Wstęp
Zgodnie z zapisem art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137), działania z zakresu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane są

w formie Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Siechnice na 2018 rok,
uchwalanego przez Radę Miejską w Siechnicach.
Zgodnie z zapisem art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz.U. z 2018 r. poz. 1030 ze zmianami), zadania z zakresu profilaktyki
narkotycznej realizowane są w formie Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Siechnice na lata 2016-2018, uchwalanego przez Radę Miejską w Siechnicach.
Zgodnie z zapisem art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390) zadania z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie realizowane są w formie Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2018-2020, uchwalanego przez Radę Miejską
w Siechnicach.
Podmiotami inicjującymi i realizującymi zadania z zakresu profilaktyki uzależnień
(problemów alkoholowych, przemocy oraz narkotycznych) na terenie gminy Siechnice jest
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki Uzależnień, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespół Interdyscyplinarny do
spraw przemocy w rodzinie w Gminie Siechnice.
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Szczegółowy opis zadań realizowanych w 2018 roku:

Profilaktyka uzależnień – alkoholizm i narkomania
Zadanie:
Zwiększenie dostępności
i skuteczności udzielanej
pomocy dla osób
uzależnionych, a także osób zagrożonych uzależnieniami, kierowanych do Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA).

Jednym z zadań realizowanych przez gminę w rozwiązywaniu problemów uzależnień
jest powołanie do działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której
zadaniem jest podejmowanie inicjatyw zmierzających do ograniczenia spożycia napojów
alkoholowych i działania na rzecz trzeźwości, zmiany struktury spożywania napojów
alkoholowych oraz przeciwdziałania i usuwania następstw nadużywania alkoholu. Zadaniem
Komisji jest również prowadzenie rozmów motywujących do podjęcia leczenia. Wnioski do
Komisji kierowane są przez Policję, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, kuratorów
rodzinnych, pedagogów szkolnych, a także przez rodziny osób uzależnionych lub
znajdujących się w sytuacjach kryzysowych.
W 2018 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie
Siechnice liczyła 5 członków będących przedstawicielami jednostek i instytucji działających na
terenie gminy.
Na posiedzeniach odbywających się 2 razy w miesiącu GKRPA rozpatrzyła 22 wnioski
o podjęcie działań zmierzających do zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego. Na
rozmowę z Komisją wezwano 22 osoby. Na spotkanie zgłosiło się

15 osób, z czego

4 osoby przyznały, ze mają problem z nadużywaniem alkoholu i wyraziły zgodę na podjęcie
leczenia.
Komisja skierowała 19 wniosków do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień we
Wrocławiu o przeprowadzenie badań stopnia uzależnienia (badanie biegłego psychiatry
i psychologa) oraz skierowała 8 wniosków do Sądu Rejonowego w Oławie o zobowiązanie
do leczenia odwykowego.
Jednocześnie Komisja umorzyła postępowanie wobec 3 osób, z czego:
- 2 sprawy ze względu na opinię biegłych wskazującą na brak uzależnienia,
- 1 sprawy z uwagi na informację od członków rodziny, że zgłoszona osoba dobrowolnie
podjęła leczenie.
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Zadanie:
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej,
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą.

1. Punkt Konsultacyjny
Punkt Konsultacyjny w gminie Siechnice istnieje od 2007 r. W 2018 r. zatrudnieni
w nim byli specjaliści:


psychoterapeuci ds. uzależnień,



terapeuta rodzin z problemami wychowawczymi



psycholog – terapeuta traumy



prawnik
Zadaniem Punktu jest udzielanie pomocy i wsparcia w ramach prowadzonej przez

gminę profilaktyki uniwersalnej Do Punktu zgłaszają się samodzielnie lub kierowane są osoby
wobec których istnieje podejrzenie, że są uzależnione od alkoholu oraz członkowie ich rodzin
(osoby współuzależnione), osoby u których występuje podejrzenie przyjmowania narkotyków
oraz osoby doświadczające przemocy w rodzinie. Po pomoc zgłaszają się osoby w poczuciu:
bezradności i bezsilności w radzeniu sobie z nałogiem, silnego uzależnienia, braku motywacji,
niskiej samooceny. Pracownicy Punktu prowadzą też interwencję kryzysową wobec osób
dotkniętych trudną sytuacją życiową (nagła śmierć, klęski żywiołowe).Pomoc udzielana jest na
konsultacjach bezpośrednich (jedno lub kilka spotkań). W niektórych przypadkach osoby
kierowane są do placówek specjalistycznych (np. ZLU w Czarnym Borze, w Legnicy czy
Ośrodek MONAR w Milejowicach). Z oferty Punktu Konsultacyjnego korzystali: podopieczni
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, których pracownicy socjalni zauważali problemy,
osoby wzywane na posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
dzieci oraz rodziny zgłaszane przez pedagogów szkolnych, osoby poszukujące pomocy
w rozwiązywaniu problemów wobec osób najbliższych, u których występowało jedno
z uzależnień lub problemy wymagające konsultacji i porady prawnej.
W 2018 r. specjaliści Punktu Konsultacyjnego realizowali zadania w następujących dniach:


psychoterapeuta ds. uzależnień:
czwartki – 4 godziny (15:00: 19.00)
piątki – 3 godziny (12:00 – 15:00)



terapeuta rodzin z problemami wychowawczymi:
czwartki – 3 godziny (9:00 – 12:00)



psycholog – terapeuta traumy:
wtorki – 5 godzin (10:00 – 15:00)
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Statystyka udzielonych porad:
Liczba osób

Liczba porad

Osobom z problemem alkoholowym

56

232

Członkom rodzin osób uzależnionych

32

70

Problemy wychowawcze zgłaszane przez
szkoły
Konsultacje pracowników GOPS

6

16

12

50

Współpraca z Policją

6

6

7

70

106

313

20

55

Porady prawne

83

106

RAZEM

328

918

Zakres udzielonych porad:

Konsultacje

dla

osób

po

przeżyciach

traumatycznych
Pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu
bieżących problemów życiowych
Diagnozowanie i kierowanie do placówek na
terapię
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W roku sprawozdawczym kontynuowana była współpraca z terapeutami z MONAR
w Milejowicach w zakresie narkomanii. Udzielali oni porad za pośrednictwem telefonu,
którego numer udostępniony jest na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Osobom zainteresowanym uzyskaniem informacji telefonicznej zależy na
zachowaniu

anonimowości.

Specjaliści

przeprowadzali

konsultacje

dla

osób

które

potrzebowały bezpośredniego kontaktu z terapeutą. Ponadto konsultowali trudne do
zdiagnozowania przypadki osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej wobec
których istniało podejrzenie zażywania środków psychotropowych. Poradami terapeutów
posiłkował się również asystent rodziny w przypadkach podejrzenia zażywania przez
podopiecznych środków psychotropowych.
2. Grupy wsparcia
Z uwagi na duże zainteresowanie rodziców tematem inicjacji alkoholowej wśród młodzieży,
kontynuowane

były

spotkania

grupy

wsparcia

dla

rodziców

prowadzone

przez

doświadczonego terapeutę do spraw uzależnień. Podczas tych spotkań rodzice mogą nauczyć
się rozpoznawać problem uzależnienia,

jak również wymieniać doświadczenia w celu

zapobiegania zachowaniom ryzykownym wśród dzieci. Spotkania odbywają się na terenie
Szkoły podstawowej nr 2 w Siechnicach i Szkoły podstawowej w Świętej Katarzynie raz
w tygodniu przez 2 godziny.
Kontynuowane były również spotkania grupy wsparcia dla osób z problemem alkoholowym.
Uczestniczyły w nich osoby po odbyciu terapii. W dniach 28 – 29 października 2017 r. grupa
wzięła udział w wyjeździe terapeutycznym do Kotliny Kłodzkiej. Ideą wyjazdu było
propagowanie nowego stylu życia, wdrażanie interakcji ze środowiskiem oraz doświadczenia
radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

3. Terapia
W 2018 r. w ramach profilaktyki uzależnień i przemocy domowej prowadzone były
indywidualne terapie dla mieszkańców gminy:


Terapia rodzin – w ramach potrzeb rodziny kierowane są do współpracującego z GOPS
terapeuty rodzin. Sesje terapeutyczne odbywają w gabinecie terapeuty we Wrocławiu.
Rodziny umawiają się indywidualnie w uzgodnionych terminach na ok. 10 spotkań
terapeutycznych



Terapia Biofeeedback – poniedziałki 8:00 – 16:00
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Statystyka prowadzonych terapii:
Liczba osób

Terapia:

Liczba
spotkań

Terapia rodzin

12

60

Terapia Biofeedback

38

361

RAZEM

58

421

4. Pomoc społeczna
W 2018 roku 7 rodzin objętych było pomocą Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej
z powodu uzależnienia lub nadyżywania alkoholu przez co najmniej jednego z członków
rodziny. Natomiast 3 rodziny z uwagi na występujący problem narkomanii.

Zadanie:
1. Podnoszenie świadomości prawnej dla rodzin i osób z problemem uzależnień,
członków ich rodzin oraz osób współuzależnionych.
2. Realizowanie na terenie jednostek oświatowych gminy edukacyjnych programów
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży (w tym edukacja prawna).
3. Prowadzenie na terenie jednostek oświatowych gminy programów edukacyjnych
z zakresu profilaktyki uzależnień skierowanych do rodziców (w tym edukacja
prawna).
4. Wspieranie
programów
i
przedsięwzięć
profilaktycznych
opracowanych
i realizowanych przez młodzież (m.in. kąciki prawne, mediacje).
W 2018 r. realizowany był projekt „Edukacja prawna w Gminie Siechnice”.
Realizacja projektu obejmowała:
1. Spotkania z Sędzią Anną Marią Wesołowską
Sędzia odwiedziła gminę Siechnice w dniach 2 – 3 października i spotkała się:


z uczniami młodszymi i starszymi. Podczas swoich wystąpień skupiła się na przykładach
z autentycznych spraw toczących się w sądach, w których nastolatki wchodzą w konflikt
z prawem i o konsekwencjach wynikających z przepisów prawa.
W spotkaniach uczestniczyło ok 1500 uczniów.



ze służbami oraz kadrą pedagogiczną. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele sądu,
pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, straży miejskiej i oświaty. Podczas swoich
wystąpień Sędzia wskazała na

ważną rolę służb w budowaniu bezpiecznej szkoły

i zapewnienia bezpieczeństwa nieletnim oraz w edukacji prawnej społeczności lokalnej.
Przedstawiła również nowe formy przemocy wobec dziecka tj. eurosieroctwo, zaniedbania
czy

wykorzystywania

dziecka

w

konflikcie

okołorozwodowym

i o obowiązkach

spoczywających na służbach.
W spotkaniach uczestniczyło ok 120 przedstawicieli służb.


ze

społecznością

lokalną

–

dorosłymi

mieszkańcami
6

gminy.

Podczas

spotkań
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w Siechnicach i Świętej Katarzynie Sędzia poinformowała o obowiązku współpracy
rodziców ze szkołą w tworzeniu spójnego planu wychowawczego i o obowiązkach
rodziców wobec dziecka. Jednocześnie zapoznała mieszkańców z nowymi zagrożeniami
bezpieczeństwa

nieletnich

tj.

grooming,

zbyt

wczesna

inicjacja

seksualna,

czy

cyberprzemoc. Uczestnicy spotkań otrzymali bezpłatnie poradnik prawny „Bezpieczeństwo
Młodzieży”.
W spotkaniach uczestniczyło ok 100 osób.
2. Utworzenie tzw. „kącików prawnych”, czyli specjalnie wyznaczonych miejsce na terenie
szkół, gdzie uczniowie anonimowo mogą zwrócić się o pomoc w przypadku naruszenia ich
dóbr oraz otrzymać odpowiedź o swoich prawach i formach pomocy.

Podczas wizyty

Sędzia Anna Maria Wesołowska uroczyście otworzyła „kąciki” w trzech szkołach
3. Realizacja programu akademickiego dla szkół podstawowych z zakresu edukacji
prawnej przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA.
W ramach programu studenci Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego odbyli spotkania/warsztaty w trzech szkołach podstawowych, z uczniami klas
VI – VIII i klas gimnazjalnych. Zajęcia obejmowały tematykę odpowiedzialność nieletnich za
szkody, nieletni w Internecie, publikowanie wizerunku w mediach społecznościowych, prawa
autorskie, granice między kradzieżą a przywłaszczeniem. Przeprowadzone zostały również
symulacje rozpraw sądowych.
W zajęciach uczestniczyło ok. 250 uczniów.
4. Mediacje w szkołach
Przeprowadzone zostały warsztaty mediacyjne przez Mediatora Sądowego


dla nauczycieli – 3 szkolenia – 120 nauczycieli



dla uczniów klas VI – VII i gimnazjum – 17 warsztatów – ok 470 uczniów
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Zadanie:
Podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w działania profilaktyczne na
terenie gminy poprzez dofinansowywanie studiów, szkoleń i kursów
specjalistycznych (w tym systematyczne szkolenia GKRPA)
W ramach systematycznego doskonalenia umiejętności w zakresie profilaktyki uzależnień
w 2018 r. przedstawiciele GKRPA uczestniczyli w następujących szkoleniach:


„Przeciwdziałanie narkotykom, narkomanii oraz dopalaczom na poziomie lokalnym”,



„Zakres zadań i funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Zespołów Interdyscyplinarnych – zmiany obowiązujące od 2018 r.”,

Zadanie:
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności dla dzieci
i młodzieży, w tym zajęć sportowo-edukacyjnych, a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozaszkolnych programach opiekuńczowychowawczych
1. Programy profilaktyczne realizowane w szkołach i przedszkolach na terenie
gminy:
W 2018 r. realizowane były 2 programy rekomendowane przez Krajowe Biuro ds.
Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Zorganizowane zostały następujące szkolenia:


Program „Spójrz Inaczej” dla klas IV – VII szkolenie dla nauczycieli, uprawniających do
realizowania założeń programu na terenie szkoły
- w szkoleniu uczestniczyło 12 nauczycieli,



Program NOE I i NOE II dla klas VI – VIII i II/III gimnazjum
- przeprowadzono 23 warsztaty, w których uczestniczyło ok 700 uczniów,
W ramach działań profilaktycznych skierowanych do uczniów zorganizowane zostały

warsztaty programu „Słońce zza chmur”, którego założeniem jest

wzmocnienie ważnych

wartości jak miłość, przyjaźń, zaufanie, szacunek; podkreślenie wartości obu płci.
Uczestniczyli w nim uczniowie klas 0 – II, VI – VII i gimnazjum. W sumie w szkołach
przeprowadzono 20 warsztaty i uczestniczyło w nich ok. 1000 dzieci.
W ramach profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych realizowany był
w klasach VII i gimnazjum program „Bądź Sobą”. Przeprowadzone zostały warsztaty dla 6 klas
uczniów gimnazjum. Wzięło w nich udział ok. 300 uczniów.
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2. Programy profilaktyczne realizowane jako zajęcia pozaszkolne na terenie gminy
a. Zajęcia wakacyjne
W czasie wakacji letnich realizowany był program „Wakacyjne środy” w ramach którego 97
dzieci z terenu gminy w każdą środę sierpnia uczestniczyło w wycieczkach autokarowych
i zorganizowanych dla nich zajęciach.
W ramach programu dzieci odwiedziły następujące miejsca:


MiniEuroland Kłodzko



Sudecka Zagroda



Fabryka Robotów Łącznik



ZOO w Opolu



Muzeum Skansen w Ochli



Movigate, Papugarnia, Słodkie Czary Mary we Wrocławiu

Podczas wycieczek dzieci miały zapewnioną opiekę wykwalifikowanych wychowawców
i zagwarantowane wyżywienie.
b. Programy dla rodzin „Postaw na rodzinę”
W ramach profilaktyki prorodzinnej kontynuowano projekt „Postaw na rodzinę”
skierowany

do

rodzin

z

terenu

gminy

Siechnice.

Projekt

zakładał

wzmocnienie

międzypokoleniowych więzi rodzinnych i przyjmowania wzorców mających na celu ochronę
najmłodszych przed podejmowaniem działań ryzykownych. W ramach projektu w dniu 26
maja 2018 r. zorganizowano piknik rodzinny w Świętej Katarzynie, a 9 czerwca 2018 r.
w Siechnicach.
Statystyka dzieci i młodzieży biorących udział w działaniach profilaktycznych stacjonarnych
i pozaszkolnych.

Rodzaj działania

Liczba
dzieci

Programy profilaktyczne w szkołach

1300

Wypoczynek letni – wakacyjne środy

97

Pikniki

500

RAZEM

1897
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W 208 roku ze środków profilaktyki uzależnień sfinansowano:


zakup wraz z montażem piłkochwytu znajdującego się na placu zabaw NIVEA, na
terenie sportowym, przy ul. Gwiaździstej w Radwanicach



wykonanie nawierzchni bezpiecznej przy zestawie zabawowym na placu zabaw
w parku przy ul. Henryka III w Siechnicach

Zadanie:
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
W ramach środków profilaktycznych dofinansowywane były również działania organizacji
pozarządowych realizujących działania profilaktyki uzależnień zgodnie z Programem.
Oferty wyłonione w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych w roku 2018,
dofinansowały działania 5 organizacji:
1. Stowarzyszenie TERAZ GMINA – program: Półkolonie w Zębicach „Masz tę moc”;
2. Stowarzyszenie Instytut Edukacyjno - Badawczy – program: „Klub edukacyjny III”
3. Stowarzyszenie KOLIBER – program „Organizowanie wypoczynku w czasie ferii
i wakacji dla dzieci i młodzieży szkolnej z programem profilaktyczno - wychowawczym”
4. Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji „Arwashi” – program „Wakacje z Arawashi”
5. Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety – program „Akademia Twórczej Aktywności”
Zadanie:
Inicjowanie działań zmierzających do kształtowania polityki lokalnej dotyczącej
obrotu napojami alkoholowymi:
Sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
może

być

prowadzona

na

podstawie zezwolenia
10

wydanego

przez Burmistrza
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Siechnic.
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi,

Rada Miejska w Siechnicach uchwaliła maksymalną liczbę zezwoleń na

sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Siechnice (Uchwała Nr LIII/452/18 z dnia
23 sierpnia 2018 r. ):
1. maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia
w miejscu sprzedaży w ilości – 40
2. maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza
miejscem sprzedaży w ilości – 140
3. maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
a. do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w ilości – 80;
b. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości – 50;
c. powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości – 50;
oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Siechnice miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych (Uchwała NR LIII/451/18 z dnia 23 sierpnia 2018 r).
Zadanie:
Działania w zakresie obrotu napojami
w 2018 r. przedstawiają się następująco:

alkoholowymi

na terenie

Ilość punktów sprzedaży

2018

Liczba jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
wydanych w 2018 r.

11

Liczba zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych
ważnych w 2018 r. :
 poza miejscem sprzedaży
 w miejscu sprzedaży

124
23

Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w miejscu sprzedaży

14

Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w
poza miejscem sprzedaży

70

Liczba cofniętych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

0

Liczba wygasłych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

7

gminy

Działania GKRPA
W ramach posiadanych uprawnień Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych opiniuje wnioski o udzielenie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
11
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W 2017 roku wpłynęły do zaopiniowania 27 wniosków o wydanie pozwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych. Pozytywną opinię otrzymało 100% wniosków.
Komisja przeprowadziła 4 kontrole punktów sprzedaży w zakresie korzystania
z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. We wszystkich skontrolowanych punktach
sprzedaż prowadzona
i przeciwdziałaniu

była

zgodnie

alkoholizmowi

oraz

z

zapisem

wydanym

ustawy

o

zezwoleniem

wychowaniu
na

trzeźwości

sprzedaż napojów

alkoholowych.
Działania Policji
Z danych Komisariatu Policji w Siechnicach wynika, że funkcjonariusze Policji podjęli
następujące działania na terenie gminy:
1. Zatrzymano 151 nietrzeźwych kierujących (brak nieletnich)
2. Przeprowadzono 3 zdarzenia drogowe z udziałem nietrzeźwych kierujących
3. Doprowadzono do wytrzeźwienia 78 osób.
4. Przeprowadzono 64 interwencje z udziałem osób nietrzeźwych, w tym 4 osoby nieletnie
5. Zatrzymano 20 sprawców posiadania środków odurzających, w tym 2 nieletnich
(1 mieszkaniec gminy)
6. Przeprowadzono 20 interwencji dotyczących podejrzenia znajdowania się osób pod
wpływem środków odurzających.

12
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Zadanie:
Finansowanie wybranych usług i programów informacyjno-pomocowych,
profilaktyczno-terapeutycznych mających na celu zdiagnozowanie i zapobieganie
zjawisku uzależnienia od alkoholu w środowisku lokalnym.
W 2018 r. przeprowadzona została na zlecenie GOPS Diagnoza problemów
uzależnień oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na terenie Gminy
Siechnice.
Istotą badania było poznanie opinii oraz postaw względem wybranych problemów
społecznych:

problemu

cyberprzemocy

oraz

alkoholowego,
uzależnień

nikotynowego,

behawioralnych.

się na przeprowadzenie komplementarnych badań,

W

narkotykowego,
tym

celu

zjawiska

zdecydowano

zrealizowanych wśród:

uczniów

uczęszczających do szkoły podstawowej, młodzieży, przedstawicieli służb pomocowych, kadry
pedagogicznej oraz nauczycieli.
Łącznie w badaniu wzięło udział 721 osób.

Badania realizowane na terenie gminy Siechnice pozwoliły na wyciągnięcie następujących
wniosków:
Istotnym problemem wśród dzieci i młodzieży jest problem cyberuzależnień
i cyberprzemocy. Z zebranego materiału badawczego wynika, że uczniowie bardzo dużo
czasu poświęcają na nowe media: komputer, Internet, telefony komórkowe oraz gry
komputerowe. Dodatkowo zarówno przedstawiciele oświaty jak i uczniowie zwracali uwagę na
problem cyberprzemocy, który jest widoczny w szkołach.

13
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W przypadku osób dorosłych, przedstawiciele instytucji pomocowych oraz nauczyciele za
najistotniejszy problem uznali alkoholizm. Badani potwierdzili, że może on występować we
wszystkich grupach społecznych, dodatkowo ma on wpływ na występowanie przemocy
w rodzinie. Potwierdza to analiza danych zastanych – znaczna część osób uzależnionych
stosowała przemoc wobec członków rodziny. Nauczyciele deklarują, iż szkoła podejmowała
interwencje w związku z nadużywaniem alkoholu przez rodziców uczniów, co pokazuje, iż
problem jest obecny i nie zależy go bagatelizować.

Według badanych alkohol ma wpływ przede wszystkim na członków rodziny osób
uzależnionych, a przede wszystkim na dzieci i młodzież.

14
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Na podstawie diagnozy opracowane zostały programy:


Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Siechnice na
rok 2019



Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siechnice na lata 2019 – 2021

15
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Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie
Zadanie:
Współdziałanie instytucji w zakresie budowy spójnego systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
W roku 2011, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, został
powołany

Zespół

Interdyscyplinarny

skupiający

przedstawicieli

instytucji,

organizacji

i jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy Siechnice. Do Zespołu wpływają
„Niebieskie Karty” założone przez uprawnione instytucje dla rodzin w których zaistniało
podejrzenie stosowania przemocy domowej.
W roku 2018 do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 28 Niebieskich Kart.
Zespół podjął decyzję o zamknięciu 25 Niebieskich Kart (w tym 17 z 2017 r. i 8 z 2018 r.)
z uwagi na zrealizowanie indywidualnego planu pomocy i
W dwóch

przypadkach

Zespół

przesłał

ustaniu przemocy w rodzinie.

dokumentację

do

właściwego

Zespołu

Interdyscyplinarnego z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania rodziny (do ZI we Wrocławiu).
Zadanie:
Systematyczne podnoszenie kwalifikacji Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
służb instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz
ofiar przemocy w rodzinie.
W 2018 roku trzech przedstawicieli Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych
uczestniczyło w zajęciach realizowanych w ramach: Studium Przeciwdziałania Przemocy
Zadanie:
Zapewnienie kompleksowej, specjalistycznej pomocy rodzinom dotkniętym
przemocą
W ramach działalności Punktu Konsultacyjnego zatrudnieni specjaliści prowadzą
konsultacje dla osób doznających przemocy i stosujących przemoc.
Psychoterapeuta i psycholog wspierają działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
poprzez prowadzenie konsultacji osób skierowanych przez Zespół

i wydawania opinii

w sprawie problemu występującego w rodzinie.
Statystyka udzielonych porad:
Liczba osób

Liczba porad

Osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

40

104

Osobom stosującym przemoc w rodzinie

7

25

RAZEM

47

129

Zakres udzielonych porad:
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W ramach specjalistycznej pomocy rodzinom dotkniętym przemocą domową, w 2018 r.
uruchomiona została grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy prowadzona
przez psychologa terapeutę. Spotkania odbywają się raz w tygodniu przez 3 godziny.
Uczestniczyło w niej systematycznie 8 osób.
Asystent rodziny zatrudniony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pracował z dwiema
rodzinami (łącznie 8 osób), w których dochodziło do aktów przemocy. Rodziny te objęte były
procedurą Niebieskie Karty.
POMOC SPECJALISTYCZNA W ZWIĄZKU Z
PRZEMOCĄ DOMOWĄ
asystent
rodziny
grupa
wsparcia

osoby
stosujące
przemoc

osoby
dotknięte
przemocą

Zadanie:
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
przeciwdziałania przemocy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży
W ramach działań edukacyjnych przekazano do szkół materiały (ulotki, plakaty i filmy
edukacyjne) o tematyce związanej z Cyberprzemocą i Cyberuzależnieniem,

w celu

rozpowszechniania wśród uczniów i rodziców.
Zakupione zostały również poradniki opracowane przez Stowarzyszenie „Niebieska
linia”: „Godne życie bez przemocy” – poradnik dla osób stosujących przemoc” i „Wyprawa
PoMoc” – poradnik dla osób doznających przemocy”, które przekazywane są osobą objętym
procedurą Niebieskiej Karty.
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Podsumowanie realizacji działań w 2018 r.:
Realizowanie w 2018 r. zadania były kontynuacją działań z lat poprzednich,
uzupełniane o nowe elementy, czy formy realizacji z uwagi na dostosowanie ich do rosnących
wymagań odbiorców. Obejmowały działania dla najmłodszej grupy mieszkańców (dzieci
i młodzieży),

jak również dorosłych (warsztaty dla nauczycieli, grupy wsparcia, materiały

edukacyjne).
W działaniach profilaktycznych dla uczniów ważną rolę odgrywa szkolenie kadry
pedagogicznej,

która dzięki temu nabywa kompetencje do realizacji programów, których

zadaniem jest kształtowanie właściwych zachowań, mających chronić młodych ludzi przed
uzależnieniami i przemocą. Również realizacja programów rekomendowanych, skierowanych
bezpośrednio do uczniów w trakcie zajęć szkolnych, daje pewność, iż przekazywane treści
opracowane są przez profesjonalistów i odpowiednio dostosowane do odbiorców.
Nie mniej ważne są programy zajęć pozalekcyjnych np. zajęcia wakacyjne, dzięki
którym młodzi ludzie uczą się alternatywnych form spędzania wolnego czasu, rozwijają
wyobraźnię i właściwe postawy społeczne. Prawidłowe wzorce zachowań, dzieci powinny
czerpać w rodzinie, dlatego niezwykle istotnym zadaniem jest integracja rodzin. W myśl tej
zasady rokrocznie na terenie naszej gminy, realizowany jest program „Postaw na rodzinę”
w formie Pikników Rodzinnych. Poprzez wspólną zabawę budowane są właściwe relacje
rodzinne.
Wśród dorosłych mieszkańców gminy, widoczne jest duże zainteresowanie pomocą
specjalistów, zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym. W ostatnich latach znacznie
zwiększyła się świadomość dotycząca korzystania z pomocy psychologicznej, terapeutycznej
a także prawnej. Mieszkańcy chętnie uczestniczą zarówno w indywidualnych spotkaniach ze
specjalistami jak i w grupach wsparcia zarówno dla osób zmagających się z problemem
uzależnień (grupa AA, grupa wsparcia dla rodziców), jak i w grupie wsparcia dla osób
doświadczających przemocy.
Istotna rolę w przeciwdziałaniu uzależnieniom i przemocy odgrywają służby działające
na terenie gminy. W związku z tym, przedstawiciele służb systematycznie uczestniczą
w szkoleniach pogłębiających wiedzę i podnoszących umiejętności w realizacji zadań
związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i przemocy domowej.
Opracowując działania mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy
domowej, należy przede wszystkim skupić się na analizie obecnej sytuacji i zagrożeniach
występujących w społeczności lokalnej, poprzez przeprowadzaną cyklicznie diagnozę
problemów społecznych. Systematyczna ocena lokalnej sytuacji ułatwia określenie
priorytetów i wdrażanie adekwatnych do potrzeb programów i strategii. Jednocześnie ukazuje
skuteczność działań prowadzonych przez służby, a także wskazuje na elementy strategii
wymagające modyfikacji.
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Koordynator zadań:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
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