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GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
OFIAR PRZEMOCY

W

RODZINIE

NA LATA

ORAZ

OCHRONY

2019–2021 w 2019 roku był realizowany w

oparciu o poniższe założenia:
CEL GŁÓWNY :
ZINTEGROWANE PROFESJONALNE SYSTEMOWE PRZECIWDZIAŁANIE
I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU PRZEMOCY W GMINIE ORNONTOWICE.

CELE SZCZEGÓŁOWE
1. CEL SZCZEGÓŁOWY 1:
Podejmowanie działań profilaktycznych oraz upowszechnianie wiedzy związanej z
przemocą domową.
1.1 Cele operacyjne:
1.Szybkie oraz skuteczne podejmowanie działań zmierzających do zdiagnozowania problemu.
2. Systematyczna edukacja środowiska lokalnego poprzez przygotowanie udostępnienie
materiałów o charakterze informacyjnym i edukacyjnym.
3. promowanie efektywnych sposobów rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z
agresją dla dzieci, młodzieży.
1.2 Kierunki działań:
Kierunki działań do celu operacyjnego 1.:
• Diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie,
• Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy i uruchamianie procedur mających na
celu jej powstrzymanie,
• Monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy a w
szczególności uruchamianie współpracy między różnymi instytucjami pomocowymi
• Występowanie z zawiadomieniami do prokuratury o możliwości popełniania
przestępstwa.
Kierunki działań do celu operacyjnego 2.:
• Gromadzenie oraz rozpowszechnianie informacji na temat instytucji udzielających
pomocy rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy domowej,
• Umieszczanie informacji na tablicach ogłoszeń a także na stronie internetowej
materiałów o charakterze informacyjnym i edukacyjnym dotyczących: wykazu
placówek udzielających pomocy i wsparcia, danych teleadresowych instytucji
zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie oraz bieżące aktualizowanie tych
informacji,
• Propagowanie wiedzy o zjawisku przemocy, jego źródłach, symptomach, profilaktyce
i przeciwdziałaniu,
• Upowszechnianie przedmiotowego Programu.

Kierunki działań do celu operacyjnego 3.:
• Promowanie zajęć edukacyjno – wychowawczych w szkołach i świetlicach
środowiskowych,
• Realizacja szkolnych programów profilaktyki przemocy,
• Wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego, promujących zachowania bez
agresji.

2 CEL SZCEGÓŁOWY 2:
Udzielanie kompleksowego wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie.
2.1 Cele operacyjne:
1. Zapewnienie osobom doznającym przemocy dostępu do pomocy o charakterze:
psychologicznym, prawnym, socjalnym, innym.
2. Zapewnienie osobom doznającym przemocy w rodzinie bezpiecznego czasowego
schronienia.
2.2 Kierunki działań:
Kierunki działań do celu operacyjnego 1.:
• Konsultacje z psychologiem, radcą prawnym,
• Kierowanie na terapię osób współuzależnionych,
• Motywowanie do udziału w spotkaniach grup wsparcia.
Kierunki działań do celu operacyjnego 2.:
• Kierowanie oraz zapewnienie miejsca osobom doświadczającym przemocy domowej
w specjalistycznych ośrodkach wsparcia,
• Zapewnienie dostępu do mieszkania chronionego dla osób doświadczających
przemocy domowej.

3. CEL SZCEGÓŁOWY 3:
Zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie.
3.1 Cele operacyjne:
1.Prowadzenie zintegrowanych oraz skoordynowanych działań w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
3.2 Kierunki działań:
Kierunki działań do celu operacyjnego 1.:
• Proponowanie udziału w Programie Korekcyjno – Edukacyjnym dl Sprawców
Przemocy w Rodzinie.
• Kierowanie osób stosujących przemoc do odpowiednich specjalistów: psycholog,
terapeuta uzależnień.

4. CEL SZCZEGÓŁOWY 4:
Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z
zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4.1 Cele operacyjne:
1. Systematyczna edukacja oraz udzielanie wsparcia dla przedstawicieli różnych grup
zawodowych stykających się z problematyką przemocy w rodzinie.
4.2 Kierunki działań:
Kierunki działań do celu operacyjnego 1.:
• Szkolenie osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
• Zapewnienie pomocy psychologicznej, superwizji osobom zajmującym się
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Realizacja celów Programu zakłada:
- rozwój systemu przeciwdziałania przemocy oraz współpracy międzyinstytucjonalnej,
- zapewnienie dostępności pomocy osobom i rodzinom dotkniętym problemem przemocy
domowej,
- kształtowanie świadomości społecznej w zakresie zjawiska przemocy domowej,
- promowanie modelu rodziny wolnego od przemocy.
Program zakłada kompleksową pomoc zarówno dla ofiar jak i sprawców przemocy przy
udziale służb i instytucji, organizacji pozarządowych i społeczności lokalnej. Wymaga
podejmowania równoczesnych działań o charakterze profilaktycznym, interwencyjnym,
terapeutycznym i korekcyjno-edukacyjnym.
Program nie tworzy nowych instytucji, a wzmacnia kompetencje już istniejących.
Realizacja zadań wynikających z przedmiotowego programu była prowadzona w sposób
zintegrowany, interdyscyplinarny oraz wielopoziomowy przez poniższe jednostki:
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach,
• Komisariat Policji w Orzeszu,
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ornontowicach,
• placówki oświatowo-wychowawcze,
• Gminny Ośrodek Zdrowia w Ornontowicach,
• Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sadzie Rejonowym w Mikołowie

• organizacje pozarządowe,
• parafia pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła,
• i inne instytucje i organizacje realizujące zadania, mające na celu przeciwdziałanie i
niwelowanie skutków przemocy w rodzinie

Nadzór nad powyższymi działaniami sprawował Zespół Interdyscyplinarny.
Zespół powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Ornontowice nr 0050.0418.2018 w dniu 23
maja 2018 roku, w którego skład wchodzą następujący członkowie:
1. Bożena Kubica – Zastępca Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w
Ornontowicach
2. Agnieszka Konsek – Kierownik Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej i
Terapeutycznej w Ornontowicach
3. Izabela Lindner – Pedagog Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach
4. Barbara Szczuka – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Ornontowicach
5. Teresa Gendarz – Sekretarz
Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Ornontowicach
6. Małgorzata Siedlecka – Kurator Zawodowy Zespołu Kuratorskiej Służby Sadowej przy
Sądzie Rejonowym w Mikołowie
7. Anna Musioł –Komendant Komisariatu Policji w Orzeszu
8. Irena Jabłonka – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach
9. Joanna Bieniek- Strączek – Zastępca Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ornontowicach ( przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego)
W sierpniu 2019 roku nastąpiła zamiana składu Zespołu Interdyscyplinarnego (Zarządzenie
Wójta Gminy Ornontowice nr 0050.0123.2019 w dniu 20 sierpnia 2019roku) .
Obecny Zespół składa się z następujących członków:
1. Bożena Kubica – Zastępca Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w
Ornontowicach
2. Agnieszka Konsek – Kierownik Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej i
Terapeutycznej w Ornontowicach
3. Izabela Lindner – Pedagog Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach
4. Ewa Kowalska – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Ornontowicach
5. Małgorzata Siedlecka – Kurator Zawodowy Zespołu Kuratorskiej Służby Sadowej
przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie
6. Anna Musioł – Komendant Komisariatu Policji w Orzeszu
7. Irena Jabłonka – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach
8. Karina Mura – Zastępca Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Ornontowicach, Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Ornontowicach ( przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego)

Szczegółową realizację zadań poszczególnych jednostek przedstawiają załączniki:
Załącznik nr 1 sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach
Załącznik nr 2 sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Ornontowicach
Załącznik nr 3 sprawozdanie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ornontowicach
Załącznik nr 4 sprawozdanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach
Załącznik nr 5 sprawozdanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach
Załącznik nr 6 sprawozdanie Komisariatu Policji w Orzeszu

Brak

sprawozdania

Świetlicy

Profilaktyczno

w Ornontowicach, gdyż nie dostarczono go.

Sporządziła: Karina Mura

–

Wychowawczej

i

Terapeutycznej

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO SPRAWOZDANIA ZA 2019 ROK Z REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE
ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
NA LATA 2019–2021
przyjętego Uchwałą nr IV/27/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 24 stycznia 2019 roku

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ
W ORNONTOWICACH

Realizując

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

NA LATA 2019–2021

W

działali

RODZINIE
w

ORAZ

oparciu

o poniższe założenia:

CEL GŁÓWNY :
ZINTEGROWANE PROFESJONALNE SYSTEMOWE PRZECIWDZIAŁANIE
I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU PRZEMOCY W GMINIE ORNONTOWICE.
CELE SZCZEGÓŁOWE
1. CEL SZCZEGÓŁOWY 1:
Podejmowanie działań profilaktycznych oraz upowszechnianie wiedzy związanej z
przemocą domową.
1.1 Cele operacyjne:
1.Szybkie oraz skuteczne podejmowanie działań zmierzających do zdiagnozowania problemu.
2. Systematyczna edukacja środowiska lokalnego poprzez przygotowanie udostępnienie
materiałów o charakterze informacyjnym i edukacyjnym.
3. promowanie efektywnych sposobów rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z
agresją dla dzieci, młodzieży.
1.2 Kierunki działań:
Kierunki działań do celu operacyjnego 1.:
• Diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie,
• Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy i uruchamianie procedur mających na
celu jej powstrzymanie,
• Monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy a w
szczególności uruchamianie współpracy między różnymi instytucjami pomocowymi
• Występowanie z zawiadomieniami do prokuratury o możliwości popełniania
przestępstwa.
W roku 2019 w ramach realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
pracownicy socjalni dokonali interwencyjnego odebrania trojga dzieci (rodzeństwo), których
zdrowi i życie było zagrożone. Dotychczas dzieci przebywają pod opieką osób z najbliższej
rodziny, trwa postępowanie o wydanie zarządzeń opiekuńczych przed Sądem Rejonowym w
Mikołowie.
Kierunki działań do celu operacyjnego 2.:
• Gromadzenie oraz rozpowszechnianie informacji na temat instytucji udzielających
pomocy rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy domowej,
• Umieszczanie informacji na tablicach ogłoszeń a także na stronie internetowej
materiałów o charakterze informacyjnym i edukacyjnym dotyczących: wykazu

placówek udzielających pomocy i wsparcia, danych teleadresowych instytucji
zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie oraz bieżące aktualizowanie tych
informacji,
• Propagowanie wiedzy o zjawisku przemocy, jego źródłach, symptomach, profilaktyce
i przeciwdziałaniu,
• Upowszechnianie przedmiotowego Programu.
Kierunki działań do celu operacyjnego 3.:
• Promowanie zajęć edukacyjno – wychowawczych w szkołach i świetlicach
środowiskowych,
• Realizacja szkolnych programów profilaktyki przemocy,
• Wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego, promujących zachowania bez
agresji.
W ramach powyższych działań podejmowano działania profilaktyczne dla dzieci
i młodzieży w szkołach:
• Program profilaktyczny „Cukierki” oraz „Marihuana – prawdy i mity”, które odbyły
się w dniach: 06 i 09.05.2019 r. dla uczniów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
w Ornontowicach,
• Warsztaty dla uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych w Ornontowicach w dniu 25.11.2019 r.,
• Programy profilaktyczne „Debata”, „„Cukierki”, „Smak życia czyli debata
o dopalaczach” - 02 i 10.10.2019 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
w Ornontowicach,
Łańcuch Czystych Serc: młodzież wraz z opiekunami z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
w Ornontowicach i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach uczestniczyli
w dniu 10.09.2019 r. w Mikołowie w Kampanii Łańcuch Czystych Serc.
2 CEL SZCEGÓŁOWY 2:
Udzielanie kompleksowego wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie.
2.1 Cele operacyjne:
1. Zapewnienie osobom doznającym przemocy dostępu do pomocy o charakterze:
psychologicznym, prawnym, socjalnym, innym.
2. Zapewnienie osobom doznającym przemocy w rodzinie bezpiecznego czasowego
schronienia.
2.2 Kierunki działań:
Kierunki działań do celu operacyjnego 1.:
• Konsultacje z psychologiem, radcą prawnym,

• Kierowanie na terapię osób współuzależnionych,
• Motywowanie do udziału w spotkaniach grup wsparcia.
Kierunki działań do celu operacyjnego 2.:
• Kierowanie oraz zapewnienie miejsca osobom doświadczającym przemocy domowej
w specjalistycznych ośrodkach wsparcia,
• Zapewnienie dostępu do mieszkania chronionego dla osób doświadczających
przemocy domowej.
Na terenie Gminy Ornontowice czynny był Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych od
Alkoholu i Substancji Psychoaktywnych oraz Ofiar Przemocy.
Dyżury pełniło trzech specjalistów: terapeuta uzależnień (cztery pierwsze poniedziałki
miesiąca po 1 h), prawnik (1 i 3 roboczą środę miesiąca po 2h) oraz terapeuta rodzinny (2 i 4
wtorek miesiąca po 2h). Z wsparcia skorzystało łacnie 18 osób, udzielono 60 porad.
Ponadto osoby z terenu Ornontowic korzystało z wsparcia organizacji pożytku publicznego.
W ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji na
realizację zadań publicznych przez następujące stowarzyszenia i organizacje pożytku
publicznego:
1. Klubowi Abstynenta "POWRÓT" w Mikołowie na prowadzenie w 2019 r. działalności
psychospołecznej,

psychoedukacyjnej,

rehabilitacyjnej,

prozdrowotnej,

dla

osób

uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych w tym narkotyków oraz udzielanie
pomocy osobom współuzależnionym, w tym rodzinom.
2. Klubowi Abstynenta "POWRÓT" w Mikołowie na organizację XX Edycji Powiatowej
Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w
Mikołowie, której celem jest przygotowanie młodzieży do roli lokalnych, młodzieżowych
animatorów
tworzenia

programów
grup

profilaktycznych, nabywanie

zadaniowych, kółek

przez

młodzież

środowiskowych, propagujących

umiejętności
w

swoim

środowisku zdrowy styl życia, nabywanie przez młodzież wiedzy z zakresu wczesnej
profilaktyki w aspekcie przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych
(alkohol, narkotyki)
umiejętności

oraz

rozwiązywania

zapobiegania
konfliktów

HIV/AIDS, nauczanie młodzieży
w

szkole, domu, grupie

tolerancji,

rówieśniczej oraz

integracja młodzieży.
3. Mikołowskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki "ZMIANA"
w Mikołowie na prowadzenie w 2019r. działalności psychologicznej, terapeutycznej

i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków
oraz organizowanie innych działań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych
i przeciwdziałaniu narkomanii.
Ponadto jedna rodzina (tj. trzy osoby: kobieta z dwójką małoletnich dzieci) została
skierowana do Specjalistycznego Ośrodka dla Ofiar Rodziny w Wodzisławiu Śląskim.

3. CEL SZCEGÓŁOWY 3:
Zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie.
3.1 Cele operacyjne:
1.Prowadzenie zintegrowanych oraz skoordynowanych działań w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
3.2 Kierunki działań:
Kierunki działań do celu operacyjnego 1.:
• Proponowanie udziału w Programie Korekcyjno – Edukacyjnym dl Sprawców
Przemocy w Rodzinie.
• Kierowanie osób stosujących przemoc do odpowiednich specjalistów: psycholog,
terapeuta uzależnień.
Na terenie Gminy Ornontowice działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie.
W ramach funkcjonowania Zespołu odbyły się następujące działania:
- W roku 2029 odbyły się 4 posiedzenia Zespołu. Działaniami Zespołu objęto 17 rodzin,
w których było 61 osób.
- W roku 2019 założono 14 procedur Niebieskich Kart w tym:
• 3 przez GOPS i PCPR,
• 10 przez Policję,
• 1 przez szkołę.
- Prowadzonych było łącznie 18 Niebieskich Kart (w tym z roku poprzedniego).
- Wypełniono 14 formularzy części „C” Niebieskiej Karty z osobami doznającymi przemocy.
- Wypełniono 12 formularzy części „D” Niebieskiej Karty z osobami wskazanymi jako
stosujących przemocy.
- 5 procedur NK zostało zakończonych.

- Odbyły się 53 posiedzenia grup roboczych w ramach procedur Niebieskich kart, w których
uczestniczyli oprócz pracowników GOPS, dzielnicowy, pedagodzy, psycholodzy szkolni,
przedstawiciel PCPR, ośrodka zdrowia, kurator sądowy.
- W ramach posiedzeń grup roboczych skierowano 3 osoby na Gminna Komisje
Rozwiązywania problemów Alkoholowych.
- W 2019

roku pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach

czynnie uczestniczyli w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego – 2 osoby oraz w działaniach
grup roboczych – 4 osoby.

W Mikołowskim Stowarzyszeniu Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki "ZMIANA"
w Mikołowie w roku 2019 funkcjonowała grupa edukacyjno – korekcyjna dla sprawców
przemocy, gdzie uczestniczyły osoby z Gminy Ornontowice. Również osoby doznające
przemocy mogły korzystać z wsparcia grupowego i indywidualnego w stowarzyszeniu.
Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Substancji Psychoaktywnych
oraz Ofiar Przemocy świadczył pomoc dla osób doznających przemocy w rodzinie.

4. CEL SZCZEGÓŁOWY 4:
Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z
zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4.1 Cele operacyjne:
1. Systematyczna edukacja oraz udzielanie wsparcia dla przedstawicieli różnych grup
zawodowych stykających się z problematyką przemocy w rodzinie.
4.2 Kierunki działań:
Kierunki działań do celu operacyjnego 1.:
• Szkolenie osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
• Zapewnienie pomocy psychologicznej, superwizji osobom zajmującym się
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
W roku 2019 pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach
uczestniczyli w

szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pracy z

rodzinami. W szkoleniach uczestniczyło trzech pracowników w wymiarze czterodniowym.

Ponadto pracownik socjalny korzystał z syperwizji interdyscyplinarnej w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w
Mikołowie z siedziba w Łaziskach Górnych, gdzie podejmowano zagadnienia dotyczące
rodzin m.in. z problemem przemocy w rodzinie.
Pracownicy socjalni oraz asystent rodziny na bieżąco współpracowali z przedstawicielami
różnych instytucji, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Sporządziła: Karina Mura

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO SPRAWOZDANIA ZA 2019 ROK Z REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE
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SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE
GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W ORNONTOWICACH

Sprawozdanie z realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
za okres I - XII 2019 r.
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26
października 1982 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 z późn.zm.) prowadzenie działań związanych z
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii należy do
zadań własnych gminy. Zadania te realizowane są w postaci Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanego corocznie
przez Radę Gminy. Środki na realizację zadań wynikających z gminnego programu pochodzą z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ze środków własnych Gminy.
W okresie od I do XII 2019 roku w/w środki w wysokości 137.210,25 zł zostały przeznaczone na
następujące zadania:
1. Świetlic1.Profilaktyczno-Wychowawczą i Terapeutyczną w Ornontowicach, której celem
jest podejmowanie działań opiekuńczo – wychowawczych dla uczniów Zespołu Szkolno przedszkolnego. Świetlica zapewnia dzieciom warunki prawidłowego rozwoju fizycznego i
psychicznego, opiekę zdrowotną obejmującą świadczenia profilaktyczne, pomaga w
rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, zapewnia wychowankom jeden posiłek oraz
pomoc w nauce i
odrabianiu
lekcji, zajęcia terapeutyczne, sportowe
i komputerowe.
W roku 2019 przeznaczono na działalność Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej
i Terapeutycznej kwotę: 115.807,51 zł.
2. Dotacja na realizację zadań publicznych: w ramach ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji na realizację zadań publicznych przez
następujące stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego:
•

Klubowi Abstynenta "POWRÓT" w Mikołowie na prowadzenie w 2019 r. działalności
psychospołecznej, psychoedukacyjnej, rehabilitacyjnej, prozdrowotnej, dla osób
uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych w tym narkotyków oraz udzielanie
pomocy osobom współuzależnionym, w tym rodzinom (dotacja w kwocie 1.200,00 zł);

•

Klubowi Abstynenta "POWRÓT" w Mikołowie na organizację XX Edycji Powiatowej
Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w
Mikołowie, której celem jest przygotowanie młodzieży do roli lokalnych, młodzieżowych
animatorów programów profilaktycznych, nabywanie przez młodzież umiejętności
tworzenia grup zadaniowych, kółek środowiskowych, propagujących w swoim środowisku
zdrowy styl życia, nabywanie przez młodzież wiedzy z zakresu wczesnej profilaktyki w
aspekcie przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych (alkohol,
narkotyki) oraz zapobiegania HIV/AIDS, nauczanie młodzieży tolerancji, umiejętności
rozwiązywania konfliktów w szkole, domu, grupie rówieśniczej oraz integracja młodzieży
(dotacja w kwocie 1.800,00 zł);

•

Mikołowskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki "ZMIANA"
w Mikołowie na prowadzenie w 2019r. działalności psychologicznej, terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz
organizowanie innych działań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i
przeciwdziałaniu narkomanii (dotacja w kwocie 1.500,00 zł).

3. Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Substancji
Psychoaktywnych oraz Ofiar Przemocy.
Na terenie Gminy Ornontowice czynny był Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych od
Alkoholu i Substancji Psychoaktywnych oraz Ofiar Przemocy.
Dyżury pełniło trzech specjalistów: terapeuta uzależnień (cztery pierwsze poniedziałki
miesiąca po 1 h), prawnik (1 i 3 roboczą środę miesiąca po 2h) oraz terapeuta rodzinny (2 i 4
wtorek miesiąca po 2h). Koszt wyniósł: 7.175,88 zł
4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ornontowicach:
w 2019 r. odbyły się 3 posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. (koszt wyniósł 1.900,00 zł).
Komisja wydała 3 postanowienia dot. wydania zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych.
5. Do GKRPA skierowano 9 wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego ( 4 wnioski
skierowali członkowie rodziny, 1 wniosek skierowała grupa robocza pracujące w ramach
procedury niebieskiej karty, 2 wnioski pracownicy socjalni, 2 wnioski skierował społeczny
kurator sądowy).
Ogółem w 2019 r. roku Komisja prowadziła postępowania wobec 18 osób. 4 osoby poddało
się badaniu biegłych psychologa i psychiatry w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na
wezwanie tutejszej Komisji (koszt badań wyniósł 2.404,00 zł), wobec 5 osób zakończono
postępowanie przez GKRPA (2 osoby przeszły stacjonarne leczenie odwykowe, 3
wyprowadziły się), wobec dwóch osób wszczęto postępowanie przed sądem o zobowiązanie
do poddania się leczeniu odwykowemu, koszt wniosków: 200,00 zł.
6. Członek GKRPA uczestniczył w dniach 16-17.05.2019 r. w szkoleniu „ Prawne aspekty
funkcjonowania Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Uzależnień” organizowanej
przez ROPS (koszt wyniósł 122,86 zł).
7. Działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w szkołach:
•

Program profilaktyczny „Cukierki” oraz „Marihuana – prawdy i mity”, które odbyły
się w dniach: 06 i 09.05.2019 r. dla uczniów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
w Ornontowicach, koszt: 1.950,00 zł,
• Warsztaty dla uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych w Ornontowicach w dniu 25.11.2019 r., w kwocie 800,00 zł,
• Programy profilaktyczne „Debata”, „Cukierki”, „Smak życia czyli debata
o dopalaczach” - 02 i 10.10.2019 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
w Ornontowicach koszt: 2.000,00 zł,
Łączny koszt zajęć profilaktycznych wyniósł w 2019 r.: 4.750,00 zł
8. Łańcuch Czystych Serc: sfinansowano przewóz młodzieży wraz z opiekunami z Zespołu
Szkolno- Przedszkolnego w Ornontowicach i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Ornontowicach w dniu 10.09.2019 r. do Mikołowa celem uczestnictwa w kampanii
Łańcuch Czystych Serc (koszt 350,00 zł).

Sporządziła: Karina Mura
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SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE
ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
W ORNONTOWICACH
(tylko w wersji zeskanowanej)
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ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W ORNONTOWICACH
(tylko w wersji zeskanowanej)

ZAŁĄCZNIK NR 5
DO SPRAWOZDANIA ZA 2019 ROK Z REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE
ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
NA LATA 2019–2021
przyjętego Uchwałą nr IV/27/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 24 stycznia 2019 roku

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE
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