SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA Z REALIZACJI
MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA ROK 2019

Urząd Miejski w Koszalinie

Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok został przyjęty
Uchwałą Nr XLIX/720/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie 15 października 2018 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 prowadzenie działań samorządu ukierunkowanych na 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.
Program był realizowany w 5 grupach zadaniowych:
1.
2.
3.
4.
5.

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej.
Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej, ochrona przed przemocą w rodzinie.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej.
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych.
Ograniczanie dostępności do alkoholu.

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.
Z planowanej kwoty 2.413.874 zł na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, wydatkowano w 2019 roku 2.338.905 zł (96,9%). Znaczna 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 2019 roku.
Dz. 851 – Ochrona zdrowia.
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
1. FORMY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO – PROFILAKTYKA EDUKACYJNA
Lp.

Podmiot realizujący zadanie

§

Plan w zł

Wykonanie
w zł

Wykonanie
w%

Opis wykonanych działań.

AKCJA ZIMA – BEZPIECZNE FERIE
1

Muzeum w Koszalinie

4300

5 000

5 000

100%

Akcja Zima w Muzeum – oferta skierowana głównie do dzieci
w wieku szkolnym - 602 uczniów.

2

MK Bowling w Koszalinie

4300

5 760

5 760

100%

Akcja Zima – kręgle – 1 920 wejścia.

3

Koszalińska Biblioteka Publiczna

4300

8 000

8 000

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 1200 dzieci.

4

Bałtycki Teatr Dramatyczny
w Koszalinie

4300

15 000

15 000

100%

Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej
w mieście w czasie ferii zimowych. W trzech spektaklach teatralnych
uczestniczyło 1 250 dzieci – wejścia grupowe i indywidualne.

5

Lodowiska ALASKA
ul. Fałata 34, Koszalin

100%

Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej
w mieście w czasie ferii zimowych. W trakcie realizacji umożliwiono dzieciom
bezpłatne wejścia na lodowisko. Z tej oferty skorzystało 1400 dzieci
i młodzieży szkolnej.

6

7

Spółdzielnia Unia – Strzelnica
ul. Szczecińska 25
Koszalin

Centrum Kultury 105
Kino Kryterium w Koszalinie

4300

19 600

19 600

4300

13 959

13 959

100%

Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej
w mieście w czasie ferii zimowych. Udział w zajęciach sportowych,
rekreacyjnych wraz z możliwością edukacji w zakresie strzelectwa
sportowego. W rekreacyjnym strzelaniu zanotowano łącznie ponad 470 wejść
na oś pneumatyczną.

4300
4300

14 400
10 000

12 846
10 000

89,21%
100%

W ramach wypoczynku zimowego odbyły się przedpołudniowe seanse
filmowe w kinie Kryterium, w których uczestniczyło 2 697 widzów.
Kluby Osiedlowe w ramach swoich ofert prowadziły różnorodne zajęcia
dla dzieci z terenu miasta, 235 osób skorzystało z tej formy wsparcia.

8

Koszaliński Okręgowy
Związek Piłki Nożnej

4190
4300

7 000
4 500

7 000
4 500

100%
100%

W ramach wypoczynku w czasie ferii zimowych odbył się 58 Halowy Turniej
Piłki Nożnej im. St. Figasa, w którym uczestniczyło około 500 zawodników.
Zawody odbyły się na wynajętej Hali Sportowej „Gwardia”.

9

Uczniowski klub Sportowy „Jedność”

4300

6 000

5 696

94,94%

W ramach Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt wzięło udział 350 zawodniczek

10

Pałac Młodzieży w Koszalinie

4210

7 000

7 000

100%

Zajęcia plastyczne, muzyczne, akademię aktywności oraz zajęcia taneczne.
Profilaktyka uniwersalna – alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego.
W zajęciach uczestniczyło 222 dzieci.

11

Koszalińska Kompania Rycerska

4300

7 500

7 500

100%

Zajęcia warsztatowe: dawna szermierka, łucznictwo tradycyjne, kaligrafia,
nauka tańców dawnych, zabawy plebejskie. W zajęciach uczestniczyło 1042
dzieci.

123 719

121 861

98,5%

RAZEM AKCJA ZIMA:

AKCJA LATO – BEZPIECZNE WAKACJE

1

Pałac Młodzieży w Koszalinie

4210

8 000

8 000

2

Centrum Kultury 105
Kino Kryterium w Koszalinie

4300

30 000

30 000

3

Centrum Kultury 105
w Koszalinie

4300

6 000

6 000

100%

Organizacja artystycznych warsztatów wakacyjnych „Wachlarz Kultury”
dla dzieci w wieku 7 – 12 lat. Dzieci poznawały sztukę teatralną i wokalną,
uczestniczyły w zajęciach tanecznych i plastycznych, tworzyły biżuterię.
W zajęciach wzięło udział 24 dzieci.

4

Muzeum w Koszalinie

4300

8 000

8 000

100%

Zajęcia plastyczne, teatralne, zręcznościowe oraz bezpłatne zwiedzanie
muzeum. W zajęciach uczestniczyło 577 osób.

5

Spółdzielnia Unia – Strzelnica
ul. Szczecińska 25
Koszalin

100%

Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej
w mieście w czasie wypoczynku letniego. Udział w zajęciach sportowych,
rekreacyjnych wraz z możliwością edukacji w zakresie samoobrony.
500 wejść.

4300

15 000

15 000

100%

Zajęcia plastyczne, muzyczne, akademię aktywności oraz zajęcia taneczne.
Profilaktyka uniwersalna – alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego.
Do udziału w zajęciach zapraszane są w porozumieniu z MOPR dzieci z rodzin
dotkniętych problemem społecznym. W zajęciach wzięło udział 197 osób.

100%

Organizacja przedpołudniowych seansów filmowych umożliwiła wejście
dla 6 484 dzieci w grupach zorganizowanych i indywidualnych.

6

Centrum Kultury 105
w Koszalinie

7

Bałtycki Teatr Dramatyczny
w Koszalinie

8

9

10

11

MK Bowling – kręgielnia
ul. Okrzei 3

Koszalińska Biblioteka Publiczna

Play Park
MORIDA sp. z o. o.

AVANA sp. z o.o.

4300

4300

4300

4300

4300

4300

125 000

10 000

15 300

26 800

15 120

12 750

124 909

10 000

15 300

26 800

15 120

12 750

99,93%

Blok imprez pod nazwą „Wakacyjne Piątki”. Odbyło się 9 programów
artystycznych. Wzorem lat ubiegłych odbywały się w każdy wakacyjny piątek.
Programem objęte były następujące osiedla: Klub Osiedlowy Bałtyk, os.
Morskie, Sportowa Dolina (os. Śródmieście), Misiowa Dolina (os. Rokosowo),
Jamno. Programy miały charakter otwarty, umożliwiający udział wszystkim
mieszkańcom miasta w szczególności dzieciom. Łącznie w w/w imprezach
wzięło udział około 4 600 osób.
W ramach Akcji Lato Bezpieczne Wakacje w 5 klubach osiedlowych (Klub
Osiedlowy „Bałtyk”, 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 365 osób.

100%

Warsztaty teatralne, w których udział brały dzieci i młodzież z terenu miasta
Koszalina. Organizator zapewnił bardzo dobrą i ciekawą zabawę. Dzieci miały
okazję poznać tajniki teatru od zaplecza. W warsztatach wzięło udział 44
dzieci.

100%

W ramach Akcji Lato Bezpieczne Wakacje umożliwiono dzieciom i młodzieży
wejścia na kręgle. Zajęcia pozwoliły na bezpieczne spędzanie czasu wolnego,
nauczyły również sportowego zachowania. W zajęciach brały udział dzieci
w grupach zorganizowanych i indywidualnych. Uczestniczyły w nich 1 520
osób.

100%

Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej
w mieście w czasie wypoczynku letniego. Różnorodne formy wypoczynku:
zabawy, spotkanie z ciekawymi ludźmi, wyjścia do kina, teatru oraz wycieczki
poza miasto. Integracja rówieśnicza. W realizacji zadania w 8 filiach
bibliotecznych uczestniczyło 719 dzieci.

100%

Zajęcia w Play Parku: zabawy na trampolinach, ściankach wspinaczkowych,
na ścieżkach akrobatycznych z przeszkodami. Dzieci miały do dyspozycji
skocznię do snowtubingu, park linowy i wiele innych atrakcji. Z oferty
wakacyjnej skorzystało 1 260 młodzieży i dzieci pozostających w mieście
w czasie wakacji.

100%

Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej
w mieście w czasie wypoczynku letniego. Dzieci miały do dyspozycji ciekawe
trasy wspinaczkowe: „Panda” dla dzieci do 11 roku życia, „Koala” i „Grizzly”
dla uczestników w wieku 11 lat i więcej. W zajęciach w Parku Linowym wzięło
udział 550 dzieci i młodzieży.

12

13

Koszaliński Klub Piłki Nożnej „Bałtyk”

Fundacja „O Uśmiech Dziecka”

2820

2810

4300

10 000

17 000

17 000

14 000

100%

Zajęcia sportowo rekreacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej
w mieście w czasie wypoczynku letniego. W zajęciach sportoworekreacyjnych wzięło udział 425 uczestników.

100%

Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej
w mieście w czasie wypoczynku letniego. Zajęcia rozpoczynające wakacje.
Dzieci miały do dyspozycji wiele atrakcji na Sportowej Dolinie. Wakacje
przywitało około 400 młodych uczestników gier i zabaw.

100%

Zajęcia warsztatowe: dawna szermierka, łucznictwo tradycyjne, kaligrafia,
nauka tańców dawnych, zabawy plebejskie. W zajęciach uczestniczyło 1514
dzieci.

14

Koszalińska Kompania Rycerska

15

Towarzystwo koszalińskiej Kolei
Wąskotorowej

2820

10 000

10 000

100%

„Bezpieczne wakacje z ciuchcią”. Podczas trzech wyjazdów ciuchcią, dzieci
poznawały historię kolejnictwa a kończyły wyjazd wspólnymi zabawami
w Rosnowie. Łącznie w zabawach wzięło udział 300 dzieci i młodzieży
szkolnej.

16

Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej

2820

14 500

14 500

100%

Zajęcia sportowe, halowe, sportowo-rekreacyjne. Łącznie w zabawach wzięło
udział 200 dzieci i młodzieży szkolnej.

17

Zapaśniczy Klub Sportowy

2820

10 500

10 500

100%

Zajęcia sportowe, halowe, sportowo-rekreacyjne. Łącznie w zabawach wzięło
udział 30 dzieci i młodzieży szkolnej.

347 970

347 879

99,97%

RAZEM AKCJA LATO:

14 000

10 000

POZOSTAŁE DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNE
1

Zespół Szkół Sportowych
ul. Zwycięstwa 119

2

Zespół Szkół Nr 10
Szkoła Podstawowa Nr 10
Szkoła Podstawowa nr 4

4300

8 500

3

Zespół Szkół nr 3
ul. Jabłoniowa 23

4300
4190

8 000
5 000

4300

10 000

100%

Organizacja imprezy mikołajkowej w Parku Wodnym, na brodziku
i na Hali Widowiskowo-Sportowej dla ok. 1500 dzieci.

8 500

100%

Organizacja artystycznych warsztatów profilaktycznych Teatru STOP.
Uczniowie sami pod okiem profesjonalisty tworzyli etiudy teatralne ucząc się
sztuki teatralnej, przełamywania własnych słabości i mierząc się
z wyzwaniami. W zajęciach wzięło udział 203 osoby, w tym uczniowie,
nauczyciele i rodzice.

8 000
5 000

100%
100%

Zorganizowano Międzyszkolny Turniej Pływacki „Umiem Pływać”,
w którym uczestniczyło 138 uczniów koszalińskich szkół (wynajem basenu
oraz zakup nagród).

10 000

4

Koszalińska Biblioteka Publiczna

4300

4 000

4 000

100%

„Żywa książka” jako narzędzie zmiany społecznej dała możliwość rozmowy
z osobami narażonymi na wykluczenie społeczne m.in. z osobami
uzależnionymi od środków psychoaktywnych. Łącznie z propozycji „Żywej
książki” skorzystało 100 czytelników, którzy mieli okazje „wypożyczyć” 22
tytuły żywych książek

5

Działania inne

4300
4220

14 200
1 200

14 200
1 200

100%
100%

Udział w szkoleniach specjalistów, artykuły spożywcze – . SOSzW, ZI

6

Doposażenie placów zabaw

6050

46 000

15 000

32,61%

W ramach zlecenia zmodernizowano i zakupiono urządzenia zabawowe
na place zabaw, które położone są na terenie przedszkoli miejskich- plac
zabaw przy SP nr 5

7

Zarząd Obiektów Sportowych sp. z o.o.

4300

249 425

249 425

100%

W ramach umowy na realizację zadania pn. całoroczne wejścia na basen
za 1 zł dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz przedszkolaków z basenu
skorzystało 45 350 osób.

8

Własne zlecone

4300

18 080

18 080

100%

Współfinansowano festyny miejskie i osiedlowe, Akademia Bezpieczeństwa,
spektakle profilaktyczne dla dzieci „Kraina Mądrości”, reklamy Akcji Lato i
Akcji Zima Wspólna zabawa integrująca mieszkańców miasta i działalność
profilaktyczna zgromadziła około 4 000 uczestników.

9

VI LO
w Koszalinie

4210
4300

500
1 000

500
996

100%
99,6%

Inspirowanie nowatorskich działań profilaktycznych, propagowanie zdrowego
stylu życia, promowanie zdrowej żywności i racjonalnego żywienia.
W zajęciach wzięło udział około 215 dzieci.

10

Centrum Kultury 105

4300
4220

8 400
400

8 102
400

96,5%
100%

W ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci w Dniu Dziecka
zorganizowano seans filmowy, w którym uczestniczyło ok. 617 dzieci
oraz Mikołajki w kinie dla 779 dzieci.

4220

15 200

15 200

100%

4300

24 900

22 923

92,06%

4210

3 800

3 800

100%

11

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Koszalinie

W ramach wsparcia finansowego udzielonego Miejskiemu Ośrodkowi
Pomocy Rodzinie zorganizowano pomoc w grupach terapeutycznych
dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
wspierano działalność wolontarystyczną, pomoc na funkcjonowanie Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz organizację Dnia Dziecka dla podopiecznych
MOPR-u.
Zakupiono artykuły biurowe na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego,
doposażenie pokoju terapeutycznego

12

Własne

4240
4300
4220
4390

13

KUKS przy I LO

4190

RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA:

3 800
5 000
1 600
14 000

2 460
5 000
1 600
13 161

64,74%
100%
100%
94,01%

5 500

5 500

100%

448 505

412 547

92%

Zakup pakietów edukacyjnych „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, zakup zestawu
ćwiczeń do programu profilaktycznego, , słodycze na inne imprezy na rzecz
dzieci.
Diagnoza
Zakup nagród i pucharów dla uczestników Mikołajkowego Turnieju
Sportowego – 80 uczestników

2. WSPOMAGANIE DZIAŁAŃ POLICJI
Lp.

Podmiot realizujący zadanie

1

Komenda Wojewódzka Policji
w Szczecinie przy współudziale
Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie

§

Plan w zł

2300

KOSZT ZADANIA:
3.

Lp.

Wykonanie
w zł

Wykonanie
w%

50 000

49 954

99,91%

50 000

49 954

99,91%

W ramach porozumienia odbyło się wiele imprez prewencyjnych między
innymi spotkania z Policją w szkołach, podczas festynów rodzinnych, Akcji
Lato Bezpieczne Wakacje. Ponadto w ramach porozumienia zrealizowano
miejski program profilaktyczny „Pro Futuro – Na Przyszłość”.

WSPIERANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Podmiot realizujący zadanie

§

Plan w zł

Wykonanie
w zł

Wykonanie
w%

Opis wykonanych działań.

100%

W ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego podmiot
prowadził działania na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej w pozalekcyjnych
programach opiekuńczo-wychowawczych 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 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.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
w Koszalinie – świetlice:
1

Opis wykonanych działań

1. „Grono” – ul. M. J. Piłsudskiego,
2. „Horyzont” – ul. Bałtycka,
3. „Północ” – ul. Wańkowicza,
4. „Przystań” – ul. Dworcowa,
5. „Zacisze” – ul. Ruszczyca.

2820

549 360

549 360

2

Caritas Diecezji
Koszalińsko-Kołobrzeskiej
w Koszalinie
(świetlica)

3

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

4

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

5

Stowarzyszenie
Klub Abstynenta „Pomorze”
w Koszalinie

2820

2820

2820

2820

100 800

63 000

200 000

18 000

87 683

63 000

200 000

18 000

87%

W ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego prowadzono
działania na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych z elementami informacyjno-edukacyjnymi, które
realizowano w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej. 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 programu nabyli umiejętności skutecznego
reagowania na zachowania agresywne i nauczyli się technik relaksacyjnych.
W realizacji zadania wzięło udział 40 dzieci.

100%

W ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego podmiot
prowadził działania na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej w ramach
pozalekcyjnych programów opiekuńczo-wychowawczych z elementami
informacyjno-edukacyjnymi, 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.

100%

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, pedagoga
oraz terapeutów. Opieką objęto 58 osób, w tym 23 kobiety i 35 dzieci
(11 z nich było w wieku szkolnym).

100%

W ramach umowy o wsparcie zadania publicznego prowadzono punkt
konsultacyjno-informacyjny dla osób z obszaru uzależnień. Z porad prawnika
skorzystało 112 osób, 109 osób z pomocy psychologa, a 127 osób z pomocy
terapeuty uzależnień, z innych form wsparcia skorzystało 394 mieszkańców
miasta.

6

7

8

9

Stowarzyszenie
Klub Abstynenta „Pomorze”
w Koszalinie

Krajowy Komitet Wychowania
Resocjalizującego im. Kazimierza
Lisieckiego w Warszawie
Oddział w Koszalinie

Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii
„Młodzi-Młodym”

Uczniowski Klub Sportowy „ABC”
przy SP nr 5 w Koszalinie

2820

2820

2820

2820

45 000

20 000

30 000

7 000

45 000

20 000

30 000

7 000

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) oraz spotkania AL-Anon
(wspólnoty rodzin i bliskich osób z problemem alkoholowym) oraz mitingi
AH. W mitingach wspólnoty AA wzięło udział 4004 osób. W reaktywowanych
w drugiej połowie roku mitingach Anonimowych Hazardzistów wzięło udział
203 osoby. Z oferty grupy wsparcia skorzystało 205 osób. Podejmowane
działania spełniały bardzo ważną funkcję w środowisku lokalnym w zakresie
propagowania idei trzeźwości i abstynencji.

100%

W ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego (profilaktyka
szkolna) zrealizowano następujące programy rekomendowane przez PARPA,
tj.: program „Przyjaciele Zippiego” (SP nr , 7, 21), program SPÓJRZ INACZEJ
dla uczniów SP nr 6 i SP nr 9. Program '"Trzeci Elementarz" realizowany był
w SP nr 3,1, ZSnr 9, ZS nr 1 W realizacji programów łącznie udział wzięło 1
863 uczniów.

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 wyrażanie
rodzicielskich oczekiwań i wymagań w taki sposób, aby były one chętnie
respektowane przez dziecko. Do realizacji zadania zgłosiły się 108 osoby.

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 około 50 dzieci.

10

11

12

13

Uczniowski Klub Sportowy
przy SP Nr 9 w Koszalinie

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

Towarzystwo Pomocy
im. św. Brata Alberta

Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej

2820

2820

2820

2820

7 000

7 000

9 000

14 500

7 000

6 995

9 000

14 500

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.
Różnorodność zajęć w poszczególnych sekcjach tj. badmintona,
lekkoatletycznej oraz sekcji sportowo rekreacyjnej pozwoliła na skupienie
dzieci z całej szkoły. W zajęciach sportowo–rekreacyjnych organizowanych
dla uczniów innych szkół podstawowych uczestniczyło 87 zawodników,
w zajęciach sekcji uczestniczyło średnio 22 uczniów, a łączna liczba godzin
zamknęła się liczbą 100.

99,93%

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 objętych
zostało 20 osób, a łączna liczba godzin zamknęła się liczbą 200. W ramach
funkcjonowania KUKSU odbyło się 20 godzin prelekcji i miniwykładów
dotyczących profilaktyki uzależnień.

100%

W ramach umowy o wsparcie zadania publicznego zrealizowano zadanie
polegające na organizacji XXVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki na Górę
Chełmską, podczas której podejmowano działania na rzecz trzeźwości osób
i rodzin dotkniętych problemem uzależnienia. Pielgrzymka zwracała uwagę
na problem uzależnienia wśród młodych ludzi.
W pielgrzymce uczestniczyło ok. 250 osób.

100%

W ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego w czasie Akcji
Lato Bezpieczne Wakacje organizowano zajęcia sportowo rekreacyjne. Dzieci
i młodzież szkolna brała udział w zajęciach: rodzinnego turnieju tenisa
ziemnego, biegu rodzinnego. Różnorodność zajęć pozwoliła na integrację
dzieci z różnych środowisk i rozwój ich zainteresowań w różnych obszarach
aktywności sportowej. Posumowaniem Akcji Lato był piknik rodzinny wraz
z grą w tenisa ziemnego. W realizacji zadania wzięło udział około 200 osób.

14

15

Zapaśniczy Klub Sportowy
w Koszalinie

Koszaliński Klub Piłki Nożnej "Bałtyk"

16

Koszaliński Klub Piłki Nożnej "Bałtyk"

17

Fundacja "UŚMIECH DZIECKA"
Koszalin

18

19

Towarzystwo Koszalińskiej
Kolei Wąskotorowej

Polskie Centrum Mediacji

2820

2820

2820

2810

2820

2820

10 500

10 000

10 000

17 000

9 000

8 960

10 500

10 000

10 000

17 000

9 000

8 960

100%

W ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego w czasie Akcji
Lato Bezpieczne Wakacje zorganizowano zajęcia sportowe "ZAPASY",
wycieczki rowerowe nad morze, wyjścia na basen, wycieczki po okolicach
Koszalina. Zajęcia sportowe zapewniły atrakcyjną formę spędzenia czasu
wolnego podczas wakacji. W realizacji zajęć uczestniczyło ok. 455 osób.

100%

W ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach Akcji
Lato Bezpieczne Wakacje organizowano zajęcia sportowe na stadionie
„Bałtyk”. Podczas zajęć zachęcano uczestników do ćwiczeń ruchowych
i rekreacyjnych. W zajęciach z piłką nożną udział wzięło 342 młodych
zawodników tworzących drużyny podwórkowe.

100%

W ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego organizowano
zajęcia sportowe w piłce nożnej dla przedszkolaków na stadionie „Bałtyk”.
W zajęciach z piłką nożną udział wzięły 32 drużyny przedszkolaków. Łącznie
150 młodych zawodników wzięło udział w zajęciach.

100%

W ramach umowy o wsparcie zadania publicznego w czasie Akcji Lato Bezpieczne Wakacje organizowano „Festiwal Uśmiechu” oraz 4 imprezy
z cyklu „Wesołe podwórka” na orlikach. W zajęciach brało udział ok. 400
dzieci. Dzieci poznawały i uczestniczyły w dawnych grach podwórkowych.
Dzieci podczas trwania zajęć miały zabezpieczone napoje i lody.

100%

W ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach Akcji
Lato - Bezpieczne Wakacje organizowano dla dzieci i młodzieży szkolnej
zajęcia rekreacyjne związane z historią Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej, jej
najnowsze dzieje, istotę ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego.
W wyjazdach Koleją Wąskotorową wzięło udział 300 osób.

100%

W ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego Centrum
prowadziło mediacje rówieśnicze w SP nr 9.
Zarówno uczniowie jak i ich rodzice we współpracy z nauczycielami zdobyli
umiejętność konstruktywnego rozwiązywania problemów w obszarze
interakcji rówieśniczych. Z proponowanej oferty skorzystało łącznie 48 osób.

20

Fundacja „zaSTOPuj”

2810

RAZEM ORGANIZACJE POZARZĄDOWE:

20 000

20 000

100%

1 156 120

1 142 998

98,9%

W ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego
płodowego zespołu alkoholowego FAS przeprowadzono zajęcia
informacyjno-edukacyjne na temat FAS w 5 SP (3, 6, 17,) oraz ZS nr 1 i 2
W zajęciach udział wzięło około 500 uczniów.

4. DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Lp.

Podmiot realizujący zadanie

§

Plan w zł

Wykonanie
w zł

Wykonanie
w%

1

Wynagrodzenia członków
Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.

4170

90 233

80 147

88,8%

Członkowie MKRPA odbyli: 12 posiedzeń plenarnych, 6 problemowych, 36
motywacyjnych. Przeprowadzili 70 kontroli punktów sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych.

76,9%

W ramach umowy na przeprowadzenie badań psychiatrycznopsychologicznych wraz ze sporządzeniem opinii na potrzeby Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołano trzy zespoły
specjalistów, którzy na wniosek komisji przebadali 47 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
83 spraw.

2

3

Biegli z listy Sądu Okręgowego.

Opłaty sądowe.

4300

22 000

4610

RAZEM MKRPA:

16 920

4 000

3 500

87,5%

116 233

100 567

86,5%

Opis wykonanych działań.

5. PROGRAMY TERAPEUTYCZNO–PROFILAKTYCZNE
Lp.

Podmiot realizujący zadanie

§

Plan w zł

1

Wojewódzki Ośrodek
Terapii Uzależnień w Stanominie

4300

3 000

Wykonanie Wykonanie
w zł
w%

2 550

85%

Opis wykonanych działań.
W ramach umowy na realizację programu after care dla pacjentów
po szpitalnym leczeniu odwykowych – mieszkańców miasta Koszalina.
Uczestniczyło 15 osób (udział w programie jest dobrowolny).

2

3

4

PATRONKA spółka z o. o.
Szczecinek

Centrum Psychoterapii i Leczenia
Uzależnień ANON Sp. z o. o.
w Koszalinie

4300

4 000

2 080

52%

4300

230 850

230 850

100%

4220

600

400

66,7%

4300

20 300

20 225

99,6%

258 750

256 105

99%

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

RAZEM PROGRAMY TERAPEUTYCZNE:

W ramach umowy na realizację programu after care dla pacjentów
po szpitalnym leczeniu odwykowych, mieszkańców miasta Koszalina.
Uczestniczyło 26 osób (udział w programie jest dobrowolny).

W ramach umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych dla 325 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 oraz program wczesnej interwencji dla osób przebywających
w DPSie. Powyższe programy zostały zrealizowane w wymiarze 1.710 godzin.
Uczestnikami byli mieszkańcy miasta (312 osób).
W ramach działań podejmowanych przez MOPR prowadzone były grupy
terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem
społecznym, działania wolontariatu na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin
z problemem społecznym oraz podejmowanie działań w ramach zespołu
interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Udział poszczególnych grup wydatków w 2019 roku.

11%

47%

4%

36%
Formy spędzania czasu wolnego.

2%

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

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. Samorząd koszaliński jest liderem wdrażania i realizacji programów
rekomendowanych w ramach ogólnokrajowego systemu rekomendacji programów profilaktycznych
o naukowo potwierdzonej skuteczności. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
zakwalifikowała Miasto Koszalin do Ogólnopolskiej Sieci Gmin Wiodących w dziedzinie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych.

