaktyczne. Multimedia i uzależnienie od Internetu  - 94 uczniów 

- Już wiem co robić! – zajęcia profilaktyczne dla dzieci w wieku 6-8 lat z zakresu zapobiegania 

przemocy – 67 uczniów 

 

- Uzależnienia od alkoholu i nikotyny. Dopalacze i inne środki psychoaktywne (w tym Energy drinki) 

- 94 uczniów 

- Przemoc i agresja–Stop Agresji!!!–Rozwiązywanie konfliktów bez przemocy- 94 uczniów 

- Zdrowe i bezpieczne nawyki – 161 uczniów, 

 

2) Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii Dział 851 Rozdział 85153: 

Program „Poznaj prawdziwy smak życia” – szukaj szczęścia inaczej niż przez dopalacze – 

zadanie sfinansowane ze środków przeciwdziałania narkomanii w ramach programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. 

 

W 2020 r. Szkole Podstawowej w Kalei zrealizowany został program profilaktyczno-edukacyjny 

„Poznaj prawdziwy smak życia” – szukaj szczęścia inaczej niż przez dopalacze, na który 

wydatkowano kwotę 2.100,00 zł. 

W programie udział wzięło 190 uczniów z 6 szkół, 16 nauczycieli i 120 rodziców. W ramach 

programu: 

- przeprowadzone zostały warsztaty profilaktyczne w formie online – przygotowano nagranie z 

materiałami profilaktycznymi przy udziale Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku, a także 

przygotowano prezentacje multimedialną na temat skutków zażywania środków uzależniających; 

nagrane materiały zostały przekazane do wszystkich szkół w Gminie Wręczyca Wielka; 

- zorganizowano szkolny konkurs na najciekawszy plakat promujący hasło „STOP narkotykom” 

zorganizowanym dla klas VII-VIII 

- gminny konkurs plastyczny „Dopalacze trują i życie rujnują” mający na celu sprawdzenie poziomu 

wiedzy dzieci i młodzieży nt. środków uzależniających w tym dopalaczy oraz uświadamianie 

uczestnikom jak niebezpieczna jest moda na dopalacze; 

- przeprowadzona została szkolna kampania informacyjna w formie plakatów i banerów pod hasłem 

„DOPALACZE.PRÓBUJESZ-RYZYKUJESZ” 

- projekcja filmów edukacyjno – profilaktycznych zatytułowanych „Kolekcjonerzy mocnych wrażeń – 

moda na dopalacze” oraz „Kuzyn”. 

 Wszystkie powyższe działania miały na celu profilaktykę uzależnień i zachowań ryzykownych, 

uświadamianie uczestnikom jakie są skutki zdrowotne, społeczne i rodzinne stosowania substancji 

psychoaktywnych, a także promocję zdrowego stylu życia. 
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Szkoła Podstawowa w Kulejach: 

 

1. Spotkanie z pracownikami Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku                                    

nt.: „Nie daj się oszukać środkom psychoaktywnym”, w którym udział wzięło 16 uczniów z klas VII – VIII                              

i 2 nauczycieli, 

2. Bezpieczeństwo dzieci w komputerowym świecie - pedagogizacja dla 53 rodziców 

3. Uzyskane na szkoleniach wiadomości w ramach cyklu szkoleń dla Rady pedagogicznej, uczniów                         

i rodziców przeprowadzonych przez Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie, wychowawcy 

oraz pedagog przekazywali uczniom na lekcjach wychowawczych i warsztatach organizowanych w formie 

stacjonarnej i zdalnej 

Tematy szkoleń: 

  „Bezpieczeństwo w Internecie”.- Szkolenie dotyczyło m.in. tematu uzależnienia od internetu, 

telefonów komórkowych, gier - 92 uczniów klasy I-VIII,  

 „Szkolna profilaktyka wobec ryzyka używania przez dzieci i młodzież środków psychoaktywnych”-                      

40 uczniów klasy IV-VIII,  

 „Bullying w szkole”.- Szkolenie dotyczyło zagrożeń i problemów młodzieży, bulling i cyberbulling 

jako nowe formy zagrożeń w szkole – 40 uczniów,  

 

Szkoła Podstawowa w Truskolasach: 

1) Projekt profilaktyczno-wspomagający „Być jak Ignacy” – termin realizacji styczeń – maj 2020 r., 

bezpośrednio w projekcie udział wzięło 8 uczniów, pośrednio cała szkoła, 10 nauczycieli, 24 rodziców; 

realizacja programu wpłynęła na poprawę samopoczucia uczniów i ich rodziców, zapewniła pierwsze 

sukcesy, pomogła rozbudować stres oraz pozwoliła nabrać przekonania, że przy odrobinie wysiłku 

wszystko jest możliwe. 

 

Z powodu epidemii nie zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane działania. 

 

Szkoła Podstawowa we Wręczycy Wielkiej 

1)Warsztaty profilaktyczne dla uczniów i nauczycieli : 

-„Przemoc werbalna, czyli o krzywdzącej sile słów” - w warsztatach udział wzięło 35 uczniów z klas                 

VI-VII i 4 nauczycieli 

-„Cyberprzemoc – bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci” –128 uczniów   

z klas III-IV i VI oraz 11 nauczycieli 

 

2) Projekt profilaktyczny „Bezpieczny Internet Stop Cyberprzemocy” - w projekcie udział wzięło               

340 uczniów, 20 nauczycieli oraz 50 rodziców. Działania zrealizowane w ramach projektu: 

- Organizacja Dnia „Bezpieczny Internet”, 

- Apel profilaktyczny i Gminny Konkurs na prezentację multimedialną pt. „Internet – zagrożenia                                         

i bezpieczeństwo cyfrowe uczniów" 

- zajęcia z robotyki 

-Szkolny konkurs na plakat: „Netykieta w sieci” dla klas IV-VIII i „Bezpieczna przygoda z Internetem”                  

dla klas I-III 

- szkolenie e-learningowe „Bezpieczni w Internecie”, 

3) Warsztaty z pedagogiem szkolnym nt. Uzależnienie od e-papierosów – 20 uczniów i 2 nauczycieli, 
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4) Zajęcia profilaktyczne z wychowawcami klas: 

- na temat zdrowego stylu życia wolnego od nałogów: papierosów, alkoholu, dopalaczy – 190 uczniów 

- „Uzależnienia behawioralne” – 39 uczniów 

5)Udział uczniów: 

- w Gminnym Konkursie „Wygraj zdrowie” (realizator szkoła w Borowem) – 31 uczniów 

- w XVI Konkursie Plastycznym pt. „Młodość wolna od nałogów” (realizator GOK) – 16 uczniów, 

- w XVI Gminnym Konkursie Literackim pt. „Młodość wolna od nałogów” (realizator GOK) – 4 uczniów 

 

5) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii: 

- udział uczniów w Gminnym Konkursie  „Dopalacze trują i życie rujnują” – 3 uczniów 

- warsztaty „Dopalaczom mówię nie!” prowadzone przez pedagoga szkolnego – 8 uczniów 

- zajęcia profilaktyczne nt. zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów, narkotyków, dopalaczy 

 

     3) Realizacja dla dzieci i młodzieży profesjonalnych programów profilaktycznych                               

ze szczególnym uwzględnieniem programów z systemu rekomendacji. 

 

Narodowy Program Zdrowia kładzie duży nacisk na realizację programów profilaktycznych                                      

o potwierdzonej skuteczności, odsyłając realizatorów, wśród których wskazuje się jednostki samorządu 

terytorialnego, do Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, 

który jest prowadzony we współpracy KBPN, PARPA, ORE i IPiN. 

Placówki oświatowe w gminie Wręczyca Wielka, szkoły i przedszkola, w 2020 roku wdrażały                             

i zrealizowały programy, oparte na dowodach naukowych i programy rekomendowane, znajdujące                          

się w bazie programów rekomendowanych, realizując tym samym zadania gminy wskazane w NPZ.  

Programy rekomendowane znajdujące się w bazie programów rekomendowanych zostały sfinansowane                     

ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 

11.010,00 zł, w tym: 

 

1) Program profilaktyczno-wychowawczy EPSILON – rekomendowany program promocji zdrowia 

psychicznego ukierunkowany na rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych dzieci w wieku 7–9 lat 

oraz poprawę ich psychospołecznego funkcjonowania. Program realizowały dwie szkoły podstawowe:                 

w Kalei i w Truskolasach. Programem zostało objętych łącznie 106 uczniów, 21 rodziców i 13 nauczycieli. 

 

2) Archipelag Skarbów – program rekomendowany, którego celem głównym programu jest zapobieganie 

różnym zachowaniom ryzykownym i problemom młodzieży, szczególnie ograniczenie wczesnych 

kontaktów seksualnych młodzieży i problemów z nimi związanych, ograniczenie picia alkoholu, używania 

narkotyków i dopalaczy, ograniczenie natężenia przemocy rówieśniczej (fizycznej, słownej oraz                           

o podtekście seksualnym). Program realizowany był w szkole podstawowej w Kalei Programem objętych 

zostało 56 uczniów, 30 rodziców i 40 nauczycieli. 

 

3) Przyjaciele Zippiego - rekomendowany program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku              

5–9 lat ukierunkowany na wzmacnianie umiejętności osobistych i społecznych dzieci, został zbudowany na 

założeniu, że małe dzieci można nauczyć radzenia sobie z problemami i trudnościami, dzięki czemu będą 

lepiej funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym, korzystając z tych umiejętności. Program Przyjaciele 

Zippiego realizowany był w 3 szkołach podstawowych i w 5 przedszkolach. Ogółem programem objętych 

zostało 270 dzieci.  
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Program z zakresu przeciwdziałania narkomanii: 

 

2) „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” to program profilaktyczny przygotowany z inicjatywy 

Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Jest to instrument 

profilaktyki uniwersalnej bazujący na metodach aktywizujących, adresowany do młodzieży szkolnej                    

w wieku 15-18 lat. Celem programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat 

„dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i 

zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami. Dzięki odpowiednio dobranej konstrukcji 

scenariusza programu, zastosowana tu metoda krótkiej interwencji profilaktycznej umożliwia twórcze 

wykorzystanie dysonansu poznawczego uczestników związanego z nową wiedzą i oceną ich zachowań 

ryzykownych. Program realizowały dwie szkoły: szkoła Podstawowa w Kulejach i Borowem  i zostało nim  

objętych łącznie 42 uczniów VII i VIII klas. 

 

4) Prowadzenie działań edukacyjnych promujących abstynencję w okresie ciąży oraz 

propagowanie wiedzy na temat FAS – alkoholowego zespołu płodowego i FASD – spektrum 

alkoholowych uszkodzeń płodu. 

 

Na stronie BIP Urzędu Gminy Wręczyca Wielka w nowo utworzonej zakładce pn. Profilaktyka i 

Przeciwdziałanie Uzalężnieniom w 2020 roku zostały zamieszczone informacje dotyczące konsekwencji 

spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży, w tym informacje nt. Spektrum Płodowych Zaburzeń 

Alkoholowych (FASD) oraz Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS). 

 

5) Dofinansowanie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców                           

oraz zapobiegania przypadkom naruszeń prawa i porządku publicznego. 

 

1) W ZSZP w Kalei w ramach projektu Konkurs „Abstynentem być” połączony z happeningiem 

„TRZEŹWY - BEZPIECZNY” w ramach kampanii "Przeciw nietrzeźwym kierowcom" udział wzięło                

160 uczniów (6 szkół), 20 nauczycieli, 63 rodziców. W ramach projektu zorganizowano; 

- Gminny Konkurs Ortograficzny w formie zdalnej „Nie reagujesz-akceptujesz” 

- konkurs w kategorii przedszkola – wykonanie plakatu pod hasłem „Nie reagujesz-akceptujesz” 

- warsztaty profilaktyczne z udziałem Policji w Kłobucku; tematyka warsztatów dotyczyła walki                               

z nałogami, przede wszystkim ze stanem nietrzeźwości uczestników ruchu drogowego; warsztaty zostały 

nagrane i rozpowszechnione na stronie internetowej szkoły oraz film dostarczono do szkół z gminy 

Wręczyca Wielka. 

 

2) Policja codziennie odnotowuje przypadki nietrzeźwości na drogach, nieustannie dochodzi do 

śmiertelnych wypadków spowodowanych przez pijanych kierowców dlatego też w 2020 r. został 

zakupiony pakiet materiałów profilaktycznych Kampanii „Przeciw pijanym kierowcom” na kwotę 2460,00 

zł, które będą wykorzystane w roku 2021.  
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6) Wdrażanie, upowszechnianie i dofinansowanie projektów, warsztatów edukacyjno-

profilaktycznych adresowanych do rodziców, mających na celu zaangażowanie ich                        

w oddziaływania profilaktyczne wobec dzieci oraz rozwijanie umiejętności wychowawczych 

 

1) W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kalei w ramach cyklu szkoleń dla Rady Pedagogicznej, rodziców 

i uczniów przeprowadzone zostały przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM szkolenia 

dla rodziców. Tematy szkoleń: 

- Interwencja profilaktyczna w szkole – system oddziaływań wobec uczniów 

eksperymentujących z alkoholem, papierosami i narkotykami – 60 rodziców, 

- Uzależnienia niechemiczne – młodzież jako grupa ryzyka – 70 rodziców, 

- Stop cyberprzemocy! Bezpieczeństwo uczniów w sieci – 94 rodziców, 

- Problemy dorastającej młodzieży: uzależnienia, agresja, stres – 94 rodziców. 

 

2) Uzyskane na szkoleniach wiadomości w ramach cyklu szkoleń dla Rady pedagogicznej, uczniów                         

i rodziców przeprowadzonych przez Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie, wychowawcy 

oraz pedagog przekazywali rodzicom podczas zebrań online. 

Tematy szkoleń: 

-  „Bezpieczeństwo w Internecie”.- Szkolenie dotyczyło m.in. tematu uzależnienia od internetu, telefonów 

komórkowych, gier - 60 rodziców 

- „Szkolna profilaktyka wobec ryzyka używania przez dzieci i młodzież środków psychoaktywnych”-                  

30 rodziców 

- „Bullying w szkole”.- Szkolenie dotyczyło zagrożeń i problemów młodzieży, bulling i cyberbulling jako 

nowe formy zagrożeń w szkole –30 rodziców 

 

 

Zadanie 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób 

fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2020 rok w zakresie zadań w nim ujętych realizowany był we współpracy z innymi 

podmiotami tj.: Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Kultury, placówkami oświatowymi, Punktem Konsultacyjnym 

ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie, Komisariatem Policji we Wręczycy Wielkiej, sądem i Zespołem 

Interdyscyplinarnym (w skład którego wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony 

zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorzy sądowi, które realizują działania określone w programie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie). 

 

W miesiącu wrześniu 2020 r. została złożona oferta na realizację zadania publicznego                                           

pn. ”Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz uświadamianie dzieci i młodzieży o ich skutkach. 

Zorganizowanie konkursów i zawodów sportowych”. Jednakże z uwagi na sytuację epidemiczną związaną 

z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem, wprowadzanymi ograniczeniami i zakazami, a przede wszystkim 

mając na względzie bezpieczeństwo dzieci, rodziców i organizatorów przedsięwzięcia umowa nie została 

zawarta  i zadanie nie zostało zrealizowane. 
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W ramach GPPiRPA wsparciem merytorycznym, organizacyjnym i finansowym objęta została działalność 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego, 

projekty i programy realizowane w szkołach i przedszkolach na terenie gminy oraz działania podejmowane 

przez Gminny Ośrodek Kultury. 

 

Zadanie 5. Zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku napojów 

alkoholowych. 

 

1) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹                 

i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

W 2020 r. nie stwierdzono naruszenia przepisów określonych w art. 13¹ i art. 15 ust. 1 ustawy                                

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w związku z tym nie występowano przed 

sądem w roli oskarżyciela w przypadku naruszenia prawa. 

 

2)  Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

 

W roku 2020 z powodu epidemii nie przeprowadzano kontroli w placówkach handlowych. 
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Informacja z realizacji wydatków na realizację Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. 

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia                Rozdział – 85154, 

PLAN: 411.972,00 zł                              Wykonanie: 154.740,62 zł 

 

Paragraf Plan Wykonanie Pozostało 

2820 

 

50.000,00 0,00 50.000,00 

4110 15.400,00 

 

7.865.38 7.534,62 

4120 2.200,00 

 

77,91 2.122,09 

4170 120.000,00 
 

75.135,00 44.865,00 

4210 97.317,00 
 

38.720,22 58.596,78 

4300 113.752,00 
 

24.862,99 88.889,01 

4360 800,00 
 

639,12 160,88 

4390 

 

8.000,00 5.120,00 2.880,00 

4410 500,00 0,00 500,00 

4530 

 

3,00 0,00 3,00 

4610 4.000,00 
 

2.320,00 1.680,00 

Razem: 411.972,00 

 

154.740,62 257.231,38 
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Zestawienie wydatków poniesionych na realizację Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. 

 
1) Placówki Oświatowe    

 

L.

p. 

Placówka Nazwa zadania Plan Wykonanie Pozostało 

1.  SP Bieżeń 

Międzyszkolny turniej tenisa 

stołowego 
1.200,00 
w tym: 

0,00 
w tym: 

1.200,00 
w tym: 

§ 4210 – 1.200,00 § 4210 – 0,00 § 4210 – 1.200,00 

Międzyszkolny konkurs literacko – 

plastyczny „Mój świat bez pomocy” 
1.200,00 
w tym: 

0,00 
w tym: 

1.200,00 
w tym: 

§ 4210 – 1.200,00 § 4210 – 0,00 § 4210 – 1.200,00 

2. SP Borowe Projekt profilaktyczny „Wygraj 

zdrowie”                                  
3.620,00 
w tym: 

2.273,98 
w tym: 

1.346,02 
w tym: 

§ 4210 – 700,00 § 4210 – 699,98 § 4210 – 0,02 

§ 4300 – 2.920,00 § 4300 – 1.574,00 § 4300 – 1.346,00 

3. SP Kuleje Projekt profilaktyczno-edukacyjny 

„STOP uzależnieniom! Razem 

wygramy zdrowie” 

4.100,00 
w tym: 

4.047,50 
w tym: 

52,50 

§ 4210 – 2.800,00 § 4210 – 2.797,50 § 4210 – 2,50 

§ 4300 – 1.300,00 § 4300 – 1.250,00 § 4300 – 50,00 

Cykl szkoleń dla Rady 

Pedagogicznej, rodziców i uczniów 

 

2.000,00 
w tym: 

2.000,00 
w tym: 

0,00 

§ 4300 – 2.000,00 § 4300 – 2.000,00 § 4300 – 0,00 

4. ZSP Kalej Dofinansowanie do projektu „Gmina 

Wręczyca Wielka wszystkich 

zachwyca” 

1.600,00 
w tym: 

1.600,00 
w tym: 

0,00 
w tym: 

§ 4210 – 1.400,00 § 4210 – 1.400,00 § 4210 – 0,00 

§ 4300 – 200,00 § 4300 – 200,00 § 4300 – 0,00 

Turniej szkół z okazji Dnia Dziecka 

klasy I – IV: „Gminny Czwórbój 

Lekkoatletyczny” 

3.500,00 
w tym: 

2.300,00 
w tym: 

1.200,00 
w tym: 

§ 4210 – 2.300,00 § 4210 – 2.300,00 § 4210 – 0,00 

§ 4300 – 1.200,00 § 4300 – 0,00 § 4300 – 1.200,00 

Konkurs „Abstynentem być” 

połączony z happeningiem 

„TRZEŹWY-BEZPIECZNY” w 

ramach kampanii „Przeciw 

nietrzeźwym kierowcom” 

2.000,00 
w tym: 

2.000,00 
w tym: 

0,00 
w tym: 

§ 4210 – 2.000,00 § 4210 – 2.000,00 § 4210 – 0,00 

Projekt „To w rodzinie tkwi siła- z nią 

każdy wygrywa”             
3.300,00 
w tym: 

3.299,99 
w tym: 

0,01 
w tym: 

§ 4210 – 2.600,00 § 4210 – 2.600,00 § 4210 – 0,00 
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§ 4300 –   700,00 

 

§ 4300 –   699,99 § 4300 – 0,01 

Cykl szkoleń dla Rady Pedagogicznej 

i rodziców 
2.000,00 
w tym: 

2.000,00 
w tym: 

0,00 
w tym: 

§ 4300 –   2.000,00 § 4300 –   2.000,00 § 4300 – 0,00 

  

Program profilaktyczny „Epsilon” 

/rekomendowany/ 
1.370,00 
w tym: 

1.370,00 
w tym: 

0,00 
w tym: 

§ 4300 – 1.370,00 § 4300 – 1.370,00 § 4300 – 0,00 

  

Program profilaktyczny „Archipelag 

skarbów” /rekomendowany/ 
5.000,00 
w tym: 

5.000,00 
w tym: 

0,00 
w tym: 

§ 4300 –   5.000,00 § 4300 – 5.000,00 § 4300 –  0,00 

5. Przedszkole 

Integracyjne 

Wręczyca 

Wielka 

Spotkania integracyjne 4.000,00 
w tym: 

2.000,00 
w tym: 

2000,00 
w tym: 

§ 4210 – 4.000,00 

 

 

§ 4210 – 2.000,00 § 4210 – 2.000,00 

6. SP 

Węglowice 

Projekt „Bliżej siebie - dalej od 

uzależnień”, czyli wariacje teatralne 
1.700,00 
w tym: 

0,00 
w tym: 

1.700,00 
w tym: 

§ 4210 –  400,00 § 4210 – 0,00 § 4210 –  400,00 

§ 4300 –  1.300,00 

 

§ 4300 –  0,00 § 4300 –  1.300,00 

Warsztaty profilaktyczne dla uczniów, 

nauczycieli i rodziców 

2.000,00 
w tym: 

0,00 
w tym: 

2.000,00 
w tym: 

§ 4300 –  2.000,00 § 4300 –  0,00 § 4300 –  2.000,00 

Projekt „Alkohol – świat zatopionych 

marzeń” 
2.000,00 
w tym: 

1.499,99 
w tym: 

       500,01  

w tym: 

§ 4210 – 1.600,00 § 4210 – 1.499,99 § 4210 – 100,01 

§ 4300 –   400,00 § 4300 – 0,00 § 4300 –   400,00 

Projekt „Warcaby zamiast używek – 

projekt organizowania czasu wolnego 

dzieci i młodzieży” 

2.000,00 
w tym: 

1.600,00 
w tym: 

400,00 
w tym: 

§ 4210 – 1.600,00 § 4210 – 1.600,00 § 4210 – 0,00 

§ 4300 –  400,00 § 4300 –  0,00 § 4300 – 400,00 

Projekt profilaktyczno-wychowawczy 

„Chcemy żyć” nałogom mówimy 

NIE!!! 

2.700,00 
w tym: 

0,00 
w tym: 

2.700,00 

§ 4210 – 1.000,00 § 4210 – 0,00 § 4210 – 1.000,00 

§ 4300 – 1.700,00 § 4300 – 0,00 § 4300 – 1.700,00 

Projekt profilaktyczny „Epsilon” 

 

 

1.400,00 
w tym: 

0,00 
w tym: 

1.400,00 
w tym: 

§ 4300 – 1.400,00 § 4300 – 0,00 § 4300 –   1.400,00 
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Program profilaktyczny „Masz wolny 

wybór, ale nie jesteś wolny od 

konsekwencji swojego wyboru. 

Wybieram sport” 

1.200,00 
w tym 

0,00 
w tym: 

1.200,00 

w tym: 

§ 4210 – 600,00 

§ 4300 – 600,00 

§ 4210 – 0,00 

§ 4300 – 0,00 

§ 4210 – 600,00 

§ 4300 – 600,00 

  
Program profilaktyczny „Co nas 

kształtuje” - warsztaty 

2.000,00 
w tym: 

0,00 
w tym: 

2.000,00 

w tym: 

§ 4300 – 2.000,00 § 4300 – 0,00 § 4300 – 2.000,00 

  
Program profilaktyczny „Archipelag 

skarbów” 

6.000,00 
w tym: 

0,00 
w tym: 

6.000,00 

w tym: 

§ 4300 – 6.000,00 § 4300 – 0,00 § 4300 – 6.000,00 

7. SP 

Truskolasy 

“Przed używkami uciekaj na 

własnych nogach” – cykl imprez 

biegowych 

 

8.000,00 
w tym: 

0,00 
w tym: 

8.000,00 

§ 4210 – 6.000,00 § 4210 – 0,00 § 4210 – 6.000,00 

§ 4300 – 2.000,00 § 4300 – 0,00 § 4300 – 2.000,00 

Projekt wychowawczo-profilaktyczny 

dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 

„Kto da nam skrzydła”  

3.000,00 
w tym: 

0,00 
w tym: 

3.000,00 
w tym: 

§ 4210 – 800,00 § 4210 – 0,00 § 4210 – 800,00 

§ 4300 – 2.200,00 § 4300 – 0,00 § 4300 – 2.200,00 

Program profilaktyczny „Epsilon” 

/rekomendowany/ 
4.640,00 
w tym: 

4.640,00 
w tym: 

0,00 
w tym: 

§ 4300 – 4.640,00 § 4300 – 4.640,00 § 4300 – 0,00 

Projekt profilaktyczno - 

wspomagający „Być jak Ignacy” 
3.200,00 
w tym: 

2.699,95 
w tym: 

500,05 
w tym: 

§ 4210 – 2.700,00 § 4210 – 2.699,95 § 4210 – 0,05 

§ 4300 –   500,00 § 4300 –  0,00 § 4300 – 500,00 

Warsztaty dla uczniów –

cyberuzaleznienia, mass media, 

manipulacje 

2.000,00 
w tym: 

0,00 
w tym: 

2.000,00 
w tym: 

§ 4300 –   2.000,00 § 4300 –  0,00 § 4300 –   2.000,00 

8. SP 

Wręczyca 

Wielka 

Projekt „By uchronić się przed 

zagrożeniami współczesnego świata” 

 

3.000,00 
w tym: 

735,00 
w tym: 

2.265,00 
w tym: 

§ 4300 –   3.000,00 § 4300 –   735,00 § 4300 –  2.265,00 

Projekt profilaktyczny „Bezpieczny 

Internet Stop Cyberprzemocy” 

 

3.000,00 
w tym: 

2.197,90 
w tym: 

802,10 
w tym: 

§ 4210 – 2.200,00 § 4210 – 2.197,90 § 4210 – 2,10 

§ 4300 – 800,00 § 4300 – 0,00 § 4300 –  800,00 

Warsztaty profilaktyczne dla 

uczniów, nauczycieli i uczniów 

 

3.000,00 
w tym: 

2.950,00 
w tym: 

50,00 
w tym: 

§ 4300 –   3.000,00 § 4300 –   2.950,00 § 4300 –  50,00 

  Razem: 85.730,00 

 

44.214,31 41.515,69 
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2) Gminny Ośrodek Kultury 
 

L.

p. 

Nazwa zadania Przeznaczenie środków 

finansowych 

Plan Wykonanie Pozostało 

1. Kontynuowanie zajęć                        

w  świetlicy wychowawczej 

dla dzieci z grup ryzyka oraz 

pozostałych dzieci w ramach 

profilaktyki uniwersalnej   

-wynagrodzenie 

wychowawcy  

- zakupy w tym m.in.: zakup 

materiałów koniecznych do 

realizacji zajęć, dożywianie 

dzieci, sfinansowanie 

wyjazdów         i zajęć 

programowych, biletów 

wstępu itp. 

37.670,00 
w tym: 

0,00 
w tym: 

37.670,00 
w tym: 

§ 4110 – 4.300,00 § 4110 – 0,00 § 4110 – 4.300,00 

§ 4120 –   620,00 § 4120 –   0,00 § 4120 – 620,00 

§ 4170 – 24.750,00 § 4170 – 0,00 §4170 – 24.750,00 

§ 4210 – 5.000,00 § 4210 – 0,00 § 4210 – 5.000,00 

§ 4300 – 3.000,00 § 4300 – 0,00 

 

§ 4300 – 3.000,00 

2. Gminny konkurs plastyczno – 

literacki dot. profilaktyki 

uzależnień 

Zakupy (m.in. materiały do 

przygotowania konkursu, 

dyplomy, nagrody) 

1.500,00 
w tym: 

1.500,00 
w tym: 

0,00 
w tym: 

 

§ 4210 – 1.500,00 § 4210 – 1.500,00 § 4210 – 0,00 

3.  Integracyjny Piknik dla dzieci              

w ramach Kampanii Postaw na 

Rodzinę 

 Zakupy, usługi 4.300,00 
w tym: 

0,00 
w tym: 

4.300,00 
w tym: 

§ 4210 – 2.000,00 

§ 4300 – 2.300,00 
§ 4210 – 0,00 

§ 4300 – 0,00 
§ 4210 – 2.000,00 

§ 4300 – 2.300,00 

4. Promowanie alternatywnych 

form spędzania czasu 

wolnego,  abstynencji i 

zdrowego stylu życia wśród 

mieszkańców gminy 

Wręczyca Wielka (zarówno 

dzieci i młodzieży jak i osób 

dorosłych) w ramach 

profilaktyki uniwersalnej, w 

szczególności poprzez: 

dofinansowanie wyjazdu 

edukacyjnego dla dzieci                       

i młodzieży uczestniczących              

z zajęciach gry na 

instrumentach 

Usługi 16.000,00 
w tym: 

0,00 
w tym: 

16.000,00 
w tym: 

§4300 –   16.000,00 § 4300 –  0,00 § 4300 – 16.000,00 

                                Razem 59.470,00 1.500,00 57.970,00 
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3) Realizacja innych zadań wynikających z GPPiRPA w 2020 roku 

 

 

Lp. Nazwa zadania Przeznaczenie środków 

finansowych 

Plan Wykonanie Pozostało 

1. Prowadzenie Punktu 

Konsultacyjnego ds. 

Uzależnień oraz 

Przemocy w 

Rodzinie. 

 

zawieranie umów i 

finansowanie osób pełniących 

dyżury, prowadzących grupy 

wsparcia (np.: psychologów, 

konsultantów, terapeutów 

uzależnień, psychoterapeutów, 

specjalisty ds. przemocy w 

rodzinie), zakup potrzebnych 

materiałów edukacyjnych, 

materiałów biurowych, 

sprzętu biurowego, 

wyposażenia, telefonu oraz 

innych materiałów 

niezbędnych do prowadzenia 

Punktu Konsultacyjnego. 

11.100,00 
§ 4110 

7.865,38 
§ 4110 

3.234,62 
§ 4110      

1.580,00 
§ 4120 

77,91 
§ 4120 

1.502,09 
§ 4120 

73.250,00 
§ 4170 

63.615,00 
§ 4170 

9.635,00 
§ 4170 

14.697,00 
§ 4210   

12.673,00 
§ 4210   

2.024,00 
§ 4210   

800,00 
§ 4360   

639,12 
§ 4360   

160,88 
§ 4360   

3,00 
§ 4530   

0,00 
§ 4530   

3,00 
§ 4530   

 

Razem: 

101.430,00 

 

 

 

Razem: 

84.870,41 

 

Razem: 

16.559,59 

2. Realizacja zadań 

przez  Gminną 

Komisję 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

 

 

 

- wynagrodzenie dla członków 

Komisji 
22.000,00 

w tym: 

11.520,00 
w tym: 

10.480,00 
w tym: 

§4170 – 22.000,00 

 

§ 4170 – 11.520,00 

 

§4170 – 10.480,00 

 

- opinie biegłych 

 
8.000,00 

w tym: 

5.120,00 
w tym: 

2.880,00 
w tym: 

§ 4390 – 8.000,00 

 

§ 4390 – 5.120,00 
wykonanie 16 opinii 

§ 4390 – 2.880,00 

 

- opłaty sądowe 4.000,00 
w tym: 

2.320,00 
w tym: 

1.680,00 
w tym: 

§ 4610 – 4.000,00 

 

§ 4610 – 2.320,00 

 

§ 4610 – 1.680,00 

- zakupy i usługi    700,00 
w tym: 

0,00 
w tym: 

700,00 
w tym: 

§ 4210 – 500,00 § 4210  – 0,00 § 4210 – 500,00 

§ 4300 –  200,00 § 4300 –  0,00 § 4300 –  200,00 

 

Razem: 

34.700,00 

 

 

 

Razem: 

18.960,00 

 

Razem: 

15.740,00 
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3. Prowadzenie działań  

edukacyjnych dla 

sprzedawców 

napojów 

alkoholowych 

szkolenia 1.500,00 
w tym: 

0,00 
w tym: 

1.500,00 
w tym: 

§ 4300 – 1500,00 § 4300 – 0,00  § 4300 – 1.500,00 

4. Szkolenia dla 

przedstawicieli 

różnych grup 

zawodowych                      

w zakresie 

przeciwdziałania 

uzależnieniom, w tym 

uzależnień 

behawioralnych oraz 

przemocy w rodzinie 

 

Szkolenia, konferencje, kursy 

delegacje 
 

 

5.500,00 
w tym: 

0,00 
w tym: 

5.500,00 
w tym: 

§ 4300 – 5.000,00 § 4300 – 0,00 § 4300 – 5.000,00 

§ 4410 – 500,00 § 4410 – 0,00 § 4410 – 500,00 

5. Integracja                    

i wspomaganie                  

w miarę potrzeb 

inicjatyw grup 

wsparcia i środowisk 

abstynenckich 

Współfinansowanie np. 

maratonu trzeźwości, 

dofinansowanie do wyjazdu 

integracyjnego, imprezy 

okolicznościowej, usługa 

transportowa 

2.000,00 
w tym: 

0,00 
w tym: 

2000,00 
w tym: 

§ 4300 – 2.000,00 § 4300 – 0,00 § 4300 – 2.000,00 

6. Monitorowanie skali 

różnych problemów 

społecznych na terenie 

gminy (zlecenie 

przeprowadzenia 

diagnozy problemów 

społecznych na terenie 

gminy) 

 

Usługi 8.000,00 
w tym: 

0,00 
w tym: 

8.000,00 
w tym: 

§ 4300 – 8.000,00 § 4300 – 0,00 § 4300 – 8.000,00 

7. Prowadzenie edukacji 

publicznej w zakresie 

profilaktyki uzależnień 

oraz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie,    

w tym przemocy wobec 

dzieci, w szczególności 

poprzez realizację 

programów  i działań w 

tym zakresie, udział                   

w ogólnopolskich                    

i lokalnych kampaniach, 

konferencjach, 

informacje medialne, 

zakup i dystrybucję 

materiałów 

edukacyjnych                   

i promocyjnych 

Zakupy 2.800,00 
w tym: 

2.751,90 
w tym: 

48,10 
w tym: 

§ 4210 – 2.800,00 § 4210 – 2.751,90 § 4210 – 48,10 
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8. Rezerwa na 

dofinansowanie 

zadań, które wynikną 

w trakcie realizacji 

Programu 

Zakupy, usługi  

 

 

60.842,00 
w tym: 

2.444,00 
w tym: 

58.398,00 
w tym: 

§ 4210 – 35.720,00 § 4210 – 0,00 § 4210 – 35.720,00 

§ 4300 – 25.122,00 § 4300 – 2.444,00 § 4300 – 22.678,00 

9. Udzielanie pomocy 

merytorycznej                        

i organizacyjnej 

instytucjom, osobom 

fizycznym, 

organizacjom 

pozarządowym                  

w zakresie 

profilaktyki                        

i rozwiązywania 

problemów 

uzależnień oraz 

przeciwdziałania 

przemocy. 

Dotacja celowa na zadania 

zlecone organizacjom 

pozarządowym na realizację 

pozalekcyjnych zajęć 

sportowych  z elementami 

profilaktyki oraz zadań 

związanych z promowaniem 

alternatywnych form 

spędzania czasu wolnego, 

abstynencji oraz zdrowego 

stylu życia wśród 

mieszkańców gminy. 

50.000,00 
w tym: 

50.000,00 
 

50.000,00 
w tym: 

§2820 – 50.000,00 § 2820 – 0,00 § 2820 – 50.000,00 

                              Razem: 266.772,00 109.026,31 157.745,69 
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IV. Informacja z realizacji wydatków na realizację Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. 

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia                Rozdział - 85153 

PLAN: 10.000,00 zł                              WYDATKI: 2.100,00 zł      

Paragraf Plan Wykonanie Zostało 

4210 6.100,00 2.100,00 4.000,00 

4300 3.900,00 0,00 3.900,00 

 

Razem: 

 

10.000,00 2.100,00 7.900,00 

 

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę  

w wysokości 2.100,00 zł, w tym zrealizowano: 

 

- Kwotę 2.100,00 zł przeznaczono na realizację programu profilaktyczno – wychowawczego 

„Poznaj prawdziwy smak życia – szukaj szczęścia inaczej niż przez dopalacze”, który został 

zrealizowany w Szkole Podstawowej w Kalei.  
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Zestawienie wydatków poniesionych na realizację Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.  -  w zakresie 

Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

 

Lp. Nazwa zadania Plan Wykonanie Pozostało 

1. Dof. do programu profilaktyczno-

edukacyjnego „Poznaj prawdziwy smak 

życia” – szukaj szczęścia inaczej niż przez 

dopalacze 

2.100,00 zł 

w tym: 

2.100,00 zł 

w tym: 
0,00 zł 

w tym: 

§ 4210 – 2.100,00 § 4210 – 2.100,00 § 4210 – 0,00                       

2. Przeprowadzenie szkoleń, warsztatów 

edukacyjnych dla osób realizujących 

zadania obejmujące problematykę 

narkomanii, w tym dla pracowników 

oświaty, pomocy społecznej, służby 

zdrowia, policji 

2.000,00 zł 

w tym: 

0,00 zł 

w tym: 

2.000,00 zł 

w tym: 

§ 4210 – 2.000,00 § 4210 – 0,00 § 4210 – 2.000,00 

3. Rezerwa na dofinansowanie zadań, które 

wynikną w trakcie realizacji Programu 

5.900,00 zł 

w tym: 

0,00 zł 

w tym: 

5.900,00 zł 

w tym: 

§ 4210 –   2.000,00 

§ 4300 –   3.900,00 

§ 4210 –  0,00 

§ 4300 –  0,00 

§ 4210 –  2.000,00 

§ 4300 –  3.900,00 

                                                              Razem 10.000,00 zł 2.100,00 zł 7.900,00 zł 

 
 

Sporządziła: 

Agata Jędrysiak 

 

 

 

 

                                                                  Z up. Wójta Gminy 

 

                                                                                               inż. Magdalena Kasprzak 

                                                                                                       Sekretarz Gminy 
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