WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2007 ROKU
Zadanie

Metody realizacji

I. Zwiększanie dostępności pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu,
współuzależnionych i DDA

Ilość osób

Finansowanie działalności Miejskiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia.
Poradnia realizowała kompleksowe programy terapeutyczne (porady diagnostyczne,
psychoterapię indywidualną i grupową) ponadto gwarantowała pacjentom dostęp do
specjalistycznych świadczeń (konsultacje psychologiczne, seksuologiczne, psychologa
klinicznego, prawnika, indywidualne świadczenia zapobiegawczolecznicze, pomoc
medyczna). Zapewniona była pomoc pracownika socjalnego (wywiady, interwencje i praca
socjalna). W programach terapeutycznych stosowano równolegle leczenie indywidualne i
grupowe, oddziaływania korekcyjnoedukacyjne wobec osób uzależnionych stosujących
przemoc w rodzinie były realizowane równolegle z programem terapii uzależnienia wobec
osób, u których zdiagnozowano problem. Poradnia udzielała również wsparcia i pomocy dla
osób współuzależnionych DDA i ofiar przemocy.
Dofinansowanie programów terapeutycznych realizowanych przez niepubliczne
i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dla osób uzależnionych,
współuzależnionych i DDA.

Wskaźniki
Realizatorzy

566 w tym 1 MPTUiW
343
uzależ.
214
współuzal.

2383 w tym
1165
uzależ
1228
współuzal.

5 ZOZ
w tym
1 SPZOZ
4 NZOZ

usługi

Koszt

Inne

GPPiRPA

(NFZ, UE)

5 353 porady
terapeutyczne
325 porady
specjalistyczne
konsultacje
badania

602 290 115 589

7 progr. terapeu
obozy/maratony
porady,
konsultacje,
terapie

388 734

1 053 500
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I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu, współuzależnionych i DDA

Dofinansowano zatrudnienie na umowę zlecenie 2 prawników i 2 psychologów udzielających
porad i pomocy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych w punktach informacyjno –
konsultacyjnych MOPS. Specjaliści pełnili dyżury raz w tygodniu po 2 godziny w okresie od
26.03 do 30 listopada 2007 r.
Kontynuowano projekt „Lokalne koalicje trzeźwości” które działały na rzecz zwiększenia
dostępności profesjonalnej diagnozy dla osób bezdomnych pijących alkohol w sposób
szkodliwy i ryzykowny. W ramach realizacji projektu zatrudniono terapeutę uzależnień, który
w okresie od kwietnia do sierpnia 2007 r. objął pomocą 35 osób z czego terapię podjęło 9
osób. Terapeuta udzielił 72 konsultacji pracownikom socjalnym w sprawie uzależnionych
klientów.
Wspomagano prace Zespołu ds. Lecznictwa i Pomocy Rodzinie GKRPA, który motywował
do podjęcia działań w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym i/lub przemocy. Z
pomocy specjalistów skorzystało 2 767 osób, zmotywowano 243 osoby uzależnione do
podjęcia leczenia oraz 562 członków rodzin , udzielono 120 osobom konsultacji na temat
choroby alkoholowej, 323 osobom udzielono wsparcia z zakresu przemocy. Do Sądu
przekazano 485 spraw. Na dyżury terapeutów zgłosiło się 219 osób. Sfinansowano badań i
sporządzenia opinii w przedmiocie uzależnienia przez 3 biegłych sądowych. Biegli sądowi –
psychiatra i psycholodzy przebadali 200 osób i sporządzili 200 opinii.
Wspomaganie działalności różnorodnych form i grup samopomocowych oraz klubów
abstynenta.

349

6 punktów

porady
motywowanie

7 000

MOPS

35

1 MOPS

konsultacje
porady

4 000

MOPS

2 767

2 jednostki

443 uzależ

GKRPA
GCPU

porady
konsultacje
badania/opinie
motywowanie

w budż.
GCPU
58 973

9 000

2 kluby

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy
alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

Finansowanie działalności jednostki organizacyjnej miasta –Ośrodka Terapii Dzieci
i Młodzieży z Rodzin Alkoholowych PZOZ. Instytucja ta zajmuje się świadczeniem usług
zdrowotnych dzieciom i młodzieży z rodzin alkoholowych oraz ich rodzicom,
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, a także udziela pomocy psychologicznej i
pedagogicznej. Poza pracą terapeutyczną Ośrodek organizował i prowadził warsztaty
psychoedukacyjne dla rodziców tzw. „SZKOŁĘ RODZICÓW” oraz szkolenia dla pracowników
instytucji zajmujących się dziećmi. Głównym celem działalności Ośrodka jest:
 świadczenie usług zdrowotnych dzieciom i młodzieży z rodzin alkoholowych oraz ich
rodzicom: udzielanie porad i konsultacji psychologicznych, udzielanie porad i konsultacji
psychiatrycznych, diagnoza problemów dzieci, młodzieży i rodziców, terapia psychologiczna
dzieci, młodzieży i rodziców, terapia farmakologiczna zaburzeń psychicznych dzieci,
młodzieży i rodziców,
 udzielanie pomocy pedagogicznej dzieciom,
 świadczenie usług zdrowotnych młodzieży pijącej w sposób ryzykowny oraz uzależnionej od
alkoholu,
 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: terapia ofiar przemocy, składanie wniosków do
prokuratury o wszczęcie postępowania wobec sprawców przemocy,
 udzielanie konsultacji przez pracownika socjalnego,
 inspirowanie, opiniowanie oraz koordynowanie programów profilaktycznych adresowanych
do dzieci i młodzieży,
 organizowanie szkoleń dla pracowników instytucji zajmujących się dziećmi i rodziną.

726

1 OTDiM

GCPU
GKRPA

2324 wspó
200 opinii biegłych 41 600

286 dzieci
440
rodziców

porady psychol.,
7 000
mityngi, zajęcia
klubowe
322 świadczenia
746 564
psychiatryczne
1 800 konsultacji
psychologa
2097 indywid.
terapii
Terapia grupowa
Sytemowa terapia
rodzinna
118 badań
psychologa

1 812

5 856
NFZ
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III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej . Udzielanie rodzinom, w których
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdz. występują problemy alkoholowe,
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pomocy psychospołecznej i prawnej, a
pozalekc. zajęć sportowych, a także dożywiania dzieci uczestniczących
w szczególności ochrony przed
w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i

Dofinansowanie świetlic socjoterapeutycznych istniejących przy szkołach oraz placówkach
opiekuńczo – wychowawczych, które podejmowały działania w zakresie pomocy dzieciom
wywodzącym się z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy.
Finansowanie
programu
„ Udział
specjalistów
w
interwencjach
domowych
w przypadkach stosowania przemocy domowej” . Zespół interdyscyplinarny w składzie
funkcjonariuszy Policji i psychologów dokonał łącznie 173 interwencji domowych, 50
wspólnych służb interwencyjnych oraz 108 dyżurów, sporządził 42 NK. Program był
realizowany w okresie od czerwca do listopada 2007 r.
Rozszerzenie oferty pomocy na rzecz osób doświadczających przemocy. Dofinansowanie
innych nowatorskich programów z zakresu przeciwdziałania przemocy i rozwiązywania
problemów alkoholowych:
 zakup ulotek informacyjnych z zakresu przemocy domowej. Ulotki udostępniono
mieszkańcom miasta Gdańska w instytucjach zajmujących wsparciem osób doznających
przemocy,
 „Bal seniora”, gdzie prowadzono działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 projekt „Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców”. Efektem było zwiększenie
umiejętności wychowawczych.
Działalność podstawowa jednostki organizacyjnej miasta – PZOZ Gdańskie Centrum
Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu. Placówka ta oprócz świadczeń zdrowotnych inicjuje,
opracowuje i koordynuje realizację programów profilaktycznych oraz pozyskuje środki unijne
na działania w zakresie profilaktyki uzależnień. Podjęto m.in. następujące działania:
 udzielono 1 593 świadczenia zdrowotne, którymi objęto 431 osób,
 wsparto 6 programów profilaktycznych realizowanych przez młodzież, w których
uczestniczyło 891 bezpośrednich odbiorców oraz nagrano płyty młodzieżowych kapel,
 prowadzono pracę środowiskową na ulicy i w dzielnicach wysokiego ryzyka celem
zapobiegania aspołecznym zachowaniom dzieci i młodzieży: program profilaktyczno
interwencyjny „ Ulica” (ok. 600 spotkań i porad indywidualnych, 80 osób w stałym kontakcie,
1 500 uczestników imprez, 3 000 ulotek), program alternatyw (112 uczestników, festyny
rodzinne i osiedlowe imprezy sportowe (22 imprezy, 3 000 osób), 2 kluby młodzieżowy
Street Life na terenie Letnicy i Śródmieścia (46 uczestników, 32,5 godz.x3/tydzień),
 w ramach działalności informacyjnej i edukacyjnej przeprowadzono 5 społecznych
kampanii, w których uczestniczyło 1350 uczniów, 94 kierowców, ok. 600 motocyklistów, 163
sprzedawców z 61 sklepów, 10 dyskotek, ok. 300 000 odbiorców pośrednich,
 zorganizowano 5 konferencji z zakresu problematyki uzależnień oraz metod pracy
z dziećmi i młodzieżą (udział ok. 490 osób, 19 wykładów, 31 warsztatów, panele
i prezentacje, ok. 30 godz.),
 szkolenia, konsultacje, superwizje (5 spotkań, 25 uczestników),
 konkurs na dofinansowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz wypoczynku dzieci
i młodzieży – 283 programy, ok. 8 000 dzieci, 117 placówek,
pozyskanie środków unijnych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji
Programu Młodzież na realizację projektu „Letnica – dla wszystkich dzielnica”.

812 dzieci
80 dzieci

26 placówek
3 placówki

26 programów
3 placówki

210 000

985 w tym

6 psychol.
1 KMP
(16 policjan.
60 dzielnic.)

interwencje
poradnictwo
NK

39 960

337 dzieci

232

1 MOPS

10 000

Szkoły

MOPS

8 800 ulotek
informacja
edukacja
12 rodziców

7 017
bezp.
310 000
pośr.
431

6 osiedl.
młodzież.
drużyn
sportowych

programy prof.
akcje medialne i
informacyjne

1 593
2 kluby
młodzieżow świadczenia
Street Life zdrowotne

1 056 528

27 325
NFZ
4 927 Eu
12 000

483
placówki,
2000 płyt
sklepy,
organizacje 22 imprezy
5 społecznych
kampanii

3

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdz. narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekc.
zajęć sportowych, a także dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo
wychowawczych i socjoterapeutycznych

Dofinansowano
programy
profilaktyczne
obejmujące
działaniami
opiekuńczo
wychowawczymi, informacyjnymi oraz edukacyjnymi dzieci i młodzież z rodzin
dysfunkcyjnych, zagrożonych uzależnieniami (kluby i grupy profilaktyczne).
Dofinansowano profilaktyczne zajęcia sportowe i kulturalne
promowano zdrowy styl życia, ukazywano alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego.
Dofinansowano programy skierowane do rodziców realizowane przez placówki oświatowe,
opiekuńczowychowawcze i inne, w ramach których około 430 rodziców skorzystało z porad i
konsultacji mających na celu wzmocnienie ich kompetencji wychowawczych oraz wsparcie w
trudnych sytuacjach w kontaktach z dziećmi.
Dofinansowano pogram „Bez strachu, agresji, bezpiecznie” realizowany przez Straż
Miejską, w którym wzięło udział 16 105 uczniów gdańskich szkół.
Sfinansowano dożywianie dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych.
Dofinansowano formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych objętych
różnorodnymi formami pomocy psychologicznej, z tej formy pomocy skorzystało 867 dzieci.

2433
dzieci

66 placówek

75 projektów

6355

89 placówek

131 projektów

430
rodziców

13 placówek

13 projektów

16 105
dzieci
2463

100
placówek
74

1 program

867 dzieci
w tym
579 szkoły
288 MOPS

37 placów.
1 MOPS

1409 987 Szkoły
placówki
SM

83 projektów

190 000

39 projektów

280 000
w tym:
160 000
120 000

Szkoły i
placówki
szkoły
MOPS

Zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin alkoholowych. MOPS zakupił i wydał 1000
w dniu 27.12.2007 r. 1000 paczek dla dzieci z rodzin alkoholowych i bezdomnych.
Dofinansowanie programów profilaktyki Irzędowej i II rzędowej, adresowanych do dzieci i 1507
w tym
dorosłych: „ Pozapozy” , „ Planeta marzeń” , „ Podziel się domem” , „ Niebieskie wakacje” .

1 MOPS

1000 paczek

98 134

MOPS

1 MOPS

4 projekty

28 000

MOPS

Dofinansowanie i finansowanie szkoleń oraz kursów dla pracowników jednostek miejskich
realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
(funkcjonariuszy policji, pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, członków GKRPA).
Przeprowadzono badania dot. problemów alkoholowych i zjawiska przemocy w rodzinie:
 przeprowadzenie badania ankietowego nad używaniem alkoholu, narkotyków i tytoniu przez
uczniów gdańskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pn. „ESPAD” zgodnie z
metodologią i standardami Europejskiego Programu Badań Ankietowych w Szkołach (1012
ankiet, 514 w 29 klasach gimnazjalnych i 498 w 24 klasach ponadgimnazjalnych),
 przeprowadzenie badania socjologicznego wśród mieszkańców Gdańska dotyczącego
diagnozy problemu alkoholowego i przemocy w rodzinie, z wyszczególnieniem osób
korzystających z pomocy społecznej pn. „Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w
rodzinie” (1 119 ankiet).
Zabezpieczenie środków finansowych na projekty unijne z zakresu profilaktyki alkoholowej i
uzależnień od alkoholu. Pozyskanie środków unijnych (4 927,15 euro) z Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Młodzież na realizację projektu „Letnica – dla
wszystkich dzielnica”.
Współudział w organizacji debaty dotyczącej „Nowoczesnych metod działania na rzecz
usuwania następstw nadużywania alkoholu oraz izolowania osób zakłócających porządek w
mieście lub znajdujących się w okolicznościach zagrażających ich życiu i zdrowiu” i opłacenia
udziału specjalistów.

8 placówek

64 wnioski

2 131

2 jednostki
badawcze

2 badania w
terenie

30 000

Szkoły
Sklepy

46

1 GCPU

1 klub
młodzieżowy

8 846

GCPU
WSS

30

9 placówek

1 debata

956 dzieci
61

10 410

MOPS
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profilaktycznej działalności
informacyjnej i edukacyjnej

osób III. Prowadzenie
i

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń
fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

 dofinansowano wydania Nowego Kuriera Nadbałtyckiego,
 aktualizacja i dodruk „Procedury Pomocy dziecku Krzywdzonemu”,
 współudział w kampanii ogólnokrajowej „ Ciąża bez Alkoholu” w postaci ekspozycji i druku
citylightów pt. „Nie piję za jego zdrowie” oraz organizacji konferencji z udziałem specjalistów,
 współudział w kampanii ogólnokrajowej „ Kieruję pojazdem nie piję alkoholu  jestem
sobą” poprzez zakup i rozwieszenie przy drogach wjazdowych/wyjazdowych banerów
promujących trzeźwość kierowców,
druk i dyspozycja zakładek do książki o tematyce profilaktycznej zaprojektowanej przez
dzieci szkół podstawowych pt. „ Darzysz miłością – uczysz trzeźwością” ,
 druk i ekspozycja banerów na Dzień Dziecka pt. „ Dzisiaj jest nasz dzień. Mamo, Tato
bądźcie trzeźwi” .
Dofinansowano 45 projektów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
realizowanych przez 36 organizacji pozarządowych, z których skorzystało ok. 25 000 osób.
Organizacje pozarządowe:
 zrealizowały 1 projekt z elementami terapeutycznymi z zakresu pomocy osobom
uzależnionym, współuzależnionym oraz doświadczającym przemocy obejmujący konsultacje,
motywowanie do podjęcia leczenia, terapię indywidualną i grupową,
 udzielały informacji w ramach 5 punktów konsultacyjno – informacyjnych. 4 organizacje
objęły pomocą 2 251 osób. Klienci głównie zgłaszali się z powodów problemów
wychowawczych, przemocy w rodzinie, konfliktów małżeńskich wynikających często
z uzależnienia współmałżonka. Podczas konsultacji na podstawie diagnozy sytuacji ustalano
plan pomocy i kierowano osoby do specjalistycznych placówek terapeutycznych.
 prowadziły dwa kluby abstynenta, które podejmowały szereg działań w celu: wsparcia
psychicznego osób uzależnionych w pracy nad sobą, pomocy w rozwiązywaniu problemów
osobistych, rozwoju duchowego w oparciu o wartości chrześcijańskie i filozofię AA, rozwoju
umiejętności zabawy, nauki alternatywnego do picia sposobu spędzania czasu wolnego,
integracji członków Klubu i ich rodzin. Ilość osób, które skorzystały z oferty kluby abstynenta
szacują łącznie na około 9 000.
 zrealizowały 9 projektów dotyczących udzielania rodzinom, w których występują problemy
alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie, w tym poprzez uruchomienie poradnictwa w tym zakresie. Z tej oferty skorzystało
ok. 2 644 osoby (w tym 100 dzieci).
 zrealizowały 28 projektów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dla
dzieci i młodzieży stanowiących alternatywę dla uzależnień od alkoholu i narkotyków. W
ramach projektów podejmowane były działania sportowe (zapasy, żeglarstwo, kajakarstwo,
pływanie, lekka atletyka, piłka nożna, kick boxing, sporty motorowodne, wspinaczka),
teatralne, muzyczne, kulturoznawcze, modelarskie, organizowano obozy wyjazdowe, świetlice
profilaktyczne, festiwale muzyczne, koncerty, festyny, kluby dla młodzieży.
Użyczenie samochodu organizacji pozarządowej Caritas Archidiecezji Gdańskiej w celu
dowozu dzieci i młodzieży na zajęcia sportoworekreacyjne i profilaktyczne, dowozu
niepełnosprawnych uczestników warsztatów do zakładów pracy i instytucji oraz dowożenia
żywności z programu PAED dla rodzin i placówek opiekuńczowychowawczych.

30 000

9 placówek

6 wydań
14 banerów,
50 plakatów,
860 procedur,
1000 zakładek
15 citylight

19 805

CPU
MPTUiW
GKRPA

25 000

36 NGOs
organizacji

45 projektów

564 000

150 000

83

1 ngos

1 projekt

20 000

2 251

4 ngos

5 projektów

51 000

9 000

2 kluby

2 projekty

30 000

2 644
w tym 100
dzieci

9 ngos

9 projektów

85 000

4 411
w tym
2 525
dzieci,
1886
dorosłych
370
w tym
120 dzieci

25 ngos

28 projektów

378 000

6 instytucji
placówki

dowóz żywności
dowóz
uczestników



16 000
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IX. Rezerwa

VIII. Wspomaganie prac
Gminnej
Komisji
Rozwiązyw. Problemów
Alkohol.

V. Prowadzenie kontroli zasad i
warunków korzystania z zezwoleń na
sprzedaż i podawanie napo nap
alkoholowych

nie
kontrole
Diagnozowanie stanu przestrzegania przepisów Ustawy na terenie Gdańska przez placówki 1 500
1 SM
wydatkow
informacja
handlowe w sezonie letnim ze szczególnym uwzględnieniem punktów sezonowych. Straż
ano 5 000
pouczenia
Miejska wykonała zadanie w ramach środków własnych.
103 kontrole (w
Zespół ds. Kontroli Punktów Sprzedaży i Przepisów w Zakresie Obrotu Napojami 98
98

Alkoholowymi działający w ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
placówek tym 8 nocnych)
2 wnioski do SG
Alkoholowych, przeprowadził kontrole sklepów, barów i restauracji. Najczęstsze
2 wnioski do
nieprawidłowości i zaniedbania to brak wywieszek o szkodliwości spożywania alkoholu, brak
KMP
zezwolenia i/lub zaświadczenia o opłacie w miejscu sprzedaży, brak do wglądu zgody PMG
informacje
na przedłużoną sprzedaż. Referat Handlu przeprowadził 8 kontroli.
Wydano ogółem 2069 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 1139 dla placówek 1 039
2069 zezwoleń
1039

detalicznych (piwo 451, wino – 353, wódka – 335), 437 dla placówek gastronomicznych
placówek
(piwo 198, wino – 15, wódka – 123) 493 jednorazowych i 1 na wyprzedaż alkoholu. Wygasło
336 zezwoleń z powodu braku wpływu opłat. Z limitu 800 punktów sprzedaży napojów
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży wykorzystano 702. Z limitu 500 punktów sprzedaży tych napojów
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wykorzystano 329.
nie
VI. Podejmowanie interwencji w związku Zgodnie z informacjami z Referatu Handlu UMG w 2007 r. 13
3 jednostki 13 wystąpień
wydatkow
z naruszeniem przepisów określonych sporządzono 13 wystąpień do Policji i Straży Miejskiej
ano 500
w art. 13¹ i 15 ustawy oraz (zakłócenie ładu i porządku), jednak nie wszczęto żadnego
występowanie przed sądem
w postępowania
administracyjnego dotyczącego cofnięcia
charakterze oskarżyciela publicznego
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
VII.
Wspomaganie
zatrudnienia Zdiagnozowanie zapotrzebowania na działalność CIS oraz 1544
1 ośrodek
badanie
45 000
socjalnego poprzez organizowanie i poznanie opinii mieszkańców Gdańska na temat tej formy
badawczy socjologiczne
finansowanie
centrów
integracji pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
społecznej
Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie
dorosłych mieszkańców Gdańska.
1 Komisja
opiniowanie
94 649
Zapewniono środki finansowe na etaty w zakresie obsługi Komisji (58 972,47 zł w budżecie 371
(18 osób
wniosków
GCPUoA), płace członków Komisji oraz szkolenia. W 2007 r. odbyło się 36 posiedzeń,
3 zespoły)
zaopiniowano 809 zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych, z pomocy
inicjowanie
specjalistów skorzystało 2 767 osób, zmotywowano 243 osoby uzależnione do podjęcia
1,5 etatu do działań profil.
leczenia oraz 562 członków rodzin, udzielono 120 osobom konsultacji na temat choroby
obsługi
alkoholowej, 323 osobom z zakresu przemocy. Do Sądu przekazano 485 spraw. Na dyżury
Zespołu ds.
kontrole, wizytacje
terapeutów zgłosiło się 219 osób. Przeprowadzono 54 wizytacje programów profilaktycznych i
Lecznictwa
socjoterapeutycznych. Przeprowadzono kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
udział w pracach
Realizowano nowatorskie programy profilaktyczne na Dzień Wagarowiczalist do sprzedawcy,
zespołów, komisji
na Dzień Dziecka konkursy w szkołach, opracowano logo Komisji.
1 organizac. 1 samochód
84 877
Dokonano zakupu inwestycyjnego  samochodu osobowego z przeznaczeniem na 4 000
realizację zadań w zakresie udzielania pomocy w naturze dzieciom wychowywanym w w tym
rodzinach z problemem alkoholowym oraz doświadczającym przemocy w rodzinie. Samochód 3 000
ten użyczono na 3 lata organizacji pożytku publicznego Fundacji Pomocy Społecznej na dzieci
Rzecz Dzieci „Pan Władek”. W okresie od 28 sierpnia do 31 grudnia 2007 r. przewieziono
ponad 31 ton produktów spożywczych, 50 europalet oraz ok. 48 444 sztuk wyrobów
spożywczych (pizza, paczki świąteczne, słodycze).
Tabela Nr 1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku za 2007 roki

SM

GKRPA
KMP
SM

WGK

KMP
SM

MOPS

GKRPA
GCPU
WSS

40 000
WPR
Fundacja
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ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE, REALIZACJA PROGRAMÓW W LATACH 2005  2007

Rok
2005

nowe inicjatywy
§

Modernizacja budynku na potrzeby osób doświadczających przemocy CIK
PCK
§ Finansowanie Klubów Integracji Społecznej
§ Przygotowanie gabinetu ginekologicznego dla dzieci
§ Przygotowanie pokoi przystosowanych do przesłuchań dzieci
2006
§ Uruchomienie Miejskiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
§ Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
§ Zakup samochodu na potrzeby osób uzależnionych i współuzależnionych, w
tym dzieci z rodzin alkoholowych i niepełnosprawnych
2007
· Zwiększenie udziału Miasta Gdańska w ogólnopolskich kampaniach: „Ciąża
bez alkoholu” „Kieruję pojazdem nie piję alkoholu  jestem sobą”, „STOP 18”
· Zwiększenie kontroli i wizytacji placówek handlowych, wprowadzenie kontroli
nocnych
· Zwiększenie współpracy interdyscyplinarnej w zakresie tworzenia i realizacji
GPPiRPA
· Przygotowanie i realizacja procedury postępowania wobec osób
nietrzeźwych doprowadzanych do Pogotowia Socjalnego dla Osób
Nietrzeźwych
· Przeprowadzenie badania ESPAD
· Uruchomienie portalu profilaktycznego www.gcpu.pl
· Pozyskiwanie dodatkowych środków na realizację zadań GPPIRPA
Tabela Nr 2. Zestawienie porównawcze, realizacja programów w latach 2005  2007ii

Ilość odbiorców
bezpośrednich
67 109

Ilość
realizatorów
270

Koszt w PLN

69 371

310

5 004 480

122 315

520

5 977 384

5 143 357
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ANALIZA, WNIOSKI
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Uwidacznia się tendencja wzrostowa ilości spożywanego alkoholu, a szczególnie czystego alkoholu na jednego mieszkańca. Ponadto widoczna
jest zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych – wzrost spożycia piwa oraz wzrost spożycia napojów spirytusowych. Jednocześnie należy
podkreślić uwidaczniający się spadek cen mocnych alkoholi (spirytusowe) przy jednoczesnym wzroście cen alkoholi słabszych (wina i piwa). Zatem,
pomimo porównywalnej ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych, faktyczna dostępność napojów alkoholowych, szczególnie
wysokoprocentowych, wzrasta.
Dzieci i młodzież są głównymi adresatami zadań inicjowanych w ramach GPPiRPA. Analiza ilościowa wskazuje na utrzymywanie się stałego
trendu wzrostu liczby dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych i pozaszkolnych programach profilaktycznych. Jako wsparcie programów
edukacyjnych, rozwinął się nurt zajęć sportowych. Analiza jakościowa wskazuje jednak na brak systemowego podejścia do działań
profilaktycznych. Bardzo duża liczba realizowanych programów nie posiada potwierdzonej skuteczności działania, spowodowanej brakiem
ewaluacji i działań monitorujących. Niedostatecznie rozpowszechnione i zbyt mało dostępne są programy profilaktyczno–interwencyjne dla
upijającej się młodzieży. Rozwinął się system świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczowychowawczych. Problemem jest brak jednoznacznych
podstaw prawnych określających funkcjonowanie świetlic.
Wzrosła liczba pacjentów leczonych z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu i jednocześnie zwiększyła się ilość
placówek lecznictwa odwykowego. Gdańskie placówki spełniają wymagane standardy  mają odpowiedni program terapeutyczny oraz
wykwalifikowany personel. Uwidacznia się jednak brak zaangażowania środowiska medycznego POZ w działania profilaktyczne skierowane do
osób pijących szkodliwie i ryzykownie (testy przesiewowe).
Rośnie liczba zgłoszonych ofiar przemocy w rodzinie, jednak tendencji tej nie należy wiązać z narastaniem skali zjawiska przemocy domowej, ale
z większą gotowością osób doznających przemocy do zgłaszania się po pomoc, zmianą postaw społecznych wobec problematyki przemocy,
zwiększeniem działań informacyjnoedukacyjnych i zwiększeniem dostępności pomocy. System przeciwdziałania przemocy jest rozproszony 
wymaga koordynacji w zakresie realizowanych ofert pomocy przez instytucję stricte p/przemocową. Należy dążyć do zwiększania skuteczności
interwencji służb w sytuacji przemocy domowej. Wciąż w Gdańsku zbyt mała ilość osób posiada certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zakresie
przeciwdziałania przemocy (zaledwie kilka osób).
Prowadzone są na szeroką skalę działania edukacyjne zmierzające do zmiany postaw mieszkańców Gdańska wobec problematyki alkoholowej,
min. poprzez miejskie kampanie społeczne: „Kieruj bez procentów” i „Młodość bez procentów”, „Być Ojcem”, „Być Matką”. W ramach kampanii
prowadzone są liczne szkolenia, akcje plakatowe i medialne. Ponieważ są one coraz bardziej widoczne i trafiają ze swymi hasłami do coraz
szerszego kręgu odbiorców należy mieć nadzieję, że zaowocują w przyszłości takimi efektami jak mniejsza liczba kierowców prowadzących pojazdy
po spożyciu alkoholu, ograniczenie dostępu nieletnich do alkoholu czy większe zainteresowanie rodziców w doskonaleniu swoich umiejętności
rodzicielskich.
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych we wszystkich kategoriach zezwoleń utrzymuje się na podobnym poziomie, co należy uznać za
korzystną informację w kwestii ograniczenia dostępności napojów alkoholowych.
Na terenie Miasta Gdańska zwiększono działania kontrolne w zakresie prowadzenia kontroli zasad i warunków korzystania z zezwoleń na
prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.

Opracowały: Joanna Buchholc, Jolanta Meller

i
ii

Źródło: opracowanie własne WSS na podstawie sprawozdań jednostek realizujących poszczególne zadania
Źródło: opracowanie własne WSS
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