
UCHWAŁA NR XX/427/12
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia raportu Prezydenta Miasta Katowice z wykonania Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2011r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
/Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm./ oraz § 1 uchwały nr LXVI/1335/10 Rady Miasta Katowice z dnia                            
25 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok 

RADA MIASTA KATOWICE 
uchwala: 

§ 1. Przyjąć raport Prezydenta Miasta Katowice z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2011 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice 

Arkadiusz Godlewski
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I. Cele Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok: 

 

a)    zapobieganie używaniu środków narkotykowych, 

b) ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania  

       środków narkotykowych. 

 

Zgodnie z preambułą do Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok 

oraz z preambułą do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2011 rok, programy te podlegały współrealizacji. 

 

Zadania Programu :      
   

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem poprzez: 

 

a) wspomaganie grup terapeutycznych oraz grup wsparcia dla osób uzależnionych  

i zagrożonych uzależnieniem: 

 

prowadzone przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział                                    

w Katowicach przy  ul. Warszawskiej 19 

            -  grupa zapobiegania nawrotom w uzależnieniu  ( 156 godzin zajęć, 79 osób) 

- program wczesnej interwencji FreD  ( 160 godzin konsultacji, 124 osoby; 112 

godzin pracy grupowej, 42 osoby  ) 

 
- Program pt. „Alternatywa” mający na celu zwiększenie  motywacji osób 

nadużywających substancji psychoaktywnych (w tym leków) do zerwania                

z nałogiem, poprowadzony przez Stowarzyszenie Aktywnych Niepełnosprawnych      

i Seniorów „SANIS”.  Dwa cykle zajęć (każdy z nich trwał 32 godz.)                           

w programie wzięło udział łącznie 30 osób.  

 
            - „Klub samopomocowy dla rodziców i dzieci uzależnionych od narkotyków 

    Rodzice dzieciom – dzieci rodzicom” przy ul. Dudy Gracza prowadzony  przez 

           Parafię Ewangelicko - Augsburską w Katowicach, ul. Warszawska 18: 4 sesje  

terapeutyczne (w każdej sesji brało udział średnio 10 osób) oraz 4 spotkania grupy 

samopomocowej ( w każdym spotkaniu brało udział średnio 9 osób) 

 

 b) wspieranie działalności punktów informacyjno - konsultacyjnych z zakresu  

 problemów narkotykowych: 

 
          -   Punkt konsultacyjny dla młodzieży eksperymentującej lub uzależnionej od 

 środków psychoaktywnych oraz dla rodziców i wychowawców  prowadzony 

 przez   Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Katowicach 

 przy ul. Warszawskiej 19  

  - udzielanie informacji i poradnictwo (330 godzin, 240 osób) 

  - psychoterapia indywidualna i rodzinnej ( 440 godzin, 240 osób), 

  -grupa psychoedukacyjna dla rodziców osób eksperymentujących                                         

    lub  używających narkotyków pn. „Wiedzieć więcej … działać skuteczniej...”  

   (112 godzin konsultacji z rodzicami, 125 osób; 66 godzin zajęć grupowych, 65  

   osób) 

                                                    

-  program „Obecność  z, przy, obok drugiego człowieka – szerzenie profilaktyki 

 uzależnień, pomoc osobom uzależnionym i  narażonym na uzależnienie oraz ich 

 rodzinom” prowadzony przez Wspólnotę Dobrego Pasterza przy ul. Opolskiej 9: 
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 - 133 dyżury w Punkcie Pomocy Kryzysowej przy ul. Opolskiej 9a, 30 wyjść na 

ulicę,  28 spotkań w szpitalu dla chorych na HIV/AIDS, 883 osób (mieszkańców 

Katowic)  objętych działalnością profilaktyczną 

 

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

psychospołecznej i prawnej poprzez: 

 

a) wspieranie organizacji pozarządowych realizujących taką pomoc 

 

      - dotacja dla Wspólnoty Dobrego Pasterza (ul. Opolska 9), Polskiego Towarzystwa 

Zapobiegania Narkomanii Oddział w Katowicach ( ul. Warszawska 19)                    

oraz Rzymsko-Katolickiej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa (ul. Solskiego 

2), Parafii Ewangelicko-Augsburskiej (ul. Warszawska 18),  

 

b) Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w ramach 

jego statutowej działalności 

             - realizacja poprzez działania opisane w sprawozdaniu z realizacji Miejskiego 

 Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok  

 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej  

oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii,  

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-

rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych  

i socjoterapeutycznych, poprzez: 

 

a) prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci oraz klubów profilaktycznych  

      dla młodzieży,  

 

 ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
(realizowane równolegle w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki                                

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011r.) 

  

   ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  adresują 

swoją pomoc do dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat, uczęszczających do szkoły 

podstawowej lub gimnazjum, wywodzących się z rodzin kwalifikujących się do 

pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo – 

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności z rodzin 

ubogich, rozbitych, niepełnych, niezaradnych bądź zagrożonych wykluczeniem 

społecznym lub uzależnieniami. 

 Mają one na celu utrzymanie dziecka w jego naturalnym środowisku poprzez 

wsparcie funkcji opiekuńczych rodziny. W zakresie potrzeb bytowych zgodnie  

ze standardem usług obejmują zadania takie jak: pobyt dzieci w placówkach  

w godzinach popołudniowych, zapewniając wychowankom w tym czasie poczucie 

bezpieczeństwa i właściwe warunki do odpoczynku, życia społecznego i nauki przez  

5 dni w tygodniu; wyżywienie składające się  z dwóch posiłków dziennie. 

 Głównym celem powyższych oddziaływań jest efektywne przygotowanie dziecka do 

samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu m. in. poprzez nabycie 

praktycznych umiejętności życiowych i społecznych przy jednoczesnym wsparciu 

rodziny w formie pracy socjalnej oraz poradnictwa psychologiczno – 

pedagogicznego.  
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 Nazwa, numer i adres Świetlicy Liczba dzieci, które 

skorzystały       z placówki 

(narastająco) 

Świetlica Środowiskowa Nr 1, ul. Orkana 7a 21+2* 

Świetlica Środowiskowa Nr 2, ul. Powstańców 3 48+18* 

Świetlica Środowiskowa Nr 3, ul. Gliwicka 74 41+12* 

Świetlica Środowiskowa Nr 4, ul. Świdnicka 35 47+5* 

Świetlica Środowiskowa Nr 5, ul. Czecha 2 34+7* 

 191+44*  

*liczba półkolonistów – uczestników programu „Udane wakacje 2011” 

 
     ŚRODOWISKOWE KLUBY MŁODZIEŻOWE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY 

SPOŁECZNEJ  (realizowane równolegle w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki                       

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011r.) są kontynuacją pracy 

socjoterapeutycznej Świetlic Środowiskowych. Kluby przeznaczone są dla młodzieży 

w wieku 13-18 lat, absolwentów szkoły podstawowej, uczniów gimnazjum i szkół 

ponadgimnazjalnych wywodzących się z rodzin kwalifikujących się do pomocy 

społecznej z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych                    

i prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności z rodzin ubogich, 

rozbitych, niepełnych, niezaradnych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym 

lub uzależnieniami. 

 Kluby działają w godzinach popołudniowych 5 dni w tygodniu. Cele i zadania 

Klubów są tożsame z zadaniami Świetlic Środowiskowych. 

 

 

Nazwa, numer i adres Klubu 

Liczba dzieci, które 

skorzystały z placówki 

(narastająco) 

Środowiskowy Klub Młodzieżowy Nr 1, ul. Orkana 7a 13 

Środowiskowy Klub Młodzieżowy Nr 2, ul. Krakowska 138 25 

RAZEM 38 

 

 

      Świetlice Środowiskowe i Środowiskowy Klub Młodzieżowy prowadzone przez 

organizacje pozarządowe na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

(realizowane równolegle w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki                                     

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011r.) 

 

Lp

. 
Nazwa i adres placówki 

Przez kogo 

prowadzona 

Liczba 

miejsc 

Liczba 

dzieci/młodzieży, 

które skorzystały 

z placówki 

(narastająco) 

1. 

Świetlica Socjoterapeutyczna 

(typu specjalistycznego) 

ul. Morcinka 19 a, Katowice 

Fundacja dla Ludzi 

Potrzebujących 

Pomocy GNIAZDO 
40 55 
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2. 

Młodzieżowy Klub 

Wspierania Rozwoju 

Osobistego (typu 

specjalistycznego) 

ul. Morcinka 19 a, Katowice 

Fundacja dla Ludzi 

Potrzebujących 

Pomocy GNIAZDO 
15 17 

  

b) realizacja środowiskowych programów profilaktycznych, prowadzonych                  

 na terenie szkół, wg następujących założeń merytorycznych : 

  

 forma zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem różnych form oddziaływań                               

o charakterze sportowym, kulturalnym, zajęć wyrównawczych, w połączeniu 

z oddziaływaniami o charakterze psychologiczno–pedagogicznym i edukacyjno- 

informacyjnymi z zakresu profilaktyki uzależnień, adresowanych w pierwszej 

kolejności do dzieci zaniedbanych wychowawczo i mające na celu nawiązywanie 

współpracy z rodzicami,  

 

 realizowane przez współpracujące ze sobą instytucje ( np. szkoły, terenowe punkty 

pomocy społecznej, uczniowskie kluby sportowe, organizacje pozarządowe, poradnie 

psychologiczno – pedagogiczne),  

 

 koordynowane merytorycznie przez osobę wyznaczoną przez dyrektora szkoły                 

w której realizowany jest program;  

   

Programy realizowane w 52 szkołach, w zajęciach uczestniczyło  6.819 dzieci. 

 

Rodzaje zajęć: Ilość godzin 

sportowe 4.054 

dydaktyczno-wyrównawcze  3.616 

artystyczne 3.656 

terapeutyczno-pedagogiczne 2.624 

imprezy integracyjne 3.010 

komputerowe 1.179 

inne rodzaje zajęć  2.696 

Razem: 20.835 

 
zajęcia były prowadzone przez 492 realizatorów oraz 159 wolontariuszy. 

 

 

 

 

Kategorie problemów występujących u dzieci 

biorących udział w zajęciach: 

Liczba dzieci ze 

zidentyfikowanym 

problemem 

Dzieci, których rodziny korzystają z pomocy MOPS 1.698 

Dzieci z rodzin o nieprawidłowej sytuacji wychowawczej 1.794 

Dzieci wychowywane przez jednego rodzica 1.143 

Dzieci sprawiające problemy wychowawcze 1.663 
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Dzieci z trudnościami w nauce 2.360 

Dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, w tym 

zdrowotnymi 

990 

Dzieci wychowujące się w rodzinach zastępczych, 

placówek opiekuńczych 

234 

Dzieci  u których nie stwierdzono powyższych 

problemów 

2.005 

 Uwaga: powyższe dane z realizacji środowiskowych programów profilaktycznych 

powtarzają się w sprawozdaniu z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w 2011r.(ponieważ są realizowane równolegle w ramach 

tego Programu) 

 

c) prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych w formie pozalekcyjnych 

zajęć sportowych realizowanych poprzez uczniowskie kluby sportowe  

i uwzględniających następujące elementy: 

 

 włączanie w zajęcia sportowe dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji  

np. materialnej, rodzinnej, wychowawczej, 

 podjęcie współpracy ze szkołami w realizacji zadań wynikających z programów 

wychowawczych i programów profilaktyki szkolnej, 

 

W celu realizacji tego zadania Wydział  Sportu i Turystyki przekazał dotacje    

następującym Uczniowskim Klubom Sportowym : 

 

w rozdziale 85153-zwalczanie narkomanii 

Lp

. 
Nazwa organizacji adres 

Środki finansowe 

przyznane w 

ramach umowy 

dotacji 

1 UKS SOKÓŁ 22 ul. Wolskiego 3 12.500,00 

2 UKS ŻACZEK ul. Iłłakowiczówny 13 7.000,00 

3 UKS SPRINT ul. Przyjazna 7 A 22.000,00 

4 MKKS  GLORIA ul. Lubiny 9 15.000,00 

5 UKS DĄB 19 ul. Agnieszki 2 16.000,00 

6 UKS PiK ul. 3 Maja 42 9.000,00 

7 UKS JUNGA ul. Morawa 19 26.000,00 

8 UKS SOKÓŁ 43 ul. Brynicy 7 14.000,00 

9 UKS CARRAMBA ul. Tysiąclecia 68/37 10.000,00 

10 UKS „SP 27“ ul. Łętowskiego 18 48.900,00 

11 UKS 21 PODLESIE ul. Malczewskiego 1 10.000,00 

12 UKS SPARTAKUS ul. Bielska 14 3.000,00 

13 UKS SZOPIENICE  ul. 11-GO Listopada 13 30.000,00 
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14 UKS 4 ul. Trzech Stawów 10 47.000,00 

15 UKS PAŁAC MŁODZIEŻY ul. Mikołowska 26 12.000,00 

16 UKS MIKRUS ul. Karliczka 15 15.000,00 

17 UKS LIDER ul. Sportowa 29 24.000,00 

18 ZUKS GKS KATOWICE ul. Józefowska 40 24.000,00 

19 UKS KARLIK ul. Witosa 23 13.890,00 

20 MUKS NAPRZÓD JANÓW ul. Nałkowskiej 10 710 

 SUMA  360.000,00 

  

W zajęciach uczniowskich klubów sportowych brało udział około 1500  dzieci                                

i młodzieży. 

  

d) prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców  

w zakresie używania substancji psychoaktywnych: 

 

 Program Profilaktyczny w Dąbrówce Małej realizowany w postaci zajęć od 

poniedziałku  do piątku w godz. 15 – 18  dla 16 dzieci (łącznie 1.415 osobodni). 

Prowadzone były zajęcia podczas których dzieci z rodzin ubogich mogły 

bezpiecznie i twórczo spędzać czas wolny. Praca profilaktyczna koncentrowała 

się  nad czynnikami chroniącymi przed  używaniem środków psychoaktywnych.  

 

 program profilaktyczny „ANIOŁY Z MURCEK” realizowany przez Rzymsko-

Katolicką Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa (ul. Solskiego 8): zajęcia                  

w piątki i soboty podczas których realizowano pomoc w nauce, rozwój 

zainteresowań, profilaktykę uzależnień (w 28 spotkaniach  uczestniczyło łącznie 

61 dzieci w  tym 16 z frekwencją powyżej 50%)  

 

 program wychowawczo – edukacyjny w formie pieszych obozów wędrownych po 

Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w dniach 27.06.-01.07. oraz 08.08.12.08. 

2012r., zrealizowany przez Rzymsko-Katolicką Parafię Najświętszego Ciała                 

i Krwi Chrystusa (ul. Radockiego 251): 12 dzieci z rodzin o niskim statusie 

materialnym  i zagrożonych uzależnieniami 

 

 program edukacyjno-profilaktyczny „STOP dopalaczom” w 200 

jednogodzinnych zajęciach wzięło udział  5.128 uczniów (średnia z dokonanej 

przez nich oceny zajęć to 5,12  w skali 1 – 6) w 50 jednogodzinnych spotkaniach 

dla rodziców wzięło udział 1.379 osób (średnia z dokonanej przez nich oceny 

zajęć to 5,03 w skali 1 – 6) 

 

 program profilaktyczny dla podopiecznych Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci 

Osieroconych „KROPELKA” ( ul. Powstańców 26/2) w formie edukacji 

artystycznej -nauki tańca: uczestniczyło 14 dzieci  

 
 program profilaktyczny „CUKIERKI”  i warsztaty terapeutyczne realizowane                

w szkołach przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii (45 godzin 

zajęć, 758 uczniów uczestniczyło w zajęciach)  
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e) organizowanie dla różnych grup zawodowych konferencji lub szkoleń dotyczących 

 problematyki używania substancji psychoaktywnych,  

 

 konferencja pt. „Czy uda nam się ochronić dzieci i młodzież przed 

zagrożeniami współczesnego świata?” zorganizowana  z okazji 10 lecia 

środowiskowych programów profilaktycznych, w konferencji wzięło udział 

70 osób (głównie dyrektorzy i koordynatorzy ze szkół realizujących 

środowiskowe programy profilaktyczne), wydano publikację z wystąpieniami 

z konferencji  oraz artykuły poświęcone doświadczeniom profilaktyki              

w katowickich szkołach 

 omawianie problematyki osób uzależnionych oraz współpracy różnych 

podmiotów w ramach zespołów doradczych powołanych prze Prezydenta 

Miasta Katowice    

  

4. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób 

fizycznych,   służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii, poprzez: 

 

a) współfinansowanie lub finansowanie zadań stanowiących realizację Programu, 

poprzez udzielanie dotacji lub zlecanie zadań na podstawie ustawy prawo zamówień 

publicznych 
 

       Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Katowicach, ul. Warszawska 19,             

na realizację zadań:  

 „Punkt konsultacyjny dla młodzieży eksperymentującej lub uzależnionej od 

środków psychoaktywnych oraz dla rodziców i wychowawców”.           

 Na wykonanie ww. zadania przeznaczono środki w formie dotacji w wysokości                  

48 700,00  

 Wykonanie: 48 700,00 

 „Program profilaktyczny CUKIERKI” 

 Na wykonanie ww. zadania przeznaczono środki w formie dotacji w wysokości                  

4 410,00  

 Wykonanie: 4 410,00  
 

 „Szkolenie warsztatowe : narkomanii NIE” 

 Na wykonanie ww. zadania przeznaczono środki w formie dotacji w wysokości                  

7 890,00  

 Wykonanie: 7 890,00 
 

      Parafia Ewangelicko - Augsburska w Katowicach, ul. Warszawska 18, na realizację 

zadania „Klub samopomocowy dla rodziców i dzieci uzależnionych od narkotyków 

Rodzice dzieciom – dzieci rodzicom”  

 Na wykonanie ww. zadania przeznaczono środki w formie dotacji w wysokości                  

 3 000,00  

 Wykonanie: 3 000,00 

         

       Wspólnota Dobrego Pasterza w Katowicach, ul. Opolska 9, na realizację zadania: 

„Obecność jako pierwszy gest ku drugiemu człowiekowi – bycie z, przy, obok – 

szerzenie profilaktyki uzależnień, pomoc osobom uzależnionym i narażonym                 

na uzależnienie oraz ich rodzinom”. 

 Na wykonanie ww. zadania przeznaczono środki w formie dotacji w wysokości                      

36 000, 00. 

 Wykonanie: 36 000,00 

Strona 9
—————————————————————————————————————————————————————————
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b)  wzmacnianie kompetencji w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania 

      przemocy osób profesjonalnie zajmujących się pomaganiem, poprzez szkolenia 

      wybranych grup zawodowych, w tym w szczególności pracowników socjalnych, 

      zawodowych rodzin zastępczych, pracowników Domów Pomocy Społecznej, Domów   

      Dziecka 

- spotkanie robocze konsultantów ds. uzależnień z przedstawicielami Poradni 

 Leczenia Uzależnień oraz Polskiego Towarzystwa  Zapobiegania Narkomanii                 

w Katowicach. Zapoznano się z podejmowanymi działaniami na rzecz klientów            

z problemem uzależnienia, w tym uzależnienia od narkotyków; ustalono 

 możliwości i formy współpracy w zakresie świadczonej pomocy dla osób 

 uzależnionych i ich rodzin. 

 

5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych  

dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym oraz integrowanie  

ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej  

i kontraktu socjalnego poprzez działania realizowane przez Miejski Ośrodek 

Pomocy  Społecznej: 

 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej określa katalog, zasady oraz 

adresatów świadczeń pomocy społecznej. Art. 7 pkt 13 wyżej cytowane ustawy określa, 

że: „Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu […] 

narkomanii. 

 

Szeroki katalog form pomocy zawiera: 

 opłacenie pobytu w Ośrodku Odwykowym; 

 pomoc na żywność, leki, odzież; 

 potwierdzenie uprawnieniami do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej            

ze środków publicznych pozwalające na bezpłatne korzystanie z usług                     

medycznych; 

 opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne; 

 pomoc w formie usług opiekuńczych i medycznych; 

 prowadzenie praca socjalna; 

 umożliwienie korzystania z porad prawnych. 

Wymienione wyżej formy pomocy kierowane są nie tylko do osób uzależnionych,             

ale również do członków rodzin takich osób. Objęcie pomocą i wsparciem całej rodziny 

zwiększa szanse na rozwiązanie problem narkomanii.  

    W 2011 roku Konsultanci ds. uzależnień Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nie 

konsultowali osób z problemem narkomanii.  

 

 

II. Struktura  finansowania Programu. 
 

Dział 851 Ochrona zdrowia,  
 

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 

 

Plan: 

  

2.073.327,00 zł 

tj. 99,19% 
Wykonanie

  

2.056.545,81 zł 

  

 

Id: 0C1A0B47-F048-4BDA-8F36-285CA53FD725. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————
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Dysponenci środków finansowych: 

 

Wydział Polityki Społecznej 

Plan: 180.000,00 zł tj. 99,96 % 

Wykonanie: 179.925,83 zł 

 
Wydział Sportu i Turystyki: 

Plan: 360.000,00 zł tj. 100 % 

Wykonanie: 360.000,00 zł 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Plan: 1.049.157,00 zł tj. 99,75 % 

Wykonanie: 1.046.587,25zł 

   

W tym finansowanie działalności: 

- 5 świetlic MOPS i Klubu Młodzieżowego    829.452,23 zł  

- Świetlicy i Klubu Młodzieżowego „Gniazdo” 217.135,02 zł 

 

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych oraz szkoły 

samodzielne 

Plan :  484.170,00 zł tj. 97,08% 

Wykonanie: 470.032,73 zł 

    

Realizowane w placówkach: 

Szkoły Podstawowe (26) Nr: 2, 5, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 

27, 29, 31, 34, 36, 42, 44, 45, 51, 53, 59, 62, 

65, 66, 67 

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1  

Zespoły Szkolno-Przedszkolne (4) nr: 1, 2, 3, 4 

Gimnazja (13) nr: 3, 4, 5, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 

23 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7  

Zespół Szkół nr 1  

Zespoły Szkół Specjalnych (5) nr: 8, 9, 10, 11, 12 

 

Strona 11Id: 0C1A0B47-F048-4BDA-8F36-285CA53FD725. Podpisany
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I. Cele Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok: 


 


a)    zapobieganie używaniu środków narkotykowych, 


b) ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania  


       środków narkotykowych. 


 


Zgodnie z preambułą do Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok 


oraz z preambułą do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 


Alkoholowych na 2011 rok, programy te podlegały współrealizacji. 


 


Zadania Programu :      
   


1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 


uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem poprzez: 


 


a) wspomaganie grup terapeutycznych oraz grup wsparcia dla osób uzależnionych  


i zagrożonych uzależnieniem: 


 


prowadzone przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział                                    


w Katowicach przy  ul. Warszawskiej 19 


            -  grupa zapobiegania nawrotom w uzależnieniu  ( 156 godzin zajęć, 79 osób) 


- program wczesnej interwencji FreD  ( 160 godzin konsultacji, 124 osoby; 112 


godzin pracy grupowej, 42 osoby  ) 


 
- Program pt. „Alternatywa” mający na celu zwiększenie  motywacji osób 


nadużywających substancji psychoaktywnych (w tym leków) do zerwania                


z nałogiem, poprowadzony przez Stowarzyszenie Aktywnych Niepełnosprawnych      


i Seniorów „SANIS”.  Dwa cykle zajęć (każdy z nich trwał 32 godz.)                           


w programie wzięło udział łącznie 30 osób.  


 
            - „Klub samopomocowy dla rodziców i dzieci uzależnionych od narkotyków 


    Rodzice dzieciom – dzieci rodzicom” przy ul. Dudy Gracza prowadzony  przez 


           Parafię Ewangelicko - Augsburską w Katowicach, ul. Warszawska 18: 4 sesje  


terapeutyczne (w każdej sesji brało udział średnio 10 osób) oraz 4 spotkania grupy 


samopomocowej ( w każdym spotkaniu brało udział średnio 9 osób) 


 


 b) wspieranie działalności punktów informacyjno - konsultacyjnych z zakresu  


 problemów narkotykowych: 


 
          -   Punkt konsultacyjny dla młodzieży eksperymentującej lub uzależnionej od 


 środków psychoaktywnych oraz dla rodziców i wychowawców  prowadzony 


 przez   Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Katowicach 


 przy ul. Warszawskiej 19  


  - udzielanie informacji i poradnictwo (330 godzin, 240 osób) 


  - psychoterapia indywidualna i rodzinnej ( 440 godzin, 240 osób), 


  -grupa psychoedukacyjna dla rodziców osób eksperymentujących                                         


    lub  używających narkotyków pn. „Wiedzieć więcej … działać skuteczniej...”  


   (112 godzin konsultacji z rodzicami, 125 osób; 66 godzin zajęć grupowych, 65  


   osób) 


                                                    


-  program „Obecność  z, przy, obok drugiego człowieka – szerzenie profilaktyki 


 uzależnień, pomoc osobom uzależnionym i  narażonym na uzależnienie oraz ich 


 rodzinom” prowadzony przez Wspólnotę Dobrego Pasterza przy ul. Opolskiej 9: 
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 - 133 dyżury w Punkcie Pomocy Kryzysowej przy ul. Opolskiej 9a, 30 wyjść na 


ulicę,  28 spotkań w szpitalu dla chorych na HIV/AIDS, 883 osób (mieszkańców 


Katowic)  objętych działalnością profilaktyczną 


 


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


psychospołecznej i prawnej poprzez: 


 


a) wspieranie organizacji pozarządowych realizujących taką pomoc 


 


      - dotacja dla Wspólnoty Dobrego Pasterza (ul. Opolska 9), Polskiego Towarzystwa 


Zapobiegania Narkomanii Oddział w Katowicach ( ul. Warszawska 19)                    


oraz Rzymsko-Katolickiej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa (ul. Solskiego 


2), Parafii Ewangelicko-Augsburskiej (ul. Warszawska 18),  


 


b) Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w ramach 


jego statutowej działalności 


             - realizacja poprzez działania opisane w sprawozdaniu z realizacji Miejskiego 


 Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok  


 


3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej  


oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii,  


w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-


rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 


uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych  


i socjoterapeutycznych, poprzez: 


 


a) prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci oraz klubów profilaktycznych  


      dla młodzieży,  


 


 ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
(realizowane równolegle w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki                                


i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011r.) 


  


   ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  adresują 


swoją pomoc do dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat, uczęszczających do szkoły 


podstawowej lub gimnazjum, wywodzących się z rodzin kwalifikujących się do 


pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo – 


wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności z rodzin 


ubogich, rozbitych, niepełnych, niezaradnych bądź zagrożonych wykluczeniem 


społecznym lub uzależnieniami. 


 Mają one na celu utrzymanie dziecka w jego naturalnym środowisku poprzez 


wsparcie funkcji opiekuńczych rodziny. W zakresie potrzeb bytowych zgodnie  


ze standardem usług obejmują zadania takie jak: pobyt dzieci w placówkach  


w godzinach popołudniowych, zapewniając wychowankom w tym czasie poczucie 


bezpieczeństwa i właściwe warunki do odpoczynku, życia społecznego i nauki przez  


5 dni w tygodniu; wyżywienie składające się  z dwóch posiłków dziennie. 


 Głównym celem powyższych oddziaływań jest efektywne przygotowanie dziecka do 


samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu m. in. poprzez nabycie 


praktycznych umiejętności życiowych i społecznych przy jednoczesnym wsparciu 


rodziny w formie pracy socjalnej oraz poradnictwa psychologiczno – 


pedagogicznego.  
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 Nazwa, numer i adres Świetlicy Liczba dzieci, które 


skorzystały       z placówki 


(narastająco) 


Świetlica Środowiskowa Nr 1, ul. Orkana 7a 21+2* 


Świetlica Środowiskowa Nr 2, ul. Powstańców 3 48+18* 


Świetlica Środowiskowa Nr 3, ul. Gliwicka 74 41+12* 


Świetlica Środowiskowa Nr 4, ul. Świdnicka 35 47+5* 


Świetlica Środowiskowa Nr 5, ul. Czecha 2 34+7* 


 191+44*  


*liczba półkolonistów – uczestników programu „Udane wakacje 2011” 


 
     ŚRODOWISKOWE KLUBY MŁODZIEŻOWE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY 


SPOŁECZNEJ  (realizowane równolegle w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki                       


i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011r.) są kontynuacją pracy 


socjoterapeutycznej Świetlic Środowiskowych. Kluby przeznaczone są dla młodzieży 


w wieku 13-18 lat, absolwentów szkoły podstawowej, uczniów gimnazjum i szkół 


ponadgimnazjalnych wywodzących się z rodzin kwalifikujących się do pomocy 


społecznej z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych                    


i prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności z rodzin ubogich, 


rozbitych, niepełnych, niezaradnych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym 


lub uzależnieniami. 


 Kluby działają w godzinach popołudniowych 5 dni w tygodniu. Cele i zadania 


Klubów są tożsame z zadaniami Świetlic Środowiskowych. 


 


 


Nazwa, numer i adres Klubu 


Liczba dzieci, które 


skorzystały z placówki 


(narastająco) 


Środowiskowy Klub Młodzieżowy Nr 1, ul. Orkana 7a 13 


Środowiskowy Klub Młodzieżowy Nr 2, ul. Krakowska 138 25 


RAZEM 38 


 


 


      Świetlice Środowiskowe i Środowiskowy Klub Młodzieżowy prowadzone przez 


organizacje pozarządowe na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  


(realizowane równolegle w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki                                     


i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011r.) 


 


Lp


. 
Nazwa i adres placówki 


Przez kogo 


prowadzona 


Liczba 


miejsc 


Liczba 


dzieci/młodzieży, 


które skorzystały 


z placówki 


(narastająco) 


1. 


Świetlica Socjoterapeutyczna 


(typu specjalistycznego) 


ul. Morcinka 19 a, Katowice 


Fundacja dla Ludzi 


Potrzebujących 


Pomocy GNIAZDO 
40 55 
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2. 


Młodzieżowy Klub 


Wspierania Rozwoju 


Osobistego (typu 


specjalistycznego) 


ul. Morcinka 19 a, Katowice 


Fundacja dla Ludzi 


Potrzebujących 


Pomocy GNIAZDO 
15 17 


  


b) realizacja środowiskowych programów profilaktycznych, prowadzonych                  


 na terenie szkół, wg następujących założeń merytorycznych : 


  


 forma zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem różnych form oddziaływań                               


o charakterze sportowym, kulturalnym, zajęć wyrównawczych, w połączeniu 


z oddziaływaniami o charakterze psychologiczno–pedagogicznym i edukacyjno- 


informacyjnymi z zakresu profilaktyki uzależnień, adresowanych w pierwszej 


kolejności do dzieci zaniedbanych wychowawczo i mające na celu nawiązywanie 


współpracy z rodzicami,  


 


 realizowane przez współpracujące ze sobą instytucje ( np. szkoły, terenowe punkty 


pomocy społecznej, uczniowskie kluby sportowe, organizacje pozarządowe, poradnie 


psychologiczno – pedagogiczne),  


 


 koordynowane merytorycznie przez osobę wyznaczoną przez dyrektora szkoły                 


w której realizowany jest program;  


   


Programy realizowane w 52 szkołach, w zajęciach uczestniczyło  6.819 dzieci. 


 


Rodzaje zajęć: Ilość godzin 


sportowe 4.054 


dydaktyczno-wyrównawcze  3.616 


artystyczne 3.656 


terapeutyczno-pedagogiczne 2.624 


imprezy integracyjne 3.010 


komputerowe 1.179 


inne rodzaje zajęć  2.696 


Razem: 20.835 


 
zajęcia były prowadzone przez 492 realizatorów oraz 159 wolontariuszy. 


 


 


 


 


Kategorie problemów występujących u dzieci 


biorących udział w zajęciach: 


Liczba dzieci ze 


zidentyfikowanym 


problemem 


Dzieci, których rodziny korzystają z pomocy MOPS 1.698 


Dzieci z rodzin o nieprawidłowej sytuacji wychowawczej 1.794 


Dzieci wychowywane przez jednego rodzica 1.143 


Dzieci sprawiające problemy wychowawcze 1.663 
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Dzieci z trudnościami w nauce 2.360 


Dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, w tym 


zdrowotnymi 


990 


Dzieci wychowujące się w rodzinach zastępczych, 


placówek opiekuńczych 


234 


Dzieci  u których nie stwierdzono powyższych 


problemów 


2.005 


 Uwaga: powyższe dane z realizacji środowiskowych programów profilaktycznych 


powtarzają się w sprawozdaniu z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 


Problemów Alkoholowych w 2011r.(ponieważ są realizowane równolegle w ramach 


tego Programu) 


 


c) prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych w formie pozalekcyjnych 


zajęć sportowych realizowanych poprzez uczniowskie kluby sportowe  


i uwzględniających następujące elementy: 


 


 włączanie w zajęcia sportowe dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji  


np. materialnej, rodzinnej, wychowawczej, 


 podjęcie współpracy ze szkołami w realizacji zadań wynikających z programów 


wychowawczych i programów profilaktyki szkolnej, 


 


W celu realizacji tego zadania Wydział  Sportu i Turystyki przekazał dotacje    


następującym Uczniowskim Klubom Sportowym : 


 


w rozdziale 85153-zwalczanie narkomanii 


Lp


. 
Nazwa organizacji adres 


Środki finansowe 


przyznane w 


ramach umowy 


dotacji 


1 UKS SOKÓŁ 22 ul. Wolskiego 3 12.500,00 


2 UKS ŻACZEK ul. Iłłakowiczówny 13 7.000,00 


3 UKS SPRINT ul. Przyjazna 7 A 22.000,00 


4 MKKS  GLORIA ul. Lubiny 9 15.000,00 


5 UKS DĄB 19 ul. Agnieszki 2 16.000,00 


6 UKS PiK ul. 3 Maja 42 9.000,00 


7 UKS JUNGA ul. Morawa 19 26.000,00 


8 UKS SOKÓŁ 43 ul. Brynicy 7 14.000,00 


9 UKS CARRAMBA ul. Tysiąclecia 68/37 10.000,00 


10 UKS „SP 27“ ul. Łętowskiego 18 48.900,00 


11 UKS 21 PODLESIE ul. Malczewskiego 1 10.000,00 


12 UKS SPARTAKUS ul. Bielska 14 3.000,00 


13 UKS SZOPIENICE  ul. 11-GO Listopada 13 30.000,00 
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14 UKS 4 ul. Trzech Stawów 10 47.000,00 


15 UKS PAŁAC MŁODZIEŻY ul. Mikołowska 26 12.000,00 


16 UKS MIKRUS ul. Karliczka 15 15.000,00 


17 UKS LIDER ul. Sportowa 29 24.000,00 


18 ZUKS GKS KATOWICE ul. Józefowska 40 24.000,00 


19 UKS KARLIK ul. Witosa 23 13.890,00 


20 MUKS NAPRZÓD JANÓW ul. Nałkowskiej 10 710 


 SUMA  360.000,00 


  


W zajęciach uczniowskich klubów sportowych brało udział około 1500  dzieci                                


i młodzieży. 


  


d) prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców  


w zakresie używania substancji psychoaktywnych: 


 


 Program Profilaktyczny w Dąbrówce Małej realizowany w postaci zajęć od 


poniedziałku  do piątku w godz. 15 – 18  dla 16 dzieci (łącznie 1.415 osobodni). 


Prowadzone były zajęcia podczas których dzieci z rodzin ubogich mogły 


bezpiecznie i twórczo spędzać czas wolny. Praca profilaktyczna koncentrowała 


się  nad czynnikami chroniącymi przed  używaniem środków psychoaktywnych.  


 


 program profilaktyczny „ANIOŁY Z MURCEK” realizowany przez Rzymsko-


Katolicką Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa (ul. Solskiego 8): zajęcia                  


w piątki i soboty podczas których realizowano pomoc w nauce, rozwój 


zainteresowań, profilaktykę uzależnień (w 28 spotkaniach  uczestniczyło łącznie 


61 dzieci w  tym 16 z frekwencją powyżej 50%)  


 


 program wychowawczo – edukacyjny w formie pieszych obozów wędrownych po 


Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w dniach 27.06.-01.07. oraz 08.08.12.08. 


2012r., zrealizowany przez Rzymsko-Katolicką Parafię Najświętszego Ciała                 


i Krwi Chrystusa (ul. Radockiego 251): 12 dzieci z rodzin o niskim statusie 


materialnym  i zagrożonych uzależnieniami 


 


 program edukacyjno-profilaktyczny „STOP dopalaczom” w 200 


jednogodzinnych zajęciach wzięło udział  5.128 uczniów (średnia z dokonanej 


przez nich oceny zajęć to 5,12  w skali 1 – 6) w 50 jednogodzinnych spotkaniach 


dla rodziców wzięło udział 1.379 osób (średnia z dokonanej przez nich oceny 


zajęć to 5,03 w skali 1 – 6) 


 


 program profilaktyczny dla podopiecznych Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci 


Osieroconych „KROPELKA” ( ul. Powstańców 26/2) w formie edukacji 


artystycznej -nauki tańca: uczestniczyło 14 dzieci  


 
 program profilaktyczny „CUKIERKI”  i warsztaty terapeutyczne realizowane                


w szkołach przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii (45 godzin 


zajęć, 758 uczniów uczestniczyło w zajęciach)  
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e) organizowanie dla różnych grup zawodowych konferencji lub szkoleń dotyczących 


 problematyki używania substancji psychoaktywnych,  


 


 konferencja pt. „Czy uda nam się ochronić dzieci i młodzież przed 


zagrożeniami współczesnego świata?” zorganizowana  z okazji 10 lecia 


środowiskowych programów profilaktycznych, w konferencji wzięło udział 


70 osób (głównie dyrektorzy i koordynatorzy ze szkół realizujących 


środowiskowe programy profilaktyczne), wydano publikację z wystąpieniami 


z konferencji  oraz artykuły poświęcone doświadczeniom profilaktyki              


w katowickich szkołach 


 omawianie problematyki osób uzależnionych oraz współpracy różnych 


podmiotów w ramach zespołów doradczych powołanych prze Prezydenta 


Miasta Katowice    


  


4. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób 


fizycznych,   służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii, poprzez: 


 


a) współfinansowanie lub finansowanie zadań stanowiących realizację Programu, 


poprzez udzielanie dotacji lub zlecanie zadań na podstawie ustawy prawo zamówień 


publicznych 
 


       Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Katowicach, ul. Warszawska 19,             


na realizację zadań:  


 „Punkt konsultacyjny dla młodzieży eksperymentującej lub uzależnionej od 


środków psychoaktywnych oraz dla rodziców i wychowawców”.           


 Na wykonanie ww. zadania przeznaczono środki w formie dotacji w wysokości                  


48 700,00  


 Wykonanie: 48 700,00 


 „Program profilaktyczny CUKIERKI” 


 Na wykonanie ww. zadania przeznaczono środki w formie dotacji w wysokości                  


4 410,00  


 Wykonanie: 4 410,00  
 


 „Szkolenie warsztatowe : narkomanii NIE” 


 Na wykonanie ww. zadania przeznaczono środki w formie dotacji w wysokości                  


7 890,00  


 Wykonanie: 7 890,00 
 


      Parafia Ewangelicko - Augsburska w Katowicach, ul. Warszawska 18, na realizację 


zadania „Klub samopomocowy dla rodziców i dzieci uzależnionych od narkotyków 


Rodzice dzieciom – dzieci rodzicom”  


 Na wykonanie ww. zadania przeznaczono środki w formie dotacji w wysokości                  


 3 000,00  


 Wykonanie: 3 000,00 


         


       Wspólnota Dobrego Pasterza w Katowicach, ul. Opolska 9, na realizację zadania: 


„Obecność jako pierwszy gest ku drugiemu człowiekowi – bycie z, przy, obok – 


szerzenie profilaktyki uzależnień, pomoc osobom uzależnionym i narażonym                 


na uzależnienie oraz ich rodzinom”. 


 Na wykonanie ww. zadania przeznaczono środki w formie dotacji w wysokości                      


36 000, 00. 


 Wykonanie: 36 000,00 







 


 9 


 


b)  wzmacnianie kompetencji w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania 


      przemocy osób profesjonalnie zajmujących się pomaganiem, poprzez szkolenia 


      wybranych grup zawodowych, w tym w szczególności pracowników socjalnych, 


      zawodowych rodzin zastępczych, pracowników Domów Pomocy Społecznej, Domów   


      Dziecka 


- spotkanie robocze konsultantów ds. uzależnień z przedstawicielami Poradni 


 Leczenia Uzależnień oraz Polskiego Towarzystwa  Zapobiegania Narkomanii                 


w Katowicach. Zapoznano się z podejmowanymi działaniami na rzecz klientów            


z problemem uzależnienia, w tym uzależnienia od narkotyków; ustalono 


 możliwości i formy współpracy w zakresie świadczonej pomocy dla osób 


 uzależnionych i ich rodzin. 


 


5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych  


dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym oraz integrowanie  


ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej  


i kontraktu socjalnego poprzez działania realizowane przez Miejski Ośrodek 


Pomocy  Społecznej: 


 


Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej określa katalog, zasady oraz 


adresatów świadczeń pomocy społecznej. Art. 7 pkt 13 wyżej cytowane ustawy określa, 


że: „Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu […] 


narkomanii. 


 


Szeroki katalog form pomocy zawiera: 


 opłacenie pobytu w Ośrodku Odwykowym; 


 pomoc na żywność, leki, odzież; 


 potwierdzenie uprawnieniami do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej            


ze środków publicznych pozwalające na bezpłatne korzystanie z usług                     


medycznych; 


 opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne; 


 pomoc w formie usług opiekuńczych i medycznych; 


 prowadzenie praca socjalna; 


 umożliwienie korzystania z porad prawnych. 


Wymienione wyżej formy pomocy kierowane są nie tylko do osób uzależnionych,             


ale również do członków rodzin takich osób. Objęcie pomocą i wsparciem całej rodziny 


zwiększa szanse na rozwiązanie problem narkomanii.  


    W 2011 roku Konsultanci ds. uzależnień Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nie 


konsultowali osób z problemem narkomanii.  


 


 


II. Struktura  finansowania Programu. 
 


Dział 851 Ochrona zdrowia,  
 


Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 


 


Plan: 


  


2.073.327,00 zł 


tj. 99,19% 
Wykonanie


  


2.056.545,81 zł 
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Dysponenci środków finansowych: 


 


Wydział Polityki Społecznej 


Plan: 180.000,00 zł tj. 99,96 % 


Wykonanie: 179.925,83 zł 


 
Wydział Sportu i Turystyki: 


Plan: 360.000,00 zł tj. 100 % 


Wykonanie: 360.000,00 zł 


 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 


Plan: 1.049.157,00 zł tj. 99,75 % 


Wykonanie: 1.046.587,25zł 


   


W tym finansowanie działalności: 


- 5 świetlic MOPS i Klubu Młodzieżowego    829.452,23 zł  


- Świetlicy i Klubu Młodzieżowego „Gniazdo” 217.135,02 zł 


 


Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych oraz szkoły 


samodzielne 


Plan :  484.170,00 zł tj. 97,08% 


Wykonanie: 470.032,73 zł 


    


Realizowane w placówkach: 


Szkoły Podstawowe (26) Nr: 2, 5, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 


27, 29, 31, 34, 36, 42, 44, 45, 51, 53, 59, 62, 


65, 66, 67 


Zespół Szkół Integracyjnych nr 1  


Zespoły Szkolno-Przedszkolne (4) nr: 1, 2, 3, 4 


Gimnazja (13) nr: 3, 4, 5, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 


23 


Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7  


Zespół Szkół nr 1  


Zespoły Szkół Specjalnych (5) nr: 8, 9, 10, 11, 12 


 







