
Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji 

„Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

dla miasta Wałbrzycha” 

 

W okresie sprawozdawczym Dział Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej realizował 

poradnictwo z zakresu pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom w trzech rejonach miasta: 

- w Centrum Integracji Rodziny przy ul. Grota Roweckiego 3 – siedziba Działu,  

zatrudnionych 5 pracowników, w tym: kierownik Działu, psycholog, pedagog, terapeuta 

oraz główny specjalista – oddelegowany do koordynacji projektu „Powrót do aktywności” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

- w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Mickiewicza 26 – zatrudnionych 3 pedagogów 

- w Integracyjnym domu dla Bezdomnych przy ul. Pocztowej 22 - zatrudniony specjalista. 

 

W okresie od stycznia do grudnia 2013 roku pracownicy Działu udzielili 1673 porad 545 

osobom. 

Porady dotyczyły: 

 

 kryzysów psychiatrycznych: 

- problemu uzależnienia od alkoholu - 718 porad 

- problemu uzależnienia od narkotyków – 40 porad 

- uzależnień krzyżowych – 10 porad 

- uzależnienia od hazardu – 3 porady 

- współuzależnienia - 75 porad 

- zaburzeń psychicznych – 73 porady 

 kryzysów rodzinnych: 

- przemocy w rodzinie – 184 porady 

- problemów wychowawczych – 258 porad 

- problemów rodzinnych – 81 porad 

- niezaradności życiowej – 30 porad 

 kryzysów psychospołecznych:  

- bezdomności – 26 porad 

- bezrobocia – 113 porad 

 innych 

- interwencji kryzysowej – 9 porad 

- 53 porady telefoniczne. 

 



Ponadto pracownicy Działu uczestniczyli w: 

- 202 posiedzeniach grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy 

- 5 zespołach interdyscyplinarnych dotyczących problemów dotyczących nieporadności 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz uzależnienia w rodzinie 

-  podjęli 80 interwencji w miejscu zamieszkania.  

 

W ramach realizacji zadań były prowadzone: 

 

 Grupy motywacyjne dla osób nadużywających alkoholu 

Celem prowadzonych działań była edukacja i weryfikacja wiedzy w zakresie mechanizmów 

uzależnień, identyfikacja objawów uzależnienia, nauka radzenia sobie z głodem alkoholowym, 

motywowanie do utrzymania abstynencji, nauka asertywnego odmawiania, uświadamianie 

potrzeby wsparcia oraz budowanie motywacji do podjęcia leczenia. 

W omawianym okresie sprawozdawczym grupy motywacyjne odbywały się w: 

- Centrum Integracji Rodziny - 66 spotkań, w których wzięło udział 66 osób 

- Centrum Aktywności Lokalnej - 50 spotkań, w których wzięły udział 152 osoby 

- Integracyjnym Domu dla Bezdomnych - 117 spotkań, w których wzięło udział 212 osób. 

Łącznie przeprowadzono 233 spotkań dla 430 osób. 

 

 Grupa dla młodzieży  

Celem działań skierowanych do młodzieży w wieku 15 – 18 lat było: nauka budowania 

poczucia własnej wartości oraz umiejętności społecznych w tym zachowań asertywnych 

i efektywnej komunikacji, pomoc w rozwiązywaniu problemów, udzielanie wsparcia, nauka 

konstruktywnego radzenia sobie z problemami, profilaktyka uzależnień, promowanie zdrowego 

stylu życia.  

Odbyło się 41 spotkań, dla grupy 11 osób. 

 

 Grupa wsparcia dla rodzin osób chorych psychicznie 

Celem działań było udzielanie wsparcia, nauka umiejętności lepszego radzenia sobie 

w codziennym życiu, edukacji na temat chorób, wymiana informacji. 

Odbyło się 17 spotkań z udziałem 5 osób. 

 

 Zajęcia wakacyjne profilaktyczno-sportowe dla dzieci i młodzieży „Lato w mieście” 

Program „Lato w mieście” miał na celu poszerzenie oferty wakacyjnej dla dzieci i młodzieży 

w terenu miasta Wałbrzycha poprzez uzupełnienie oferty wakacyjnej świetlic, klubów 



młodzieżowych, domów kultury, o zajęcia profilaktyczno-sportowe realizowane w miejscach 

zabaw dzieci i młodzieży (place zabaw, tereny rekreacyjne).  

Założeniem programu „Lato w mieście” było prowadzenie zajęć profilaktyczno-sportowych, 

mających na celu zapobieganie podejmowaniu zachowań ryzykownych, szkodliwych 

i niezgodnych z obowiązującymi normami społecznymi.  

Działania programu odbywały się w miejscach, w których ze względu na brak infrastruktury, 

takie zajęcia nie były realizowane. Miejsca w których spotykały się dzieci zostały dobrane tak, 

aby w razie potrzeby zagwarantować uczestnikom wsparcie medyczne.  

Zakupiono materiały dydaktyczne niezbędne do poprowadzenia zajęć tj. piłki, koce, paletki, 

skakanki itp. Uczestnicy wypoczynku mieli zagwarantowane posiłki. 

Zadane było realizowane przez 9 animatorów o kwalifikacjach pedagogicznych 

zatrudnionych w ramach umów-zleceń. Nadzór nad realizacją programu sprawował kierownik 

wypoczynku – pracownik Działu Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej, posiadający 

odpowiednie kwalifikacje. 

Program przeprowadzono w następujących rejonach miasta: 

- Piaskowa Góra przy ul. Grota Roweckiego 3 

- Szczawienko przy domu dziecka „Rodzinka” 

- Śródmieście przy ul. Pługa 

- Sobięcin przy ul. Św. Barbary 

- Piaskowa Góra przy ul. Duracza. 

Zajęcia uatrakcyjniono wyjściami do: Aqua Zdroju, Zamku Książ, Palmiarni, Stadniny Koni, kina, 

muzeum oraz Biblioteki pod Atlantami.  

Łączna ilość dzieci uczestniczących w wypoczynku – 73 osoby. 

 

 Edukacja profilaktyczna  

W omawianym okresie sprawozdawczym Dział Profilaktyki Uzależnień i Interwencji 

Kryzysowej skierował do wałbrzyskich szkół ofertę następujących zajęć edukacyjnych: 

  

- „Ciąża bez alkoholu” 



Celem działań edukacyjnych kierowanych do młodzieży wałbrzyskich szkół było 

uświadomienie szkodliwego wpływu alkoholu na dziecko w okresie prenatalnym oraz skutków 

picia alkoholu w ciąży, motywowanie do abstynencji w okresie ciąży, dostarczenie materiałów 

informacyjnych na temat FAS i FAE.  

Zajęcia prowadzono w oparciu o materiały przygotowane przez Państwową Agencję 

rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

W zajęciach wzięły udział:  

- Publiczne Gimnazjum Nr 2  

- Publiczne Gimnazjum Nr 6 

- Publiczne Gimnazjum Nr 7 

- Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 10 

- Zespół Szkół Techniczno-Budowlanych  

- Zespół Szkół Nr 7  

- Zespół szkół Zawodowych Specjalnych 

- III Liceum Ogólnokształcące 

W zajęciach wzięło udział łącznie 501 uczniów. 

 

- Zajęcia informacyjno–edukacyjne z zakresu uzależnień behawioralnych (uzależnienie od 

komputera, internetu, gier komputerowych, telefonów komórkowych, zakupów, hazardu itp.). 

Celem prowadzonych zajęć było dostarczenie wiedzy teoretycznej z zakresu uzależnień 

behawioralnych, specyfiki rozwoju uzależnień behawioralnych, identyfikowania objawów 

uzależnienia, formy pomocy udzielanej osobom uzależnionym. 

W zajęciach wzięły udział: 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 37 

- Gminny Zespół Szkół nr 2  

- Zespół Szkół Nr 5 

- Zespół Szkół Nr 7 

- Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych  

Łącznie w zajęciach dotyczących uzależnień behawioralnych wzięło udział 1296 uczniów. 

 



 

- Zajęcia psychoedukacyjne  

W omawianym okresie sprawozdawczym psycholog przeprowadził prelekcje w szkołach 

na temat: odpowiedzialności prawnej nieletnich, bezpieczeństwa w internecie, problemów 

dotyczących dopalaczy, uzależnień, bezpieczeństwa w kontaktach z obcymi osobami, 

bezpieczeństwa w czasie wakacji, przemocy słownej, sposobów radzenia sobie ze stresem, 

emocjami i sytuacjami konfliktowymi, pomocy socjalnej. 

Zajęcia przeprowadzono w szkołach: 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2  

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28  

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30 

- Publiczne Gimnazjum Nr 1 

- Publiczne Gimnazjum Nr 3 

- Publiczne Gimnazjum Nr 7  

- Gminny Zespół Szkół Nr 2 

- Zespół szkół Nr 10 

W zajęciach prowadzonych przez psychologa, łącznie wzięło udział 1570 uczniów i 21 rodziców. 

 

Ponadto w ramach edukacji profilaktycznej przeprowadzono zajęcia: 

- „Ciąża bez alkoholu” oraz „Zły dotyk” dla 48 uczestników projektu „Od biernosci do 

aktywności” 

- „Nie daj się” oraz „Ciąża bez alkoholu” dla 15 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 Do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 248 wniosków 

o objęcie leczeniem odwykowym osób nadużywających alkoholu i naruszających zasady 

współżycia społecznego. Składane wnioski pochodziły najczęściej od bliskich i rodzin osób 

nadużywających alkoholu, policji, pracowników socjalnych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Nieznaczna część pochodziła od kuratorów sądowych i 

innych instytucji. Z roku poprzedniego przeszły 294 niezakończone sprawy. 

 W wymienionym okresie odbyły się 24 posiedzenia robocze zespołu do spraw 

opiniowania i kierowania na leczenie odwykowe, na które wysłano 500 wezwań. Przeprowadzono 

131 rozmów, w efekcie których 89 osób wyraziło zgodę na podjęcie terapii, 22 osoby skierowano 



do terapeuty uzależnień od alkoholu celem zdiagnozowania. 363 osoby skierowano na badanie 

lekarskie celem określenia ewentualnego uzależnienia od alkoholu. 215 osób nie zgłosiło się na 

wezwanie.  

W wyniku przeprowadzonych postępowań sporządzono 192 wnioski do Sądu Rejonowego 

w Wałbrzychu o wydanie postanowienia zobowiązującego do leczenia odwykowego.  

 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracowała z Sądem 

Rejonowym w Wałbrzychu oraz Przychodnią Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień 

w zakresie kontroli uczestnictwa w terapii odwykowej. Prowadzona była również współpraca 

z Komisariatami Policji znajdującymi się na terenie miasta, Prokuraturą Rejonową w Wałbrzychu 

oraz Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

 W minionym roku znacząco wzrosła liczba osób – członków rodzin lub z otoczenia osób 

uzależnionych od alkoholu, korzystających ze wsparcia merytorycznego pracownika Miejskiej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Łącznie po pomoc zgłosiło się 253 osoby.  

 Osoby uzależnione, zgłaszające się do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych były informowane o możliwościach podjęcia leczenia. 

 W 2013 roku do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 

242 wniosków w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w gminie Wałbrzych, z tego 46 

wniosków dotyczyło punktów sprzedaży napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w 

miejscu sprzedaży, 176 wniosków dotyczyło punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 20 wniosków dotyczyło imprez 

okolicznościowych. Działając na podstawie art. 106 & 1 i & 5 kpa (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. 

nr 98, poz.1071) w związku z art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r nr 147, poz. 1231) 

Komisja wydała łącznie 242 postanowień pozytywnych. 

 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działając zgodnie z art. 18 ust. 

8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przeprowadziła 48 kontroli 

w zakresie prawidłowości korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

Inne działania Działu Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej: 

 

- W ramach Tygodnia Ofiar Przestępstw pracownicy Działu Profilaktyki Uzależnień 

i Interwencji Kryzysowej oraz pracownik socjalny udzielali porad w siedzibie Prokuratury 

Rejonowej w Wałbrzychu 

 

 

- Przeprowadzono działania środowiskowe: 



Konkurs „Kolorowe Podwórka” 

Dział Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej był odpowiedzialny za 

przygotowanie działań środowiskowych dla mieszkańców Śródmieścia, w formie konkursu pn. 

„Kolorowe podwórka”. Do współpracy w realizacji konkursu zaproszono Regionalne Centrum 

Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Radę Wspólnoty Samorządowej Śródmieście oraz 

pracowników socjalnych. 

 

Festiwal Podwórek 

Podsumowaniem konkursu „Kolorowe Podwórka” była impreza, który odbyła się 

30 czerwca 2013 roku. Powyższe działanie zostało przygotowana we współpracy z Urzędem 

Miejskim oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu. Honorowy patronat nad 

przedsięwzięciem objął Prezydent Miasta – Roman Szełemej. 

 

Partnerstwo Lokalne na rzecz mieszkańców Śródmieścia 

Pracownicy Działu są zaangażowani w realizacje działań Partnerstwa Lokalnego, które 

zostało zawiązane 12 grudnia 2011 roku. Celem Partnerstwa jest: angażowanie się w rozwój 

dzielnicy, integracja mieszkańców oraz promocja instytucji skupionych wokół Śródmieścia.  

Na przełomie lipca i września w ramach działań zostały przeprowadzone badania 

ankietowe, które dostarczyły informacji na temat wiedzy mieszkańców Śródmieścia na temat 

wydarzeń kulturalnych i imprez, dostępności do informacji na temat wydarzeń, potrzeb 

kulturalnych i społecznych, chęci zaangażowania się w działalność kulturalną i społeczną 

dzielnicy, poczucia przynależności i tożsamości ze swoim miejscem zamieszkania. 

W 2013 roku zorganizowano 3 spotkania obywatelskie z mieszkańcami oraz instytucjami 

zaangażowanymi w Partnerstwo Lokalne. Ich celem była współpraca, aktywizacja i integracja 

mieszkańców Śródmieścia oraz podejmowanie działań na rzecz przywrócenia dzielnicy funkcji 

centrum miasta. 

 

Festyn Profilaktyczny przy Centrum Integracji Rodziny. 



3 października 2013 roku na terenie Centrum Integracji rodziny odbył się festyn 

profilaktyczny, w którym wzięli udział: dzieci i młodzież z wałbrzyskich szkół podstawowych 

i ponadgimnazjalnych, pedagodzy oraz podopieczni Palcówki Wsparcia Dziennego. 

W czasie festynu podsumowano kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz rozdano 

nagrody dla uczestników biorących udział w konkursach kampanii, promowano zdrowy styl 

życia, udzielano porad na temat zdrowego żywienia oraz dotyczących problematyki uzależnień. 

Zorganizowano zabawy o charakterze profilaktycznym. Przy współudziale policji 

przeprowadzono akcję „Jedź bezpieczniej”. 

Imprezę wsparli pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu, pedagodzy wałbrzyskich Szkół oraz policja. 

 

- „Zakup kontrolowany”.  

W grudniu 2013 roku przeprowadzono akcję diagnostyczną w punktach sprzedaży 

alkoholu. „Zakup kontrolowany” to akcja diagnostyczo-profilaktyczna, w ramach której 

przeprowadzono działania składające się z dwóch etapów: diagnostycznego oraz 

informacyjnego. 

Celem części diagnostycznej była kontrola postaw sprzedawców wobec respektowania 

postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w obszarze 

sprzedaży alkoholu, ze szczególnym naciskiem na sprzedaż alkoholu osobom poniżej 18 roku 

życia. Diagnoza polegała na odwiedzeniu wskazanych miejsc przez osobę wyglądającą na 

niepełnoletnią w asyście trenera (specjalisty ds. profilaktyki), w celu dokonania zakupu 

wybranego rodzaju alkoholu. Zakupu dokonywał mężczyzna pełnoletni, którego wygląd 

wskazywał na posiadanie 15 lat (sprawdzono poprzez ważenie wyników szacowania wieku 

w trakcie specjalnie zorganizowanego badania). Rolą trenera była obserwacja przebiegu sytuacji, 

oraz ocena postawy sprzedającego pod kątem przyzwolenia na spożywanie alkoholu przez 

młode osoby. Przedmiotem obserwacji było także przestrzeganie postanowień ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie odmowy sprzedaży 

osobom wyglądającym na nietrzeźwe, na kredyt lub pod zastaw, dokonywania sprzedaży zgodnie 

z wymogami ustawodawcy (m.in. wydzielone stoisko, przedmiot sprzedaży zgodny 

z zezwoleniem, spożywanie alkoholu w miejscu zgodnym z zezwoleniem), reklamy alkoholi, 

umieszczania w widocznych miejscach informacji wymaganych w ustawie oraz świadczących 

o przestrzeganiu prawa. 

Część informacyjna polegała na przeprowadzeniu szkolenia dla sprzedawców. 

Właścicielom oraz personelowi przedstawiono problematykę związaną z konsumpcją alkoholu 

w zakresie aktualnych przepisów regulujących: zasady sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych, wydawanie oraz cofanie zezwoleń, uprawnień 



i obowiązków przedsiębiorców, uświadomienie konsekwencji wynikających 

z nieodpowiedzialnej sprzedaży alkoholu oraz wyrobów tytoniowych. Ponadto prezentowano 

praktyczne umiejętności w pracy sprzedawcy tj. nauka asertywnej odmowy, procedura 

postępowania w sytuacjach nietypowych, sposoby efektywnej współpracy z Policją, Strażą 

Miejską, Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Realizatorem zadania był Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa. Programem 

zostało objętych 100 punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta. 

- Klub SENIORA-a 

W Centrum Aktywności Lokalnej od poniedziałku do piątku, wg ustalonego harmonogramu 

prowadzono zajęcia dla seniorów.  

Prowadzone były zajęcia: taneczne, integracyjne, sportowe, rekreacyjne. Organizowano 

wycieczki, wyjścia do kina, wernisaże, zajęcia uspołeczniająco-kulturalne oraz spotkania 

okolicznościowe m.in.: Dzień Seniora, Bal Karnawałowy, Dzień Kobiet, Ostatni Dzień Lata. 

W omawianym okresie sprawozdawczym przeprowadzono 175 spotkań, w których wzięło udział 

38 osób. 

1.  

- Klub Dorosłego Człowieka 

W Centrum Integracji Rodziny, dwa razy w tygodniu prowadzone były zajęcia dla osób 

nieaktywnych zawodowo, w wieku emerytalnym. W ramach cyklu spotkań odbywały się 

zajęcia komputerowe, plastyczne, gimnastyczne, relaksacyjne oraz spotkania integracyjne. 

Organizowane spotkania okolicznościowe, rekreacyjne oraz tematyczne. Została nawiązana 

współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Wałbrzychu, w ramach której 

odbyły się spotkania na temat osteoporozy, żywienia w wieku dojrzałym oraz profilaktyki 

chorób.  

Łącznie od stycznia do grudnia odbyło się 48 spotkań dla grupy 16 osób.  

 

- Wolontariat  

Na terenie Centrum Aktywności Lokalnej był prowadzony wolontariat. Wolontariusze 

świadczyli pomoc na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej m.in.: 

opiekowali się osobami starszymi i rodzinami – pomagali w robieniu zakupów, w dotarciu do 

lekarza, prowadzili rozmowy wspierające, pomagali rodzinom w opiece nad dziećmi, udzielali 

korepetycji dzieciom i młodzieży. 



Ponadto wolontariusze angażowali się w prowadzenie zajęć dla podopiecznych Klubu 

SENIOR-a, prowadzili zajęcia plastyczne, komputerowe, jogę i gimnastykę. Wspierali także 

Placówkę Wsparcia Dziennego poprzez pomoc dzieciom i młodzieży w odrabianiu lekcji, 

organizację zabaw, prowadzenie zajęć muzykoterapii oraz pomoc w organizacji lokalnych imprez. 

Koordynacją pracy wolontariuszy zajmował się pedagog Działu Profilaktyki Uzależnień 

i Interwencji Kryzysowej.  

W 2013 roku w zajęciach organizowanych dla wolontariuszy wzięły udział 33 osoby. 

 

Ponadto w ramach prowadzonej współpracy w siedzibach Działu Profilaktyki Uzależnień 

i Interwencji Kryzysowej odbywały się: 

- spotkania grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

- spotkania informacyjne dla kandydatów na rodziny zastępcze 

- spotkania partnerstw. 

 

- Klub Integracji Społecznej 

W 2013 roku były prowadzone 3 edycje Klubu Integracji Społecznej. W pierwszej, trwającej 

od 05.11.2012 roku do 30.04.2013 roku, wzięło udział 36 osób, w kolejnej od 28.02.2013 roku do 

31.08.2013 roku - 47 osób, ostatnia rozpoczęła się 13.09.2013 roku i jej zakończenie planowane 

jest w kwietniu 2014 roku, wzięło w niej udział 37 osób.  

W okresie sprawozdawczym do Klubu Integracji Społecznej zostało skierowanych przez 

pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 148 osób z czego zgłosiło się 

121 osób - 22 osoby nie kwalifikowały się do udziału w zajęciach. 

 

Celem funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej jest realizacja działań umożliwiających 

udzielenie indywidualnym osobom oraz ich rodzinom pomocy: 

- w podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej 

- w powrocie do pełnienia ról społecznych w ich miejscu zamieszkania, miejscu pobytu 

i miejscu pracy 

- w podniesienia kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. 

Uczestnicy zajęć w Klubie Integracji Społecznej to przede wszystkim osoby zaliczane do takich 

grup ryzyka: 

- bezdomni, realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności 

- uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa 

odwykowego 



- uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu 

terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej 

- bezrobotni, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

pozostający bez pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy 

- zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, 

w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. 

Klub Integracji Społecznej współpracuje z: 

- Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu, świadczącym 

specjalistyczne, bezpłatne usługi przez Centrum Informacji i Planowania Kariery 

Zawodowej na rzecz klientów KIS-u w formie dwudniowych modułowych warsztatów 

grupowych pn. „Samodzielny na rynku pracy” oraz w formie zajęć aktywizacyjnych 

przygotowujących bezrobotnych i poszukujących pracy do samodzielnego poszukiwania 

i podjęcia zatrudnienia.  

- Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej OHP, dzięki któremu uczestnicy bezpłatnie 

mogą skorzystać z porad doradców zawodowych, wziąć udział w warsztatach aktywizacji 

zawodowej, planowania ścieżki kariery zawodowej, orientacji zawodowej, jak również 

zostać poddani testom predyspozycji zawodowych. 

- Klubem Pracy OHP, dzięki któremu klubowicze mogą nieodpłatnie korzystać z pomocy 

doradców zawodowych oraz uczestniczyć w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy. 

Członkowie Klubu, biorą udział w programie, opracowanym na podstawie indywidualnej 

diagnozy i dostosowanym do potrzeb jej odbiorców. Cykl zajęć, w którym biorą udział uczestnicy 

trwa 6 miesięcy. Uczestnicy spotykają się 2-4 razy w tygodniu. Zgodnie z założeniem na każdy 

miesiąc jest opracowywany harmonogram zajęć obejmujący zagadnienia z reintegracji 

zawodowej i społecznej. 

Uczestnicy klubu w okresie sprawozdawczym mieli możliwość skorzystania z zajęć z zakresu 

reintegracji zawodowej i społecznej. 

W ramach reintegracji zawodowej były prowadzone: 

- Warsztaty komputerowe pn. „Podstawowe zasady obsługi komputera”. 

 Uczestnicy byli szkoleni w zakresie obsługi  komputera PC, urządzeń peryferyjnych. 

Warsztaty obejmowały naukę aktywnego tworzenia i opracowywania dokumentów 

tekstowych tj. CV, podanie o pracę czy list motywacyjny, przyswojenie podstawowych 

mechanizmów aktywności w sieci internetowej tj. założenie konta pocztowego czy profilu 

na portalach  umożliwiających aktywne poszukiwanie pracy. Zajęcia komputerowe 

umożliwiły również uczestnikom rozwój własnych zainteresowań i zdolności, poszerzenie 

wiedzy i odkrywanie własnych możliwości. 

 W okresie sprawozdawczym odbyło się 45 zajęć warsztatowych w których uczestniczyło 

37 osób. 



- Zajęcia warsztatowe z zakresu aktywizacji zawodowej prowadzone przez doradcę 

zawodowego z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy.  

 W trakcie spotkań uczestnicy poznali podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy, dokonali 

analizy lokalnego rynku pracy, określili swoją sylwetkę zawodową oraz dokonali bilansu swoich 

mocnych i słabych stron. W trakcie zajęć dopasowali swoje kwalifikacje, umiejętności oraz 

predyspozycje do ofert rynku pracy, podejmowali decyzje dotyczące swojej przyszłości 

zawodowej oraz nabywali wiedzę i umiejętności z zakresu technik i metod poszukiwania pracy.  

 Odbyły się zajęcia aktywizacyjne dwudniowe warsztaty, w których uczestniczyło 36 osób. 

- Zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej 

Ochotniczego Hufca Pracy. 

- Uczestnicy w ramach zajęć mieli możliwość poznania podstaw kompletowania poprawnej 

dokumentacji aplikacyjnej, poszerzenia wiedzy na temat rynku pracy i możliwości 

zdobywania kwalifikacji zawodowych. 

Odbyło się 25 zajęć, w których uczestniczyło 37 osób.  

- Indywidualne spotkania z zakresu inspiracji zawodowej, w ramach których doradcy 

z Powiatowego Urzędu Pracy, bezpłatnie świadczyli poradnictwo na rzecz członków 

Klubu Integracji Społecznej. Odbyło się 18 spotkań, podczas których doradcy przyjęli 

32 osoby. 

- Zajęcia edukacyjne z języka angielskiego miały na celu nabycie umiejętności 

rozumienia podstawowych zwrotów w języku angielskim. Łącznie odbyło się 40 

godzin zajęć, w których uczestniczyło 13 osób. 

 

W ramach reintegracji społecznej prowadzono: 

- Zajęcia integracyjne – miały na celu integrację uczestników. W zajęciach uczestniczyło 

19 osób. 

- Trening asertywności – w zakresie prowadzenia treningu realizator uczył 

zachowań asertywnych. W zajęciach wzięło udział 26 osób. 

- Trening umiejętności społecznych – miał na celu podtrzymanie umiejętności 

uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej oraz pomoc w powrocie do pełnienia 

ról społecznych w miejscu zamieszkania, miejscu pobytu i miejscu pracy. W 

zajęciach wzięło udział 26 osób. 

- Grupa samopomocowa – celem było wzajemne wspieranie uczestników poprzez 

wymianę doświadczeń i wspólne propozycje rozwiązywania problemów. Grupa 

czynnie uczestniczyła w dyskusjach dotyczących bezrobocia, aktywizacji 

zawodowej i barier utrudniających znalezienie zatrudnienia. Uczestnicy w trakcie 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Asertywno%C5%9B%C4%87


trwania zajęć musieli nauczyć się eksponować znaczenie i wagę życiowych 

doświadczeń, wykształcić umiejętność filtrowania przyswajanych treści i 

praktycznie wykorzystywać zdobytą wiedzę. W grupie uczestniczyły 33 osoby. 

- Zajęcia uspołeczniające pn. „Kultura dla wszystkich” – w ramach zajęć 

zorganizowano wyjścia do kina.  

 

Ponadto członkowie Klubu wzięli udział w: 

- Targach Pracy i Informacji o Mobilności zorganizowanych przez Europejskie 

Służby Zatrudnienia Eures, na których prezentowane były oferty pracy w Austrii, 

Holandii, Niemczech i Szwajcarii. Uczestnicy mieli możliwość korzystania z 

rozmów indywidulanych, prezentacji multimedialnych, porad ekspertów, doradców 

Eures.  

- II Giełdzie Pracy i Edukacji zorganizowanej przez Urząd Miejski i Powiatowy Urząd 

Pracy w Wałbrzychu. Osoby poszukujące pracy miały okazję do bezpośredniego 

kontaktu z przedstawicielami pracodawców oraz na złożenie swoich dokumentów 

aplikacyjnych. Przedstawiciele wałbrzyskich szkół średnich, wyższych i 

zawodowych prezentowali bogatą ofertę kształcenia dla potencjalnych studentów 

i uczniów. 

 

 Dodatkowo uczestnicy zajęć mieli do dyspozycji zaplecze komputerowe z 

dostępem do Internetu, zapewnione niezbędne materiały pomocnicze a także możliwość 

korzystania z poczęstunku w trakcie przerw. 

Klubowicze mieli również możliwość na bieżąco korzystać z poradnictwa specjalistycznego 

pracowników Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej, w tym poradnictwa: 

- psychologicznego, 

- terapeutycznego, 

- pedagogicznego, 

- poradnictwa prawnego, mieszkaniowego, socjalnego oraz związanego z poszukiwaniem 

pracy. 

 

- Projekt „Powrót do aktywności” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

  W roku 2013 roku kontynuowana była realizacja projektu współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą „Powrót do 

aktywności”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 



VII - Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1. - Aktywizacja zawodowa i społeczna 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

 Celem głównym projektu jest kompleksowa aktywizacja 30 osób, 22 kobiet i 8 mężczyzn, 

w tym 12 osób po 50 roku życia, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności 

zawodowej z terenu Wałbrzycha oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 20% uczestników 

w ramach wsparcia Klubu Integracji Społecznej. Projekt skierowany jest do osób o niskim 

poziomie wykształcenia (podstawowym, gimnazjalnym lub zawodowym), korzystających ze 

świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Wszyscy uczestnicy są objęci 

kontraktem socjalnym. 

 W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach Projektu przeprowadzono szkolenia 

z zakresu: umiejętności społecznych, asertywnych, treningu zachowań abstynenckich oraz 

zajęciach podnoszących kompetencje obsługi. W listopadzie uczestnicy projektu rozpoczęli 

udział w szkoleniach zawodowych, tj. pracownik ochrony fizycznej bez licencji, pomocniczy 

robotnik przy konserwacji terenów zielonych oraz robotnik gospodarczy.  

 Podczas udziału w zajęciach uczestnicy mieli zapewnione wyżywienie, gorące i zimne 

napoje, materiały szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu. W 2013 roku w projekcie wzięło udział 

56 osób, z czego 30 osób kontynuuje uczestnictwo w zajęciach 9 osób podjęło pracę.  

Projekt będzie realizowany do 31 marca 2015 roku.  

  



  



Sprawozdanie z realizacji w 2013 roku 

„Programu przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Wałbrzycha na lata 2010-2015” 

 

 W ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2013 roku 

prowadzono:  

 

 Punkt Konsultacyjny Dla Rodziców Dzieci Uzależnionych i Sięgających Po Środki 

Odurzające prowadzony w Centrum Integracji Rodziny.  

 Do głównych zadań świadczonych w Punkcie należą: pomoc w rozwiązywaniu problemów 

związanych z narkotykami, udzielanie wsparcia, dostarczenie wiedzy na temat uzależnienia, 

dostarczenie wiedzy na temat rodzaju narkotyków, działania  i ich szkodliwości, dostarczenie 

wiedzy na temat rozpoznawania objawów świadczących o używaniu środków odurzających, 

dostarczenie wiedzy i pomoc w interwencji wobec osób uzależnionych i eksperymentujących z 

narkotykami, budowanie motywacji do podjęcia leczenia, kierowanie i pomoc w znalezieniu 

ośrodka resocjalizacji. 

Odbiorcami udzielanego wsparcia byli: rodzice i opiekunowie dzieci uzależnionych 

i sięgających po środki odurzające, młodzież uzależniona i sięgająca po środki odurzające, 

pedagodzy szkolni, kuratorzy, straż miejska, policja. 

W omawianym okresie sprawozdawczym z indywidualnych konsultacji skorzystały 203 osoby, 

w tym: 112 osób dorosłych oraz 91 dzieci w wieku.  

- 17 lat – 29 osób 

- 16 lat – 30 osób 

- 15 lat – 18 osób 

- 14 lat – 14 osób  

W wyniku prowadzonej pracy 11 osób skierowano do ośrodków resocjalizacji, 4 osoby 

skierowano na oddział detoksykacyjny, 9 osób do poradni uzależnień.  

 

 Grupa motywacyjna dla osób z problemem uzależnienia od narkotyków. 

W listopadzie 2013 roku, w odpowiedzi na potrzeby osób zgłaszających się do terapeutów, 

została uruchomiona grupa dla osób mających problem z używaniem substancji narkotycznych. 

Celem grupy była nauka oraz udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu problemów życia 

codziennego bez stosowania używek, motywowanie do podejmowania konstruktywnych 

rozwiązań sytuacji problemowych oraz nauka nawiązywania i podtrzymywania relacji z osobami 

utrzymującymi abstynencję. 

Do końca roku odbyło się 9 spotkań, w których wzięło udział 6 osób. 

 



 Szkolenie dla kadry pedagogicznej szkół gimnazjalnych. 

 Dział Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej we współpracy z Działem 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Wydziału Zdrowia, Departamentu Polityki 

Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Zakładem Lecznictwa 

Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze zorganizował szkolenie dla 

realizatorów programu „UNPLUGGED”.  

 „UNPLUGGED” to program uniwersalnej profilaktyki używania substancji 

psychoaktywnych adresowany do młodzieży w wieku, 12-14 lat, realizowany w formie 12 lekcji 

prowadzonych w klasie szkolnej przez nauczyciela oraz 3 spotkań dla rodziców prowadzonych 

przez pedagoga/psychologa szkolnego. 

 Do udziału w szkoleniu zaproszono kadrę pedagogiczną wszystkich szkół gimnazjalnych 

z terenu powiatu wałbrzyskiego. W szkoleniu brały udział trzyosobowe zespoły składające się 

z nauczycieli i pedagoga szkolnego. Szkolenie było nieodpłatne, finansowane ze środków 

budżetowych Województwa Dolnośląskiego. 

 Celem szkolenia było podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie 

profilaktyki, wdrożenie programu atrakcyjnego dla uczniów oraz stworzenie możliwości 

włączenia do Szkolnego Programu Profilaktyki, skutecznego programu profilaktycznego 

dotyczącego ryzykownych zachowań młodzieży (tj. używanie nowych narkotyków „dopalaczy”).  

W szkoleniu wzięło udział dziewięć z dziesięciu zaproszonych szkół: 

- Publiczne Gimnazjum Nr 1  

- Publiczne Gimnazjum Nr 2  

- Publiczne Gimnazjum Nr 3  

- Publiczne Gimnazjum Nr 4 

- Publiczne Gimnazjum Nr 6  

- Publiczne Gimnazjum Nr 9 z  

- Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 10 

- Publiczne Gimnazjum Nr 12  

- Publiczne Gimnazjum Nr 13. 

 

 Działania profilaktyczne: 

Konkurs profilaktyczny „Nie piję nie ćpam, nie palę – edycja 2013” 

Konkurs kierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem było 

zwiększenie świadomości młodzieży na temat szkodliwości środków psychoaktywnych.  

Uczestnikami konkursu były zespoły 3-5 osobowe uczniów szkół  ponadgimnazjalnych 

i gimnazjalnych z terenu miasta Wałbrzych. Warunkiem przystąpienia do konkursu było 



przygotowanie filmu o tematyce uzależnień od alkoholu, narkotyków, substancji 

psychoaktywnych i tytoniu. 

Prace konkursowe zostały ocenione przez komisję składająca się z przedstawicieli 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu oraz grona pedagogicznego szkół 

biorących udział w konkursie. 

30 czerwca 2013 roku w ramach Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Narkomanii 

uroczyście podsumowano działania prowadzone w szkołach oraz wręczano nagrody dla 

zwycięskich zespołów.   

 

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w 2013 roku po raz kolejny był 

koordynatorem działań kampanii kierowanej do szkół podstawowych i gimnazjalnych „Zachowaj 

Trzeźwy Umysł”.  

W ramach kampanii prowadzone były m.in. zajęcia: 

- propagujące zdrowy styl życia oraz uświadamiające zagrożenia wynikających z zażywania 

substancji uzależniających – przeprowadzono poganki, dyskusje, prelekcje, debaty oraz 

projekcje filmów, organizowano wystawy  prac plastycznych 

- promujące sport jako alternatywę wobec zachowań patologicznych 

- konkursowe m.in. „Na tropie piękna”, „Mały Odkrywca”, „Nasza piękna okolica”, „Unikam 

zagrożeń, dzielę się pięknem” 

- zajęcia podejmujące problem przeciwdziałania zachowaniom destrukcyjnym, konfliktowym, 

oraz warsztaty na temat przeciwdziałania agresji 

- sportowe 

Do działań kampanii zostali zaproszeni rodzice, którzy uczestniczyli w: 

- zabawach sportowo-rekreacyjnych, grach oraz konkursach przy współudziale z dzieci 

- spotkaniach i prelekcjach, na których omawiano tematykę zagrożeń wynikających 

z zażywania substancji psychoaktywnych, motywowano do zaangażowania we wspomagania 

dzieci w prowadzeniu zdrowego stylu życia oraz rozwiązywania konfliktów bez stosowania 

przemocy oraz przedstawiano materiały edukacyjne m.in.: „By dłużej być razem”, „Doceń 

piękno swojego dziecka”, „Nie tylko alkohol szkodzi”, „Chrońcie je od pierwszego dnia”. 

W kampanii wzięły udział: 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17 



- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 22 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 37 

- Publiczne Gimnazjum Nr 2 

- Publiczne Gimnazjum Nr 7 

- Publiczne Gimnazjum Nr 12 

 

Podsumowanie kampanii oraz rozdanie nagród za udział w konkursach odbyło się w dniu 

3 października 2013 roku podczas festynu profilaktycznego zorganizowanego w Centrum 

Integracji Rodziny.  

 

  



Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji 

„Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie dla miasta Wałbrzycha na lata 2011-2015” 

 

W 2013 roku w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

prowadzono: 

 
- Zespół Interdyscyplinarny oraz grupy robocze ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

W omawianym okresie do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 186 

Niebieskich Kart. Uwzględniając sprawy, które zostały rozpoczęte w 2012 roku a zakończone w 

2013 roku, postępowanie toczyło się w 261 sprawach. Powołano 181 grup roboczych, w ramach 

których odbyły się 434 spotkania. W grupach roboczych brali udział: pracownicy socjalni 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, funkcjonariusze i dzielnicowi Komendy 

Miejskiej Policji w Wałbrzychu, specjaliści Działu Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej, 

kuratorzy rodzinni i karni, pedagodzy szkolni oraz terapeuta uzależnień z Przychodni Zdrowia 

Psychicznego i Terapii Uzależnień w Wałbrzychu.  

Niebieskie Karty, które wpływają do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego 

wypełniane są głównie przez: funkcjonariuszy Policji, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, Pracowników Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Wałbrzychu oraz pracowników 

oświaty. Nie wpłynęła ani jedna karta wypełniona przez pracowników ochrony zdrowia, pomimo 

iż w dokumentacji Zespołu Interdyscyplinarnego znajdują się szpitalne karty informacyjne. 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego. 

W ramach pracy Zespołu, przeanalizowano i zamknięto postępowanie w 152 sprawach (były to 

Niebieski Karty, których procedura została wszczęta w latach 2012-2013).  

Za organizację administracyjno-biurową był odpowiedzialny pracownik Działu Profilaktyki 

Uzależnień i Interwencji Kryzysowej, zatrudniony w wymiarze ½ etatu. 

 

- Indywidualne poradnictwo. 

W ramach pomocy świadczonej na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie pracownicy 

Działu Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Wałbrzychu prowadzili poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i terapeutyczne w: 

- Centrum Integracji Rodziny przy ul. Grota Roweckiego 3 

- Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Mickiewicza 26 

- Integracyjnym Domu dla Bezdomnych przy ul. Pocztowej 22. 

Ponadto dwa razy w tygodniu, w Centrum Integracji Rodziny oraz Centrum Aktywności 

Lokalnej, osoby dotknięte przemocą w rodzinie miały możliwość korzystania z bezpłatnego 

poradnictwa prawnego. 



W ramach działań kierowanych do sprawców przemocy prowadzono: indywidualne 

poradnictwo na temat konsekwencji stosowania przemocy, motywowano do udziału w programie 

grupy korekcyjno-edukacyjnej oraz do podjęcia leczenia odwykowego przez osoby uzależnione. 

 

- Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców 

Celem prowadzonych zajęć była nauka umiejętności nawiązywania efektywnej współpracy 

z dzieckiem, umiejętności wspierania procesu usamodzielniania się dziecka, rozpoznawania, 

wyrażania i akceptowania uczuć, a także radzenia sobie z uczuciami, modyfikowania 

niepożądanych i nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania przemocy. 

Prowadzone zajęcia miały pogłębić samoświadomość na temat stosowanych metod 

wychowawczych, uświadomić rodzicom, że wychowanie powinno opierać się na jasnym 

i czytelnym systemie wartości. Grupa miała również za zadnie wspieranie i umacnianie rodziny 

w jej prawidłowym funkcjonowaniu. 

W 2013 roku odbyły się 3 cykle zajęć (łącznie 36 spotkań) dla grupy 16 rodziców. 

 

- Działania profilaktyczne. 

W ramach działań profilaktycznych rozpowszechniano materiały informacyjne dotyczące 

zjawiska przemocy w rodzinie, prowadzono działania edukacyjne kierowane do rodziców, których 

celem jest wzmacnianie opiekuńczych i wychowawczych kompetencji. W ramach zajęć dla 

rodziców była prowadzona edukacja na temat zjawiska przemocy, konsekwencji 

i odpowiedzialności karnej za stosowanie przemocy wobec dziecka. 

 

W ramach współpracy z fundacją „Merkury” pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej: pracownicy Działu Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej oraz pracownicy 

socjalni wzięli udział w międzynarodowym projekcie pn. „Międzynarodowa współpraca przeciwko 

przemocy". Projekt realizowany w ramach programu "Daphne III" był współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej. Parterami projektu były organizacje z Włoch (CONSORZIO AGORA) 

i Portugalii (DESINCOOP).  

Pracownicy uczestniczyli w międzynarodowej wymianie doświadczeń oraz wizytach 

studyjnych, które były organizowane na terenie krajów uczestniczących w projekcie. Spotkania 

dały możliwość m.in.: wymiany doświadczeń i wiedzy na temat metod pracy z ofiarami przemocy 

i sprawcami przemocy w rodzinie oraz wymiany doświadczeń w zakresie najefektywniejszych 

praktyk pomocy dla osób doświadczających przemocy. Tematyka warsztatów dotyczyła również 

roli pracowników socjalnych, psychologów i terapeutów w systemie przeciwdziałania przemocy. 

Na spotkaniach został także poruszony problem przemocy w szkole oraz roli współpracy 

pomiędzy specjalistami a nauczycielami w tym obszarze. 



Efekty pracy wszystkich grup zostały zaprezentowane podczas Forum Wymiany 

Doświadczeń połączonego z konferencją, które odbyły się na zakończenie projektu 11 czerwca 

2013 roku się w Karpaczu.  

 

Ponadto Dział Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej dwukrotnie, w omawianym 

okresie sprawozdawczym, ubiegał się o środki finansowe na realizację dodatkowych działań z 

zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Opracowano dwa projekty: 

- „Niech przemoc nie niszczy szczęścia” w ramach projektu realizowanego w ramach Programu 

Osłonowego – „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.– projekt nie uzyskał wymaganej ilości punktów 

kwalifikujących do dofinansowania, 

- „Razem przeciwko przemocy”, złożony w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie dla Funduszu 

Małych Grantów w ramach Programu PL 14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i 

przemocy ze względu na płeć”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego 2009-2014. W wyniku dokonanej oceny merytorycznej wniosek uzyskał ocenę 

pozytywną (konkurs do chwili obecnej nie został rozstrzygnięty).  

 

  

 

 


