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I. O KOMISJI 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołowie jest organem 

samorządu gminnego powołanym do realizacji zadań własnych gminy z zakresu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od 

alkoholu.  Zadania te w szczególności obejmują: 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu. 

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

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalność informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania 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. 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych  

w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 

publicznego. 

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej. 

Realizacja powyższych zadań prowadzona jest w formie Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii, które co roku są przyjmowane przez Radę Miasta w formie uchwały. 

Natomiast do zadań GKRPA wynikających z ustawy z dnia 26 października  

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy w szczególności: 

1. Inicjowanie, współpraca przy opracowaniu, opiniowanie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

2. Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych  

z uchwałami rady gminy w sprawie liczby punktów sprzedaży oraz zasad ich 

usytuowania, 

3. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego, 

4. Prowadzenie rozmów z członkami rodzin osoby uzależnionej od alkoholu, 

zmierzających do podejmowania przez nich leczenia współuzależnienia. 
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Od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych działała na podstawie Zarządzenia Burmistrza Mikołowa Nr 898/369/2012  

z dnia 28 sierpnia 2012 roku i funkcjonowała w strukturach Urzędu Miasta Mikołowa. 

Od 1 lipca 2019 roku zmienił się skład osobowy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i rozpoczęła ona działanie na podstawie Zarządzenia Burmistrza Mikołowa  

Nr 226/185/19 z dnia 1 lipca 2019 roku z późniejszymi zmianami oraz w oparciu o Regulamin 

Organizacyjny GKRPA w Mikołowie z 4 lipca 2020 r., wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza 

Mikołowa Nr 229/188/19.  

Od 1. 01.2020 r.  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych funkcjonuje  

w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach Komisji zostały powołane 

Zespoły: Motywacyjno-Interwencyjny, Kontrolny i Opiniujący oraz ds. Profilaktyki i Edukacji. 

Członkowie Komisji obradują na posiedzeniach w formie posiedzeń ogólnych, dyżurów oraz 

kontroli w terenie, z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół oraz lista obecności. 

Posiedzenie ogólne odbywa się jeden raz w miesiącu, natomiast posiedzenia Zespołów 

zwoływane są w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. Zasady 

wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

określone zostały w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych uchwalanym przez Radę Miejską. Wszyscy członkowie GKRPA są przeszkoleni 

w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na bieżąco podnoszą 

swoje kwalifikacje w tym zakresie. 

 

Opis Kwota 

Wynagrodzenia członków GKRPA 28 960 zł 

Szkolenia członków Komisji 1 865 zł 
Tabela 1. Zestawienie kosztów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

II. DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU MOTYWACYJNO-INTERWENCYJNEGO 

Zespół Motywacyjno - Interwencyjny podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia  

o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu  

w zakładzie lecznictwa odwykowego, w szczególności: 

a) przyjmowanie wniosków o wszczęcie postępowania w przedmiocie zobowiązania                    

do poddania się leczeniu odwykowemu, 

b) zapraszanie na rozmowę osób, w odniesieniu do których wpłynął wniosek                               

oraz motywowanie ich do leczenia odwykowego, 

c) w razie potrzeby kierowanie osób na badania przez biegłych w celu wydania opinii                  

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego, 

d) kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w Mikołowie w celu wszczęcia 

postępowania w sprawie orzeczenia przez Sąd obowiązku poddania się leczeniu                        

w zakładzie lecznictwa odwykowego, 

e) zakładanie „Niebieskiej Karty” w przypadku powzięcia wiadomości o zaistnieniu 

stosowania przemocy w rodzinie. 
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 W roku 2019 Zespół przyjął i rozpatrzył 52 nowe wnioski o wszczęcie postępowania  

w przedmiocie zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu. Jednocześnie 

prowadzono 37 postępowań rozpoczętych w latach ubiegłych, wobec 5 osób wystąpiono  

z wnioskiem do sądu o zobowiązanie do leczenia. W ramach współpracy z Zespołem 

Interdyscyplinarnym ds. Przemocy członkowie Zespołu uczestniczyli w spotkaniach grup 

roboczych 28 rodzin z problemem alkoholowym, prowadzono rozmowy z 28 osobami 

nadużywającymi alkoholu w związku ze stosowaniem przez nich przemocy oraz z członkami 

ich rodzin i świadkami. Dwa razy uruchomiono procedurę Niebieskiej Karty. 8 osób zostało 

skierowanych na badania do biegłych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia. 

Ponadto członek Zespołu prowadził dla osób zmagających się z problemem uzależnienia oraz 

ich rodzin codzienny dyżur osobisty i telefoniczny w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, polegający na przyjmowaniu wniosków, udzielaniu konsultacji, 

informowaniu o dostępnych formach pomocy instytucjonalnej oraz motywowaniu do 

podjęcia leczenia. 

Opis Kwota 

Opłaty za przeprowadzenie badań przez biegłych sądowych w 
przedmiocie uzależnienia od alkoholu 

548 zł 

Opłaty za złożenie wniosku do Sądu Rejonowego 260 zł 
Tabela 2. Zestawienie kosztów Zespołu Motywacyjno-Interwencyjnego 

III. DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU KONTROLNEGO I OPINIUJĄCEGO 

Zespół Kontrolny i Opiniujący dokonuje kontroli przestrzegania zasad i warunków 

korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta, na podstawie 

upoważnienia wydanego przez Burmistrza Miasta Mikołowa oraz opiniuje wydawanie 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych co do zgodności lokalizacji i liczby punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miasta Mikołowa i przepisami,  

w szczególności: 

a) prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem zasad                    

i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, 

b) prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów 

alkoholowych, 

c) podejmowanie działań wobec firm prowadzących reklamę napojów alkoholowych                  

w sposób niezgodny z przepisami. 

Członkowie Zespołu uczestniczyli w kontroli 16 punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

oraz opiniowali 125 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla 25 przedsiębiorców. 

Ponadto dla sprzedawców alkoholu zostało przeprowadzone szkolenie przez p. Tadeusza 

Rosę (instruktor ds. szkoleń z podmiotami sprzedającymi alkohol) pt: „Prawne  

i psychologiczne aspekty sprzedaży napojów alkoholowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

tematyki ograniczania dostępności alkoholu dla młodzieży”. 
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IV. DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU DS. PROFILAKTYKI I EDUKACJI 

Zespół ds. Profilaktyki i Edukacji inicjuje działania w zakresie określonym w art. 41 ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w Gminnym Programie 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie 

Przeciwdziałania Narkomanii na dany rok, w szczególności: 

a) podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przede wszystkim 

nakierowanych na promocję zdrowego stylu życia, 

b) wspieranie realizacji pozalekcyjnych programów sportowych,  

opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

c) inicjowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień, 

d) inicjowanie i promowanie kampanii informacyjnych skierowanych  

do społeczności lokalnej. 

 

V. REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA 

NARKOMANII NA ROK 2019 

Zadanie 1. 

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu i narkotyków. 

a) Sfinansowano grupową terapię dla osób współuzależnionych, która została 

przeprowadzona przez specjalistę terapii uzależnień – panią Grażynę Prachniak.  

Koszt: 6 000 zł 

b) Sfinansowano warsztaty terapii pogłębionej dla osób uzależnionych, które zostały 

przeprowadzone przez instruktora terapii uzależnień – pana Jerzego Rutkowskiego.  

Koszt: 6 000 zł. 

c) Sfinansowano zakup literatury fachowej w formie prenumeraty rocznej dla Poradni 

Profilaktyki i  Leczenia Odwykowego w Mikołowie 

Koszt: 453,63 zł 

d) Udzielono pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu na współfinansowanie 

kosztów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w stosunku do osób 

doprowadzonych z terenu Gminy Mikołów do Izby wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej 

(236 osób). 

Koszt: 57 140 zł 

Zadanie 2. 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy psychospołecznej 

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

a) Współfinansowano realizację przez Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy 

Psychospołecznej i Profilaktyki zadania pt.: „Pomoc psychospołeczna dla 

mieszkańców Gminy Mikołów w zakresie przeciwdziałania problemom uzależnień  

i przemocy.” Realizacja zadania zawierała:  
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 Udzielanie konsultacji, doradztwa i wsparcia osobom uwikłanym w problemy 

uzależnień i ich rodzinom, osobom doznającym przemocy domowej, 

zagrożonych przemocą i będących w kryzysowych sytuacjach związanych  

z przemocą i uzależnieniami (pomocą objęto 93 osoby, 4 osobom udzielono 

porady drogą mailową) 

 Udzielanie pomocy psychologicznej osobom uwikłanym w problemy przemocy 

domowej, w tym pomoc dla rodzin i dzieci (pomocą objęto 69 osób dorosłych 

i 23 dzieci) 

 Prowadzenie grupy wpierającej dla osób doznających przemocy  

 współuzależnionych (w zajęciach uczestniczyły 33 osoby) 

 Udzielanie pomocy psychologicznej osobom uzależnionym od alkoholu  

i narkotyków (pomocą objęto 80 osób, 10 osobom udzielono porady drogą 

mailową) 

 Prowadzenie grupy edukacyjno-terapeutycznej dla osób uzależnionych od 

alkoholu lub narkotyków oraz osób ryzykowanie nadużywających substancji 

psychoaktywnych (pomocą objętych zostało 275 osób dorosłych i 23 dzieci) 

Zadanie 3. 

Prowadzenie profilaktycznej działalność informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania 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. 

a) Zakupiono materiały z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, 

alkoholizmowi, przemocy w rodzinie i agresji rówieśniczej opracowanych w ramach 

ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019 – „Chce mi się chcieć – czyli  

o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności” oraz materiały edukacyjno-profilaktyczne 

dla ok. 2100 uczniów mikołowskich szkół podstawowych. Nauczyciele z pomocą 

przekazanych materiałów (karty pracy, scenariusze, plakaty, ulotki) prowadzili zajęcia 

profilaktyczne w szkołach. Cele Kampanii: 1. Wzbudzenie wśród uczniów motywacji 

do działania i osiągania celów. 2. Samopoznanie  w zakresie talentów, zainteresowań, 

pasji. 3. Ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych 

oraz sięgania po substancje psychoaktywne (alkohol, narkotyki). 4. Kształtowanie 

wśród uczniów oraz ich rodziców umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych 

stron i ograniczeń. 5. Wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek 

oświatowych 6.Uruchamianie procesów pozytywnego myślenia. 7. Wspieranie 

pozytywnych wyborów życiowych. 8. Kształtowanie wśród uczniów i ich rodziców 

zdrowych nawyków równowagi między obowiązkami, nauką, hobby a odpoczynkiem. 

 Koszt: 6 500 zł 

b) Współfinansowano realizację XVI Mikołowskiej Kampanii Społecznej pt: „Łańcuch 

Czystych Serc – narkomanii, nowym substancjom psychoaktywnym tzw. dopalaczom, 

alkoholizmowi, przemocy interpersonalnej, HIV/AIDS, nietolerancji – nie,  

dobru – tak.” w ramach której m.in. odbył się Dzień Profilaktyki w szkołach 
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podstawowych, finał – Łańcuch Czystych Serc na Rynku w Mikołowie oraz imprezy 

towarzyszące. 

Kosz: 7 913 zł 

c) Sfinansowano przeprowadzenie przez YAQ PROJEKT PRACOWNIĘ ROZWOJU 

SPOŁECZNEGO rekomendowanego programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag 

skarbów” w SP 12, SP 3, SP 6, SP 4 i SP 1, w którym wzięło udział 279 uczniów klas  

7 i 8, 216 nauczycieli oraz 117 rodziców i opiekunów. Celem realizacji zadania było 

zapobieganie uzależnieniom wśród młodzieży oraz powiązanymi z uzależnieniami 

patologiom społecznym poprzez działania w następujących obszarach: profilaktyka 

uzależnień, zachowań agresywnych, zaburzeń i chorób społecznych oraz ciąż wśród 

nastolatek, wychowanie do miłości i odpowiedzialności, wzmacnianie zachowań 

asertywnych, podstawowych więzi społecznych, pozytywnych motywacji i przekonań. 

Program obejmował również działania polegające na wsparciu środowiska 

społecznego młodzieży poprzez edukację, szkolenie oraz podnoszenie kwalifikacji  

i kompetencji dorosłych w następujących obszarach: świadome uczestnictwo 

dorosłych w życiu młodzieży, budowanie poczucia więzi między młodzieżą  

a dorosłymi, rola spójności przekazywanych wartości w kształtowaniu przekonań, 

wspieranie autorytetów, edukacja w zakresie czynników chroniących oraz czynników 

ryzyka mających wpływ na zachowanie ryzykowne młodzieży. Program zakończył się 

Festiwalem Archipelagu Skarbów, który był okazją do aktywnego udziału młodzieży  

w formułowaniu przekazu profilaktycznego adresowanego do ich rówieśników. 

Młodzież zaprezentowała swoje własne prace (prezentacje, wiersze, piosenki, 

rysunki) dotyczące podanych tematów profilaktycznych. 

Ewaluacja programu została opracowana na podstawie wypełnionych przez uczniów 

249 ankiet, średnia ocen w skali 1 do 6 wyniosła 5,14. Nauczyciele ocenili program na 

5,96.  

Koszt: 29 000 zł 

d) Sfinansowano przeprowadzenie przez Fundację Pomocy Dzieciom ULICA projektu 

„Profilaktyka uniwersalna – Ambasadorzy Niemożliwego”, w czasie której 

przeprowadzono 65 godzin warsztatów dla ponad 1000 uczniów 6 mikołowskich szkół 

podstawowych (w grupach od 20 do 100 uczniów), odbyło się 30 godzin konsultacji 

dla nauczycieli oraz rodziców i opiekunów oraz zrealizowano 60 godzin warsztatu 

Ambasadorów dla 1 grupy młodzieży.  Głównym celem zadania było zmniejszenie lub 

wyeliminowanie czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi problemów 

alkoholowych, opóźnienie inicjacji alkoholowej, papierosowej oraz narkotykowej, 

zwiększenie sięgania wśród młodzieży po konstruktywne sposoby radzenia sobie  

z trudnościami, emocjami i wyzwaniami. Program „Ambasadorzy Niemożliwego” 

zbudowany jest z 5 bloków: Ambasador potrafi pracować w zespole, Ambasador 

potrafi rozmawiać i słuchać innych, Ambasador wie dlaczego i dokąd zmierza, 

Ambasador nigdy się nie podaje, Ambasador potrafi myśleć niestandardowo. 

Program pomógł zwiększyć wiadomość i wiedzę wśród młodzieży w zakresie 
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ewentualnych konsekwencji sięgania po środki psychoaktywne oraz zapoznał  

z tematyką zdrowego i trzeźwego trybu życia. Ponadto uczestnicy Programu 

dyskutowali na temat wartości pracy, konsekwencji, pokonywania własnych 

ograniczeń, motywacji do osiągania marzeń i celów. 

Koszt: 33 179,90 zł 

e)  Sfinansowano realizację przez Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii cyklu  

80 zróżnicowanych programów profilaktycznych, które trwały 159 godzin lekcyjnych  

i objęły 1761 uczestników w 10 szkołach na terenie Mikołowa. Głównymi celami 

projektu było zdobycie przez młodzież wiedzy na temat szkodliwości substancji 

psychoaktywnych i doprowadzeni do decyzji o nie używaniu ich, wykształcenie 

pozytywnych postaw rodziców, opiekunów i wychowawców wobec młodzieży 

zagrożonej uzależnieniem w tym ćwiczenie umiejętności rozmowy u uświadomienie 

modelującego wpływu dorosłych na zachowanie dziecka. Przeprowadzone programy 

– Mnemotechniki- jak się uczyć by zrozumieć, Jak być dobrym kolega?,  

Smartfon – przyjaciel czy wróg?, MMS – młody, mądry, szczęśliwy., Cukierki, 

Energetyki – w czym tkwi prawdziwa siła?, Kto mieczem wojuje, Pewność siebie, czyli 

kogo?, Gdzie prowadzi biały królik?, Co dwie głowy to nie jedna. Dodatkowo w 

ramach projektu odbywał się dla uczestników dyżur specjalisty terapii uzależnień  

– z porady telefonicznej skorzystało 37 osób, a z konsultacji indywidualnej 12 osób. 

Ewaluacja programu została opracowana na podstawie wypełnionych przez uczniów 

1358 ankiet, średnia ocen w skali 1 do 6 wyniosła 5,06.  

Koszt: 20 000 zł 

f) Współfinansowano organizację półkolonii „Wakacyjny zawrót głowy”, które 

realizował Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi 

Mikołowskiej. W wypoczynku wzięło udział 120 dzieci w Mikołowa  

w 4 pięciodniowych turnusach. W czasie półkolonii miały miejsce zajęcia programowe 

(Harcerska Metoda Wychowawcza), warsztaty taneczne, zajęcia terenowe zajęcia 

integracyjne, 8 wycieczek oraz zajęcia profilaktyczne oparte o materiały Fundacji 

Dajmy Dzieciom Siłę. Program profilaktyczny dotyczył w głównej mierze problematyki 

uzależnienia od telefonu komórkowego i Internetu (nauka spędzania czasu wolnego  

i  bezpiecznego poruszania się w Sieci, a także praca nad radzeniem sobie z trudnymi 

emocjami i budowanie pozytywnej samooceny). 

Koszt: 21 420 zł 

g) Współfinansowano organizację kolonii „Morska przygoda” realizowanych przez 

Stowarzyszenie Siloe. W wypoczynku wzięło udział 45 dzieci i młodzieży z Gminy 

Mikołów. W czasie kolonii miały miejsce m.in. wycieczki, lekcje muzealne, rejs 

statkiem po morzu, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz 

zajęcia profilaktyczne „STOP narkotykom i używkom”. 

Koszt: 29 871 zł 

h) Współfinansowano organizację kolonii „Lato z Uśmiechem” realizowanych przez 

Stowarzyszenie Uśmiech. W wypoczynku wzięło udział 30 dzieci z Mikołowa w czasie 
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dwóch turnusów. W czasie kolonii miały miejsce m.in. wycieczki, zajęcia plastyczne, 

muzyczne, sportowe oraz zajęcia profilaktyczne „UśmiechaMY się i nie zażywaMY!”. 

Koszt: 26 200 zł 

i) Współfinansowano organizację półkolonii „Młodzi Ambasadorzy Niemożliwego” 

realizowanych przez Fundację Pomocy Dzieciom ULICA. W wypoczynku wzięło udział 

52 dzieci w czasie dwóch turnusów. Zajęcia w czasie półkolonii opierały się o autorski 

program „Ambasadorzy Niemożliwego”, który kładł nacisk m.in. na poznanie 

zdrowego stylu życia, wzmacnianie własnej wartości podniesienie poziomu wiedzy  

i świadomości na temat zjawiska przemocy oraz konsekwencji  sięgania po używki 

oraz wzmacnianie czynników chroniących w mikrosystemie dziecka.  

Koszt: 38 136,51 zł 

j) Współfinansowano realizację XX JUBILEUSZOWEJ REGIONALNEJ EDYCJI POWIATOWEJ 

MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW MŁODZIEŻOWYCH ANIMATORÓW PROGRAMÓW 

PROFILAKTYCZNYCH W MIKOŁOWIE – RÓWIEŚNICZA EDUKACJA ZDROWOTNA, 

PROPAGOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH, W TYM ABSTYNENCKICH  

W ŚRODOWISKU MŁODZIEŻY organizowanej przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta 

„Powrót”. Odbyły się dwie sesje – wiosenna i jesienna, a także sesja wyjazdowa do 

parlamentu RP w Warszawie połączona debatą n.t profilaktyki w aspekcie 

przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom dysfunkcji społecznej. W trakcie realizacji 

wyedukowano 21 osób z Gminy Mikołów (57 z woj., śląskiego). Absolwenci otrzymali 

świadectwa i dyplomy zgodne z wymogami MEN.  

Koszt: 25 000 zł 

k)  Zakupiono walizkę edukacyjną zawierającą atrapy narkotyków oraz przedmioty 

najczęściej wykorzystywane do zażywania i dystrybucji środków odurzających do 

prowadzenia prelekcji m.in. wśród rodziców, nauczycieli i pracowników pomocy 

społecznej. 

Koszt: 1 500 zł 

l) Współfinansowano realizację przez Stowarzyszenie Uśmiech zadania pt.: „Nadzieja 

zawieść nie może”. W ramach zadaniach dla podopiecznych Stowarzyszenia odbyły 

się m.in. lekcje teatralne, spotkanie z terapeutą uzależnień, spotkanie  

z psychoterapeutą, warsztaty wyjazdowe, wyjazd do teatru, zajęcia warsztatowe, 

debata młodzieżowa, spotkanie dla rodziców. 

Koszt: 6250 zł 

m) Sfinansowano działalność Placówki Wsparcia Dziennego w formie specjalistycznej,  

w ramach której odbywały się zajęcia socjoterapeutyczne, psychologiczne  

i logopedyczne dla dzieci  z gminy Mikołów. 

n) Sfinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe będące elementem programu 

profilaktycznego w placówkach oświatowych Gminy Mikołów oraz zakup materiałów 

dydaktycznych do zajęć. 

Koszt: 107 713,17 zł 
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Zadanie 4. 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów uzależnień. 

a) Współfinansowano zadanie pt: „POMOC OSOBOM UZALEŻNIONYM OD ALKOHOLU  

I ICH RODZINOM; ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNONŚCI 

PSYCHOSPOŁECZNEJ, PSYCHOEDUKACYJNEJ, REHABILITACYJNEJ, PROZDROWOTNEJ 

DLA OSÓB UZALEZNIONYCH OD ALKOHOLU I INNYCH SUBSTANCJI 

PSYCHOAKTYWNYCH, W TYM NARKOTYKÓW ORAZ UDZIELANIE POMOCY OSOBOM 

WSPÓŁUZALEZNIONYM PRZEZ STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA „POWRÓT”  

W MIKOŁOWIE. Realizacja zadania zawierała: prowadzenie Międzyzakładowego 

Punktu Konsultacyjnego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Uzależnieniom od Innych Substancji Psychoaktywnych (dyżury, 

konsultacje, zaj. psychoedukacyjne, szkolenia) oraz prowadzenie bieżącej działalności 

Klubu Abstynenta „Powrót” (spotkania społeczności, dyżury, spotkania świąteczne, 

Turniej Tenisa Stołowego Turniej Brydżowy, Turniej Skata i Remika, wyjazd  

na 27 Ogólnopolskie Spotkanie Trzeźwościowe w Licheniu, obchody rocznic 

abstynenckich, zabawy okolicznościowe). 

Koszt: 32 232,66 zł 

b) Współfinansowano zadanie pt: „Organizowanie i realizacja profilaktycznej 

działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz imprez propagujących zdrowy styl życia  

i alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu w tym dyskotek ph. „potrafię bawić 

się bez używek” w dziedzinie przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom dysfunkcji 

społecznej przez Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy przy Stowarzyszeniu  

K.A. Powrót w Mikołowie dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej”. Realizacja zadania 

zawierała m.in.: prowadzenie cotygodniowych spotkań dla społeczności klubowej, 

organizowanie zajęć psychoaktywnych na temat m.in. istoty i mechanizmów 

uzależnienia, przemocy, problematyki dotyczącej HIV/AIDS oraz zachowań 

ryzykowanych i ryzykanckich, wyjazd profilaktyczny do Ośrodka Lecznictwa 

uzależnionych „Szansa” w Pławniowicach, realizacje programu profilaktycznego 

„STARSZE RODZEŃSTWO MŁODSZEMU” oraz organizowanie dyskotek dla młodzieży 

szkolnej ph. „Potrafię bawić się bez używek”.  

Koszt: 11 163,72 zł. 

c) Zakupiono tabliczki informująco-ostrzegające o zakazie spożywania alkoholu  

w miejscach publicznych 

Koszt: 430,50 zł 

d) Sfinansowano rozbudowę systemu monitoringu miejskiego dla miejsc publicznych 

zagrożonych spożywaniem napojów alkoholowych. 

Koszt: 71 844,30 zł 
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Zadanie 5. 

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych  

w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 

publicznego. 

Nie zaistniała potrzeba realizacji. 

Zadanie 6. 

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej. 

a) W 2019 roku na zajęcia reintegracji zawodowej i społecznej prowadzone  

w Centrum Integracji Społecznej przeznaczono 163 316,61 zł. W zajęciach brało udział 

57 uczestników, z których 42 osoby zakończyły realizację indywidualnego programu 

zatrudnienia socjalnego w CIS.  

Zadanie 7. 

Udzielanie pomocy społecznej w formie usług i świadczeń osobom uzależnionym  

i rodzinom tych osób dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Koszt: 23 304,00 

 

VI. PODSUMOWANIE 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2019 podjęła 

szereg konkretnych działań w celu jak najlepszego świadczenia wsparcia osobom 

uzależnionym oraz ich rodzinom, a także prowadzenia szerokiej działalności profilaktycznej, 

jako podstawy w zapobieganiu problemom społecznym Mikołowa. Zarówno prace 

prowadzone do połowy roku przez pierwotny skład Komisji, jak i działania podjęte od lipca 

2019 roku po zmianach charakteryzowały się odpowiedzialnym i zaangażowanym 

podejściem do zadań, jakie zostały postawione przez Burmistrza i Radę Miasta w Gminnym 

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym 

Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. Podejmowano współpracę z wieloma 

podmiotami m.in. pracownikami socjalnymi oraz asystentami Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, kuratorami zawodowymi i społecznymi Sądu Rejonowego w Mikołowie, 

Głównym Specjalistą ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w UM Mikołów, 

Wydziałem Edukacji UM Mikołów, Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie oraz 

organizacjami pozarządowymi działającymi na polu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych m.in. Mikołowskim Stowarzyszeniem Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki 

„Zmiana”, Stowarzyszeniem Klub Abstynenta „Powrót”, Mikołowskim Powiatowym Klubem 

Młodzieżowym. Członkowie GKRPA brali również udział w opracowaniu Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020, które stawiają przed nimi kolejne zadania  

dla zwiększenia wiedzy, świadomości i odpowiedzialności mieszkańców Mikołowa  

w tematyce uzależnień oraz w celu pomocy mieszkańcom, którzy już się z nimi borykają.  

 


