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 Obowiązek realizacji działań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz w obszarze przeciwdziałania narkomanii nakładają na gminy 

odpowiednio: ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 

narkomanii.  

Zgodnie z art. 11 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, organ wykonawczy 

sporządza raport z wykonania w danym roku Programu i efektów jego realizacji, który 

przedkłada radzie gminy, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego 

dotyczy raport. 

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na 2016 rok w Rozdziale 

85154 wydatkowano kwotę 886.055,12 zł natomiast w Rozdziale 85153 kwotę 37.410,00 zł. 

Celem głównym Programu było zapobieganie powstawaniu nowych problemów 

alkoholowych i narkotykowych, minimalizowanie rozmiarów i natężenia tych, które aktualnie 

występują oraz rozwijanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi. 
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1. Cel szczegółowy: Zmniejszenie rozmiarów aktualnie występujących problemów alkoholowych i narkotykowych poprzez udzielenie pomocy terapeutycznej 

i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i osobom zagrożonym uzależnieniem. 

Lp. Podmiot realizujący Nazwa zadania 

Czas 

realiza

cji 

Kwota 

(zł) 
Działania Efekty/Dane liczbowe 

1) MOPS/GKRPA Podejmowanie czynności 

zmierzających do orzeczenia 

o zastosowaniu wobec osób 

uzależnionych od alkoholu, 

które powodują rozpad życia 

rodzinnego, demoralizację 

małoletnich, uchylają się od 

pracy, systematycznie 

zakłócają spokój lub porządek 

publiczny, obowiązku 

poddania się leczeniu 

odwykowemu. 

 

 

 

 

 

 

I-XII 

0 Przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach 

wystąpienia nadużywania alkoholu 

powodujących rozpad życia rodzinnego, 

demoralizację małoletnich, zakłócanie 

spokoju lub porządku publicznego. 

Do Komisji wpłynęły zgłoszenia dotyczące 57 osób. 

20.535,00  Prowadzenie rozmów interwencyjno -

motywacyjnych ze zgłoszonymi przez rodzinę 

lub instytucje osobami. 

Zostało zorganizowanych 37 posiedzeń zespołu 

prowadzącego rozmowy interwencyjno-motywujące. 

4.800,00 

 

 

Kierowanie osób, które nie zgłosiły 

się dobrowolnie na zdiagnozowanie 

i poddanie leczeniu odwykowemu, na badanie 

przez biegłych (psychologa i psychiatrę) 

w celu wydania opinii w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju 

zakładu leczniczego. 

- do biegłych skierowano 69 osób; 

- sporządzono 16 opinii w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu. 

 

1.920,00 

 
 Kierowanie wniosków do sądu 

o zobowiązanie do podjęcia leczenia. 

Skierowano 48 wniosków o zobowiązanie do podjęcia 

leczenia odwykowego. 

2) MOPS/ 

Niepubliczny 

Zakład Opieki 

Psychiatryczno - 

Psychologicznej 

„VARIUSMED” S.C. 

Poszerzenie oferty lecznictwa 

odwykowego. 

II-XII 

 

9.600,00 

 

 

 

 

 

 

 Zwiększenie dostępności terapii poprzez 

uzupełnienie gwarantowanych przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń 

podstawowych w placówce lecznictwa 

odwykowego: 

- prowadzenie warsztatów terapeutycznych 

skierowanych do osób uzależnionych, 

współuzależnionych i z syndromem DDA. 

W zajęciach terapeutycznych, prowadzonych w formie 

warsztatów terapeutycznych skierowanych do osób 

będących pacjentami Poradni, osób uzależnionych, 

współuzależnionych i z syndromem DDA, 

uczestniczyło 70 osób. 
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I - XI 5.670,00 Organizowanie zajęć motywacyjno - 

korekcyjnych dla osób mających problem 

z alkoholem, pijących ryzykownie, szkodliwie 

lub uzależnionych od alkoholu, a także osób, 

które nie kwalifikują się do terapii. 

Zajęcia skierowane były do mieszkańców Cieszyna 

z podwójną diagnozą, którzy nie kwalifikują 

się do terapii. W 42 półtoragodzinnych spotkaniach, 

które odbywały się w Siedzibie Cieszyńskiego 

Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego 

„Więź”, brała udział stała grupa 15 osób. 

II - XII 4.240,00 Z programu psychokorekcyjnego „Drogowskaz”, 

obejmującego prace z osobami przebywającymi 

w Zakładzie Karnym w Cieszynie, skorzystało 89 osób. 

2. Cel szczegółowy: Ograniczenie negatywnych zjawisk dotyczących rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym, poprzez udzielanie kompleksowej pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a także ochrony przed przemocą. 

1) Powiat cieszyński Kompleksowa pomoc dla ofiar 

przemocy. 

I-XII 35.141,00 Wsparcie dla powiatu w zakresie prowadzenia 

Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie. 

Z pomocy w formie schronienia skorzystało 5 kobiet 

i 9 dzieci. 

81 osób skorzystało z konsultacji psychologicznych 

(w tym wszystkie osoby pełnoletnie korzystające 

ze schronienia), z porad prawnych skorzystało 17 osób 

korzystających ze schronienia. 

W grupie wsparcia uczestniczyło 15 kobiet. 

Zrealizowano ok. 360 godzin dyżurów miesięcznie - 

telefonu zaufania, w ramach którego udzielono 

wsparcia w 270 rozmowach. 

Przeprowadzono 6 interwencji kryzysowych 

polegających na indywidualnych rozmowach 

z osobami doświadczającymi przemocy, udzielaniu 

wsparcia, informowaniu o możliwościach działania 

oraz ustalaniu planu pomocy. 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci - 

Oddział Powiatowy 

w Cieszynie 

Udzielanie pomocy dzieciom 

i młodzieży, w szczególności 

z rodzin dysfunkcyjnych. 

I-XII 

 

 

 

 

 

190.000,00 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego, 

zapewniających: opiekę i wychowanie, pomoc 

w nauce, organizację czasu wolnego, zabawy 

i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań, 

organizację zajęć socjoterapeutycznych, 

korekcyjnych oraz dożywianie. 

Środowiskowe Ogniska Wychowawcze nr 1, 2, 3, 4 i 5 

oraz Świetlica Środowiskowa „Przytulisko” - placówki 

wsparcia dziennego na terenie Cieszyna. Z projektu 

skorzystało 130 dzieci, z czego z ŚOW nr 1 - 19, nr 2 - 

21, nr 3 - 20, nr 4 - 25, nr 5 – 25 oraz „Przytulisko” - 

20. W ww. placówkach zorganizowano około 4.000 

godzin zajęć. 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci - 

Oddział Powiatowy 

w Cieszynie 

II-VIII 6.300,00 Organizacja wypoczynku letniego/zimowego 

wraz z programem terapeutycznym dla dzieci 

i młodzieży. 

W półkolonii zimowej dla dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych z elementami programu profilaktyczno 

- terapeutycznego, pozostających pod opieką Świetlicy 

Środowiskowej „Przytulisko” w Cieszynie wzięło 

udział 30 osób. 
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Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci - 

Oddział Powiatowy 

w Cieszynie 

6.300,00 W półkolonii letniej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 

z elementami programu profilaktyczno - 

terapeutycznego, pozostających pod opieką Świetlicy 

Środowiskowej „Przytulisko” oraz Środowiskowego 

Ogniska Wychowawczego nr 2 w Cieszynie wzięło 

udział 30 podopiecznych TPD. 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci - 

Oddział Powiatowy 

w Cieszynie 

10.360,00 Z kolonii letniej z elementami programu 

terapeutycznego, zorganizowanej nad morzem 

skorzystało 10 dzieci. 

Stowarzyszenie 

Pomocy Wzajemnej 

„Być Razem” 

11.100,00  W obozie terapeutyczno - artystycznym uczestniczyło 

15 osób. 

Stowarzyszenie 

Pomocy Wzajemnej 

„Być Razem” 

11.704,00 Z półkolonii socjoterapeutycznej „Wakacje 

w Kontakcie” skorzystały 54 osoby. 

Stowarzyszenie 

na Rzecz 

Harmonijnego 

Rozwoju Dzieci 

i Młodzieży „Nasze 

Dzieci” 

5.698,00 Z projektu „Czwarty krok w samodzielność - 

wypoczynek letni zakładający przeprowadzenie 

programu terapeutycznego dla dzieci i młodzieży” 

skorzystało 16 dzieci. 

Parafia Rzymsko - 

Katolicka p.w. św. 

Elżbiety 

13.024,00 W ramach kolonii z programem terapeutycznym 

„Wesołe wakacje w Chłapowie” dofinansowano udział 

15 dzieci. 

3) Stowarzyszenie 

Pomocy Wzajemnej 

„Być Razem” 

Świadczenie kompleksowej 

pomocy dla rodzin, w których 

występuje problem 

uzależnienia od narkotyków. 

I-XII 24.000,00 Prowadzenie punktu konsultacyjnego 

ds. narkomanii, w tym prowadzenie kontaktu 

indywidualnego, zarówno z osobami 

eksperymentującymi, jak i członkami 

ich rodzin. 

Z działań Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii 

skorzystało 99 osób bezpośrednio, bądź pośrednio 

dotkniętych problemem narkomanii z gminy Cieszyn. 

W ramach Punktu uruchomiono 380 godzin dyżurów 

terapeuty uzależnień oraz 96 godzin dyżurów 

psychoterapeuty. 

4) Stowarzyszenie 

Pomocy Wzajemnej 

„Być Razem” 

(umowa wieloletnia) 

Realizacja kompleksowego 

programu działań 

terapeutycznych dla osób 

z problemem alkoholowym, 

dotkniętych przemocą 

w rodzinie. 

I-XII 116.000,00 Realizacja programu pomocy psychologicznej 

i prawnej, w tym poradnictwa prawnego, 

kontaktu indywidualnego, mediacji i terapii 

rodziny, interwencji kryzysowych, grup 

terapeutycznych, grup terapii zajęciowej, grup 

wsparcia oraz innych form pomocy 

psychologicznej. 

„Program wieloaspektowej pomocy psychologicznej 

i prawnej Sedno Sprawy”.  

Z projektu skorzystało 1.685 osób z gminy Cieszyn, 

w ramach m.in.: poradnictwa psychologicznego, 

prawnego, grup o charakterze socjoterapeutycznym, 

grup terapii zajęciowej w pracowniach artystycznych, 

mitingów, grup samopomocowych, imprez 

okolicznościowych.  

W ramach Programu udzielono 529 porad prawnych; 

240 osób skorzystało z pomocy psychologicznej 
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indywidualnej, rodzinnej i par w formie 1.021 

konsultacji, poradnictwa, interwencji kryzysowej, 

psychoterapii; min. 100 osób skorzystało z mitingów 

AA Dromader; 36 dzieci i młodzieży uczestniczyło 

w grupach o charakterze socjoterapeutycznym, kom-

pensacyjnym i rewalidacyjnym. 

MOPS IV-XII 8.681,00 Zorganizowanie w MOPS dyżurów 

psychologicznych i prawnych, 

z uwzględnieniem usług prawnych 

polegających na reprezentacji w sądzie ofiar 

przemocy. 

Udzielono 45 porad prawnych oraz 17 porad 

psychologicznych, skierowanych do mieszkańców 

Cieszyna.  

W przypadku 2 postępowań sądowych, zapewniono 

usługi prawne polegające na reprezentacji ofiar 

przemocy w sądzie. 

MOPS II - XII 7.980,00 Realizacja przez MOPS programu 

zakładającego pracę z rodzinami, u których 

w związku z uzależnieniem występuje 

zjawisko przemocy domowej oraz pracę 

ze sprawcami przemocy. 

W ramach dwóch edycji programu przeprowadzono:  

- 57 godzin spotkań grupy wsparcia „Gorzko - kwaśna 

połówka jabłka…” dla 12 osób. Głównymi celami 

Programu było, m.in.: 

- uświadomienie czym jest przemoc; 

- uzyskanie świadomości własnych zachowań 

przemocowych wobec bliskich; 

- rozpoznanie sygnałów ostrzegawczych 

zapowiadających zachowanie przemocowe u partnera 

i swoich reakcji „na nie”; 

- opracowanie „planu bezpieczeństwa” 

zapobiegającemu użyciu siły i przemocy, 

- nabycie nowych umiejętności służących 

rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie 

bez użycia agresji; 

- nauka umiejętności partnerskiego układania 

stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania 

z pomocy innych; 

- nauka umiejętności konstruktywnego wyrażania 

uczuć; 

- dbanie o dzieci, które ponoszą dużą cenę emocjonalną 

będąc świadkami napięcia i przemocy w domu. 

3.Cel szczegółowy: Zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z uzależnieniami oraz przemocą w rodzinie poprzez prowadzenie profilaktycznej 

działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. 

1) MOPS Inicjowanie, organizowanie 

oraz współuczestnictwo 

w działaniach 

profilaktycznych. 

XI 8.736,73 Organizacja XXI edycji Szkoły Wczesnej 

Profilaktyki. 

Cykl 20 warsztatów SzWP obejmował zagadnienia 

związane z profilaktyką uzależnień, zwracając 

szczególną uwagę na narkotyki i dopalacze oraz tematy 

związane z przemocą w rodzinie i w środowisku 

rówieśniczym. Zrealizowano także zajęcia mające na 



7 
 

celu wyposażanie dzieci w podstawowe kompetencje 

psychospołeczne, które są istotne, aby przyjmować 

prawidłowe postawy społeczne. Najmłodsi uczniowie 

cieszyńskich szkół mieli możliwość zdobycia wiedzy 

na temat zdrowego stylu życia oraz alternatywnych 

form spędzania wolnego czasu.  

W projekcie wzięło udział 365 uczniów szkół 

podstawowych oraz gimnazjalnych. 

Ponadto, zorganizowano warsztat dla osób pracujących 

w obszarze uzależnień, przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, pracowników socjalnych, członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, asystentów rodziny, w którym 

wzięło udział 20 osób. 

Poza tym, zorganizowano dwa szkolenia 

dla pracowników socjalnych „Praca z trudnym 

klientem”, w którym uczestniczyło 21 osób. 

Zorganizowano także, we współpracy z KPP akcję 

profilaktyczną „Przeciwdziałanie nietrzeźwości na 

drogach”, w której uczestniczyło 604 uczniów 

z cieszyńskich szkół ponadgimnazjalnych. Celem akcji 

było uświadomienie młodzieży negatywnych skutków 

prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu oraz 

ich minimalizowanie. 

I - XII 15.000,00 Organizacja programów profilaktycznych 

w cieszyńskich przedszkolach i szkołach, 

organizacja zajęć i szkoleń z zakresu 

programów profilaktycznych dla różnych grup 

zawodowych pracujących w systemie pomocy 

dziecku oraz dla rodziców, organizacja akcji 

profilaktycznych, skierowanych  

w szczególności do dzieci i młodzieży, takich, 

jak: konkursy, przedstawienia, koncerty 

i seanse filmowe. 

„Archipelag skarbów” - program profilaktyki 

zintegrowanej, rekomendowany przez PARPA, 

w którym wzięło udział 99 uczniów, 7 rodziców 

oraz 28 nauczycieli Gim. nr 1, 47 uczniów, 8 rodziców 

oraz 21 nauczycieli GTE, a także 77 uczniów, 

8 rodziców i 15 nauczycieli Gim. nr 2. 

2.080,00 Warsztaty profilaktyczne realizowane metodą dramy 

brytyjskiej: „Planeta Dobra”, „Miasteczko”, w których 

wzięło udział 96 uczniów oraz 5 nauczycieli SP 1. 

5.200,00 Projekt „Kręci się w Cieszynie”, którego efektem jest 

film profilaktyczny dotyczący cyberprzemocy pn. 

„Pozbądź się hejtu”. W projekcie wzięło udział 8 osób. 

Film wykorzystywany będzie w działaniach 

profilaktycznych MOPS oraz cieszyńskich szkół. 

700,00 Spektakle profilaktyczne „Z miłości do serduszka”, 

w których wzięło udział 270 uczniów klas I - III oraz 

„Twój wybór”, w którym wzięły udział klasy IV - VI 

SP 3. 



8 
 

1.050,00 Wystawienie dwóch spektakli profilaktycznych „Psoty 

nie z tej ziemi” oraz „Blogerka”, w których wzięło 

udział 122 uczniów ZPSWR oraz 98 uczniów SP 7. 

700,00 Spektakle profilaktyczne „Kolczasta przyjaźń” 

oraz „W krainie bajtów”, wystawione w SP 2, 

w których uczestniczyło odpowiednio 68 i 49 uczniów. 

650,00 2 warsztaty „Alkohol i papierosy” zrealizowane 

w ZSB, w których uczestniczyło 51 uczniów. 

140,00 Spotkanie informacyjno – edukacyjne dla kadry 

pedagogicznej na temat systemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, procedury „Niebieskie Karty” 

oraz działalności Zespołu Interdyscyplinarnego 

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w LO 

im. M. Kopernika, w którym wzięło udział 39 

nauczycieli. 

600,00 „Cyberprzemoc – jak możemy pomóc swojemu 

dziecku” warsztat zrealizowany w SP 1, w którym 

uczestniczyło 180 uczniów. 

1.280,00 4 warsztaty profilaktyczne mające na celu 

wzmacnianie kompetencji psychospołecznych, 

pn.: „Ja”, „Poczucie własnej wartości, samoocena 

i motywacja”, „Przemoc i agresja” oraz 

„Komunikacja”, w których wzięło udział 95 uczniów. 

1.600,00 8 warsztatów z cyklu „Gotowi do życia - start” 

z zakresu profilaktyki uzależnień oraz mających 

na celu podnoszenie kompetencji psychospołecznych, 

z których skorzystało 98 uczniów. 

550,00 3 warsztaty o tematyce przemocy, pn. „Kto mieczem 

wojuje” (38 uczniów), „Jak radzić sobie 

z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów” (43 

nauczycieli) oraz „Jak sobie radzić z agresywnymi 

zachowaniami dziecka” (11 rodziców), 

przeprowadzone w ZPSWR. 

2.800,00 28 warsztatów z zakresu „Wpływu współczesnych 

uzależnień na funkcjonowanie psychofizyczne oraz 

społeczne dziecka. Cyberprzemoc. Profilaktyka 

uzależnień od komputera, internetu, komórki”, 

z których skorzystało 17 klas SP 3 (ok. 350 uczniów). 

1.960,00 8 warsztatów profilaktycznych w Gim. nr 2 „Dziękuję 

nie biorę” (35 uczniów), „Dopalacze - nie daj się 

wypalić” (28 uczniów), „Połowy dokonał, kto zaczął” 
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(46 uczniów). 

6000,00 „Narkotykowe dylematy” - wykłady dla uczniów 13 

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z zakresu 

przeciwdziałania narkomanii (w warsztatach 

uczestniczyło 1.025 uczniów). 

 

1.500,00 

 

 

„Narkotykowe dylematy” - wykłady dla rodziców 

uczniów 5 szkół gimnazjalnych z zakresu 

przeciwdziałania narkomanii (w warsztatach 

uczestniczyło 355 rodziców). 

1.200,00 Zorganizowano 8 zajęć w szkołach 

ponadgimnazjalnych pn. „Środki psychoaktywne, cała 

prawda o zjawisku - debata”, w którym wzięło udział 

117 uczniów. 

 

2.750,00 

 

5 spektakli z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Żyj 

pod klatką”, w którym wzięło udział 600 uczniów 

cieszyńskich szkół. 

299,74 Zakup materiałów służących przeprowadzeniu 

i uatrakcyjnieniu działań profilaktycznych. 

1) Stowarzyszenie 

Pomocy Wzajemnej 

„Być Razem” 

- „mały grant” 

Inicjowanie, organizowanie 

oraz współuczestnictwo 

w działaniach 

profilaktycznych. 

I - XII 8.250,00 Profilaktyczna działalność informacyjna 

i edukacyjna w obszarze uzależnień oraz 

w zakresie rozwijania zainteresowań wśród 

dzieci i młodzieży. 

Program profilaktyczny i rozwijania zainteresowań 

dzieci i młodzieży „Mam tę moc”, w ramach którego 

objęto działaniami edukacyjnymi i informacyjnymi 

z zakresu uzależnień 285 dzieci. W ramach projektu 

zrealizowano 16 godz. warsztatów profilaktycznych, 

200 godz. warsztatów rozwijania zainteresowań. 

Stowarzyszenie 

Pomocy Wzajemnej 

„Być Razem” 

- „mały grant” 

7.900,00 „Program zajęć edukacyjnych i artystycznych 

dla dzieci i rodziców Razem fajnie”, w którym wzięło 

udział 413 osób. W trakcie projektu zrealizowano: 

72 godz. zajęć artystycznych; Dni Otwarte Pracowni 

Artystycznych dla uczniów cieszyńskich szkół, 

w których wzięło udział 98 dzieci; 9 dwugodzinnych 

warsztatów edukacyjnych z zakresu profilaktyki 

uzależnień; 22 godz. działań przygotowawczych 

i wspierających wolontariuszy; Piknik Rodzinny 

dla uczestników projektu oraz innych korzystających 

ze wsparcia Stowarzyszenia, podczas którego 

realizowane były warsztaty artystyczne. 

Stowarzyszenie 

Pomocy Wzajemnej 

„Być Razem” 

- „mały grant” 

6.884,00 

 

„Program zajęć edukacyjnych i artystycznych Dobrze 

razem być”, w którym wzięło udział 526 osób, w tym: 

- w warsztatach integracyjno – rozwojowych 10 osób; 

- w zajęciach edukacyjnych z zakresu profilaktyki 

uzależnień dla rodziców - 315 osób; 
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- w Rodzinnych Warsztatach Artystycznych 116 dzieci 

i 25 rodziców; 

- w działaniach przygotowawczych i wspierających dla 

wolontariuszy 58 osób. 

Fundacja im. św. 

Cyryla i Metodego – 

„mały grant” 

4.230,00 „Warsztaty dla ojców i córek” zwracające szczególną 

uwagę na nabywanie kompetencji psychospołecznych 

ułatwiających funkcjonowanie w społeczeństwie oraz 

nawiązywanie bliskich i stałych relacji rodzinie. 

Z projektu skorzystało 50 osób.  

Stowarzyszenie na 

Rzecz Harmonijnego 

Rozwoju Dzieci 

i Młodzieży „Nasze 

Dzieci” 

1.189,08 Projekt „Kolory życia” zakładający działania 

informacyjne i edukacyjne w obszarze uzależnień oraz 

rozwijania zainteresowań dla dzieci i młodzieży. 

Z zajęć skorzystało 40 osób. 

Fundacja „Ster” 

 

5.550,00 

 

 

„Jak stracić wszystko, przy najmniejszym wysiłku, 

czyli uzależnienie od hazardu”. W projekcie 

uczestniczyło 80 osób. W ramach projektu 

zrealizowano kilkadziesiąt godzin warsztatów 

umożliwiających dzieciom alternatywne sposoby 

spędzania wolnego czasu (warsztaty aktorskie, 

taneczne, wokalne) oraz możliwość rozwijania 

zainteresowań. 

2) MOSiR 

 

Wspieranie działań 

podejmowanych przez kluby 

sportowe i instytucje 

w zakresie organizacji 

cyklicznych zajęć sportowo - 

rekreacyjnych dla dzieci 

i młodzieży oraz doposażenie 

obiektów sportowo - 

rekreacyjnych, miejsc 

aktywnego wypoczynku. 

I-XII 30.258,46 Organizacja cyklicznych zajęć sportowo - 

rekreacyjnych i otwartych imprez sportowo - 

rekreacyjnych prowadzonych i 

koordynowanych przez MOSiR. 

Cykliczne zajęcia sportowo - rekreacyjne (m.in.: piłka 

nożna, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, judo, 

pływanie, hokej na trawie i łyżwiarstwo), w których 

wzięło udział ok. 200 dzieci. 

30.746,38 Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem 

na doposażenie obiektów sportowo - 

rekreacyjnych, miejsc aktywnego 

wypoczynku. 

Zakupiono: 

- SP 1: piłki do piłki siatkowej, zestaw do badmintona, 

rakietki do tenisa stołowego; 

- SP 3: piłki do piłki nożnej, siatkowej, rakietki i piłki 

do tenisa stołowego, woreczki gimnastyczne; 

- SP 6: piłki do piłki siatkowej, woreczki 

gimnastyczne, rakietki i lotki do badmintona, frisbee; 

- SP 7: piłki do piłki nożnej, siatkowej, woreczki 

gimnastyczne, rakiety i lotki do badmintona; 

- Cieszyński Klub Sportowy „Piast Cieszyn”: piłki 

do piłki nożnej; 

- Hala Widowiskowo - Sportowa: kije do hokeja; 

- Katolickie Gimnazjum im. M. Grodzieckiego: piłki 

do piłki siatkowej, skakanki, pachołki, obręcze hula 

hop, numeratory do tenisa stołowego, szarfy 
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gimnastyczne, woreczki gimnastyczne, koszulki, piłki 

waterpolo; 

- Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa: ławka skośna 

dwustanowiskowa, krzesła do wyciskania, trenażer 

nóg, nożyce, wahadła; 

- Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Piastowskie: 

betonowy stół do gier. 

3) ZOJO/CUW/szkoły 

podstawowe/gimnazja 

Poszerzenie ofert 

alternatywnego spędzania 

wolnego czasu. 

I - XII 9.996,17  Organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym 

sportowych realizowanych w cieszyńskich 

szkołach. 

Przeprowadzono 224 godziny pozalekcyjnych zajęć 

sportowych w SP 3, w których wzięło udział 

49 uczniów. 

4) Biblioteka Miejska Wspieranie realizacji działań 

profilaktycznych i 

edukacyjnych 

podejmowanych przez 

Bibliotekę Miejską. 

II - XII 3.500,00 

 

 

 

Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży 

w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Miejskiej. 

 

Odbyły się 154 spotkania, w których uczestniczyła 

stała 12 osobowa grupa wychowanków ZPSWR 

w Cieszynie oraz 30 czytelników Oddziału dla Dzieci 

Biblioteki Miejskiej w Cieszynie. Dofinansowano 

także zakup materiałów potrzebnych do zajęć, w tym: 

plastycznych, papierniczych, edukacyjno- 

dydaktycznych, nagród dla dzieci oraz sprzętu, w celu 

wyposażenia pomieszczenia, w którym odbywają 

się zajęcia. 

1.500,00 Zakup literatury z zakresu profilaktyki 

uzależnień dla Biblioteki Miejskiej 

w Cieszynie. 

Zakupiono 66 egzemplarzy literatury z zakresu  

literatury specjalistycznej o tematyce: profilaktyka 

uzależnień, pedagogika społeczna, pedagogika 

socjalna, biblioterapia oraz psychologia. 

 

5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOPS/GKRPA, Straż 

Miejska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podejmowanie działań 

służących edukacji publicznej 

w zakresie problematyki 

uzależnień. 

 

 

 

 

I-XII 1.180,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prowadzenie polityki informacyjnej, 

dotyczącej zagadnień związanych 

z profilaktyką i uzależnieniami oraz 

zwiększanie dostępności informacji o ofercie 

pomocy na terenie Cieszyna w tym zakresie:  

- zakup i rozpowszechnianie materiałów 

informacyjno - edukacyjnych.  

Rozpowszechnienie materiałów informacyjnych 

o ośrodkach profilaktyki, edukacji, integracji 

społecznej, pomocy społecznej, terapii. Poza tym, 

systematycznie w „Wiadomościach Ratuszowych” 

ukazywały się informacje o miejscach, w których 

można uzyskać pomoc. Ponadto, na stronie 

internetowej MOPS ukazywały się informacje na temat 

działań profilaktycznych. 

Podejmowanie działań służących edukacji publicznej 

w zakresie problematyki uzależnień, w tym zakup 

i rozpowszechnienie materiałów informacyjno - 

edukacyjnych. Zakupiono 1.000 opasek odblaskowych 

z hasłem profilaktycznym: „Piłeś? Nie jedź!” 

do kampanii „Przeciwdziałanie nietrzeźwości 

na drogach”. 
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6) MOPS/Komenda 

Powiatowa Policji, 

Straż Miejska 

Działania na rzecz 

przeciwdziałania 

nietrzeźwości na drogach. 

 

0 

 

 Prowadzenie działań edukacyjnych 

z wykorzystaniem materiałów informacyjno-

edukacyjnych. 

 

- 1.000 sztuk opasek odblaskowych z hasłem 

profilaktycznym „Piłeś? Nie Jedź !”, wykorzystano 

jako dodatkowe materiały do zajęć profilaktycznych 

realizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych. 

0  Prowadzenie szkoleń dla kandydatów na 

kierowców w ośrodkach szkolenia kierowców, 

szkołach ponadgimnazjalnych. 

Z oferty zajęć skorzystała 1 szkoła nauki jazdy (ok. 30 

uczestników). 

Zrealizowano 7 prelekcji profilaktycznych z zakresu 

przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach, w których 

wzięło udział: 

- 108 uczniów ZST; 

- 112 uczniów I LO im. A. Osuchowskiego; 

- 50 uczniów LO im. M. Kopernika; 

- 60 uczniów ZS im. W. Szybińskiego; 

- 45 uczniów LOTE; 

- 150 uczniów ZSEG; 

- 82 uczniów ZSB. 

4. Cel szczegółowy: Wzmacnianie zasobów instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, działających w obszarze rozwiązywania problemów 

alkoholowych i narkotykowych. 

1) MOPS/Komenda 

Powiatowa Policji 

 

Współpraca gminy Cieszyn 

z Komendą Powiatową Policji 

w Cieszynie w obszarze 

profilaktyki i rozwiązywania 

problemów uzależnień. 

I-XII 2.000,00 

 

 

Szkolenie funkcjonariuszy KPP oraz Straży 

Miejskiej w Cieszynie z zakresu pracy 

z osobami uzależnionymi i dotkniętymi 

przemocą. 

 

Zorganizowano 2 szkolenia: 

- siedmiogodzinne szkolenie „Profesjonalny kontakt 

z osobą doświadczającą przemocy i stosującą przemoc 

w ramach systemu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie”, w którym uczestniczyło 21 osób; 

- siedmiogodzinny warsztat: „Rozpoznawanie 

przemocy wobec dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem 

kontekstu rozwojowego”, w którym uczestniczyło 20 

osób. 

0 Sfinansowanie sprzętu przydatnego do 

zwalczania przestępstw i wykroczeń 

(np. alkomaty). 

Zadanie nie zostało zrealizowane. 

 

2) Cieszyńskie 

Stowarzyszenie Klub 

Abstynentów 

„Familia” 

Współpraca gminy Cieszyn 

z organizacjami pozarządowymi 

w działaniach na rzecz osób 

uzależnionych i ich rodzin. 

I-XII 49.500,00 Prowadzenie klubu abstynenta, 

m.in.: organizacja terapii rodzinnej, obozów 

terapeutycznych, grup terapeutycznych 

i obsługa telefonu trzeźwości. 

W ramach projektu zapewniono m.in.: 

- prowadzenie grupy wsparcia dla 14 osób; 

- prowadzenie grupy terapeutycznej dla 

współuzależnionych - 16 osób; 

- ok. 30 godzin miesięcznie dyżurów psychologa, bądź 

psychoterapeuty; 

- Mitingi  AA (1 raz w tygodniu), w których 

uczestniczyło 18 osób oraz Mitingi AN, w których 

uczestniczyło 6 osób; 

- obsługę Telefonu Trzeźwości (czynnego w godzinach 
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pracy Klubu).  Z interwencji telefonicznych 

skorzystało 30 osób; 

- obozy terapeutyczne, zjazdy, igrzyska, zloty 

odbiorców zadania. 

Łącznie z projektu skorzystało 121 osób. 

5. Cel szczegółowy: Wyrównywanie szans osób zagrożonych i dotkniętych wykluczeniem społecznym poprzez działania służące integracji społecznej i zawodowej. 

1) Stowarzyszenie 

Pomocy Wzajemnej 

„Być Razem” 

(umowa 

wieloletnia) 

Współpraca gminy Cieszyn 

z organizacjami pozarządowymi 

w działaniach na rzecz osób 

wykluczonych społecznie. 

I-XII 119.000,00 Realizacja programu zapewniającego 

schronienie, odpowiednie warunki socjalno-

bytowe oraz wyżywienie osobom 

bezdomnym. 

„Mój dom - kompleksowy program wsparcia osób 

bezdomnych i zagrożonych bezdomnością”. Z projektu 

skorzystały 24 osoby na podstawie skierowania 

decyzją MOPS oraz 33 osoby z pobytu 

interwencyjnego. Program zapewniał podstawowe 

potrzeby tj. żywność, schronienie, podstawową opiekę 

lekarską, odzież, środki czystości. Pomógł 

w wychodzeniu z bezdomności osobom wykluczonym 

społecznie (pomoc w wyrobieniu dokumentów, 

uzyskaniu świadczeń, rent, emerytur, w sprawach 

meldunkowych, w zapewnieniu odpowiednich 

warunków socjalno - bytowych). Udzielano wsparcia 

i pomocy doradcy zawodowego, psychologa 

(6 godz./m-c) i prawnika (3 godz./m-c) celem 

rozwiązania podstawowych problemów, z którymi 

borykają się osoby bezdomne. 21 osób objętych 

ww. programem podjęło terapię odwykową. 

Stowarzyszenie 

Pomocy Wzajemnej 

„Być Razem” 

(umowa 

wieloletnia) 

I-XII 51.500,00 Realizacja programu socjalno - edukacyjnego, 

w tym pracy socjalnej, grup edukacyjnych, 

wykładów, warsztatów edukacyjnych 

oraz warsztatów pracy dla osób bezdomnych, 

niepełnosprawnych, uzależnionych, 

bezrobotnych. 

„Program socjalno - edukacyjny, w tym praca socjalna, 

grupy edukacyjne, wykłady, warsztaty edukacyjne oraz 

warsztaty pracy na rzecz osób bezdomnych, 

niepełnosprawnych, uzależnionych, bezrobotnych”. 

Z projektu skorzystało 26 osób z terenu gminy 

Cieszyn. Warsztaty pomogły nabyć uczestnikom takie 

umiejętności, jak: asertywność, komunikacja, radzenie 

sobie z problemami, praca w grupie, radzenie sobie 

ze złością, wywiązywanie się ze zobowiązań i umów, 

zawodowa autoprezentacja, przygotowywanie 

dokumentów aplikacyjnych, wiedza z zakresu 

prowadzenia działalności gospodarczej, wiedza 

z zakresu choroby alkoholowej. 

Powyższe działania odbywały się w ramach Domów 

Wspólnotowych. Organizowano dyżury prawne 

średnio 5 godz./m-c oraz psychologiczne 4 godz./m-c. 

W ramach programu 11 osób podjęło zatrudnienie. 
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6. Cel szczegółowy: Zwiększenie skuteczności działań prowadzonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej. 
1) MOPS/GKRPA Podnoszenie kwalifikacji osób 

zajmujących 

się rozwiązywaniem problemów 

związanych z uzależnieniami. 

I-XII 2.987,8 Szkolenia osób pracujących w obszarze 

uzależnień. 

Zorganizowano 2 szkolenia: 

- 2 pięciogodzinne superwizje grupowe dla 11 

terapeutów pracujących na terenie gminy Cieszyn;  

- siedmiogodzinne szkolenie dla pracowników 

socjalnych, asystentów rodziny, osób pracujących 

w obszarze uzależnień „Podstawy dialogu 

motywującego, procesy, zasady, metody”, 

w którym wzięło udział 11 osób. 

I-XII 0 

 

 

 

Udział członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w szkoleniach i konferencjach z zakresu 

profilaktyki, rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

3 osoby brały udział w szkoleniach: 

- „Praca z trudnym klientem” (2 osoby) - szkolenie 

zrealizowane w ramach SzWP; 

- „Podstawy Dialogu Motywującego procesy, zasady 

i metody” (2 osoby) - warsztat  zrealizowany w ramach 

szkoleń osób pracujących w obszarze uzależnień. 

2) MOPS/GKRPA Zapewnienie technicznej 

obsługi Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Gminnego 

Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii. 

I-XII 999,76 Zakup wyposażenia, materiałów i artykułów 

biurowych na potrzeby obsługi Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i realizacji Gminnego 

Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

Zakup materiałów biurowych zgodnie 

z zapotrzebowaniem Komisji. 
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Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

1. Zadania realizowane przez GKRPA (nie związane z prowadzeniem postępowań wobec osób uzależnionych od alkoholu):  

a) przeprowadzono 64 kontrole przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,  

b) wydano 45 opinii o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych, określonej we wniosku o zezwolenie z zasadami 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określonymi w uchwale Rady Miejskiej. 

 

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem GKRPA ponoszone w ramach Programu:  

a) wynagrodzenie dla biegłych: 4.800,00 zł 

b) korespondencja: 1.813,20 zł 

 

3. Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

a) za udział w posiedzeniu zespołu prowadzącego postępowanie w stosunku do osób nadużywających alkoholu – 20.535,00 zł 

b) za udział w kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 36.630,00 zł 
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WYJAŚNIENIE SKRÓTÓW 

 

MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie 

GKRPA - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

MOSiR - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Cieszynie 

KPP - Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie 

ZOJO – Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/CUW – Centrum Usług Wspólnych 

SzWP - Szkoła Wczesnej Profilaktyki 

TPD - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy w Cieszynie 

ŚOW - Środowiskowe Ogniska Wychowawcze - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 

CES - Centrum Edukacji Socjalnej  

GTE - Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego  

ZSB - Zespół Szkół Budowlanych 

ZPSWR - Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych  

ZSEG - Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych 

ZST - Zespół Szkół Technicznych  
 

 


