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I. WSTĘP 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkotykowych 

i innych uzależnień na rok 2021 przyjęty został uchwałą Nr XXVI/267/2020 Rady Miejskiej 

w Chrzanowie z dnia 1 grudnia 2020r.  W oparciu o program realizowane były zadania mające na 

celu zmniejszenie i ograniczenie niekorzystnych zjawisk z zakresu problemów uzależnień 

i profilaktyki na terenie Gminy.  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych               

w Chrzanowie (dalej: GKRPA) systematycznie wspierała organizacje pozarządowe i jednostki 

budżetowe realizujące działania profilaktyczne  lub terapeutyczne dla osób uzależnionych od 

alkoholu oraz członków  ich rodzin. ze szczególnym uwzględnieniem dzieci zagrożonych  patologią 

społeczną.   

 

1. Podstawy prawne programu: 

1. Ustawa z dn. 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz 1119 ze zm.), 

2. Ustawa z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.), 

3. Ustawa z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1249), 

4. Ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 1876 ze zm.), 

5. Ustawa z dn. 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1956), 

6. Ustawa z dn. 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), 

7. Ustawa z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.). 

2. Programy krajowe: 

1. Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 

2021 r. poz. 642). 

3. Programy regionalne: 

1. Małopolski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2021 

przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 1865/20 z dnia 29 grudnia 2021 r., 

2. Małopolski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2021 przyjęty uchwałą 

Nr XXXIV/451/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 stycznia 2021 r. 
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II. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU 

 

Źródłem finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Narkotykowych i innych uzależnień były środki finansowe uzyskane z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku. W planie finansowym 

Gminy Chrzanów zostały założone na poziomie 1 000 000,00 zł, natomiast wykonanie dochodów 

zostało zrealizowane na poziomie 1 010 076,29 zł, co było spowodowane wykazaniem przez 

przedsiębiorców  większych wartości sprzedaży napojów alkoholowych, będących podstawą do 

naliczania opłat za korzystanie z wydanych zezwoleń. 

 

III. CELE I PRIORYTETY PROGRAMU 

 

Celem strategicznym zawartym w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Narkotykowych i innych uzależnień na rok 2021 było ograniczenie szkód 

społecznych i zdrowotnych wynikających ze spożywania alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych przez mieszkańców Gminy Chrzanów, a w szczególności przez osoby 

niepełnoletnie. 

Cele operacyjne to: 

1. Poprawa jakości życia rodzin z problemem uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem 

ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie 

2. Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych, doświadczających przemocy domowej oraz 

pomoc dla członków rodzin. 

Realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Narkotykowych i innych uzależnień na rok 2021 z powodu pandemii COVID 19 

została mocno ograniczona. Nie wszystkie założone działania mogły być w pełni wykonane, jednakże 

utrudniona ich realizacja przyczyniła się do szukania nowych form działalności, o których będzie 

mowa w dalszej części sprawozdania.    

W ramach powyższych założeń Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

roku 2021  zrealizowała: 

a/  12 posiedzeń ogólnych, w których zapoznawała się z bieżącymi zagadnieniami wynikającymi 

z realizacji programu, opiniowała wnioski o lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

w gminie, zapoznawała i opiniowała bieżące sprawy wynikające z realizacji programu GKRPA. 

Członkowie Komisji wykazywali się dużą inicjatywą w zakresie realizacji działań profilaktycznych 

w trakcie trwania obostrzeń sanitarnych.       
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b/ 12 posiedzeń zespołu terapeutycznego. Osoby, które zostały zgłoszone do Komisji z powodu 

nadużywania alkoholu i wynikających z tego faktu problemów takich jak: rozkład życia rodzinnego, 

demoralizacja nieletnich, uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny lub 

systematycznie zakłócanie spokoju lub porządku publicznego, otrzymywały pomoc w formie 

skierowania na określone terapie odwykowe, grupy wsparcia. Jeżeli jednak nie wyrażały dobrowolnie 

chęci zmiany swojej postawy życiowej i utrzymywania abstynencji, to były kierowane do sądu w celu 

objęcia ich sądowym obowiązkiem podjęcia leczenia odwykowego (zadania były realizowane przy 

zastosowaniu obostrzeń wynikających z przepisów sanitarnych).  

  

c/ Członkowie GKRPA Komisji wspierali  działalność placówki opiekuńczo - wychowawczej 

wsparcia dziennego o nazwie Świetlica Terapeutyczna oraz placówki wsparcia dziennego o nazwie 

Świetlica Środowiskowa. Zapoznawali się z bieżącymi potrzebami świetlic, czynnie uczestniczyli 

w jej zajęciach i realizowanych przez nie programach profilaktycznych.  

 

IV. ZADANIA REALIZOWANE W TRAKCIE 2021 ROKU OKREŚLONE W GMINNYM 

PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH, NARKOTYKOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ W GMINIE 

CHRZANÓW NA ROK 2021 

 

Zadania realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

prowadzone były przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie, Centrum Usług Socjalnych 

w Chrzanowie oraz Urząd Miejski w Chrzanowie. 

Jednostką bezpośrednio realizującą program był Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych. 

 

1. Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych, pomoc członkom ich rodzin oraz osobom 

doświadczającym przemocy domowej – działania całoroczne, mające na celu zwiększenie pomocy 

terapeutycznej dla osób uzależnionych oraz pomocy członkom ich rodzin. 

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej udzielali pomocy terapeutycznej, psychologicznej                      

i prawnej dla osób doświadczających przemocy domowej. W roku 2021 udzielono 805 porad 

dotyczących z różnych problemów funkcjonowania w środowisku rodzinnym. Osoby korzystały 

z pomocy psychologicznej, terapii grupowej, indywidualnej, prawnej lub były kierowane do innych 

instytucji pomocowych takich jak Poradnia Odwykowa w Chrzanowie, Powiatowy Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej, Poradnia Zdrowia Psychicznego w Chrzanowie.  
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2. Terapia grupowa dla osób uzależnionych.  

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie prowadzona jest grupa wsparcia terapeutycznego dla 

osób z problemem alkoholowym lub innymi problemami wynikającymi z używania substancji 

psychoaktywnych. Grupa była prowadzona przez okres całego roku dwa razy w tygodniu. Cykl 

terapeutyczny trwał 10 miesięcy. W roku 2021 w terapii uczestniczyło 19 osób. Osoby te były 

kierowane decyzją Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terapię, a także 

były motywowane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej do podjęcia terapii. Natomiast 

w terapii indywidualnej brało udział 31 osób, większość tych osób uczestniczyła w spotkaniach 

terapeutycznych po kilka lub kilkanaście razy. Zmniejszona ilość uczestników zajęć była 

spowodowana ograniczeniami pandemicznymi  

 

3. Realizacja zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez pracę              

z osobami uzależnionymi od alkoholu w celu zmotywowania ich do leczenia odwykowego łącznie ze 

skierowaniami spraw do Sądu Rejonowego w Chrzanowie z wnioskiem o zastosowanie wobec nich 

obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie 

lecznictwa odwykowego.  

Do Ośrodka Pomocy Społecznej - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

wpłynęło w 2021 roku 108 wniosków o udzielenie pomocy osobom nadużywającym lub 

uzależnionym od alkoholu. Część z tych osób zostało skierowanych na terapię indywidulaną lub 

grupową, a 22 osoby, które nie wyrażały zgody na pomoc terapeutyczną zostały objęte obowiązkiem 

sądowego leczenia odwykowego. 

    

4. Prowadzenie poradnictwa oraz pracy socjalnej na rzecz osób i rodzin narażonych na problemy 

alkoholowe i narkotykowe, doświadczające przemocy domowej. 

Poprzez realizację zadań udzielane są informacje nt. instytucji udzielających pomocy terapeutycznej 

dla osób uzależnionych, współuzależnionych, gdzie szukać pomocy jak rozwiązywać problemy 

wynikające z trudnej sytuacji rodzinnej. Ze wsparcia psychologicznego w 2021 roku skorzystało 14 

osób, prawnego 4 osoby, a z porad dotyczących przemocy domowej skorzystało 68 osób.   

 

5. Prowadzenie rozmów z osobami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków oraz zagrożonych 

uzależnieniem w celu zaprzestania picia używania środków psychoaktywnych oraz podjęcia 

ewentualnego leczenia  odwykowego. 

Instruktor terapii w ramach swoich działań prowadzi rozmowy z osobami uzależnionymi w celu 

zmotywowania  ich do podjęcia terapii, zmiany swojego stylu życia, poprawy relacji rodzinnych, 

podjęcia leczenia odwykowego w wyniku tychże działań często następuje poprawa relacji w rodzinie 
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przede wszystkim zahamowanie rozwoju choroby alkoholowej. Łącznie w 2021 roku udzielono 520 

porad i konsultacji.  

 

6. Objęcie szczególną opieką terapeutyczną trzeźwiejących alkoholików, rozmowy terapeutyczne                             

z trzeźwiejącymi alkoholikami i osobami przestającymi brać narkotyki w celu umacniania zachowań 

abstynenckich, 

Część osób kończących  leczenie odwykowe wymaga dalszego wsparcia terapeutycznego aby 

zapobiec nawrotowi choroby alkoholowej są to porady i wsparcie z zakresu nabycia umiejętności 

rozwiązywania konfliktów, problemów rodzinnych, zawodowych, społecznych bez udziału  alkoholu.  

 

7. Kierowanie osób uzależnionych i współuzależnionych na odpowiednie terapie realizowane                        

w Chrzanowie oraz terapie stacjonarne prowadzone w zamkniętych ośrodkach odwykowych. 

Osoby, które zostały zmotywowane do podjęcia terapii są kierowane do grupy wsparcia 

terapeutycznego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie oraz terapię w Poradni Odwykowej 

w Chrzanowie, ponadto część osób jest kierowanych do Wojewódzkich Ośrodków Terapii 

Uzależnień w Krakowie, Parzymiechach, Andrychowie. Łącznie w 2021 roku skierowano 16 osób.   

 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy psychologicznej                             

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

 

1. Grupa wstępna dla osób doświadczających przemocy domowej, realizacja zajęć edukacyjnych 

i samopomocowych skierowana do osób dotkniętych przemocą domową w zakresie podstaw 

prawnych  i zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie, 

W spotkaniach  grupy terapeutycznej oraz grupy wsparcia w roku 2021 brały udział 32 osoby 

doświadczające przemocy domowej. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, w dwugodzinnych sesjach, 

oprócz spotkań grupowych udzielono porad indywidualnych w zakresie przemocy domowej, 

konfliktów,  kryzysów rodzinnych, itp.  Łącznie ok.  360 tego typu porad.  

 

2. Współpraca Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów                              

Alkoholowych z Zespołem Interdyscyplinarnym oraz udział w pracach "grup roboczych" w zakresie                           

realizacji procedury "Niebieskich Kart" dotyczących pomocy ofiarom przemocy domowej, zgodnie 

z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej oraz członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w ramach procedury "Niebieskich Kart" rozszerzają działania związane 

ze zwalczaniem zjawiska przemocy w rodzinie w zakresie prowadzenia poradnictwa, interwencji, 

działań edukacyjnych i profilaktycznych, uczestnicząc w zespole interdyscyplinarnym i grupach 

roboczych wraz z przedstawicielami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Gminnej 
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Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorów 

sądowych przyczyniając się do rozwiązywania problemów w rodzinie związanych z występującą 

przemocą domową. W roku 2021 wpłynęło 85 Niebieskich Kart . 

 

3. Prowadzenie "telefonu wsparcia" w celu udzielania pomocy psychologicznej osobom z problemami 

alkoholowymi i innymi uzależnieniami, doświadczającymi przemocy domowej oraz członkom ich 

rodzin, zadanie realizowane również w zakresie zwiększania dostępności do lokalnych telefonów 

informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

W trakcie 2021 roku przeprowadzono ok. 400 rozmów telefonicznych  o charakterze pomocowym 

dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz doświadczających przemocy domowej. 

 

4. Współfinansowanie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego o nazwie Świetlica 

Terapeutyczna oraz placówki wparcia dziennego o nazwie Świetlica Środowiskowa                                            

przy ul. Kolonia Stella 11 w Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie dla dzieci zagrożonych 

patologią społeczną. 

Zadania opiekuńczo wychowawcze i zajęcia socjoterapeutycznych w placówkach wsparcia 

dziennego, były realizowane w placówce opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego o nazwie 

Świetlica Terapeutyczna oraz placówce wsparcia dziennego o nazwie Świetlica Środowiskowa przy 

ul. Kolonia Stella 11 w Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie. W trakcie roku szkolnego świetlice 

pracowały w godzinach od 13:00 do 18:00. Dzieci do świetlic były dowożone i odwożone pod opieką 

wychowawcy, a w trakcie zajęć otrzymywały posiłek w formie podwieczorku lub drugiego śniadania.  

W ramach realizacji zadań w okresie trwania nauki szkolnej dzieci otrzymywały pomoc w formie: 

- zapewnienia opieki po lekcjach,  w godzinach popołudniowych lub w czasie wolnym od nauki 

szkolnej, 

- prowadzenia zajęć dydaktyczno -  wyrównawczych  w formie pomocy w odrabianiu zadań 

domowych, udzielano indywidualnej pomocy dzieciom mającym trudności w nauce, nadrabianiu 

zaległości,   

- zapewnienia posiłku, pomocy w formie wyprawki szkolnej (materiałów plastycznych, pomocy 

dydaktyczne, przybory szkolne), 

- udzielania pomocy logopedycznej, psychologiczno-pedagogicznej poprzez prowadzenie zajęć 

korekcyjno-kompensacyjnych, wsparcia psychologicznego,  

- prowadzenia zajęć profilaktycznych – pogadanek na temat negatywnego wpływu używek na 

człowieka, dbania o higienę osobistą, 

- organizowania konkursów profilaktycznych z nagrodami, 
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- propagowania zdrowego stylu życia, żywienia, organizowania zajęć sportowych, ekologicznych, 

rozwijania zainteresowań, prowadzenia zajęć plastycznych, edukacyjnych, integracyjnych, 

ruchowych, czytelniczych.    

W świetlicach zatrudnionych jest aktualnie 5 pracowników (wychowawcy, dwóch psychologów, 

logopeda, pedagog). Jeden z wychowawców pełni funkcję koordynatora ds. świetlic. Z powodu 

wystąpienia pandemii nie było możliwe zrealizowanie cyklicznych imprez profilaktycznych takich 

jak: Majówki Świetlic Gminy Chrzanów, Rajdu Papieskim Szlakiem, natomiast wypoczynek letni 

został zorganizowany w ograniczonym zakresie. 

 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla 

dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, zajęć poprzez sztukę, 

a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych 

 

1. Prowadzenie wśród dzieci i młodzieży, profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej                       

dotyczącej różnego typu uzależnień oraz występowania przemocy domowej.  

Z powodu dalszego zagrożenia pandemicznego w 2021 roku nie było możliwości zrealizowania 

takich zadań profilaktycznych jak: Olimpiada Przedszkolaków oraz Festyn Parafialny przy Parafii 

Matki Bożej Różańcowej, powstała konieczność zmiany form realizacji zadań, które musiały być 

dostosowane do obostrzeń związanych z pandemią. 

W ramach zadań  profilaktycznych udało się zrealizować konkurs plastyczny „Dzieci i młodzież 

kontra nałogi”.  W konkursie brały udział dzieci z chrzanowskich  przedszkoli i szkół podstawowych. 

Wpłynęło łącznie 60 prac z dwóch  przedszkoli i czterech szkół podstawowych, 12 uczestników 

zostało wyróżnionych i nagrodzonych, natomiast wszystkie prace zostały wykorzystane do 

wykonania kalendarza profilaktycznego na rok 2022. 

  

W ramach nowych zadań Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowała 

w 2021 roku: 

a/ Akcję „Kulturalne wakacje w mieście. Wakacje w Hogwarcie – ruszamy z peronu 9 i 3/4. Zajęcia 

realizowano w dwóch blokach: artystycznym i sportowym, które były połączone z Deskorolkowym 

Pucharem Polski. Działaniom towarzyszyły pogadanki z zakresu profilaktyki uzależnień oraz 

bezpiecznego wypoczynku w mieście, zdrowego stylu życia, wpływu używek na kondycję psycho-

fizyczną. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 22 000,00 zł.  

 

b/ Program pt. „Zdrowa zabawa – fajna sprawa, kulturalne i sportowe wakacje w mieście – zajęcia 

edukacyjne z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży w wieku od 13-18 lat z terenu 
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Gminy Chrzanów inicjowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie. Były to zajęcia 

w formie spotkań warsztatowych, wzbogacone o prezentacje multimedialne, zabawy edukacyjne, 

zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania. Celem programu było wskazanie na zagrożenia 

wynikające z zażywania substancji psychoaktywnych, wpływu uzależnień na zdrowie i zachowanie 

człowieka.  Koszt realizacji zadania to kwota 6 000,00zł.  

 

c/ Gminna Komisja była również współorganizatorem wraz  ze stowarzyszeniem CZEŚĆ w Miejscu 

Aktywności Mieszkańców w Chrzanowie „Pikników sąsiedzkich”.  Były to spotkania  mające na celu 

integrację oraz promocję zdrowego wypoczynku  mieszkańców Chrzanowa. Na powyższe pikniki 

przeznaczono kwotę w wysokości 1 400,00zł. 

  

Ponadto, Ośrodek Pomocy Społecznej razem z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych był współorganizatorem Opłatka Maltańskiego, którego celem było promowanie 

zdrowego i  trzeźwego stylu życia wśród podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, wsparcie osób 

znajdujących się z trudnej sytuacji życiowej, wzmocnienie postaw abstynenckich. 

 

W roku 2021 nie zorganizowano podobnie jak w 2020 roku wspólnej kolacji wigilijnej, w zamian 

rodziny w trudnej sytuacji życiowej, w tym dzieci otrzymały paczki wigilijne.   Koszt zadania wyniósł 

2 000,00zł.   

 

2. Współdziałanie z pedagogami szkolnymi oraz koordynowanie działań terapeutycznych 

prowadzonych w świetlicach środowiskowych. 

W zakresie powyższego zadania na bieżąco była realizowana współpraca z pedagogami szkolnymi 

i nauczycielami. W przypadku wystąpienia problemów dysfunkcyjnych w rodzinie związanych 

z nadużywaniem środków psychoaktywnych lub przemocy domowej GKRPA jest w stałym 

kontakcie  z pracownikami Centrum Usług Socjalnych w zakresie pomocy i wsparcia dla uczestników 

zajęć w świetlicach. W przypadku obostrzeń sanitarnych działalność ta jest realizowana poprzez 

media elektroniczne. 

 

3. Upowszechnianie materiałów informacyjnych o chorobie alkoholowej i narkotykowej oraz 

uzależnieniach w ramach działań profilaktycznych, a także w zakresie przeciwdziałania przemocy 

domowej.  

W trakcie realizacji programów profilaktycznych upowszechniano różnego typu materiały 

o charakterze  profilaktycznym – broszury, ulotki, plakaty. Były one rozdysponowywane w trakcie 

powyższych zajęć realizowanych przez stowarzyszenia, jednostki szkolne lub pracowników ośrodka. 

Dotyczy to również wykonywanych kalendarzy profilaktycznych. 

W dniu 11 września 2021 roku z okazji Światowego Dnia Alkoholowego Zespołu Płodowego 

w pomieszczeniach Miejsca Aktywności Mieszkańca w Chrzanowie zorganizowano piknik 
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pt. “Zdrowa Mama - Zdrowe Dziecko”. Program był podzielony na dwa panele: dla mam, w którym 

to zrealizowano panel dyskusyjny ze specjalistami na temat szkodliwości spożywania alkoholu 

w czasie ciąży, a także warsztaty z makijażu i trendy mody dla kobiet w ciąży. Drugi panel dla dzieci 

- gry, animacje i zabawy. Relacje z pikników były dostępne w mediach społecznościowych oraz 

w Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej.    

                                 

5. Organizowanie obozów i kolonii profilaktyczno-terapeutycznych w czasie wakacji dla dzieci                           

zagrożonych patologią społeczną i przemocą domową. 

W roku 2021 w okresie letnim z uwagi na zmniejszenie zachorowań na COID 19 możliwym było 

przeprowadzenie konkursu ofert na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci ze świetlicy 

środowiskowej i terapeutycznej. W letnim wypoczynku w Szarym Dworze uczestniczyło 23 dzieci. 

Koszt zrealizowania wyjazdu to kwota 34 500,00zł.  

 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, punktów konsultacyjnych oraz osób                        

fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień. 
 

1. Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych 

przez organizacje pozarządowe i inne podmioty dla osób dotkniętych problemem uzależnień. 

W zakresie powyższego zadania zrealizowano XXX Ogólnopolski Zlot Rodzin Abstynenckich – 

Tatry 2021 – był on skierowany do osób uzależnionych (trzeźwych alkoholików) 

i współuzależnionych (ich rodzin). W czasie zlotu  zrealizowano program terapeutyczny prowadzony 

przez trenerów i terapeutów uzależnień Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Instytutu 

Psychiatrii i Neurologii w Warszawie i innych terapeutów. Z pomocy terapeutycznej skorzystały 

osoby  z terenu Gminy Chrzanów. Kwota dotacji  to kwota 2 000,00zł.  

 

2. Współpraca GKRPA z jednostkami gminnymi. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizując Gminny Program 

współpracowała z jednostkami gminnymi na terenie Chrzanowa tj. Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Chrzanowie, Prokuraturą, Sądem Rejonowym w Chrzanowie, Poradnią Leczenia Uzależnień 

i wojewódzkimi ośrodkami leczenia uzależnień oraz nauczycielami i wychowawcami w zakresie 

profilaktyki i pomocy ofiarom przemocy domowej.  

 

3. Dofinansowanie działań podejmowanych przez instytucje oraz organizacje pozarządowe, których 

cele statutowe przewidują podejmowanie działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 

i innym uzależnieniom, przemocy w rodzinie oraz pomocy osobom i rodzinom zagrożonym 

wykluczeniem społecznym  

W ramach powyższych działań na podstawie zarządzenia  Burmistrza Nr ORG.0050.24.2021 z dnia 

21 stycznia 2021r. dofinansowano następujące zadania wynikające z ustawy o zdrowiu publicznym:   
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- otwarty konkurs ofert na realizację zadań w formie zajęć sportowo- profilaktycznych i kulturalno-

profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w trakcie roku szkolnego oraz pozostających w domach 

w okresie letnich wakacji.  Na realizację powyższego zadania przyznano dotacje na łączną kwotę 

23 700,00 zł. Poniższa tabela przedstawia wykaz stowarzyszeń, które otrzymały dotację. 

 

             Zorganizowanie zajęć sportowo - profilaktycznych i kulturalno – profilaktycznych 

dla dzieci i młodzieży w trakcie roku szkolnego oraz pozostających w domach w okresie 

letnich wakacji w 2021 roku 

Lp NAZWA PODMIOTU DOTOWANEGO 
WYSOKOŚĆ UDZIELONEJ 

DOTACJI 

1. Klub Sportowy „Kościelec” Chrzanów 6 000 

2. Fundacja im. Brata Alberta Świetlica Terapeutyczna 

w Chrzanowie 
1 600 

3. Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy w Chrzanowie 4 700 

4. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Katowice, Koło 

Nr 10 Chrzanów  
4 500 

5. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie 

/organizacja dwóch powiatowych rajdów na orientację/ 
2 500 

6. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy przy 

Powiatowym Ośrodku Sportowym w Chrzanowie 
4 400 

Ogółem kwota udzielonych dotacji: 23 700 

źródło: opracowanie własne OPS w Chrzanowie 
 

 

5. Współpraca ze środowiskami kościelnymi w sferze ich działalności na rzecz profilaktyki 

i promowania postaw trzeźwościowych. 

GKRPA motywuje osoby uzależnione oraz współuzależnione do kontaktu ze środowiskami wspólnot 

AA i Al. Anon. Są to środowiska wybitnie podtrzymujące postawy trzeźwościowe, wspierające osoby 

będące w trakcie terapii, motywujące do jej podjęcia lub podtrzymujące w postawach 

trzeźwościowych w Gminie Chrzanów. 

  

6. Promocja zdrowego stylu życia i trzeźwego spędzania wolnego czasu przez młodzież poprzez 

wsparcie i współfinansowanie wybranych działań realizowanych przez instytucje i stowarzyszenia 

oraz włączanie organizacji pozarządowych i innych podmiotów w wykonanie zadań wynikających             

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Narkotykowych i innych uzależnień, wzmacnianie współpracy tych podmiotów w zakresie osób 

dotkniętych przemocą domową.  

W ramach tych działań zrealizowano otwarty konkurs ofert na zajęcia profilaktyczne dotyczące 

uzależnień, obejmujących działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa.  

Na realizację powyższego zadania przyznano dotacje na łączną kwotę 15 000,00 zł.  
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Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiono wykaz stowarzyszeń, które otrzymały dotację. 

 Realizacja profilaktycznych zajęć dotyczących uzależnień, obejmujących działania  

z zakresu zdrowia publicznego - turystyki i krajoznawstwa w 2021 roku 

Lp NAZWA PODMIOTU DOTOWANEGO 
WYSOKOŚĆ UDZIELONEJ 

DOTACJI 

1. Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków z siedzibą 

w Chrzanowie 

800 

2. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie  Oddział w Chrzanowie 

/organizacja imprez turystycznych, zlotów, rajdów…/ 

3600 

3. Polskie Towarzystwo Turystyczno –Krajoznawcze Oddział                                    

w Chrzanowie  

2800 

4. Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „RELAX” 

w Płazie 

800 

5. Libiąskie Stowarzyszenie na Rzecz Trzeźwości i Wolności od 

Uzależnień „Przemienienie” 

1000 

6. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd 

Rejonowy z siedzibą w Chrzanowie 

800 

7. Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów w Chrzanowie 2000 

8. Trzebińskie Stowarzyszenie Abstynenckie Integracja z 

siedzibą w Trzebini 

1000 

9. Stowarzyszenie „Bądźmy razem” w Chrzanowie 800 

10

. 

Stowarzyszenie CZEŚĆ 1400 

Ogółem kwota dotacji 15 000 

źródło: opracowanie własne OPS w Chrzanowie 

 

7. Rozbudowa, budowa i remonty bazy sportowo – rekreacyjnej na terenie Gminy Chrzanów. 

W roku 2021 otwarto boisko sportowe w Luszowicach. Ze środków GKRPA na realizację zadania w 

roku 2021 wykorzystano kwotę 119 672,07zł. 

 

Zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Chrzanowie realizowane były z uwzględnieniem wytycznych przedstawianych przez Państwową 

Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy 

o finansach publicznych. Zadania te były realizowane zgodnie z klasyfikacja budżetową Dział 851 

Ochrona zdrowia Rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz Rozdziału 85153 

Zwalczanie narkomanii.   
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Sprawozdanie finansowe 

 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 za rok 2021 

 

Dział 851 Rozdział 85153 Zwalczanie  narkomanii 

 Plan Wykonanie % wykonania 

Realizacja przez OPS 116 336,00 102 907,78 88,46 

Realizacja przez Urząd Miejski 5 000,00 5 000,00 100 

Realizacja przez Centrum Usług 

Socjalnych 
30 000,00 16 899,86 56,33 

suma 151 336,00 124 807,64 82,47 

 

Dział 851 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

 Plan Wykonanie % wykonania 

Realizacja przez OPS 428 664,00 353 833,07 82,54 

Realizacja przez Urząd Miejski 219 672,07 187 872,07 85,82 

Realizacja przez Centrum Usług 

Socjalnych 
250 000,00 222 184,74 88,74 

suma 898 336,07 763 889,88 85,03 

 

 

Zadania zaplanowane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych,  Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Chrzanów na rok 2021 zostały                   

z powodu pandemii COVID 19 ograniczone lub uległy znacznym modyfikacjom.  Jednak Komisja nie 

zaprzestała swojej działalności a dostosowywała się do nowej nieprzewidywalnej sytuacji 

i wprowadziła rozwiązania pozwalające na  jak najlepsze rozwiązania profilaktyczno-terapeutyczne, 

przy zachowaniu obowiązujących obostrzeń sanitarnych. Komisja podejmowała zróżnicowane 

działania profilaktyczne w postaci szeregu czynności zmierzających do promowania zdrowego stylu 

życia i wykonywała swoje zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków dla całej 

społeczności lokalnej.  
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