SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA Z REALIZACJI
MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA ROK 2020

Urząd Miejski w Koszalinie

Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2020.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok został przyjęty
Uchwałą Nr X/191/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie 24 października 2019 roku. Podstawę prawną
uchwalenia programu stanowią przepisy ustawy o zdrowiu publicznym z 11 września 2015 roku
oraz ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi. Program został opracowany w oparciu o wyniki lokalnej diagnozy problemów uzależnień
od środków psychoaktywnych, materiały będące w dyspozycji Biura Pełnomocnika ds. Uzależnień
i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koszalinie oraz dane ze sprawozdań
z realizacji zadań przez podmioty działające w zakresie profilaktyki i terapii problemów alkoholowych.
Celem programu było zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień, zmniejszenie
rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych oraz wynikających z nich szkód społecznych.
Największe znaczenie, program przypisywał działaniom zmierzającym do ograniczania spożycia napojów
alkoholowych wśród mieszkańców miasta, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Do celów
szczegółowych programu zaliczono poszerzenie świadomości społecznej w zakresie profilaktyki
dotyczącej nadużywania alkoholu oraz przemocy w rodzinie, ograniczenia szkód zdrowotnych
i społecznych związanych z nadużywaniem alkoholu, zapewnienie szerszego dostępu do świadczeń
z zakresu psychoterapii i rehabilitacji.
Realizacja programu wspierana była przez organizacje pozarządowe, podmioty pożytku publicznego,
fundacje i stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, posiadające niezbędną
wiedzę i doświadczenie oraz potencjał kadrowy w zakresie realizacji zadań objętych programem.
Realizację zadań programu koordynowało Biuro Pełnomocnika ds. Uzależnień Urzędu Miejskiego
w Koszalinie.
Program był realizowany w 5 grupach zadaniowych:
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej.
2. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej, ochrona przed przemocą w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych.
5. Ograniczanie dostępności do alkoholu.
Z planowanej kwoty 2.465.265 zł na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, wydatkowano w 2020 roku 1.924.079,90 zł (78%). Część środków finansowych
została przeznaczona na alternatywne formy organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, programy
profilaktyki szkolnej oraz na lecznictwo odwykowe dla osób dorosłych.
W ramach programu wspierano również koszalińską Policję, organizacje pozarządowe, kościoły i związki
wyznaniowe, jednostki organizacyjne miasta, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Wydatki na realizację programu zostały ujęte w poniższych tabelach, w 5 grupach:






Formy spędzania czasu wolnego – profilaktyka edukacyjna.
Wspomaganie działań Policji.
Wspomaganie działalności organizacji pozarządowych.
Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Programy terapeutyczno-profilaktyczne.

Szczegółowy opis zadań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku.
Dz. 851 – Ochrona zdrowia.
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
1. FORMY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO – PROFILAKTYKA EDUKACYJNA
Podmiot

Lp. realizujący

§

Plan w zł

Wyk. w zł Wyk. w %

Opis wykonanych działań

zadanie

Muzeum
w Koszalinie

5

6

4300

5 000

8 000

4300

15 600

4300
4300

15 000
(kino)
10 000
(kluby
osiedlo.)

5 000

8 000

15 600

13 332
10 000

100%

Akcja Zima w Muzeum – oferta skierowana głównie
do dzieci w wieku szkolnym – 589 osób.

100%

Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
szkolnej pozostającej w mieście w czasie ferii
zimowych. Różnorodne formy wypoczynku: zabawy,
spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjścia do kina i
teatru, integracja rówieśnicza. W realizacji zadania
uczestniczyło 134 dzieci, które korzystały z 254
rodzajów zajęć.

100%

Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
szkolnej pozostającej w mieście w czasie ferii
zimowych. W trzech spektaklach teatralnych
uczestniczyło 1.200 dzieci – wejścia grupowe i
indywidualne.

88,88%
100%

W ramach wypoczynku zimowego odbyły się
przedpołudniowe seanse filmowe w kinie Kryterium,
w których uczestniczyło 2.338 widzów.
Kluby Osiedlowe w ramach swoich ofert prowadziły
różnorodne zajęcia dla dzieci z terenu miasta, 206
osób skorzystało z tej formy wsparcia.

W ramach wypoczynku w czasie ferii zimowych
odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej im. St. Figasa,
w którym uczestniczyło około 704 zawodników i
18 trenerów.

Koszaliński Okręgowy
Związek Piłki Nożnej

4

4300

4300

5 000

5 000

100%

UKS
„Jedność”

3

Bałtycki Teatr
Dramatyczny
w Koszalinie

2

Centrum Kultury
105
Kino Kryterium

1

Koszalińska
Biblioteka Publiczna

AKCJA ZIMA – BEZPIECZNE FERIE

4300

6 000

5 999,98

99,99%

W ramach Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt wzięło
udział 214 zawodniczek

Pałac
Młodzieży
w Koszalinie

9

10

11

5 999,45
1 500

99,99%
100%

Zajęcia plastyczne, muzyczne, akademię aktywności
oraz zajęcia taneczne. Profilaktyka uniwersalna –
alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego.
W zajęciach uczestniczyło 352 dzieci.

7480

7480

100%

4300

12 000

12 000

100%

Zajęcia sportowe, halowe, sportowo-rekreacyjne
na krytej strzelnicy. Łącznie w zajęciach wzięło
udział 400 osób.

Koszalińska
Kampania
Rycerska

4300

Zajęcia w Play Parku: zabawy na trampolinach,
ściankach wspinaczkowych, na ścieżkach
akrobatycznych z przeszkodami.
Dzieci miały do dyspozycji park linowy i wiele
innych atrakcji. Z oferty feryjnej skorzystało 550
młodzieży i dzieci.

4300

9 000

9 000

100%

Zimowe warsztaty historyczne. Dzieci i młodzież
szkolna miały do dyspozycji 871 godzin
warsztatowych, wszystkie były wykorzystane i
cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Lodowisko
„Alaska”

Morida sp. z o.o.
– Play Park

8

6 000
1 500

UNIA
sp. z o.o.

7

4210
4300

4300

25 500

25 500

100%

Zajęcia na lodowisku zgromadziły bardzo wiele
dzieci i młodzieży szkolnej – 1.700.

126 080

124 411

98,68%

RAZEM
AKCJA ZIMA:

Związek
Harcerstwa
Polskiego

4300

4 000

2 000

100%

Profilaktyka uniwersalna – alternatywne sposoby
spędzania czasu wolnego - półkolonie. W zajęciach
wzięło udział 44 dzieci.

Centrum Kultury
105
Kino Kryterium

AKCJA LATO – BEZPIECZNE WAKACJE

4300

46 000

21 780

47,35%

Organizacja przedpołudniowych seansów filmowych
umożliwiła wejście dla 2.178 dzieci w grupach
zorganizowanych i indywidualnych.

1

2

3

Teatr
„STOP”

4300

12 000

12 000

100%

Organizacja artystycznych warsztatów wakacyjnych
dla dzieci w wieku 7 – 12 lat. Dzieci poznawały
sztukę teatralną i wokalną. W zajęciach wzięło
udział 354 dzieci.

Muzeum
w Koszalinie
Bałtycki Teatr
Dramatyczny
w Koszalinie

Spółdzielnie Mieszk.
„Na Skarpie”
„Przylesie”

6

7

Agencja Eventowa
Krzysztof Kaczor –
„Wesołe Podwórka”

5

8

Agencja Eventowa
Krzysztof Kaczor –
Gigantyczne Bańki Mydlane

4

4300

4300

4300

4300

4300

RAZEM
AKCJA LATO:

10 000

20 000

15 000

12 000

9 964,98

20 000

15 000

12 000

99,65%

Zajęcia z edukatorami i muzealnikami: plastyczne,
tkactwo, zajęcia z zakresu sensoplastyki, małych
wykopalisk archeologicznych, zabawy
zręcznościowe, oraz lekcje muzealne. W zajęciach
uczestniczyło 800 osób.

100%

W ramach Akcji Lato Bezpieczne Wakacje w 4
klubach osiedlowych (Klub Osiedlowy „Na Skarpie”,
Klub Osiedlowy „Przylesie”, Klub Osiedlowy
„Kanion”, Centrum Rozrywki „Na Pięterku”.
W ramach Akcji Lato w zajęciach zorganizowanych
w klubach uczestniczyło łącznie 172 osób.

100%

Warsztaty teatralne, w których udział brały dzieci
i młodzież z terenu miasta Koszalina pozwoliły
odkryć nowe umiejętności i talenty. Przygotowane
zajęcia miały za zadanie stanowić inspiracje do
poszukiwania nowych zainteresowań i pobudzić
wyobraźnię uczestników. W warsztatach wzięło
udział 50 dzieci.

100%

Podczas interaktywnego programu, dzieci brały
udział w zabawach tanecznych, konkursach.
Program był pełen klaunowych gagów i skeczy,
które wywoływały radość i uśmiech na dziecięcych
twarzach. W zajęciach sportowo-rekreacyjnych
wzięło udział 500 uczestników.

Podczas spotkań dzieci otrzymywały balonowe
kreacje, uczyły się wykonywać je według własnych
inspiracji, co jeszcze bardziej cieszyło młodych
twórców. W zajęciach wzięło udział 650 dzieci i ich
rodzice i opiekunowie.

10 000

10 000

100%

129 000

102 745

79,65%

1

Szkolenia
i superwizje

POZOSTAŁE DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNE

4300
4300

32 070
300

32 070
300

100%
100%

Udział w szkoleniach specjalistów CPiLU ANON sp.
z o.o. (53 osoby), Zakładu Karnego (35 osób) oraz
kuratorów sądowych (55 osób) i członków MKRPA
(20 osób). Wszystkie szkolenia doskonaliły
umiejętności pracy terapeutycznej i profilaktycznej
z osobami i ich rodzinami w sytuacjach
kryzysowych, związanych z obszarem uzależnień
i zachowań ryzykownych.

Doposażenie
placów zabaw

3

Zarząd Obiektów
Sportowych

4

Agencja
Eventowa
Krzysztof Kaczor

6050

4300

4300

58 000

250 003

6 000

48 618

131 652

6 000

83,31%

52,66%

W ramach umowy na realizację zadania pn.
całoroczne wejścia na basen za 1 zł dla dzieci i
młodzieży szkolnej oraz przedszkolaków z basenu
skorzystało 20.665 osób.

100%

Spotkanie z Mikołajem i Śnieżynkami (przejazd
ulicami miasta) , szacuje się, że z wielu przyjemności
i drobnych słodkich podarunków skorzystało około
400 dzieci i duża grupa ich rodziców i opiekunów.

W ramach wsparcia finansowego udzielonego
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie
zorganizowano Dzień Dziecka oraz Dzień
Rodzicielstwa Zastępczego (dzieci otrzymały drobne
upominki w formie słodyczy) oraz paczki świąteczne
dla dzieci, których rodzice korzystają z pomocy
MOPR (słodycze i napoje).

18 850

18 850

100%

4210
4210

150
1 000

150
1 000

100%
100%

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego rodziny
zastępcze otrzymały dyplomy i kwiaty w związku
z 10 i 15-leciem.
Działania Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

6

Własne

4240

3 800

3 452

90,84%

Zakup pakietów edukacyjnych „Zachowaj Trzeźwy
Umysł”, zakup pakietu do programu
profilaktycznego FAS.

7

Specjalny Ośrodek
Szkolno Wychowawczy

4220

4210
4220
4300

6 700
700
4 300

3 221,53
411,43
1 738,44

54,60%
58,78%
40,43%

Realizacja Programu „Bądźmy razem”. W Programie
konkursy, zajęcia plastyczne, koła zainteresowań,
gry i zabawy ruchowe skupiły 215 dzieci i
młodzieży.

8

Działania inne
(COVID-19)

5

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Koszalinie

2

W ramach zlecenia zmodernizowano i zakupiono
urządzenia zabawowe na place zabaw, które
położone są na terenie przedszkoli miejskich – plac
zabaw przy Przedszkolu nr 16 oraz ogólnodostępny
plac zabaw na Sportowej Dolinie.

4210
4300

20 000
0

4 060,80
7872

20,30%

151 870

127 744

84,11%

RAZEM
POZOSTAŁE
ZADANIA:

Środki czystości (COVID-19).
Kampania informacyjna o koronawirusie
dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3 – książeczki
edukacyjne.

2. WSPOMAGANIE DZIAŁAŃ POLICJI
Podmiot

Lp. realizujący

Komenda Wojewódzka Policji
W Szczecinie i Komenda
Miejska Policji w Koszalinie

zadanie

1

§

2300

KOSZT ZADANIA:

3.

Opis wykonanych działań

50 000

W ramach porozumienia odbyło się wiele
przedsięwzięć profilaktycznych między innymi
spotkania z Policją w szkołach (11 spotkań). Akcja
Lato Bezpieczne Wakacje to kolejne 14 działań
profilaktyczno-informacyjnych
49 631,93 49 631,93 o tematyce używania substancji psychoaktywnych.
Ponadto w ramach porozumienia zrealizowano
inicjatywę profilaktyczną „Bezpieczne Dzieci –
Bezpieczna Przyszłość”. Program ten objął swym
wsparciem około 13.800 odbiorców (głównie dzieci
i młodzieży).

50 000

49 631,93

WSPIERANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Podmiot

Lp. realizujący

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie.
Świetlice: Grono, Horyzont, Północ, Przystań,
Dworcowa, Zacisze.

zadanie

1

Plan w zł Wyk. w zł Wyk. w %

§

2820

Plan w zł Wyk. w zł Wyk. w %

554 400

554 400

100%

Opis wykonanych działań.

Podmiot prowadził działania na rzecz dzieci i
młodzieży szkolnej w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych z elementami
informacyjno-edukacyjnymi, które realizowano
w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych.
Propagowanie zdrowego stylu życia, inspirowano
uczestników do uprawiania sportu i aktywnego
wypoczynku oraz kształtowano wśród nich cechy,
tj. dyscyplina, współodpowiedzialność, wytrwałość,
umiejętność współpracy w grupie. Uczestnicy
programu nabyli umiejętności skutecznego
reagowania na zachowania agresywne, nauczyli się
technik relaksacyjnych. W realizacji zadania łącznie
w pięciu placówkach wzięło udział 218 uczestników.
Ze względu na trwający okres pandemii, wiele zajęć
prowadzono w systemie online, te które
realizowane były w systemie stacjonarnym,
przeprowadzano z zachowaniem wszelkich zasad
bezpieczeństwa.

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
w Koszalinie – świetlica przy ul. Żeglarskiej 17

3

Centrum Kryzysowe dla Kobiet
i Kobiet z Dziećmi Caritas
Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

4

Stowarzyszenie
Klub Abstynenta
„Pomorze”

5

Stowarzyszenie
Klub Abstynenta „Pomorze”

2

2820

2820

2820

2820

63 000

260 000

18 000

45 000

63 000

258 546

18 000

45 000

100%

W ramach umowy o wsparcie realizacji zadania
publicznego podmiot prowadził działania na rzecz
dzieci i młodzieży szkolnej w ramach
pozalekcyjnych programów opiekuńczowychowawczych z elementami informacyjnoedukacyjnymi, które realizowano w świetlicach
opiekuńczo wychowawczych. W trakcie realizacji
zadania propagowano zdrowy styl życia,
inspirowano uczestników do uprawiania sportu i
aktywnego wypoczynku oraz kształtowano wśród
nich takie cechy jak: dyscyplina,
współodpowiedzialność, wytrwałość, umiejętność
współpracy w grupie. Uczestnicy realizowanych
działań nabyli umiejętność skutecznego reagowania
na zachowania agresywne, nauczyli się też technik
relaksacyjnych. W realizacji zadania wzięło udział 25
dzieci. Ze względu na trwający okres pandemii,
wiele zajęć prowadzono w systemie online, te które
realizowane były w systemie stacjonarnym,
przeprowadzano z zachowaniem wszelkich zasad
bezpieczeństwa.

99,44%

W ramach umowy o wsparcie realizacji zadania
publicznego udzielano wsparcia dla kobiet, kobiet
z dziećmi doznających przemocy domowej.
Podejmowane działania w wielu przypadkach
pozwoliły zapobiegać powstawaniu lub pogłębianiu
się dysfunkcji tych osób. Przebywające tam kobiety
oraz kobiety z dziećmi były pod opieką psychologa,
oraz terapeutów. Opieką objęto 69 osób, w tym 36
kobiet i 33 dzieci.

100%

W ramach umowy o wsparcie zadania publicznego
prowadzono punkt konsultacyjno-informacyjny dla
osób z obszaru uzależnień. Z porad prawnika
skorzystało 86 osób, 71 osób z pomocy psychologa,
a 189 osób z pomocy terapeuty uzależnień, z innych
form wsparcia skorzystało 711 mieszkańców miasta.

100%

W ramach umowy o wsparcie realizacji zadania
publicznego podejmowano działania na rzecz
mieszkańców miasta - osób uzależnionych
i współuzależnionych od alkoholu. W klubie
systematycznie odbywały się mitingi wspólnoty AA
(Anonimowych Alkoholików) , mitingi AH
(Anonimowi Hazardziści) oraz mitingi AN
(Anonimowi Narkomani). W mitingach wspólnoty
AA wzięło udział 1449 osób, mitingach
Anonimowych Hazardzistów wzięło udział 54 osoby,
mitingach AN – 45 osób. Z oferty grupy wsparcia
skorzystało 45 osób. Podejmowane działania
spełniały bardzo ważną funkcję w środowisku
lokalnym w zakresie propagowania idei trzeźwości
i abstynencji.

Stowarzyszenie Profilaktyki
i Terapii „Młodzi-Młodym”
Stowarzyszenie
Profilaktyki i Terapii
„Młodzi-Młodym”

8

9

Koszaliński Uczniowski Klub Sportowy
przy I LO im. St. Dubois

7

Uczniowski Klub Sportowy
„Dziewiątka”
przy SP Nr 9 w Koszalinie

6

2820

2820

2820

2820

31 000

9 600

7 000

7 000

31 000

9 600

7 000

7 000

100%

W ramach umowy o wsparcie realizacji zadania
publicznego pn. „Szkoła dla Rodziców” prowadzono
zajęcia specjalistyczne, które pozwoliły zwiększyć
rodzicom dostęp do profesjonalnej pomocy. W
trakcie realizacji programu uczestnicy zajęć zdobyli
umiejętność rozpoznawania i akceptowania uczuć
dziecka, okazywania zrozumienia oraz wsparcia
w radzeniu sobie z trudnymi emocjami dziecka,
zachęcania dziecka do współpracy oraz wyrażania
rodzicielskich oczekiwań i wymagań w taki sposób,
aby były one chętnie respektowane przez dziecko.
Do realizacji zadania zgłosiło się 119 osób.

100%

W ramach umowy o wsparcie realizacji zadania
publicznego prowadzono działalność na rzecz
rodzin, które uczyły się właściwej komunikacji
wewnątrzrodzinnej, wspólnego spędzania czasu
przez co uzyskano realizację głównych celów
programu, a mianowicie, wzmocnienie więzi
rodzinnych oraz nabycie i doskonalenie
umiejętności wychowawczych. Do realizacji zadania
zgłosiły się i zostały zakwalifikowane 42 rodziny.

100%

W ramach umowy o wsparcie realizacji zadania
publicznego prowadzono działalność na rzecz
dzieci, które uczyły się aktywnego spędzania czasu
wolnego w sposób zorganizowany, pożyteczny
i bezpieczny. Uczestnicy zdobyli wiedzę o wartości
zdrowego stylu życia i dbania o własne zdrowie.
Łącznie przeprowadzono 155 godzin zajęć z
zachowaniem reżimu sanitarnego.

100%

W ramach umowy o wsparcie realizacji zadania
publicznego prowadzono działalność na rzecz
dzieci, które uczyły się aktywnego spędzania czasu
wolnego w sposób zorganizowany, pożyteczny
i bezpieczny. Uczestnicy zdobyli wiedzę o wartości
zdrowego stylu życia i dbania o własne zdrowie.
W zajęciach sportowo–rekreacyjnych
organizowanych dla uczniów uczestniczyło 20 osób,
a łączna liczba godzin, zamknęła się liczbą 203.
W ramach funkcjonowania KUKSU odbyło się 20
godzin prelekcji i miniwykładów dotyczących
profilaktyki uzależnień. Wszystkie działania
zrealizowane zostały z zachowaniem wszystkich
zasad bezpieczeństwa.

Towarzystwo Pomocy
im. św. Brata Alberta

11

Uczniowski Klub
Sportowy
„Jedność” w Koszalinie

12

Uczniowski Klub Sportowy
ABC

13

Fundacja „zaSTOPuj”

10

2820

2820

2820

2810

RAZEM
ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE:

9 000

7 000

7 000

25 000

9 000

7 000

7 000

25 000

100%

W ramach umowy o wsparcie zadania publicznego
zrealizowano zadanie polegające na organizacji XXX
Ogólnopolskiej Pielgrzymki na Górę Chełmską pod
hasłem „Szczęśliwe dzieciństwo w trzeźwej
rodzinie”, podczas której podejmowano działania
na rzecz trzeźwości osób i rodzin dotkniętych
problemem uzależnienia. Pielgrzymka zwracała
uwagę na bezpieczeństwo dzieci w rodzinach
oraz problem uzależnienia wśród młodych ludzi.
W pielgrzymce uczestniczyło ok. 150 osób.

100%

W ramach umowy o wsparcie realizacji zadania
publicznego prowadzono działalność na rzecz dzieci
i ich rozwoju w zakresie sprawności fizycznej oraz
rozwoju więzi emocjonalnej wśród rówieśników.
W zajęciach sportowo–rekreacyjnych
organizowanych dla uczniów uczestniczyło 55
osób. Wszystkie działania zrealizowane zostały
z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.

100%

W ramach umowy o wsparcie realizacji zadania
publicznego prowadzono działalność na rzecz
dzieci, które uczyły się aktywnego spędzania czasu
wolnego w sposób zorganizowany, pożyteczny
i bezpieczny. Uczestnicy zdobyli wiedzę o wartości
zdrowego stylu życia i dbania o własne zdrowie.
W zajęciach sportowo – rekreacyjnych uczestniczyło
45 dzieci. Wszystkie działania zrealizowane zostały
z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.

100%

W ramach umowy o wsparcie realizacji zadania
publicznego dotyczącego płodowego zespołu
alkoholowego FAS przeprowadzono zajęcia
informacyjno-edukacyjne na temat FAS w 4
szkołach ( SP nr 6 i 17,) oraz ZS nr 8 i 2.
Prowadzono również rozmowy z uczniami i ich
rodzicami w systemie online – 70 osób. W zajęciach
udział wzięło ogółem około 639 osób.

1 043 000 1 041 546 99,86%

4. DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1

Wynagrodzenia
członków
MKRPA

2

Biegli z listy Sądu
Okręgowego.

Lp. Wydatek

3

Opłaty
sądowe

§

4170

4300

4610

RAZEM MKRPA:

Plan w zł Wyk. w zł Wyk. w %

90 000

23 000

85 052,64

13 703,66

Opis wykonanych działań.

94,5%

Członkowie MKRPA odbyli: 12 posiedzeń
plenarnych, 6 problemowych, 36 motywacyjnych.
Przeprowadzili 72 kontrole punktów sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych.

59,6%

W ramach umowy na przeprowadzenie badań
psychiatryczno-psychologicznych wraz ze
sporządzeniem opinii na potrzeby Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
powołano trzy zespoły specjalistów, którzy na
wniosek komisji przebadali 38 osób.

Z wniosku MKRPA opłaty spraw przekazywanych
do Sądu o objęcie leczeniem odwykowym
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. W ramach
zakupionych znaków sądowych – do Sądu
skierowano 51 spraw.

6 880

5 020

73%

119 880

103 776

86,57%

5. PROGRAMY TERAPEUTYCZNO–PROFILAKTYCZNE
Podmiot

Lp. realizujący

2

PATRONKA
spółka z o. o.
Szczecinek

1

Wojewódzki Ośrodek
Terapii Uzależnień w
Stanominie

zadanie

§

4300

4300

Plan w zł Wyk. w zł Wyk. w %

3 740

4 000

680

240

Opis wykonanych działań.

18,18%

W ramach umowy na realizację programu after care
dla pacjentów po szpitalnym leczeniu odwykowym
– mieszkańców miasta Koszalina, wsparciem
stacjonarnym, podtrzymującym trzeźwość objęto
4 osoby (udział w programie jest dobrowolny).

6%

W ramach umowy na realizację programu after care
dla pacjentów po szpitalnym leczeniu odwykowym,
mieszkańców miasta Koszalina, wsparciem
stacjonarnym, podtrzymującym trzeźwość objęto 3
osoby (udział w programie jest dobrowolny).

3

Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień
ANON w Koszalinie

4

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
– Zespół Interdyscyplinarny

4300

229 600

228 200

99,39%

4210

1 000

1 000

100%

4300

5300

5300

100%

243 640

235 420

96,63%

RAZEM PROGRAMY
TERAPEUTYCZNE:

W ramach umowy o udzielenie świadczeń
zdrowotnych dla 300 osób przeprowadzono
z zakresu profilaktyki i terapii uzależnienia
następujące programy: terapeutyczny dla osób
współuzależnionych, DDA, wczesnej interwencji
dla osób bezdomnych oraz dla pacjentów
podwójnie zdiagnozowanych, ponadpodstawowej
psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu,
program wczesnej interwencji dla osób
przebywających w DPSie oraz program
socjoterapeutyczny dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym. Powyższe programy zostały
zrealizowane w wymiarze 1.630 godzin.
Uczestnikami byli mieszkańcy miasta (327 osób).

W ramach działań podejmowanych przez MOPR
prowadzone były działania na rzecz osób z obszaru
przemocy w rodzinie przez zespół
interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. W ramach zespołu działały grupy
robocze ( ile….). Członkowie grup roboczych w celu
doskonalenia swoich umiejętności i kompetencji
społecznych uczestniczyli w szkoleniach (3
szkolenia) – 18 osób

Udział poszczególnych grup wydatków w 2020 roku.

58%
13%
20%
Formy spędzania czasu wolnego.

3%

Wspomaganie działań policji.
Wspieranie organizacji pozarządowych.
Programy terapeutyczno-profilaktyczne.
Działalność Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.

6%

Podsumowanie.
Strategia profilaktyczna i terapeutyczna Miasta Koszalina w sferze przeciwdziałania alkoholizmowi jest
wielkokierunkowa i komplementarna. Zadania realizowane przez Gminę Miasto Koszalin w ramach
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych korzystnie wpływają
na budowanie nowoczesnych procesów wsparcia społecznego kierowanych do osób dotkniętych
uzależnieniami i ich rodzin, doświadczających traumy będącej następstwem nałogu. Szczególną troską
Miasto Koszalin otacza najmłodszych mieszkańców poprzez działania opiekuńczo–wychowawcze, zajęcia
profilaktyki szkolnej, organizację różnorodnych form wykorzystania czasu wolnego, promocję zdrowego
stylu życia. Miasto kładzie również nacisk na szeroko rozumianą pomoc osobom dorosłym, dotkniętym
problemem alkoholizmu oraz osobom współuzależnionym poprzez zamawianie specjalistycznych
świadczeń zdrowotnych, które nie są refundowane przez NFZ. Zadania programowe obejmują również
tworzenie punktów informacyjnych, wspieranie środowisk samopomocowych alkoholików, prowadzenie
lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką problemów alkoholowych, współorganizację
konferencji poświęconych przeciwdziałaniu negatywnym skutkom społecznym uzależnień, budowanie
lokalnych koalicji na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i jego negatywnym następstwom. Miasto
wspiera działania edukacyjne kierowane do rodziców, wspiera szkoły oraz inne placówki oświatowe
i opiekuńczo-wychowawcze.
Niefortunnie, ze względu na trwającą epidemię i działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, wielu zaplanowanych wcześniej przedsięwzięć nie zrealizowano lub
zrealizowano w mniejszym zakresie ze względu na ograniczoną dostępność fizyczną lub braki
w wyposażeniu w sprzęt do komunikacji internetowej. Wszystkie organizacje pozarządowe realizujące
zadania na rzecz dzieci i młodzieży robiły wszystko, aby objąć swym wsparciem jak największą liczbę
osób potrzebujących, jednak uwzględniając stan epidemii wirusa i konieczność realizowania zadań
zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczącymi zachowania bezwzględnego
bezpieczeństwa użytkowników zadania, liczba odbiorców tych przedsięwzięć uległa zmniejszeniu.
Część niewykorzystanych środków finansowych przeznaczono na wsparcie szkoleniowe i superwizje
specjalistów terapii uzależnień oraz na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19. Zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi środki niewykorzystane na profilaktykę i terapię uzależnień nie mogą być wykorzystane
na realizację innych zadań własnych gminy, zatem zasilają budżet profilaktyczny na kolejny rok.

