
Sprawozdanie za rok 2015 z realizacji 

„Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

dla miasta Wałbrzycha” 

 

W 2015 roku w ramach zadań powiatu wynikających z: 

 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1882 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.). 

 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.163, 

z późn. zm),   

 Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta 

Wałbrzycha na 2015 rok przyjętego Uchwałą Nr LXVIII/700/2014 Rady Miejskiej 

Wałbrzycha z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia  

 

Dział Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wałbrzychu realizował poradnictwo z zakresu pomocy osobom 

uzależnionym i ich rodzinom w trzech rejonach miasta: 

- w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Mickiewicza 26 – zatrudnionych 6 

pracowników, w tym 4 pedagogów, psycholog i terapeuta uzależnień 

- w Centrum Integracji Rodziny przy ul. Grota Roweckiego 3 – zatrudnionych 3 

pracowników, w tym psycholog, pedagog i terapeuta uzależnień  

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

specjalista. 

 

W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku pracownicy Działu udzielili 2103 porady 

1289 osobom. Porady dotyczyły: 

 kryzysów psychiatrycznych: 

- problemu uzależnienia od alkoholu - 1077 porad dla 536 osób 

- problemu uzależnienia od narkotyków – 400 porad dla 80 osób 

- współuzależnienia - 75 porad dla 17 osób 

- zaburzeń psychicznych – 38 porad dla 6 osób 

 kryzysów rodzinnych: 

- przemocy w rodzinie:   

- osoby zagrożone bądź dotknięte przemocą w rodzinie - 134 porad dla 71 osób 



- osoby stosujące przemoc – 28 porad dla 17 osób 

- problemów wychowawczych – 379 porad dla 208 

- problemów rodzinnych – 313 porad dla 125 osób 

- problem edukacyjny – 35 porad dla 15 osób 

- niezaradności życiowej – 71 porad dla 31 osób 

 kryzysów psychospołecznych:  

- bezdomności – 15 porad dla 9 osób 

- bezrobocia – 140 porad dla 140 osób 

 innych 

- interwencji kryzysowej – 161 porad 

- 46 porady telefoniczne ( telefony zaufania). 

 

Ponadto pracownicy Działu: 

- uczestniczyli w 180 posiedzeniach grup roboczych ds. przeciwdziałania 

przemocy 

- uczestniczyli w 6 zespołach interdyscyplinarnych dotyczących problemów 

dotyczących nieporadności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz 

uzależnienia w rodzinie 

-  uczestniczyli w dyżurach w Prokuraturze Rejonowej w ramach „ Tygodnia 

pomocy ofiarom przestępstw” 

- uczestniczyli w 6 dyżurach w RWS Podzamcze 

- w dyżurach z Integracyjnym Domu dla Bezdomnych przy ul. Ogrodowej 2a – 

Monika Wójtowicz i Rafał Skrzyński, w okresie od lipca do grudnia, pełnili dyżury 

kolejno w każdy wtorek i środę, udzielając pomocy i wsparcia 

psychologicznego, rozwiązując konflikty 

- współpracowali z instytucjami: 

- Powiatowy Urząd Pracy i Klub Pracy OHP w ramach realizacji zadań 

związanych z Klubem Integracji Społecznej i Programem Aktywizacji i Integracji 

- Szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne i szkoły nauki jazdy w 

ramach realizacji kampanii społecznych i programów edukacyjnych, wymiana 

informacji i współpraca w związku z podejmowaniem interwencji 

- Kuratorzy Sądowi Rodzinni w formie indywidulanych spotkań dotyczących 

podopiecznych 



- Placówka Wsparcia Dziennego w ramach realizacji działań środowiskowych, 

wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych 

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: pracownicy socjalni, asystenci rodziny, 

piecza zastępcza w ramach interwencji w środowisku, indywidualnych spotkań 

dotyczących podopiecznych, szkolenia, warsztaty, opinie, diagnozy. 

 

 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 Partnerstwa Lokalnego dla dzielnicy Śródmieście „ EπCentrum” 

 

W ramach realizacji zadań były prowadzone: 

 

 Grupy motywacyjne dla osób nadużywających alkoholu 

Celem prowadzonych działań była edukacja i weryfikacja wiedzy w zakresie 

mechanizmów uzależnień, poznanie przyczyn i mechanizmów uzależnienia od 

alkoholu, 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 - 49 spotkań, w których wzięło udział 124 osoby 

- Centrum Aktywności Lokalnej - 61 spotkań, w których wzięło udział 130 osób 

- Integracyjnym Domu dla Bezdomnych - 94 spotkań, w których wzięło udział 145 

osób. 

Łącznie przeprowadzono 192 spotkania dla 354 osób. 

 

 Grupa motywacyjna dla kobiet z problemem alkoholowym 

Grupa miała na celu:  

Przyjrzeniu się własnym problemom w bezpiecznych warunkach, w miarę gotowości i 

otwartości uczestników. 

Uzyskanie wglądu w mechanizmy własnych problemów i odkrycie dostępu własnych 

zasobów umożliwiających ich rozwiązanie. 



Uzyskanie informacji zwrotnych na swój temat od pozostałych członków grupy. 

Zwiększenie efektywności do efektywnego rozwiązania problemów osobistych i 

uczenia się nowych umiejętności, m.in. przez doświadczenie własne uczestników 

grupy. 

Budowanie i modelowanie dobrych relacji, które tworzą poczucie bezpieczeństwa i 

przestrzeń do pracy nad zmianą osobistą. 

Program warsztatu zakłada uczestnictwo w 10 spotkaniach, spotkania odbywały się w 

budynku Centrum Aktywności Lokalnej, liczba spotkań 12, w spotkaniach 

uczestniczyło 45 odbiorców. 

 

 Grupa motywacyjna dla osób wspólnie zamieszkujących z osobami z 

problemem alkoholowym 

Celem grupy było nabycie świadomości swojego funkcjonowania. Program warsztatu 

pilotażowy, weryfikowany i elastyczny na proces grupy, spotkania w budynku Centrum 

Aktywności Lokalnej, liczba spotkań 14, uczestniczki to kobiety ilość odbiorców 18. 

 

 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 2015 w Centrum Integracji Rodziny odbyło się 12 spotkań, w których uczestniczyło 

5 osób. 

Od marca w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych, odział dla rodzin z dziećmi przy ul. 

Ogrodowej 2a rozpoczął się Trening Umiejętności Wychowawczych dla matek 

przebywających na terenie ośrodka – zapisanych 7 uczestniczek w związku z częstą 

rotacją uczestniczek grupa miała charakter otwarty. Do końca grudnia odbyło się 20 

spotkań grupy dla rodziców. 

 

 Warsztaty edukacyjne – Grupa dla rodzica 



Warsztaty edukacyjne dla rodziców to program dziesięciu spotkań dla tych, którzy 

szukają sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z własnym dzieckiem. 

W ramach programu uczestnicy grupy nabyli umiejętność lepszego komunikowania 

się, wspierania dziecka w jego rozwoju, stosowania prawidłowych wzorców i metod 

wychowawczych. Warsztaty mają na celu pogłębić relacje, dać zadowolenie, poczucie 

wzajemnej bliskości oraz zadbać o wzajemny szacunek wobec najbliższych.  

Ucząc się umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program 

jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi. 

W 2015 roku w Centrum Aktywności Lokalnej odbyły się trzy edycje: I edycja – 12 

spotkań dla 10 osób, II edycja – 10 spotkań dla 29 osób, III edycja – 10 spotkań dla 

41 osób.  

Łącznie przeprowadzono 32 spotkania dla 80 osób. 

  Grupa wsparcia dla rodziców 

Grupa ma charakter wspierająco – edukacyjny, której celem jest nabycie umiejętności 

wychowawczych, wspieranie rodziców w pełnieniu roli opiekuńczo – wychowawczej.             

W trakcie spotkań grupowych uczestnicy mieli możliwość dzielenia się swoimi 

problemami oraz wiedzą i doświadczeniem. Podczas spotkania rodzice otrzymywali 

wsparcie, które jest ważnym elementem w dokonywaniu zmian. Grupa ta miała za 

zadanie sprzyjanie w odreagowywaniu napięć emocjonalnych wynikających z trudnych 

sytuacji wychowawczych i rodzinnych oraz uczenia się nowych zachowań. 

W Centrum Aktywności Lokalnej odbyło się 12 spotkań dla 26 osób. 

 Zajęcia grupowe skierowane do młodzieży 

Z trudnościami w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji rówieśniczych, adaptacją do 

nowych sytuacji, trudnościami w radzeniu sobie z własnymi emocjami oraz stresem, a 

także niskim poczuciem własnej wartości. Celem spotkań jest kształtowanie oraz 

doskonalenie niezbędnych umiejętności społecznych i interpersonalnych potrzebnych 

do nawiązywania satysfakcjonujących relacji oraz ułatwiających funkcjonowanie w 

grupie rówieśniczej. Podczas spotkań uczestnicy nabywają umiejętności 

identyfikowania własnych emocji i potrzeb, konstruktywnego odreagowywania napięć 

emocjonalnych oraz radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych Zajęcia mają formę 

spotkań indywidualnych. Z takiej formy skorzystało 5 osób – młodzieży oraz 3 

rodziców.  W 3 rodzinach doszło do spotkań rodzinnych, na których podjęto pracę nad 

poprawą relacji w rodzinie. 

 Warsztaty z komunikacji społecznej 



Zajęcia prowadzone były w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych przy ul. 

Ogrodowej 2a w filii dla rodzin z dziećmi i obejmowały takie zagadnienia jak 

mechanizmy wpływu społecznego, mediacje i negocjacje, jako techniki użyteczne w 

codziennym funkcjonowaniu, sposoby radzenia sobie ze stresem i sytuacjami 

konfliktowymi, elementy asertywności w życiu codziennym.  

Łączna ilość osób biorących udział w zajęciach – 12. 

 Warsztaty udoskonalające współpracę 

Zajęcia miały formę warsztatową i były oparte na realnych przykładach zaburzeń 

współpracy podawanych przez samych uczestników – mieszkańców Integracyjnego 

Domu dla Bezdomnych, filia dla rodzin z dziećmi, przy ul. Ogrodowej 2a. Poprzez 

moderowaną dyskusję oraz udział w przygotowanych ćwiczeniach, uczestnicy mieli 

okazję nabyć i wzmocnić swoje kompetencje w zakresie współpracy, zwłaszcza w 

kontekście współdziałania w obecnym miejscu pobytu. 

Odbyły się 4 spotkania dla 12 osób. 

 Grupa rozwojowa dla kobiet   

Wzmacniająca grupa rozwojowa prowadzona metodą warsztatową, dla bezdomnych 

kobiet mieszkających na ternie Integracyjnego Domu dla Bezdomnych , przy ul. 

Ogrodowej 2a. Podczas zajęć uczestniczki przyglądały się sobie, ćwiczyły 

umiejętności psychospołeczne, zdobywały wiedzę psychologiczną, uzyskiwały 

wsparcie, dowiedziały się czym jest poczucie własnej wartości, przyjrzały się własnym 

zaletom i sukcesom, wzmacniały wiarę we własne możliwości, zastanawiały się jak żyć 

bardziej świadomie i aktywnie, poznały sposoby radzenia sobie z wewnętrznym 

krytykiem, uczyły się poskramiać negatywne myśli, doceniały własną wyjątkowość 

tworząc mapę marzeń, tworzyły spójne cele i zamieniały w plany działań. 

Odbyło się 13 spotkań dla 15 kobiet. 

 Grupa wsparcia dla osób niepełnosprawnych 

Warsztaty miały na celu integrację i aktywizację osób niepełnosprawnych, które ze 

względu na swój stan zdrowia nie mogą podjąć zatrudnienia a wiek nie pozwala im 

uczestniczyć w zajęciach Klubu Seniora. Uczestnicy mogli nabyć umiejętność innego 

spojrzenia i radzenia sobie ze swoją dysfunkcją. 

Zajęcia rozpoczęły się w grudniu 2015 roku i odbyły się 4 spotkania, w których wzięło 

udział 10 osób. 

 

 Grupa wsparcia dla asystentów rodziny 



Grupa miała na celu wspieranie asystentów i ich pracy w trudnych sytuacjach 

związanych z wykonywaniem zawodu, szukanie skutecznych rozwiązań, nabycie 

umiejętności rozwijania warsztatu pracy asystenta, wsparcie oraz rozwiązywanie 

problemów rodzin, z którymi asystenci pracują, praca nad indywidulanym 

przypadkiem, nabycie umiejętności słuchania, analizowania i rozwiązywania 

problemów w rodzinie. 

W okresie od października do grudnia 2015 roku odbyło się 6 spotkań dla 10 

asystentów. 

 

 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 wzięli udział  uczestnicy Warsztatów 

Terapii Zajęciowej oraz  uczniowie PSP nr 28, PG nr 1, PG nr 6, PG nr 7, I LO. Łącznie 

w zajęciach udział wzięło 300 uczniów. 

- Warsztaty 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 wzięli udział uczniowie: PSP nr 21, PG nr 7. 

Łączna liczba uczniów biorących udział w warsztatach to 195 osób. 

 Kampania „ Przeciw Pijanym Kierowcom” 

W okresie sprawozdawczym Dział Profilaktyki Uzależnień i Interwencji 

Kryzysowej realizował kampanię Przeciw Pijanym Kierowcom, której celem było 

przeciwdziałanie nietrzeźwości kierowców na drogach, zwiększenie świadomości na 

temat wpływu alkoholu na zdolności kierowania pojazdami a przede wszystkim 



ukształtowanie krytycznej postawy wobec prowadzenia pojazdów po spożyciu 

alkoholu. Osoby uczestniczące w szkoleniu uzyskały wiadomości oraz nabyły wiedzę, 

umiejętności i zachowania umożliwiające bezpieczne kierowanie pojazdem, dotyczące 

miedzy innymi wpływu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na 

funkcje percepcyjne, podejmowane decyzje, czas reakcji lub zmianę zachowania 

kierującego pojazdem. W warsztatach wzięli udział uczniowie dwóch szkół nauki jazdy 

„TORUS” i „ Sokół” w łącznej liczbie 408 osób. 

Kampania „ Postaw na rodzinę” 

Głównym przesłaniem kampanii było przekazywanie informacji o roli rodziny w 

profilaktyce uzależnień oraz promowanie odpowiedniego rodzicielstwa. Kampania, 

proponuje jedną z najskuteczniejszych strategii profilaktycznych - Strategię Rozwijania 

Umiejętności Wychowawczych, rekomendowanych przez Państwową Agencję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kampania „Postaw na rodzinę” wpisuje się 

w nurt profilaktyki pozytywnej bazującej na wiedzy o głównych czynnikach 

chroniących. Wiedzę tę wykorzystano w tekstach zawartych w materiałach 

edukacyjnych i ulotkach, które trafiły do 39 rodziców uczniów PSP nr 37w trakcie zajęć 

profilaktycznych w szkole. 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 Do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 213 

wniosków o objęcie leczeniem odwykowym osób nadużywających alkoholu i 

naruszających zasady współżycia społecznego. Składane wnioski w równych 

częściach pochodziły od osób prywatnych - 79, najczęściej rodzin i bliskich osób 

nadużywających alkoholu, policji - 15, MOPSu - 97. Nieznaczna część pochodziła od 

kuratorów sądowych - 15, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie - 3 i innych instytucji – 4.       W wymienionym okresie odbyło 

się 25 posiedzenia robocze zespołu do spraw opiniowania i kierowania na leczenie 

odwykowe, na które wysłano 414 wezwań (osoby są wzywane 2 – 3 razy). Rozmowy 

przeprowadzono z 127 osobami, 287 osób nie zgłosiło się na wezwanie. Wśród osób, 

z którymi przeprowadzono rozmowy 76 osób wyraziło zgodę na podjęcie terapii, do 

udziału w grupie motywacyjnej skierowano 19 osoby, 8 osób wyraziło zgodę na 

podjęcia leczenia odwykowego w Czarnym Borze, 1 sprawę umorzono z uwagi na wiek 

lub stan zdrowia osoby zgłoszonej, 252 osoby skierowano na badanie lekarskie celem 

określenia ewentualnego uzależnienia od alkoholu, przebadano 163 osoby.  



W wyniku przeprowadzonych postępowań sporządzono 148 wnioski do Sądu 

Rejonowego w Wałbrzychu o wydanie postanowienia zobowiązującego do leczenia 

odwykowego.  

 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych aktywnie 

współpracowała z Sądem Rejonowym w Wałbrzychu, z Przychodnią Zdrowia 

Psychicznego i Terapii Uzależnień w Wałbrzychu w zakresie kontroli uczestnictwa w 

terapii odwykowej osób skierowanych do Przychodni w rezultacie przeprowadzanych 

rozmów motywujących. Równie istotna była ścisła współpraca z Komisariatami Policji 

znajdującymi się na terenie miasta Wałbrzycha. Dzielnicowi z Komisariatów Policji 

sporządzali na wniosek Komisji wywiady środowiskowe dotyczące osób, wobec 

których złożono wnioski o skierowanie na leczenie odwykowe. Pozytywnie układa się 

współpraca z Prokuraturą Rejonową w Wałbrzychu i z Zespołem Interdyscyplinarnym 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

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

otoczenia osób uzależnionych od alkoholu korzystających z wsparcia merytorycznego 

pracownika MKRPA.  Łącznie po pomoc zgłosiło się 200 osób. Otrzymywały one 

zarówno pełną informację o możliwych do uzyskania formach pomocy (pomoc 

terapeutyczna i psychologiczna specjalistów MOPS, grupy dla współuzależnionych w 

CIR i PZPiTU), jak i wsparcie w postaci rozmów psychologicznych, informacji 

drukowanych, pomocy w uzyskaniu miejsca w szpitalu na oddziale odwykowym. Wiele 

z tych osób powracało wielokrotnie do Komisji w trudnych dla siebie chwilach.  

 Osoby uzależnione zwracające się do Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych o informację o możliwościach leczenia były wyczerpująco 

informowane o miejscach, w których mogą podjąć leczenie. Kilkanaście osób, wobec 

których nie wpłynęły wnioski o objęcie leczeniem odwykowym, zostało umieszczonych 

na oddziałach odwykowych poza kolejnością, przy pomocy Komisji. 

 W 2015 roku do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

wpłynęło 225 wniosków w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w gminie 

Wałbrzych, z tego 37 wniosków dotyczyło punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży, a 168 wniosków dotyczyło punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczeniem do spożycia poza miejscem 

sprzedaży oraz 20 wniosków dotyczyło imprez okolicznościowych. MKRPA wydała 

łącznie 225 postanowień pozytywnych. Liczba punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) na koniec 2015 – 261. 



Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży 

(lokale) – 53 (limit 110). Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

działając zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi przeprowadziła 24 kontrole w zakresie prawidłowości korzystania z 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Inne działania profilaktyczne: 

Klub Seniora „Wisienki”    

W Centrum Aktywności Lokalnej od poniedziałku do piątku, wg ustalonego 

harmonogramu prowadzono zajęcia dla seniorów: komputerowe, fotograficzne, nordic 

walking, integracyjno – rozwojowe, plastyczne z elementami historii sztuki, warsztaty 

psychologiczne, joga, gimnastyka, rękodzieło, spotkania z kulturą, zajęcia filmowe, 

spotkania okolicznościowe oraz wycieczki. Klub Seniora „ Wisienki” angażuję się w 

działania dotyczące Organizowania Społeczności Lokalnej i integruje się z 

mieszkańcami dzielnicy Śródmieście poprzez uczestnictwo w konkursie „ Kolorowe 

Podwórka”, Festiwal Podwórek, Dzień Pieczonego Ziemniaka, Dzień Życzliwości, 

Happening „Marsz do wiosny”, Łańcuch Bożonarodzeniowy itp. W omawianym okresie 

sprawozdawczym przeprowadzono 232 spotkania, w których wzięło udział 18 osób. 

Natomiast w Centrum Integracji Rodziny w Klubie Dorosłego Człowieka odbyło się 

9 spotkań dotyczących tematyki zachowań asertywnych dla 12 uczestników. 

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. Uczestniczyli i 

współorganizowali Dzień Dziecka, Festiwal Podwórek oraz zakończenie projektu 

systemowego. Wspierali także Placówkę Wsparcia Dziennego poprzez pomoc 

dzieciom i młodzieży w odrabianiu lekcji, organizację zabaw, prowadzenie zajęć 

muzykoterapii oraz pomoc w organizacji lokalnych imprez. W okresie 

sprawozdawczym w 25 zajęciach organizowanych dla wolontariuszy wzięło udział 20 

osób. Zajęcia miały charakter warsztatowy i odbywały się dwa razy w tygodniu. 

Tematyka zajęć obejmowała: aspekty formalno – prawne wolontariatu, integrację, 

tożsamość i postrzeganie samego siebie, „moje wartości a mój zespół”, czyli jak 

pracować w zespole w zgodzie ze swoimi przekonaniami, wartościami i zasadami, jak 



słuchać a nie tylko słyszeć, czyli jak mądrze i umiejętnie porozumiewać się z innymi, 

stereotypy i mechanizmy ich funkcjonowania, korzyścią z działania w wolontariacie, 

powstawanie i funkcjonowanie uprzedzeń, samooocena w kontekście pracy 

zespołowej, przyczyny i skutki dyskryminacji, metody przeciwdziałania dyskryminacji i 

przemocy, organizowanie pracy w zespole, rozwiązywanie konfliktów w zespole, rola 

lidera zespołu oraz sposoby radzenia sobie ze stresem. 

Organizowanie Społeczności Lokalnej: 

Konkurs „Kolorowe Podwórka” 

Pracownik Centrum Aktywności Lokalnej był odpowiedzialny za przygotowanie działań 

środowiskowych dla mieszkańców Śródmieścia, w formie konkursu pn. „Kolorowe 

podwórka”. Do współpracy w realizacji konkursu włączyli się Partnerzy: Regionalne 

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Rada Wspólnoty Samorządowej 

Śródmieście, Placówka Wsparcia Dziennego, Fundacja Rozwoju Ekonomii 

Społecznej, Muzeum Okręgowe w Wałbrzychu oraz pracownicy socjalni ZPS 5. W 

2015 roku do konkursu przystąpiło 5 podwórek skupionych przy ul: Pługa – 

Konopnickiej, Kunickiego, Zajączka, Buczka – Dmowskiego i Al. Wyzwolenia. Do 

zadań konkursowych, oprócz uporządkowania i zagospodarowania najbliższego 

otoczenia, poprzez sadzenie drobnych krzewów i kwiatów, wygospodarowania terenu 

zabaw dla dzieci i miejsca spotkań dla sąsiadów, były plakaty i zabawy związane z 

tematyką profilaktyczną, działania animacyjne, gry i zabawy ruchowe oraz 

przygotowanie konkursu o tematyce historycznej dotyczącej ulicy, na której znajduje 

się kolorowe podwórko. Przedstawiciele danego podwórka gościli reprezentantów 

pozostałych podwórek i opowiadali historię swojej ulicy. W trakcie finału 

przedstawiciele podwórek zadawali pytania z historii swojej ulicy a pozostali uczestnicy 

konkursu mieli za zadanie na nie odpowiedzieć. Liderzy mieli również za zadanie 

przygotować gry zespołowe, które miały się odbyć w Rynku dla wszystkich 

mieszkańców Wałbrzycha, podczas finału - Festiwalu Podwórek. 

 

Festiwal Podwórek 

Podsumowaniem konkursu „Kolorowe Podwórka” był piknik rodzinny, który 

odbył się 28 czerwca 2015 roku pod nazwą „ IV Festiwal Podwórek”. Powyższe 

działanie zostało przygotowana we współpracy z Urzędem Miasta Wałbrzycha. 

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent Miasta – Roman Szełemej. 

Podczas Festiwalu zostały podsumowane i nagrodzone inicjatywy obywatelskie 



mieszkańców dzielnicy Śródmieście, związane z zagospodarowaniem i poprawą 

estetyki najbliższego otoczenia, zaprezentowały się kluby skupione wokół Centrum 

Aktywności Lokalnej, odbyły się gry, zabawy i konkursy profilaktyczne dotyczące 

przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i ich rodzin, występy artystyczne uczestników 

konkursu „ Kolorowe Podwórka” i grup projektu „ Brave Kids” oraz wystąpił zespół „ 

JOY”. Festiwal Podwórek jest kontynuacją działań poprojektowych oraz ściśle 

związany z działaniami rewitalizacji społecznej mieszkańców Śródmieścia, będącej 

jednym z priorytetowych obszarów działalności miasta Wałbrzycha. 

Partnerstwo Lokalne na rzecz mieszkańców Śródmieścia 

Pracownicy Centrum Aktywności Lokalnej są zaangażowani w realizacje 

działań Partnerstwa Lokalnego, które zostało zawiązane 12 grudnia 2011 roku. Celem 

Partnerstwa jest: angażowanie się w rozwój dzielnicy, integracja i aktywizacja 

mieszkańców oraz promocja instytucji skupionych wokół Śródmieścia.  

W 2015 roku zorganizowano 8 spotkań obywatelskich z mieszkańcami oraz 7 

spotkań instytucjami zaangażowanymi w Partnerstwo Lokalne. Ich celem była 

współpraca, aktywizacja i integracja mieszkańców Śródmieścia oraz podejmowanie 

działań na rzecz przywrócenia dzielnicy funkcji centrum miasta. Odbyły się: Dzień 

Życzliwości, IV Happening „ Marsz do wiosny”, Śniadanie Wielkanocne, Majówka w 

Parku Sobieskim, Dzień Dziecka, Gra terenowa – Noc Świętojańska w Parku 

Sobieskim, Konkurs „ Kolorowe Podwórka”, Festiwal Podwórek, Święto Pieczonego 

Ziemniaka, Zabawa Andrzejkowa „ Totalna Magia, czyli zlot czarownic i czarodziejów” 

robienie w Centrum Aktywności Lokalnej Łańcucha Bożonarodzeniowego a następnie 

wieszanie go w Runku, Wigilia. 

Klub Integracji Społecznej 

I edycja 04.03.2015R. – 04.09.2015r., II edycja  23.10.2015R. – 25.04.2016r. 

Klub Integracji Społecznej to jednostka, której celem jest udzielenie pomocy osobom 

indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowaniu i podtrzymywaniu umiejętności w 

życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w 

podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy.  Podstawowym 

celem prowadzenia Klubu Integracji Społecznej jest świadczenie takich usług, które 

wpisują się w pojęcie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 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; 

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

rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. 

Klub Integracji Społecznej działający przy MOPS w Wałbrzychu realizuje usługi m. in. 

poprzez organizowanie różnego typu zajęć. W 2015 roku powyższe cele realizowane 

były poprzez współpracę z: 

- Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu, który świadczył na podstawie 

porozumienia, bezpłatne usługi poprzez doradcę zawodowego PUP na rzecz członków 

KIS w formie indywidualnych spotkań. 

- Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu świadczącym 

specjalistyczne, bezpłatne usługi przez Centrum Informacji i Planowania Kariery 

Zawodowej na rzecz członków KIS w formie warsztatów grupowych oraz zajęć 

aktywizacyjnych przygotowujących osoby bezrobotne i poszukujące pracy do 

samodzielnego poruszania się po rynku pracy oraz 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 współpracy, z którym klubowicze mogą nieodpłatnie 

korzystać z wszelkich form pomocy grupowej i indywidualnej, a w szczególności wziąć 

udział w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, których celem jest nabycie 

umiejętności efektywnego poruszania się po rynku pracy. 

 Uczestnicy KIS, biorą udział w programie, opracowanym na podstawie 

indywidualnej diagnozy, dostosowanym do potrzeb i problemów jej odbiorców. Cykl 

zajęć, w którym biorą udział członkowie trwa 6 miesięcy, a klubowicze spotykają się 3 

razy w tygodniu po ok. 2-3 godziny. Zgodnie z założeniem KIS na każdy miesiąc 

opracowany jest szczegółowy harmonogram zajęć obejmujący zagadnienia z 

reintegracji społecznej i zawodowej.   



W I edycji trwającej od 04.03.2015R. do 04.09.2015R. w Klubie Integracji 

Społecznej łącznie wzięło udział 35 osób, z których 8 osób uzyskało zaświadczenie 

uczestnictwa w zajęciach KIS. 

W II edycji trwającej od 23.10. 2015R. do 25.04.2016R. udział wzięło 32 osoby, 

aktualnie uczęszcza 14 osób. 

 W okresie od  2.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. do Klubu Integracji Społecznej 

zostało skierowanych przez pracowników socjalnych MOPS 99 osób, z czego 92 

osoby zgłosiło się do Centrum Aktywności Lokalnej w celu przeprowadzenia diagnozy 

25 osób nie kwalifikowało się do udziału w zajęciach. Osoby zgłaszające się do Klubu 

Integracji Społecznej to głównie osoby bezrobotne, z dużym poczuciem niskiej 

wartości oraz brakiem wiary we własne możliwości. 

 Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej w okresie sprawozdawczym mieli 

możliwość skorzystania z zakresu: 

Reintegracji Zawodowej 

• Warsztaty komputerowe – w ramach zajęć uczestnicy byli szkoleni w zakresie 

obsługi komputera PC, urządzeń peryferyjnych typu: drukarka, masowe urządzenia 

magazynujące pamięci przenośne. Warsztaty obejmowały naukę aktywnego 

tworzenia i opracowywania dokumentów tekstowych (CV, list motywacyjny), tworzenie 

tabel w programie Microsoft Word, przyswajanie podstawowych mechanizmów 

aktywności w sieci internetowej (założenie poczty e- mail czy profilu na portalach 

społecznościowych, umożliwiających aktywne poszukiwanie pracy za pośrednictwem 

sieci Internet. Zajęcia komputerowe umożliwiły również uczestnikom rozwój własnych 

zainteresowań i zdolności, poszerzenie wiedzy i odkrywanie własnych możliwości. 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 18 zajęć warsztatowych dla osób biorących 

udział w I edycji oraz 4 zajęcia dla uczestników II edycji. 

• Zajęcia warsztatowe z zakresu aktywizacji zawodowej - prowadzone przez 

doradcę zawodowego z Centrum Integracji i Planowania Kariery Zawodowej - 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W trakcie spotkań uczestnicy poznali 

podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmy, które nami rządzą. 

Dokonali analizy lokalnego rynku pracy, określili swoją sylwetkę zawodową oraz 

dokonali bilansu swoich słabych i mocnych 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. 



W I edycji odbyło się 6 spotkań aktywizacyjnych, natomiast w II edycji dotychczas 

odbyły się 2 spotkania aktywizacyjne. 

• Zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym Mobilnego Centrum Informacji 

Zawodowej Ochotniczego Hufca Pracy – w ramach zajęć uczestnicy uzyskali 

najistotniejsze podstawy niezbędne do skompletowania poprawnej dokumentacji 

aplikacyjnej. Pracownik centrum pani Iwona Figzał przekazała uczestnikom niezbędną 

wiedzę dotyczącą informacji o rynku pracy i możliwościach zdobywania kwalifikacji 

zawodowych, uczestnicy skompletowali dokumenty aplikacyjne oraz przeanalizowali 

swoje niepowodzenia w poszukiwaniach pracy. 

W I edycji odbyło się 7 spotkań, natomiast w II edycji dotychczas odbyły się 4 

spotkania. 

• Indywidualne spotkania z zakresu reintegracji zawodowej prowadzone przez 

doradcę zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. 

W I edycji odbyło się 6 spotkań, podczas których doradca zawodowy przyjął po 6 osób. 

W II edycji dotychczas odbyły się 2 spotkania, w których doradca przyjął po 6 osób. 

• 9.04.2015 r.. uczestnicy I edycji KIS brali udział w IV Giełdzie Pracy i Edukacji 

zorganizowanej przez Urząd Miejski i Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu. Targi 

umożliwiły bezpośredni kontakt z potencjalnymi pracodawcami, a odwiedzając mogli 

skorzystać z profesjonalnych porad. Przedstawione zostały ofert pracy w kraju i za 

granicą, oferty edukacyjne oraz szkolenia zawodowe, bezrobotni mogli skorzystać z 

bezpłatnych konsultacji i porad. 

• 5.11.2015 r. uczestnicy II edycji KIS brali udział w Giełdzie Pracy, która odbyła 

się w Centrum Aktywności Lokalnej i została zorganizowana przez przedstawicieli 

firmy Manpower. Zaproponowane zostały oferty pracy na terenie Wałbrzyskiej Strefy 

Ekonomicznej oraz w pod Wrocławskich Kobierzycach. 

Zajęcia z zakresu reintegracji społecznej obejmowały: 

• Trening umiejętności społecznych – mający na celu określenie czynników 

motywujących w życiu codziennym oraz przeszkód na drodze do własnego 

zmotywowania. Pozyskania lub wzmocnienia poczucia wpływu na swoje 

funkcjonowanie. 

W I edycji odbyło się 9 spotkań, natomiast w II edycji dotychczas odbyły się 4 spotkania 

• Trening asertywności – na zajęciach uczestnicy ćwiczą wyrażanie uczuć, 

poglądów, postawi w sposób bezpośredni i stanowczy, szanując opinie i prawa innych 



osób. Poprzez ćwiczenia ucząc się odmawiania bez poczucia winy i burzenia relacji 

oraz radzenia sobie z presją i naciskami. 

W I edycji odbyło się 10 spotkań, natomiast w II edycji dotychczas 4 spotkania 

• Zajęcia integracyjne – mające na celu integrację grupy poprzez lepsze poznanie 

siebie nawzajem oraz budowanie wzajemnego zaufania. 

W I edycji odbyły się 4 razy zajęcia integracyjne, w II edycji dotychczas odbyły się 2 

zajęcia integracyjne. 

• Zajęcia rozwojowe – mające na celu wszechstronne rozwijanie umiejętności 

oraz zainteresowań. Uczestnicy mieli możliwość poznania sztuki origami, malowania 

portretów i pejzaży oraz technikę zdobienia metodą decoupage. 

W I edycji odbyły się 3 spotkania, 

Zajęcia uspołeczniające pn. „Kultura dla wszystkich” – mające na celu ułatwienie 

dostępu do oferty teatru, kina oraz wydarzeń kulturalnych w Wałbrzychu. 

Uczestnicy I edycji mieli możliwość wyjścia do Kina Cinema City na film pt. 

„Nieracjonalny mężczyzna”. 

• Grupa samopomocowa – w zakresie prowadzenia tej grupy realizator 

nastawiony był na omawianie indywidualnych studiów przypadku i wiążące się z tym 

wzajemne wspieranie uczestników poprzez wymianę doświadczeń i wspólne 

propozycje rozwiązywania poszczególnych problemów. Dodatkowo grupa 

wzajemnego wsparcia bardzo czynnie włączała się dyskusje dotyczące bezrobocia, 

aktywizacji zawodowej i barier utrudniających podjęcie zatrudnienia. Uczestnicy w 

trakcie trwania zajęć musieli nauczyć się eksponować znaczenie i wagę życiowych 

doświadczeń, wykształcić umiejętność filtrowania przyswajanych treści i praktycznie 

wykorzystywać zdobytą wiedzę. 

 W I edycji 4 spotkania, II edycja – zaplanowane są także 4 spotkania. 

• Zajęcia informacyjno – edukacyjne z przedstawicielami sanepidu dot. higieny 

osobistej, uzależnień tj. nikotynizm oraz chorób wektorowych. 

 W I edycji odbyły się 2 spotkani oraz w II edycji 3 spotkania. 

• Filmoteka, – czyli alternatywne spędzanie czasu wolnego. 

 W I edycji odbyły się 3 spotkania, tyle samo zaplanowano dla II edycji. 

Ponadto uczestnicy mają do dyspozycji zaplecze komputerowe z dostępem do 

Internetu, telewizor wraz z podłączeniem DVD, niezbędne materiały pomocnicze, a 

także możliwość korzystania z poradnictwa specjalistycznego pracowników Miejskiego 



Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym poradnictwo: - psychologiczne, terapeutyczne, 

pedagogiczne 

Program Aktywizacji i Integracji 

Program Aktywizacji i Integracji to dodatkowe możliwości aktywizacji osób, które 

utraciły możliwość podjęcia pracy z powodu długiego okresu przebywania w 

bezrobociu, często połączonego z brakiem kwalifikacji i deficytami utrudniającymi 

funkcjonowanie w środowisku pracy. Program Aktywizacji i Integracji (PAI) ma pomóc 

osobą najbardziej oddalonym na rynku pracy, którym należy pomóc również w 

problemach rodzinnych, środowiskowych czy prawnych, a nie jednie przedstawić 

ofertę pracy. Do udziału w Programie Aktywizacji i Integracji są kierowani bezrobotni, 

dla których jest ustalony profil pomocy III, korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej, w szczególności realizujących kontrakt socjalny, o którym mowa w 

przepisach o pomocy społecznej. W pierwszej kolejności objęci PAI zostają 

bezrobotni, którzy spełniają łącznie następujące warunki: 

• korzystają ze świadczeń pomocy społecznej 
• objęci zostali przez MOPS kontraktem socjalnym 
• PUP ustalił dla nich profil III 
CELE PROGRAMU: 
• Rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej i społecznej 
osób 
            i rodzin 
• Zapobieganie procesom wykluczenia społecznego 
• Podwyższenie jakości życia 
• Podniesienie samodzielności w funkcjonowaniu rodzinnym i społecznym 
• Przywrócenie możliwości lub zdolności uzyskania zatrudnienia lub innej formy 
           aktywności zawodowej lub edukacyjnej. 

Program Aktywizacji i Integracji realizowany był przy współpracy z Powiatowym 

Urzędem Pracy w Wałbrzychu i trwał 9 tygodni od 14.09.2015R. do 13.11.2015R. W 

każdym tygodniu realizowane były działania: 

- grupowe zajęcia warsztatowe, grupowe poradnictwo specjalistyczne – 50 godzin w 

okresie realizacji programu 

- indywidualne poradnictwo specjalistyczne z psychologiem w wymiarze 30 godzin w 

trakcie realizacji programu dla każdego uczestnika 

Każdy uczestnik realizował swoje zadania według indywidualnego 

harmonogramu zawierającego opis działania, dni i wymiar czasu realizacji zajęć. 

Łącznie dla jednego uczestnika 80 godzin wsparcia w ciągu realizacji programu. 

Program składał się z dwóch bloków działań: 



Blok Aktywizacji – w ramach, którego PUP udzielił bezrobotnym uczestnikom wsparcia 

polegającego na przygotowaniu uczestników do lepszego radzenia sobie na rynku 

pracy i skierował na podstawie porozumienia do wykonywania prac społecznie- 

użytecznych.  Blok aktywizacji obejmował 10 godzin tygodniowo prac społecznie – 

użytecznych w takich instytucjach jak: Centrum Aktywności Lokalnej, Centrum 

Integracji Rodziny, Środowiskowy Dom Samopomocy, Publiczne Gimnazjum nr.6, 

Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta. 

Blok Integracji – w ramach, którego uczestnicy objęci zostali przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej specjalistycznymi warsztatami grupowymi oraz indywidualnym 

poradnictwem specjalistycznym. Blok integracji składał się z 10 godzin zajęć 

warsztatowych w ciągu tygodnia i obejmował takie zajęcia jak: 

• Trening umiejętności i kompetencji społecznych mający na celu określenie 

czynników motywujących w życiu codziennym oraz przeszkód do własnego 

zmotywowania. Pozyskania lub wzmocnienia poczucia wpływu na swoje 

funkcjonowanie. 

• Trening Asertywności na zajęciach uczestnicy ćwiczyli wyrażanie uczuć, 

poglądów postaw w sposób bezpośredni i stanowczy, szanując opinie i prawa innych 

osób. Poprzez ćwiczenia uczyli się odmawiania bez poczucia winy i burzenia relacji 

oraz radzenia sobie z presją i naciskami. 

• Indywidualne poradnictwo specjalistyczne polegało na opracowaniu celów 

osobistych uczestników. Postawieniu diagnozy pod kątem innych rodzajów wsparcia 

(pedagogiczne, dot. uzależnień), konsultację w problemach środowiska rodzinnego 

(konflikty, problemy wychowawcze, przemoc), praca nad zbudowaniem lub 

zwiększeniem motywacji do podejmowania działań. 

• Warsztaty z doradcą zawodowym Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej 

Ochotniczego Hufca Pracy – w ramach zajęć uczestnicy uzyskali najistotniejsze 

podstawy niezbędne do skompletowania poprawnej dokumentacji. Pracownik 

Centrum pani Iwona Figzał przekazała uczestnikom niezbędną wiedzę dotyczącą 

informacji o rynku pracy i możliwości zdobywania kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy 

skompletowali dokumenty aplikacyjne oraz przeanalizowali swoje niepowodzenia w 

poszukiwaniu pracy. 

Program Aktywizacji i Integracji finansowany był ze środków Funduszu Pracy 

oraz budżetu gminy. Do programu Aktywizacji i Integracji przystąpiło 10 osób, z których 

8 uzyskało zaświadczenie ukończenia programu.   



Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku 

„Programu przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Wałbrzycha na lata 2011-

2015” 

 

W ramach realizacji zadań powiatu wynikających z: 

 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 

2012 r., poz. 124 z późn. zm.,  

 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)  

 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.163, 

z późn.zm)   

 Programu przeciwdziałania narkomanii przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej 

Wałbrzycha Nr LIX/508/10 z dnia 10 listopada 2010 r. 

 

Dział Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wałbrzychu w roku 2015 prowadził:  

 

Punkt Konsultacyjny Dla Rodziców Dzieci Uzależnionych i Sięgających Po 

Środki Odurzające prowadzony w centrum Integracji Rodziny.  

 Główne cele pracy punktu: 

• 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  

• 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. 

• pomoc osobom współuzależnionym i funkcjonującym w otoczeniu osób   

• używających substancji psychoaktywnych. 

Odbiorcy zadania: 

• rodzice i opiekunowie dzieci uzależnionych i sięgających po środki odurzające, 



• młodzież uzależniona i sięgająca po środki odurzające, 

• pedagodzy szkolni, 

• kuratorzy, 

• straż miejska, 

• policja. 

Liczba osób, które skorzystały z konsultacji – 34 osoby, w tym 16 rodziców i 18 osób 

z młodzieży. Łącznie udzielono 104 porady. 4 osoby zostały skierowane na detoks, 

natomiast 4 osoby zostały skierowane do Ośrodków po detoksie. 

 

Grupa motywacyjna dla osób z problemem uzależnienia od narkotyków. 

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. Grupa ma charakter 

zamknięty. Uczestnictwo w grupie poprzedzone było konsultacją z terapeutą 

uzależnień, aby terapeuta mógł zdecydować o najbardziej optymalnej formie wsparcia 

dla klienta. Omawiane były zagadnienia związane z uzależnieniem, mechanizmami 

uzależnienia, objawami chorobowymi. Ponadto uczestnicy mieli możliwość 

zweryfikowania swojej wiedzy na temat unikania wyzwalaczy, czy zapobiegania 

pojawieniu się nawrotów choroby. Po zakończeniu cyklu 14 spotkań, uczestnik 

kierowany był na spotkanie indywidualne z terapeuta prowadzącym, aby zweryfikować 

zmiany i ustalić dalsze działania mające na celu podtrzymywanie zachowań 

abstynenckich. Po zakończeniu spotkania wystawiane było zaświadczenie o przebiegu 

spotkań.  

Omawiana tematyka na grupie: 

 Budowanie grupy 

 Autodiagnoza - ja narkoman 

 Zyski i straty wynikające z ”brania” 

 Moje uzależnienie - objawy 

 Fazy rozwoju uzależnienia 

 Głody narkotykowe 

 Nawroty w uzależnieniu 

 Wyzwalacze wew. i zew. 



 Mechanizmy uzależnienia - film dokumentalny 

 Nałogowe regulowanie uczuć 

 System Iluzji i zaprzeczenia 

 Rozproszone Ja 

 Droga do zdrowienia - budowanie sieci wsparcia 

 Zalecenia dla zdrowiejących narkomanów/ osób chcących trwać w trzeźwości. 

Odbyło się 12 spotkań grupy, w której wzięło udział 15 osób. 

 

 

 

 Działania profilaktyczne: 

 

 Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł 

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł jest najbardziej rozpoznawalną kampanią 

profilaktyczno-edukacyjną realizowaną przez szkoły w całej Polsce. Gmina Wałbrzych 

od wielu lat bierze aktywny udział w kampanii. W tym roku została wyróżniona Złotym 

Certyfikatem. Również Złotym Certyfikatem wyróżniony został Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za zaangażowanie we wdrażaniu najlepszych 

praktyk profilaktycznych w szkołach. Podsumowanie 15 letniej edycji Kampanii 

Zachowaj Trzeźwy Umysł 2014 roku odbyło się w formie Festynu dnia 30.09.2015 roku 

na terenie Centrum Integracji Rodziny. To jedyna taka kampania profilaktyczna w 

Polsce gdzie nagradzane jest zaangażowanie i własna inicjatywa uczniów. Kampania 

ta jednocześnie edukuje poprzez ulotki, plakaty oraz wspiera pracę nauczycieli 

poprzez scenariusze zajęć profilaktycznych. W tym roku jak i w ubiegłym roku częścią 

kampanii były badania ankietowe pn. „Młodzi i substancje psychoaktywne” skierowane 

do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.  

Otwarcie festynu odbyło się ulicznym happeningiem, który tworzyli uczniowie 

zaproszonych szkół tj. Szkoła Muzyczna, PSP nr 15, PSP nr 37, Gminny Zespól Szkół 

nr 2 oraz Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 10. Po przemarszu zostały uroczyście 

wręczone nagrody osobom nagrodzonym w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj 

Trzeźwy Umysł 2014. Wręczono 6 nagród uczniom szkół wałbrzyskich. W kampanii 

wzięły aktywny udział szkoły: 



-PSP nr  2, PSP Nr  5, PSP NR  17, PSP NR 21, PSP NR  23, PSP NR  28, PSP NR 

30, PSP Nr 37, Pub. Gim. Nr 1, Pub. Gim. Nr 7, Gminny Zespół Szkół Nr 2. 

Celem kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł jest promowanie zdrowego stylu 

życia i wskazywanie atrakcyjnych zachowań, jako alternatywy wobec patologii, 

uzależnień oraz przemocy, kształtowanie postaw asertywnych wobec nałogów 

poprzez aktywność fizyczną i społeczna oraz promowanie zdrowego stylu życia w 

swoim środowisku. W ramach przyjętych zadań w w/w szkołach odbywały się zajęcia 

warsztatowe, konkursy plastyczne, konkursy literackie, konkursy dot. kultury fizycznej 

oraz zajęcia profilaktyczno-wychowawcze.  

W trakcie trwania kampanii w szkołach rozdawano materiały dot. kampanii, 

szkoły zostały oplakatowane, rozdawano ulotki uczniom oraz rodzicom. Na 

spotkaniach z rodzicami również promowano cele kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. 

W każdej szkole odbyło się szereg pogadanek, prelekcji i zajęć, rozmów 

indywidualnych i z zespołem klasowym oraz z rodzicami na temat szkodliwości 

środków psychoaktywnych. W poszczególnych szkołach w realizację kampanii byli 

zaangażowani wychowawcy klas, nauczyciele oraz pedagodzy szkolni. 

Wzorem lat ubiegłych, na terenie miasta Wałbrzych realizowana była kampania 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł”.  Koordynatorzy kampanii realizowali jej założenia w 

oparciu o otrzymane pakiety materiałów edukacyjnych. Informacje dotyczące odbioru 

pakietów, terminach nadsyłania sprawozdań i innych przekazywane były drogą 

mailową, faksową oraz telefoniczną. 

W poszczególnych placówkach szkolnych przebieg kampanii wyglądał następująco: 

-w przebiegu kampanii wzięli udział uczniowie, nauczyciele oraz rodzice, 

-rozwieszono plakaty informujące o kampanii 

-przeprowadzono spotkania wychowawców klas z rodzicami i pedagogiem, na których 

omówiono tematykę zagrożeń wynikających z korzystania z alkoholu i narkotyków, 

stosowania przemocy, 

-działające koło turystyczne oraz świetlica szkolna również realizowały zadania 

kampanii, 

-przeprowadzono konkurs plastyczny „Razem Lepiej”, „Warto pomagać”, 

-przeprowadzono konkursy: „Nawzajem”, „Tekturowy Ludzik”, „Zagrywka w punkt, 

”Zdrowe zagranie”, „Szukamy młodych mistrzów”, 

-przeprowadzono prelekcje dla rodziców z wykorzystaniem ulotek kampanii, 



-w ramach „Światowego Dnia bez Papierosa” na zebraniach z rodzicami oraz lekcjach 

wychowawczych przeprowadzono pogadankę pod nazwą „Bierny palacz”, 

-zorganizowano Dzień Sportu Szkolnego promując sport, jako alternatywę wobec 

patologii, 

-zorganizowano plenerowe obchody Dnia Dziecka gdzie również wykorzystano hasła 

i działania promujące cele i założenia kampanii, 

-zorganizowano spotkanie z funkcjonariuszem policji nt. bezpieczeństwa uczniów w 

szkole i po za nią, 

-dzieci wzięły udział w festynie środowiskowym gdzie promowany był zdrowy styl życia 

-przeprowadzono zajęcia promujące pracę grupową w oparciu o ulotkę, „Co dwie 

głowy, to nie jedna” oraz wykorzystano scenariusze z Akademii Profesjonalnego 

Nauczyciela – „Rozwiązywanie konfliktów w szkole:, 

-przeprowadzono badania dotyczące środków psychoaktywnych pn. „Młodzi i 

substancje psychoaktywne”. 

 

- Punkt Konsultacyjny podczas pikniku rodzinnego zorganizowanego przez 

Stowarzyszenie „ SERVUS” w dzielnicy Konradów. Podczas pikniku prezentowano 

działania Działu Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej, rozdawano ulotki 

oraz broszury informacyjne. 

 

 

 

 

Kampania „ Narkotyki? To mnie nie kręci”.  

 

Program zajęć obejmował podział i rodzaje narkotyków, wpływ substancji 

psychoaktywnych na organizm, czynniki sprzyjające uzależnieniom, kto może się 

uzależnić, rozwój uzależnienia, profilaktyka I i II rzędowa, miejsca gdzie można 

otrzymać wsparcie. Celem spotkań było przybliżenie tematyki uzależnień od substancji 

psychoaktywnych. Propagowanie funkcjonowania bez sięgania po sięganie 

substancje oraz zwiększenie świadomości wśród uczestników zajęć. Podczas zajęć 

dostarczono wiedzy na temat rozpoznawania objawów świadczących o używaniu 

środków odurzających, poinformowano o konsekwencjach wynikających z sięgania po 

substancje psychoaktywne. 



Uczestnikami zajęć było 600 uczniów z: PSP nr 2,  PSP nr 37, PG nr 3, Rzemieślniczej 

Szkoły Zawodowej,  ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 5. 

 

„Uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Metody i techniki leczenia ze 

szczególnym uwzględnieniem redukcji szkód”.  

 Szkolenie dla nauczycieli ZS nr 5, którego celem 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 

70 osób. 

 

- Szkolenie dla rodziców na temat środków psychoaktywnych oraz zagrożeń płynących 

z internetu. Odbiorcami warsztatów byli rodzice uczniów PSP nr 30. Łączna liczba 

osób biorących udział w warsztatach – 100 osób. 

 

- Warsztaty dla młodzieży Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej pod Atlantami 

Filia Nr 6 

Podczas spotkania uczestnicy nabyli wiedzę na temat substancji psychoaktywnych ze 

szczególnym uwzględnieniem dopalaczy. Odbiorcy mogli zweryfikować posiadaną już 

wiedze na temat oddziaływania substancji psychoaktywnych na organizm człowieka. 

Zapoznali się z faktami i mitami związanymi z poszczególnymi narkotykami. Mogli 

zobaczyć jak wyglądają poszczególne narkotyki w tym dopalacze. Ponadto zapoznali 

się ze szkodliwym wpływem narkotyków na organizm człowieka. Ku przestrodze 

uczestnicy obejrzeli materiał edukacyjny na temat dopalaczy, w którym wypowiadają 

się osoby będące w toku leczenia. Na zakończenie uczestnicy otrzymali wskazówki 

jak unikać sytuacji zagrażających podczas trwania wakacji. Pod koniec szkolenia 

rozdano broszury działowe. Łączna liczba uczestników 37 osób. 

 

- Działania profilaktyczne - szkolenie dla pracowników socjalnych MOPS Wałbrzych 

 ZPS Nr 1 - szkolenie - Substancje psychoaktywne, marihuana, amfetamina, MDMA, 

dopalacze. 

Podczas szkolenia uczestnicy nabyli oraz zweryfikowali dotychczasową wiedzę 

na temat dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych, ich oddziaływania na 



organizm. Celem spotkania był wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie motywowania 

beneficjentów MOPS do działań mających na celu podjęcie leczenia itp. Ponadto 

pracownicy socjalni dostali „instrukcje” jak skutecznie komunikować się z młodzieżą i 

jej rodzicami oraz osobami mającymi problem z wyżej wymienionymi substancjami. 

Pod koniec szkolenia rozdano broszury działowe wraz z numerami kontaktowymi. 

 ZPS Nr 2,4,3 - szkolenie - Substancje zmieniające świadomość - alkohol. Podczas 

szkolenie pracownicy socjalni mogli zaczerpnąć wiedzy na temat alkoholu oraz jego 

działania na organizm. Uczestnicy uzyskali informację dotyczącą form picia alkoholu                                  

( Abstynencja, Picie okazjonalne, krytyczne, czy każde picie jest uzależnieniem). 

Ponadto pracownicy socjalni uzyskali informacje dotyczące interweniowania w 

sytuacjach kryzysowych, oraz jak rozmawiać z osobami spożywającymi alkohol w 

sposób szkodliwy. Pod koniec szkolenia rozdano broszury działowe wraz z numerami 

kontaktowymi.  

Łącznie w szkoleniu wzięło udział 60 osób. 

 

- Działania profilaktyczne - szkolenie dla asystentów rodzin MOPS Wałbrzych  

Szkolenie dotyczyło Substancji psychoaktywnych, marihuany, amfetaminy, 

MDMA, dopalaczy. Podczas szkolenia uczestnicy nabyli oraz zweryfikowali 

dotychczasową wiedzę na temat dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych, ich 

oddziaływania na organizm. Celem spotkania był wzrost wiedzy i umiejętności w 

zakresie motywowania beneficjentów MOPS do działań mających na celu podjęcie 

leczenia itp. Ponadto pracownicy socjalni dostali „instrukcje” jak skutecznie 

komunikować się z młodzieżą i jej rodzicami oraz osobami mającymi problem z wyżej 

wymienionymi substancjami. 

Łącznie szkoleniu wzięło udział 20 osób. 

 

Udział w Konferencji „Szkoła bez zagrożeń” organizowanej przez dział prewencji Policji 

w Wałbrzychu w WWSZIP.  

Przybliżenie zagadnień dotyczących problemu nadużywania substancji 

psychoaktywnych przez wałbrzyską młodzież. Przedstawienie danych statystycznych 

najczęściej spożywanych substancji. Konsekwencje wynikające z nadużywania i 

używania szkodliwego środków zmieniających świadomość, jak je rozpoznawać, formy 

prewencji dostępne w mieście, ośrodki wsparcia.  



- Zabawy i konkursy dotyczące profilaktyki narkotykowej z okazji Świtowego Dnia 

Przeciwdziałania Narkomanii podczas IV Festiwalu Podwórek w wałbrzyskim Rynku 

 

 

  



Sprawozdanie z realizacji 

„Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie dla miasta Wałbrzycha na lata 2011-2015” 

 

 

W 2015 roku w ramach zadań powiatu wynikających z: 

 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 

z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),  

 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.).  

 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 

z późn.zm)   

 Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przyjętego Uchwałą Rady 

Miejskiej  Wałbrzycha Nr LIV/544/2013 z dnia z dnia 5 grudnia 2013 roku  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Profilaktyki Uzależnień i Interwencji 

Kryzysowej zrealizował następujące działania: 

 

Punkt Konsultacyjny Niebieskiej Linii  

dla osób zagrożonych bądź dotkniętych przemocą w rodzinie – poradnictwo 

indywidualne. 

 

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. 

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. 

 



Zespół Interdyscyplinarny oraz grupy robocze ds. przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. 

W omawianym okresie do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego 

wpłynęło 268 Niebieskich Kart, w tym 20 kart, w których pokrzywdzonymi są małoletni. 

Powołano 265 grup roboczych, w ramach ich pracy odbyły się 993 spotkania. W 

grupach roboczych wzięli udział: pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wałbrzychu, funkcjonariusze dzielnicowi Komendy Miejskiej Policji w 

Wałbrzychu, specjaliści zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziale 

Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej, kuratorzy rodzinni i karni, pedagodzy 

szkolni i terapeuta uzależnień Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień 

w Wałbrzychu, członkowie MKRPA, członkowie ZI. Niebieskie Karty wypełniane są 

głównie przez funkcjonariuszy Policji, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, Pracowników Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji 

Kryzysowej w Wałbrzychu i pracowników oświaty. W okresie sprawozdawczym odbyło 

się 6 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego. W ramach pracy Zespołu, 

przeanalizowano i zamknięto postępowanie w 234 sprawach. Obecnie toczy się 

postępowanie w 115 sprawach. 

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. 

Program edukacyjny „ Nie daj się” 

Celem prowadzonych zajęć jest wzrost świadomości na temat rodzajów 

przemocy (w tym wykorzystywania seksualnego), wzmocnienie w dziecku 

przekonania, że ma prawo dbać o swoje bezpieczeństwo, wzrost umiejętności 

identyfikacji zagrożeń, dostarczenie informacji dotyczących prawa do zapewnienia 

pomocy w trudnych sytuacjach, dostarczenie informacji na temat wybranych 



instytucjonalnych form pomocy dzieciom doświadczającym krzywdzenia. W zajęciach 

wzięło udział 200 uczniów z:  Warsztatów Terapii Zajęciowej,  SP nr 28, PG nr 1 

 

Kampania „ Przemoc boli” 

Celem kampanii było zwiększenie wiedzy na temat rodzajów przemocy i 

dostarczenie informacji, jak reagować w sytuacjach trudnych, uwrażliwienie uczniów 

na przejawy agresji i przemocy, uświadomienie możliwości przeciwstawienia się 

zachowaniom agresywnym, uwrażliwienie na potrzeby innych oraz zachęcenie do 

poszukiwania wspólnych rozwiązań w trudnych sytuacjach konfliktowych. Podczas 

realizacji programu uczniowie dowiedzieli się, co to jest przemoc, jakie są rodzaje 

przemocy i dlaczego nie powinno się jej stosować, jak unikać przemocy i dlaczego 

powinno się reagować na każdy objaw przemocy, co to jest cyberprzemoc i dlaczego 

nie powinno się jej stosować, jak chronić się przed cyberprzemocą, co można zrobić, 

gdy jest się świadkiem cyberprzemocy. W kampanii wzięło udział 400 uczniów ze 

szkół: PSP nr 2,  PSP nr 21,  PSP nr 28,  PG nr 3, PG nr 7 

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: - PSP nr 15,  PSP nr 17,  PSP nr 21,  PSP nr 23,  

Zespół Szkół Muzycznych,  ZS Szczawno – Zdrój 

Łącznie w zajęciach wzięło udział 673 uczniów. 

 

 

 

 

 

  



 


