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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH I PRZECIDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2020 ROK 

 

Lp. Cele szczegółowe  Zrealizowane zadania  
Wskaźniki osiągnięcia 

celu 

Realizatorzy zadania / 

Partnerzy zapraszani do 

współpracy przez 

Realizatorów  

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

1. Cel ogólny: zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych 

 

1) Zwiększenie 

dostępności pomocy 

terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych 

 

a)  Współpraca a ze stacjonarnymi 

placówkami lecznictwa 

odwykowego w: Toruniu – 

Czerniewicach; Radziejowie; 

Świeciu; Starych Juchach; 

Chęcinach; Połańcu, NZOZ 

Centrum Interwencji Kryzysowej 

– Stowarzyszenia - KARAN oraz  

innymi placówkami leczenia 

 

• 8 osób podjęło 

stosowne leczenie w 

placówkach 

 

 

 

 

 

 

Wąbrzeskie Centrum 

Profilaktyki Terapii i 

Integracji Społecznej  
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uzależnień. 

 

b) Współpraca – Specjalistyczna 

Pomoc Rodzinom „Nadzieja” 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem poradnictwo 

rodzinne  – 255 

-  Liczba konsultacji dla 

osób nadużywających i 

uzależnionych od 

alkoholu – 16 

- Liczba konsultacji dla 

osób zażywających 

narkotyki i dopalacze – 

52 

- Liczba konsultacji dla 

ofiar i sprawców 

przemocy – 35 

- Liczba konsultacji dla 

osób 

współuzależnionych –

 156 

 

 

 

 

Wąbrzeskie Centrum 

Profilaktyki Terapii i 

Integracji Społecznej,  

Specjalistyczna Pomoc 

Rodzinom „Nadzieja” 
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c) Punkt informacyjno 

konsultacyjnego dla rodzin, w 

których występują problemy 

alkoholowe. 

 

 

d) Punkt informacyjno 

konsultacyjnego dla rodzin, w 

których występują problemy 

zażywania narkotyków i 

dopalaczy. 

 

 

• liczba udzielonych 

konsultacji - 161 

• liczba osób – 42 

 

 

 

• liczba udzielonych 

konsultacji - 8 

• liczba osób – 3 

 

 

Wąbrzeskie Centrum 

Profilaktyki Terapii i 

Integracji Społecznej 

 

 

 

Wąbrzeskie Centrum 

Profilaktyki Terapii i 

Integracji Społecznej 

 

2. Cel ogólny: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej. 

1) Pomoc osobom  z 

problemem 

alkoholowym 

 

 

a) Wnioski Skierowane do Sądu 

Rejonowego o wszczęcie postępowania 

o zastosowanie obowiązku poddania się 

leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego 

 

 

•  liczba wniosków – 

4 

 

 

 

 

 

Miejska Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

 

Wąbrzeskie Centrum 
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b) Prowadzenie punktu informacyjno - 

konsultacyjnego dla rodzin w których 

występują problemy alkoholowe, 

pomocy psychospołecznej i 

podstawowej prawnej, a w 

szczególności ochrony przed 

przemocą w rodzinie w oparciu o 

realizację programu „Moja Decyzja” 

(moduł I-III), konsultacje 

indywidualne kierowanie do 

specjalistów, pomoc w znalezieniu 

odpowiedniego specjalisty, pomoc w 

ustaleniu terminu spotkania, itp. W 

zależności od potrzeb i problemów 

indywidualnych 

 

c) Udzielenie porad osobom 

uzależnionym oraz ich rodzinom 

 

 

• liczba udzielonych 

konsultacji – 161 

 

• liczba osób - 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Liczba porad  - (luty – 

październik) –879  

Profilaktyki Terapii i 

Integracji Społecznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradnia Leczenia 

Uzależnień w 

Wąbrzeźnie 
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2) Pomoc dzieciom z  

rodzin z problemem 

alkoholowym i innymi 

dysfunkcjami 

a) Funkcjonowanie i doposażenie 

Świetlicy Socjoterapeutycznej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Liczba dzieci 

będących pod opieką 

Świetlicy 

Socjoterapeutycznej 

- 25  

• Liczba 

powadzonych  zajęć 

socjoterapeutycznyc

h - 116 (sporządzono 

28  indywidualne 

diagnozy)  

• Prowadzenie zajęć 

zgodnie z rocznym 

planem pracy: 

- plastyczne 

- kulinarne 

- ogólnorozwojowe 

- z komputerem 

- profilaktyczne 

- spotkania z 

ciekawymi ludźmi 

Wąbrzeskie Centrum 

Profilaktyki Terapii i 

Integracji Społecznej, 

pracownicy Miejskiego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej, 

- Policja, Kuratorzy 

- rodzice wychowanków 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Utrzymywanie 

stałej 

współpracy  z  

wymienionymi 

osobami, 

instytucjami ma 

na celu jak 

najlepsze 

poznanie 

sytuacji i 

trudności 

dziecka i 

przygotowanie 

dla dzieci jak 

najbardziej 

adekwatnego 

programu 

pomocy, 

dostosowanego  

do 
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b) Zajęcia terapeutyczno – edukacyjne 

RSA Biofeedback 

 

 

 

- bajkoterapia 

- dogoterapia 

- wyjścia, wycieczki 

- projekcje filmów, 

bajek 

 

 

 

Liczba osób – 2 

Liczba spotkań - 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

indywidualnych 

potrzeb i 

predyspozycji 

3. Cel ogólny: Zwiększenie efektywności działań w zakresie profilaktyki w środowisku lokalnym. 

 

1) Działania 

profilaktyczne 

podejmowane wobec 

dzieci i młodzieży – 

dotyczące zażywania 

środków 

a) Prowadzenie na terenie szkół oraz w 

siedzibie Wąbrzeskiego Centrum  

programów profilaktycznych dla 

dzieci i młodzieży (zajęcia, pogadanki, 

prelekcje) 

 

Z uwagi na pandemię 

i związane z nią 

obostrzenia nie 

zostały realizowane 

zajęcia profilaktyczne 

dla szkół 

Wąbrzeskie Centrum 

Profilaktyki Terapii i 

Integracji Społecznej 
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psychoaktywnych 

 

b) Miejska Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

sfinansowała ze swojego budżetu 

spektakle o tematyce profilaktycznej 

dla szkół podstawowych z terenu 

Miasta Wąbrzeźno. Organizatorem 

spektakli jest profesjonalny „Teatr 

Kurtyna” z Krakowa.  

 

 

 

c) W ramach kampanii „ Przeciw 

Pijanym Kierowcom” Wąbrzeskie 

Centrum Profilaktyki Terapii i 

Integracji Społecznej współpracuję ze 

szkołami nauki jazdy, prowadząc w 

nich zajęcia profilaktyczne dla 

uczestników szkoły nauki jazdy 

 

d) Kontrola punktów sprzedaży alkoholu 

przez Miejską Komisję 

Z uwagi na pandemię 

spektakle odbywały 

się online dla 

wszystkich uczniów 

SP2, SP3 

 

 

 

 

 

 

• Liczba osób – 58 

 

• Ilość spotkań - 2 

 

 

 

 

 

• Ilość 

kontrolowanych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wąbrzeskie Centrum 

Profilaktyki Terapii i 

Integracji Społecznej 

 

 

 

 

 

Wąbrzeskie Centrum 

Profilaktyki Terapii i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia odbyły 

się w szkołach 

nauki jazdy 

 

 

 

 

 

Teren miasta 

Wąbrzeźno 
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Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  

punktów - 8 

 

Integracji Społecznej 

MKRPA 

2) Podejmowanie działań 

o charakterze 

edukacyjnym 

przeznaczonych dla 

rodziców 

a) Spotkania z rodzicami 

wychowanków Świetlicy 

Socjoterapeutycznej 

 

 

 

 

 

b) Odnośnik do stron internetowych 

dla rodziców o charakterze 

edukacyjnym na stronie 

www.wabrzeskiecentrum.pl  

 

c) Przygotowywanie artykułów 

edukacyjnych na stronę 

www.wabrzezno.com 

www.facebook.pl 

 

 

• Według 

zapotrzebowania,  

pomocą objętych 

jest – 25  rodzin 

(rozmowy 

indywidualne)  

Wąbrzeskie Centrum 

Profilaktyki Terapii i 

Integracji Społecznej 

 

 

 

 

 

Wąbrzeskie Centrum 

Profilaktyki Terapii i 

Integracji Społecznej 

 

 

Wąbrzeskie Centrum 

Profilaktyki Terapii i 

Integracji Społecznej 

Urząd Miasta Wąbrzeźno 

 

http://www.facebook.pl/
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3) 

 

Realizacja zajęć 

pozalekcyjnych 

 

a) Ferie zimowe i letnie  z elementami 

profilaktycznymi 

 

 

• Liczba 

uczestników 

zimowiska- 15 

osób  

 

 

 

 

 

 

Wąbrzeskie Centrum 

Profilaktyki Terapii i 

Integracji Społecznej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 

 

Edukacja publiczna w 

zakresie problematyki 

uzależnień  

 

a) Prowadzenie stałego systemu    

informacji o działaniach 

podejmowanych na terenie miasta w 

zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych - redagowanie strony 

internetowej WCPTiIS, artykuły 

ukazujące się na portalu miejskim 

oraz w lokalnej prasie. 

 

 

 

- realizacja ciągła 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wąbrzeskie Centrum 

Profilaktyki Terapii i 

Integracji Społecznej, 

MKRPA, Urząd Miasta, 

MOPS, szkoły, PARPA, 

lokalne media 
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b) Kontynuacja ogólnopolskich kampanii 

edukacyjnych dotyczących substancji 

psychoaktywnych - kampania 

informacyjna na stronie WCPTiIS 

odnośnie akcji  „Narkotyki to mnie 

nie kręci!” , „Postaw na rodzinę”, 

„Przeciw pijanym kierowcom” 

 

 

 

 

- realizacja ciągła 

 

4. Cel ogólny: Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych oraz działającymi w zakresie pomocy społecznej 

1 

 

 

 

Współpraca z 

organizacjami 

pozarządowymi, 

instytucjami i osobami 

fizycznymi, służącymi 

rozwiązywaniu 

problemów uzależnień 

 

a)  Prowadzone były punkty 

informacyjno konsultacyjne  w 

gminach – Dębowa Łąka – pierwszy  

poniedziałek danego miesiąca w godz. 

12.00 - 15.15; Książki – piątek w 

godz. 09.00 – 13.00 oraz w Płużnicy 

w każdą środę w godz. od 12.00 – 

15.15 

  Wąbrzeskie Centrum 

Profilaktyki Terapii i 

Integracji Społecznej, 

MKRPA, Urząd Gminy 

w Dębowej Łące, Urząd 

Gminy w Płużnicy, 

Urząd Gminy w 

Książkach 
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b)  Poradnia terapii uzależnienia i 

współuzależnienia od alkoholu w 

Wąbrzeźnie-kierowane są osoby 

zgłaszające się do WCPTiIS, które 

posiadają nakaz leczenia 

odwykowego 

 

 

 

c)  Udostępnianie pomieszczenia 

WCPTiIS na mitingi Grupy 

Anonimowych Alkoholików  

  

Poradnia Leczenia 

Uzależnienia i 

Współuzależnienia od 

Alkoholu w Wąbrzeźnie 

 

 

 

 

Grupa AA 

Każdy piątek o 18.00 

w siedzibie 

Wąbrzeskiego Centrum 

 

 

2 

 

Współpraca z 

instytucjami, 

organizacjami 

pozarządowymi 

działającymi w 

zakresie pomocy 

 

a) Stała współpraca z Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 

Wąbrzeźnie w zakresie rekrutacji 

wychowanków świetlic jak i klientów 

WCPTiIS 
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społecznej b)  Współpraca – Specjalistyczna Pomoc 

Rodzinom „Nadzieja” 

 

 

 

 

 

c) Współpraca – Fundacja „Dies Mei” – 

dla osób pokrzywdzonych 

przestępstwem 

Wąbrzeskie Centrum 

Profilaktyki Terapii i 

Integracji Społecznej, 

Specjalistyczna Pomoc 

Rodzinom „Nadzieja” 

 

Wąbrzeskie Centrum 

Profilaktyki Terapii i 

Integracji Społecznej, 

Fundacja „Dies Mei” 

Porozumienie 

odnawiane co 

roku 

 

 

 

Dyżury w każdy 

poniedziałek z 

powodu 

epidemii 

zawieszone – 

porady 

telefoniczne 

(online). Do 

31.12.2021r.  

 

Kadra Wąbrzeskiego Centrum wciąż podnosi swoje kwalifikację biorąc udział w szkoleniach oraz kursach. W roku 2020 dwóch pracowników 

wzięło udział w szkoleniu pt. „Superwizja - grupowa dla osób, które pracują z dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych. Organizatorem 

szkolenia jest PARPA oraz Fundacja ETOH z Warszawy. Prowadzący szkolenie są trenerzy polskiego towarzystwa psychologicznego. Po 

ukończeniu wychowawcy otrzymali certyfikat. 
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W 2020 roku jednostka za swoje zasługi otrzymała statuetkę „Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej zasłużone dla 

profilaktyki”  od Krakowskiej Akademii Profilaktyki. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie i zachęta do dalszej owocnej pracy. Wyróżnienie 

otrzymały tylko nieliczne samorządy.  


