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I. Wstęp 

 
Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2018 rok został przyjęty uchwałą  

Nr XLVI/485/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 listopada 2017 r. i stanowił 

kontynuację działań prowadzonych w latach poprzednich. 

 

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2018 rok określa zakres i formę 

realizacji zadań wynikających z zapisów ustawy z dnia 26 października 1982 r.  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi1 oraz ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii2. Zapisy obu cytowanych ustaw stanowią, że do zadań 

własnych gminy należy w szczególności: 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu lub narkotyków oraz osób zagrożonych uzależnieniem. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy 

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

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, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych. 
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii. 

5. Pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych od narkotyków, dotkniętym 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie tych osób ze środowiskiem 

lokalnym, z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 

i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 

występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela sądowego. 

7. Ograniczanie dostępności alkoholu na terenie miasta Tarnowa. 
8. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej. 
 

W niniejszym opracowaniu przedstawiono działania podejmowane przez Gminę 

Miasta Tarnowa w 2018 r., w celu realizacji zadań zawartych w wyżej wymienionym 

Programie.   

 

Całkowity koszt realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki, 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. wyniósł                                    

2.628.244,32 zł, w tym na przeciwdziałanie narkomanii 31.365,84 zł. Załącznik do Informacji 

zawiera zestawienie kosztów realizacji Programu. 

 

Koordynatorem Programu był Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta 

Tarnowa, który współpracował przy jego realizacji z następującymi podmiotami: 

1. Wydziałem Sportu Urzędu Miasta Tarnowa, 

                                                 
1 Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm. 
2 Dz. U. z 2017 r., poz. 783 z późn. zm. 
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2. Samodzielnym Stanowiskiem Pracy ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi                        

w Urzędzie Miasta Tarnowa,  

3. Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

4. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

5. Tarnowskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy, 

6. szkołami, przedszkolami, placówkami wsparcia dziennego, placówkami opiekuńczo-

wychowawczymi,  

7. Specjalistyczną Poradnią Profilaktyczno – Terapeutyczną w Tarnowie, 

8. organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania 

narkomanii i przeciwdziałania przemocy,  

9. jednostkami szkolącymi i realizującymi programy profilaktyczne na podstawie umów 

cywilno–prawnych, 

10. Strażą Miejską, 

11. Policją. 
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II. Działania podejmowane przez Gminę Miasta Tarnowa w ramach realizacji zadań 

zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2018 rok. 

 

ZADANIE 1:  

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu lub narkotyków oraz osób zagrożonych uzależnieniem 

 

1. Prowadzenie Miejskiego Punktu Konsultacyjnego Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

Realizator: Specjaliści udzielający porad w Miejskim Punkcie Konsultacyjnym Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tarnowie, działającym przy Urzędzie Miasta 

Tarnowa: prawnik, certyfikowany instruktor terapii uzależnień, konsultant ds. uzależnień. 

Okres realizacji zadania: 2018 r. 

Kwota na realizację zadania: 12.410 zł 

Opis realizacji zadania: 

Miejski Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Tarnowie czynny był w 2018 r. przez trzy dni w tygodniu: w poniedziałki                

i piątki w godz. 15.00 – 17.00 oraz wtorki w godz. 16.00 – 19.00. Dyżurujący w Punkcie 

specjaliści z zakresu terapii uzależnień i prawa oferowali mieszkańcom miasta następujące 

formy pomocy: 

- udzielali porad w zakresie uzależnienia od alkoholu i innych środków 

psychoaktywnych, 

- świadczyli pomoc terapeutyczną, 

- udzielali wsparcia po odbytym leczeniu,  

- wskazywali placówki, w których można podjąć leczenie odwykowe, 

- świadczyli pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego, prawa pracy, ubezpieczeń 

społecznych, ochrony przed przemocą, pomagali w przygotowaniu pism procesowych. 

Osoby dyżurujące w Punkcie posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy 

z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. 

W 2018 r. do Punktu Konsultacyjnego zgłosiło się ogółem 406 osób, z tego:                        

147 osób skorzystało z porad terapeutycznych, a 259 osób z porad prawnych.  

 

2. Prowadzenie punktów konsultacyjnych i telefonów zaufania dla mieszkańców 

Tarnowa w trudnych sytuacjach, udzielających porad i pomocy w sytuacjach 

kryzysowych, zagrażających zdrowiu i życiu, w tym osobom dotkniętym                                

w szczególności problemami alkoholizmu, narkomanii i przemocy domowej 

Realizator: Stowarzyszenie ,,ARKA” Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania z siedzibą 

w Tarnowie (wyłonione w otwartym konkursie ofert) 

Okres realizacji zadania: 19 lutego 2018 r. -  31 grudnia 2018 r. 

Kwota dotacji: 24.000 zł 

Opis realizacji zadania: 

Telefon Zaufania ,,ARKA” (tel.19 467) prowadził dyżury dzienne od poniedziałku do 

soboty, w godz. 16.00 - 20.00 i dyżury nocne z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę            

w godz. 20.00 - 6.00. W lipcu i sierpniu telefon był czynny raz w tygodniu w piątek,                         

w godz.16.00 - 20.00.  

            Podczas dyżurów przy Telefonie Zaufania porad udzielali specjaliści: psycholog, 
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pedagog, prawnik, lekarz psychiatra, egzorcysta, dietetyk, duszpasterz, seksuolog, mediator. 

W czasie dyżurów udzielili oni porad 1.070 osobom przeżywającym trudności życiowe, 

głównie związane z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, a także przemocy w rodzinie, 

problemów wychowawczych i psychologicznych, zaburzeń odżywiania.  

Ważnym uzupełnieniem i rozszerzeniem zakresu udzielanej pomocy było 

funkcjonowanie Poradni Specjalistycznej, czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 – 

20.00. W Poradni przyjmowali konsultanci posiadający takie same specjalizacje, jak osoby 

pełniące dyżur przy Telefonie Zaufania. Podczas 168 dyżurów, co stanowi łącznie                     

672 godziny dyżurowania, udzielili oni 638 specjalistycznych porad.  

Ponadto Stowarzyszenie „ARKA” było współorganizatorem Konferencji pn. 

„Depresja w rodzinie, rodzina w depresji”. Pozostałymi organizatorami Konferencji był 

Urząd Miasta Tarnowa, Krakowska Fundacja „Dom Terapii” oraz Centrum Rehabilitacji 

Społecznej – Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze”. W konferencji 

uczestniczyło 108 osób. 

 

3.   Prowadzenie ośrodka poradnictwa i terapii rodzin 

Realizator: Krakowska Fundacja Psychoterapii i Rozwoju „Dom Terapii” z siedzibą  

w Krakowie (wyłoniona w otwartym konkursie ofert) 

Okres realizacji zadania: 3 kwietnia 2018 r. - 31 grudnia 2018 r. 

Kwota dotacji: 200.000 zł, w tym 179.149,86 zł ze środków budżetu Gminy Miasta Tarnowa 

pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  

Opis realizacji zadania: 

Oferta Ośrodka skierowana była do dzieci i młodzieży oraz do ich rodzin. Placówka 

udzielała specjalistycznej pomocy w problemach wychowawczych, związanych                               

z zaburzeniami zachowania i emocji, nadpobudliwości, zaburzeniach lękowych 

i depresyjnych, zaburzeniach adaptacyjnych, odżywiania, sięgania po substancje 

psychoaktywne. Z pomocy Ośrodka można było skorzystać w poniedziałki w godz.                   

10.00 - 17.00,  wtorki w godz. 10.00 - 15.00,  w środy  w godz.15.00 - 18.00 oraz w piątki      

od 10.00 - 15.00. W Ośrodku Poradnictwa i Terapii Rodzin w Tarnowie usługi świadczyli 

wykwalifikowani psycholodzy i psychoterapeuci.  

 Głównym celem podejmowanych w Ośrodku działań było wzmocnienie 

samodzielności i kompetencji rodzin oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

niewydolnych wychowawczo, wsparcie rodzin z problemem uzależnienia, wczesna prewencja 

zaburzeń psychicznych spowodowanych używaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych 

oraz uzależnień behawioralnych. 

W 2018 r. z pomocy specjalistów pracujących w Ośrodku skorzystały 353 osoby, 

w tym 260 beneficjentów indywidualnych i 39 rodzin (93 osoby), udzielonych zostało łącznie 

1.530 świadczeń i porad.  

Ponadto w ramach zadania:  

− przeprowadzone zostały 4 sesje superwizyjne dla pracowników MOPS – łącznie                

20 godzin,  

− dwukrotnie odbyły się dni otwarte mające na celu promocję Ośrodka, 

− pracownicy Ośrodka uczestniczyli w Małopolskiej Nocy Naukowców, która 

zorganizowana została w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych                             

im. J. Szczepanika,  

− Ośrodek był współorganizatorem Konferencji naukowej pn. „Depresja w rodzinie, rodzina 

w depresji”. 
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4. Prowadzenie i aktualizacja na stronie internetowej www.tarnow.pl w zakładce Dla 

Mieszkańców Polityka Społeczna i Zdrowie podstrony zawierającej informacje nt. 

punktów i form pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków 

Realizator: Referat Polityki Społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej UMT 

Zadanie realizowane jest w ramach bieżącej pracy Referatu Polityki Społecznej. Aktualny 

adres strony zawierającej informacje nt. punktów i form pomocy dla osób uzależnionych od 

alkoholu i narkotyków http://www.tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Polityka-spoleczna-i-

zdrowie/Pomoc-spoleczna/Inne/Pomoc-uzaleznionym-i-wspoluzaleznionym-od-alkoholu-i-

narkotykow-oraz-profilaktyka.                    

 

ZADANIE 2: 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy 

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

 

1. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Tarnowie (w tym postępowanie w sprawie leczenia odwykowego, przygotowanie 

materiałów dowodowych dla sądu, kontrola placówek prowadzących obrót napojami 

alkoholowymi)  

Realizator: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tarnowie 

Okres realizacji zadania: 2018 r. 

Kwota na realizację zadania: 93.732 zł, w tym: wynagrodzenia członków Komisji                  

83.160 zł,  opinie biegłych 9.652 zł, opłaty sądowe 920 zł 

Opis realizacji zadania: 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

− rozpatrywała wnioski o wydanie postanowienia o obowiązku podjęcia leczenia 

odwykowego osób uzależnionych od alkoholu,  

− przeprowadzała rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego,  

− kierowała osoby nadużywające alkoholu do biegłych sądowych  w celu wydania opinii 

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,   

− kierowała do Sądu wnioski o wydanie postanowienia o obowiązku poddania się 

leczeniu odwykowemu,  

− wydawała opinie o zgodności lokalizacji miejsc sprzedaży napojów alkoholowych dla 

złożonych  wniosków o uzyskanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym. 

W 2018 r. Komisja w ramach swojej ustawowej działalności odbyła 49 posiedzeń 

zespołów, na których rozpatrzone zostały 142 wnioski o podjęcie czynności zmierzających do 

zastosowania obowiązku podjęcia leczenia odwykowego. Wnioskodawcami 

w 66 przypadkach była Policja, 43 wnioski wpłynęły od członków rodzin osób 

uzależnionych, 15 wniosków ze Schroniska dla osób bezdomnych, 7 wniosków z MOPS              

w Tarnowie, 7 wniosków zostało złożonych przez kuratorów, 1 wniosek złożyli 

współmieszkańcy kamienicy, w której mieszka osoba uzależniona, 2 wnioski DPS. Z ogólnej 

liczby otrzymanych wniosków 111 z nich dotyczyło mężczyzn, a 31 kobiet.  

Komisja wystawiła również 133 skierowania do biegłego psychologa i biegłego 

psychiatry w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Na badania 

zgłosiło się 38 osób. W 24 przypadkach Komisja wystąpiła do Sądu z wnioskiem o wydanie 

postanowienia  o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. 

Ponadto odbyło się 15 posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

http://www.tarnow.pl/
http://www.tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Polityka-spoleczna-i-zdrowie/Pomoc-spoleczna/Inne/Pomoc-uzaleznionym-i-wspoluzaleznionym-od-alkoholu-i-narkotykow-oraz-profilaktyka
http://www.tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Polityka-spoleczna-i-zdrowie/Pomoc-spoleczna/Inne/Pomoc-uzaleznionym-i-wspoluzaleznionym-od-alkoholu-i-narkotykow-oraz-profilaktyka
http://www.tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Polityka-spoleczna-i-zdrowie/Pomoc-spoleczna/Inne/Pomoc-uzaleznionym-i-wspoluzaleznionym-od-alkoholu-i-narkotykow-oraz-profilaktyka
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Alkoholowych, na których opiniowane były wnioski przedsiębiorców, ubiegających się                     

o uzyskanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Komisja wydała 140 postanowień  

o zgodności lokalizacji miejsc sprzedaży napojów alkoholowych z obowiązującymi 

uchwałami Rady Miejskiej w Tarnowie.  

 

2. Prowadzenie punktów konsultacyjnych i telefonów zaufania dla mieszkańców 

Tarnowa w trudnych sytuacjach - udzielających porad i pomocy w sytuacjach 

kryzysowych, zagrażających zdrowiu i życiu, w tym osobom dotkniętym problemami 

alkoholizmu, narkomanii i towarzyszącym jej uzależnieniom, przemocy domowej 

 

1) Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania 

Realizacja zadania została przedstawiona w Zadaniu 1 pkt 2 (str. 4-5). 

 

2) Miejski Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

Realizacja zadania została przedstawiona w Zadaniu 1 pkt 1 (str. 4). 

 

3. Zapewnienie ochrony i udzielenie pomocy członkom rodziny osoby uzależnionej  

od alkoholu, narkotyków i  innych substancji psychoaktywnych oraz osobom 

dotkniętym przemocą w rodzinie m.in. poprzez: 

− udzielanie schronienia, 

− poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne i prawne, 

− prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy, 

− realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy. 

 

1) Realizator: Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy 

Okres realizacji zadania: 2018 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie nie było finansowane ze środków budżetu Gminy 

Miasta Tarnowa pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych  

Opis realizacji zadania: 

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy realizował  

zadanie poprzez: 

− zapewnienie mieszkańcom Tarnowa znajdującym się w sytuacjach kryzysowych 

wszechstronnej pomocy: prawnej, psychologicznej i socjalnej (w tym całodobowego 

pobytu) w ramach działalności ośrodka interwencji kryzysowej,  

− udzielanie kompleksowej pomocy: psychologicznej, prawnej i socjalne (w tym 

schronienia) ofiarom przemocy domowej, prowadzenie edukacji społecznej w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach działalności specjalistycznego 

ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy,  

− opracowywanie i realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców 

przemocy w rodzinie. 

W ramach ośrodka interwencji kryzysowej poradnictwem zostały objęte osoby                    

z problemami takimi jak: konflikty rodzinne, kryzysy małżeńskie, trudności wychowawcze, 

choroby, zaburzenia psychiczne, brak wiedzy prawnej. Pomocą prawną, psychologiczną                    

i socjalną objęte były również osoby uzależnione i współuzależnione w związku                             

z występowaniem w ich rodzinach przemocy.               
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W 2018 r. w sprawach związanych z problemem uzależnień i współuzależnień 

udzielonych zostało: 

− 109 porad dla osób uzależnionych lub współuzależnionych od alkoholu, 

− 21 porad dla osób uzależnionych lub współuzależnionych od narkotyków, 

− 198 porad dotyczących kilku problemów występujących łącznie. 

Pomoc w sytuacji kryzysowej została udzielona 1.067 osobom, przeprowadzono  

3.770 interwencji, w tym 5 osób skorzystało z całodobowego pobytu.  

W ramach specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie zostało 

przeprowadzonych 675 interwencji, udzielona została pomoc klientom ambulatoryjnym                 

w 69 przypadkach, a całodobowym  schronieniem zostało objętych 28 osób, w tym 13 osób 

dorosłych i 15 dzieci. Z programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie skorzystało 33 sprawców przemocy: skazanych przebywających                     

w tarnowskim zakładzie karnym, skierowanych przez MOPS, zobowiązanych nakazem sądu  

i  zgłaszających się dobrowolnie. 

Łączna liczba interwencji w TOIKiWOP wyniosła 4.445, podczas których udzielono 

pomocy 1.197 osobom. Zadanie było współfinansowane z budżetu Wojewody Małopolskiego 

oraz budżetu Powiatu Dąbrowskiego na podstawie Porozumienia Gminy Miasta Tarnowa              

z Powiatem Dąbrowskim. W 2018 r. z pomocy Ośrodka skorzystała 8 mieszkańców Powiatu 

Dąbrowskiego. 

 

2) Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

Okres realizacji zadania: 2018 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie realizowane w ramach bieżącej pracy pracowników 

MOPS 

Opis realizacji zadania: 

a) poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne i prawne 

Psycholodzy zatrudnieni przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielali porad 

psychologicznych oraz objęli terapią psychologiczną 40 osób z rodzin dotkniętych przemocą. 

Z pomocy radcy prawnego zatrudnionego w Ośrodku skorzystało 9 osób. Pracownicy socjalni 

MOPS sporządzili 7 wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych o podjęcie czynności zmierzających do zastosowania obowiązku leczenia 

odwykowego.    

b) prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy 

 Kontynuacja projektu rozpoczętego w 2016 r. pn. „Grupa wsparcia dla osób 

doznających przemocy w rodzinie”, realizowanego przez psychologa i pedagoga. Celem 

głównym projektu było wsparcie osób doświadczających przemocy poprzez zwiększenie 

poczucia bezpieczeństwa, własnej wartości i samodzielności, prowadzące do lepszego 

funkcjonowania w środowisku.  

W grupie wsparcia w 2018 r. uczestniczyło 18 osób. 

c) realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy 

Kontynuacja projektu pn. „Grupa psychoedukacyjna dla osób stosujących przemoc                    

w rodzinie”, realizowanego przez psychologa i pedagoga zatrudnionych w Ośrodku. Celem 

głównym projektu była edukacja osób stosujących przemoc w zakresie autodiagnozy, 

kontrolowania emocji oraz korekta zachowań przemocowych.  

W grupie psychoedukacyjnej w 2018 r. uczestniczyło 17 osób.         
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4. Promowanie prawidłowego modelu rodziny m.in. poprzez organizację warsztatów 

kompetencji rodzicielskich, szkoleń dla rodziców w szczególności poruszających 

temat uzależnień od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, ogólnodostępnych leków, 

których stosowanie w dużych ilościach stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia 

 

1) Warsztaty edukacyjne dla rodziców „Wychowanie bez klapsa” 

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

Okres realizacji zadania: 2018 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie realizowane w ramach bieżącej pracy pracowników 

MOPS 

Opis realizacji zadania: 

Celem głównym warsztatów było poszerzenie wiedzy rodziców z zakresu 

wychowywania dzieci przy użyciu konstruktywnych metod wychowawczych. Cele 

szczegółowe to:  

− zwiększenie poziomu wiedzy rodziców na temat etapów rozwoju dziecka, 

− poznanie metod umożliwiających wychowanie dziecka bez użycia przemocy, w tym 

sposobów reagowania w sytuacjach trudnych wychowawczo, 

− zwiększenie u rodziców świadomości własnych uczuć, myśli, potrzeb i motywów 

działania, 

− ukazanie metod rozpoznawania własnych emocji oraz ich kontroli, 

− zwiększenie wiedzy na temat nawiązania prawidłowych relacji z dziećmi 

sprzyjających ich rozwojowi, 

− poznanie nowych sprzyjających dziecku wzorców zachowań.   

W ramach projektu odbyły się 3 cykle szkoleniowe, składające się z 7 spotkań,                 

w których udział wzięło 12 osób.  

 

2) Intensywna  praca asystenta rodziny z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo – wychowawczych 

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

Okres realizacji zadania: 2018 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie realizowane w ramach bieżącej pracy pracowników 

MOPS 

Opis realizacji zadania: 

Projekt miał na celu poprawę kompetencji rodzicielskich pozwalających na powrót 

dziecka do rodziny naturalnej lub pozostanie w niej. W ramach projektu w 2018 r. 

prowadzona była praca ze 97 rodzinami dysfunkcyjnymi, w tym z 61 rodzinami 

dysfunkcyjnymi w ramach projektu socjalnego. Zadanie było współfinansowane z budżetu 

Wojewody Małopolskiego, Funduszu Pracy. 

 

3) Program profilaktyczny „Alkohol, narkomania – czy wiem wszystko?” 

Realizator: wykładowcą była osoba uprawniona do prowadzenia programu 

Okres realizacji zadania: 16 kwietnia - 30 listopada 2018 r.  

Kwota na realizację zadania: 4.600 zł 

Opis realizacji zadania: 

„Alkohol, narkomania – czy wiem wszystko?” to program autorski, który miał na celu 

zapobieganie alkoholizmowi, narkomanii, przemocy i przestępczości, poprzez dostarczenie 

podstawowej wiedzy na temat substancji psychoaktywnych i rzeczywistych zagrożeń jakie 
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wywołują. Celem programu było również wskazanie rodzicom możliwości redukcji 

czynników ryzyka i wzmacniania czynników chroniących w relacjach rodzinnych 

i środowiskowych. Program został zrealizowany w 23 szkołach. Uczestniczyło w nim                  

1.032 rodziców uczniów tarnowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  

 

4) Program profilaktyczny „Godność człowieka” 

Realizator: wykładowcą była osoba uprawniona do prowadzenia programu 

Okres realizacji zadania: 16 kwietnia - 30 listopada 2018 r.  

Kwota na realizację zadania: 2.800 zł 

Opis realizacji zadania: 

Program został opracowany w oparciu o doświadczenie prowadzącego, nabyte 

podczas wieloletniej pracy z młodzieżą dysfunkcyjną w pionie kryminalnym tarnowskiej 

Policji. Program skierowany był do rodziców uczniów, a jego celem było wzmocnienie 

czynników chroniących poprzez: podniesienie świadomości osobistego wpływu na bieg 

wydarzeń i kształtowanie postaw, wskazanie źródeł wiarygodnej informacji oraz nabycie 

umiejętności zachowania się w sytuacjach kryzysowych. W 14 realizacjach                              

programu uczestniczyło 1.115 rodziców uczniów tarnowskich szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych.  

 

5. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla dzieci                      

i młodzieży, w tym w szczególności z rodzin zagrożonych uzależnieniami i przemocą 

W 2018 r. na terenie Tarnowa działały 4 placówki wsparcia dziennego w formie 

specjalistycznej, w których z budżetu Gminy Miasta Tarnowa było dotowanych łącznie                   

245 miejsc dla dzieci i młodzieży. Placówki prowadzone były przez organizacje 

pozarządowe, wyłonione w otwartych konkursach ofert. 

 

1) Placówka wsparcia dziennego w formie specjalistycznej SIEMACHA Spot Gemini 

Park 

Realizator: Stowarzyszenie SIEMACHA  

Okres realizacji zadania: 4 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2018 r. 

Kwota dotacji: w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. kwota dotacji w wysokości 

537.600 zł, w tym 376.320 zł ze środków budżetu Gminy Miasta Tarnowa pochodzących 

z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  

Liczba miejsc dotowanych: 140 

 

2) Placówka wsparcia dziennego w formie specjalistycznej „M 4” 

Realizator: Fundacja Partnerstwo Dla Przyszłości  

Okres realizacji zadania: 15 kwietnia 2016 r. - 31 grudnia 2018 r. 

Kwota dotacji: w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. kwota dotacji w wysokości 

115.200 zł, w tym 80.640 zł ze środków budżetu Gminy Miasta Tarnowa pochodzących 

z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

Liczba miejsc dotowanych: 30 

 

3) Placówka wsparcia dziennego w formie specjalistycznej Stowarzyszenia Rodzin 

Katolickich Diecezji Tarnowskiej 

Realizator: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej  

Okres realizacji zadania: 1 sierpnia 2016 r. - 31 grudnia 2018 r. 

Kwota dotacji: w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. kwota dotacji w wysokości 
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172.800 zł, w tym 120.960 zł ze środków budżetu Gminy Miasta Tarnowa pochodzących 

z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

Liczba miejsc dotowanych: 45 

 

4) Placówka Specjalistyczna Wsparcia Dziennego KANA 

Realizator: Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA  

Okres realizacji zadania: 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2018 r. 

Kwota dotacji: w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. kwota dotacji w wysokości 

115.200 zł, w tym 80.640 zł ze środków budżetu Gminy Miasta Tarnowa pochodzących 

z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

Liczba miejsc dotowanych: 30 

Opis realizacji zadania: 

Dzieci uczęszczające do placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej 

pochodziły najczęściej z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych. Każde dziecko uczęszczające do placówki miało: 

− zapewnioną pomoc w nauce i w rozwoju zainteresowań, 

− wsparcie poprzez udział w zajęciach socjoterapeutycznych, profilaktycznych, 

terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz logopedycznych, 

− możliwość uczestnictwa w zabawie, zajęciach sportowych, wycieczkach 

krajoznawczych, 

− co najmniej jeden posiłek podczas pobytu w placówce. 

Powyższe działania pozytywnie wpłynęły na zmianę zachowań wśród dzieci 

uczęszczających do placówek. Zaobserwowano m.in.: 

− zmniejszenie deficytu edukacyjnego, 

− wzrost poczucia bezpieczeństwa, stabilności i własnej wartości, 

− wzrost świadomości o zagrożeniach oraz skutkach zdrowotnych i prawnych używania 

środków psychoaktywnych oraz stosowania przemocy, 

− opóźnienie wieku inicjacji używania środków psychoaktywnych, 

− wzajemną integrację, 

− nabycie pozytywnych wzorców zachowania w grupie, 

− zmniejszenie skutków zaniedbań środowiskowych. 

Do ww. placówek uczęszczało łącznie 329 dzieci. Nawiązana współpraca                           

z rodzinami dzieci uczęszczających do placówek skutkowała wzmocnieniem funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych w tych rodzinach. 

 

6. Organizacja kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin 

dysfunkcyjnych, w tym w szczególności z rodzin zagrożonych uzależnieniami                     

i przemocą 

Realizator: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy 

Kras z siedzibą w Lublinie (wyłonione w otwartym konkursie ofert) 

Okres realizacji zadania: 2 lipca - 24 sierpnia  2018 r., w tym organizacja kolonii w dniach          

26 lipca - 4 sierpnia 2018 r.  

Kwota dotacji: 25.000 zł 

Opis realizacji zadania: 

Kolonia dla 20 dzieci, uczniów tarnowskich szkół podstawowych w wieku 8-13 lat, 

została zorganizowana w Ośrodku Wypoczynkowym AZYMUT w Chłapowie. Naboru dzieci 

na kolonię dokonali pracownicy MOPS w Tarnowie. Kolonię przeprowadzono w oparciu                    
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o przedstawiony w ofercie program kolonii oraz program socjoterapeutyczny. Szczególny 

nacisk położony został na dostarczanie wiedzy o szkodliwości stosowania środków 

psychoaktywnych: papierosów, alkoholu, narkotyków, w tym dopalaczy i konsekwencjach 

uzależnień. Realizowany program socjoterapeutyczny miał ponadto na celu ograniczenie 

zachowań ryzykownych wśród uczestników kolonii, poprawę w nawiązywaniu relacji 

interpersonalnych  i rozwiązywaniu problemów. 

Uczestnicy kolonii mieli okazję do poszerzenia swojej wiedzy z zakresu: geografii, 

przyrody, historii, kultury regionu, a także do rozwoju swoich zainteresowań i talentów.                

W trakcie trwania kolonii zorganizowano szereg wycieczek do: Trójmiasta, Wąwozu 

Chłapowskiego, Władysławowa, Cetniewa, Pucka, Jastrzębiej Góry, na Rozewie i Półwysep 

Helski, obył się również rejs statkiem po otartym morzu. Podczas wycieczek dzieci poznały 

nowe nieznane im zakątki naszego kraju, piękno i historię polskiego wybrzeża i Bałtyku.  

Każde dziecko otrzymało wyprawkę o wartości 250 zł. 

 

7. Organizacja półkolonii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin 

dysfunkcyjnych, w tym w szczególności z  rodzin zagrożonych uzależnieniami                        

i przemocą. 

 

1) Półkolonia: „Profilaktyka przez sport“ 

Realizator: Stowarzyszenie AD MAXIMAM z siedzibą w Tarnowie (dotacja udzielona                    

w trybie pozakonkursowym) 

Okres realizacji zadania: 2 lipca - 30 sierpnia 2018 r., w tym organizacja półkolonii                    

w dniach 9 - 20 lipca 2018 r.  

Kwota dotacji: 9.927,18 zł 

Opis realizacji zadania: 

Półkolonię przeprowadzono zgodnie z przedstawionym w ofercie programem 

profilaktycznym, skupionym głównie na przeciwdziałaniu uzależnieniom od: nikotyny, 

alkoholu, narkotyków (ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy), a także przeciwdziałaniu 

zagrożeniom jakie niesie przemoc w rodzinie i przemoc rówieśnicza. Zajęcia profilaktyczne 

miały charakter warsztatów z elementami socjoterapii i realizowane były w oparciu o zajęcia 

sportowe, w tym: 

− zajęcia sportowe na boisku i hali Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6                             

z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie,  

− zajęcia na basenie w Parku Wodnym przy ul. Piłsudskiego.  

Zdrowy tryb życia bez nałogów, a także turystyka i sport popularyzowane były wśród 

uczestników półkolonii przez udział w wycieczkach do Rabki Zdrój, nad Jezioro Rożnowskie 

i śladami Zawiszy Czarnego. W półkolonii uczestniczyło 30 dzieci w wieku 8 – 13 lat.  

 

2) Półkolonia: „Zapobieganie uzależnieniom przez sztukę“ 

Realizator: Stowarzyszenie AD MAXIMAM z siedzibą w Tarnowie (dotacja udzielona                    

w trybie pozakonkursowym) 

Okres realizacji zadania: 1 - 30 sierpnia 2018 r., w tym organizacja półkolonii w dniach                

6 - 10 sierpnia 2018 r. 

Kwota dotacji: 4.638,29 zł 

Opis realizacji zadania: 

Półkolonię przeprowadzono zgodnie z przedstawionym w ofercie programem 

profilaktycznym, który był realizowany w formie pogadanek i warsztatów, w oparciu 
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o elementy wiedzy o kulturze ludowej i zajęcia artystyczne. Głównym celem programu była 

profilaktyka uzależnień od alkoholu i pozostałych środków psychoaktywnych, a także 

przeciwdziałanie zagrożeniom jakie niesie przemoc w rodzinie i przemoc rówieśnicza.  

Pozostałe cele półkolonii to: 

− integracja w grupie, kształtowanie umiejętności współpracy (tolerancja, asertywność), 

promocja zasady fair play, 

− rozwijanie zdolności plastycznych i sportowych, umiejętności tanecznych,  

− propagowanie zdrowego trybu życia: ruch, higiena i zdrowe odżywianie. 

 Uczestnicy półkolonii wzięli udział w wycieczce do Zalipia, oraz w warsztatach 

twórczych w Domu Malarek. W półkolonii uczestniczyło 20 dzieci w wieku 8 – 13 lat.  

 

3) Półkolonia: „Sport – dobra strona życia” 

Realizator: Stowarzyszenie SIEMACHA z siedzibą w Krakowie (dotacja udzielona                    

w trybie pozakonkursowym) 

Okres realizacji zadania: 6 sierpnia - 9 września 2018 r., w tym organizacja półkolonii                

w dniach 20 - 24 sierpnia 2018 r.  

Kwota dotacji: 9.676,23 zł 

Opis realizacji zadania: 

Półkolonię przeprowadzono zgodnie ze szczegółowym programem, który  zawierał 

program profilaktyczny, skoncentrowany na przeciwdziałaniu uzależnieniom od: nikotyny, 

alkoholu, narkotyków (z naciskiem na dopalacze), a także przeciwdziałaniu wszelkiego 

rodzaju przemocy. Program profilaktyczny realizowany był w oparciu o zajęcia sportowe.  

Półkolonia odbyła się w Centrum Sportów Konnych w Odporyszowie, a dzieci 

uczestniczyły w zajęciach: przygotowania koni do jazdy, czyszczenia, siodłania, karmienia 

koni oraz w nauce jazdy konnej. Brały także udział w zajęciach na: pływalni, sali fitness                            

i boisku piłkarskim. 

Uczestnicy półkolonii wzięli również udział w wycieczce do Zalipia, gdzie 

uczestniczyli w warsztatach malarskich i zdobniczych według zasad estetyki ludowej.                  

W półkolonii wzięło udział 30 dzieci w wieku 8 – 13 lat.  

 

ZADANIE 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, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych 

 

1. Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży pozytywnych postaw społecznych, 

propagowanie zdrowego stylu życia, spędzania wolnego czasu poprzez uczestnictwo 

w programach pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych, w tym zajęć sportowych 

(turnieje, zawody, rajdy), a także zajęć edukacyjno-rozwojowych (koła 

zainteresowań): 

 

1) Zajęcia pozalekcyjne (sportowo-rekreacyjne, koła zainteresowań itp.)  prowadzone              

w placówkach oświatowo-wychowawczych i innych jednostkach organizacyjnych 

Gminy Miasta Tarnowa, w tym:          

a) Realizacja Programu Ferie zimowe Tarnów 2018  
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Realizator: Wydział Sportu, Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, organizacje kultury 

fizycznej, organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 

Okres realizacji zadania: 10 - 25 lutego 2018 r. 

Kwota na realizację zadania: 90.000 zł (Wydział Sportu 60.000  zł, TOSiR 30.000 zł) 

Opis realizacji zadania: 

Podczas ferii zimowych zorganizowanych zostało 99 zajęć pozalekcyjnych 

prowadzonych w placówkach oświatowo-wychowawczych i innych jednostkach 

organizacyjnych Gminy Miasta Tarnowa. W ramach zajęć uczniowie mogli wziąć udział                

w ćwiczeniach i turniejach sportowych, realizować swoje umiejętności w takich dyscyplinach 

sportowych jak: strzelectwo sportowe, szachy, piłka siatkowa, karting, kung fu, futsal, piłka 

ręczna, koszykówka, karate, judo, wspinaczka sportowa, pływanie, jazda na łyżwach, tenis 

ziemny halowy, tenis stołowy. W zajęciach uczestniczyło 12.422 uczniów.                        

b) Realizacja Programu Lato w mieście bezpieczne wakacje - Tarnów 2018 

Realizator: Wydział Sportu, Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, organizacje kultury 

fizycznej, organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, 

szkoły w których zorganizowano półkolonie 

Okres realizacji zadania: lipiec/sierpień 2018 r. 

Kwota na realizację zadania: 350.320 zł (Wydział Sportu i szkoły realizujące półkolonie  

250.320 zł, TOSiR 100.000 zł) 

Opis realizacji zadania: 

 W szkołach, placówkach oświatowo–wychowawczych i innych jednostkach 

organizacyjnych Gminy Miasta Tarnowa zorganizowane zostały podczas wakacji półkolonie 

(szkoły) oraz zajęcia pozalekcyjne w dyscyplinach karate, wspinaczka sportowa, pływanie, 

brydż sportowy, piłka nożna, karting, tenis stołowy i tenis ziemny, koszykówka, piłka ręczna, 

szachy, strzelectwo sportowe oraz zajęcia rekreacyjne (Wakacyjne Olimpiady Sportowe) oraz 

zajęcia w bibliotece dla półkolonii. Ogółem zorganizowanych zostało 301 zajęć 

pozalekcyjnych, w których udział wzięło 32.521 uczniów. 

c) Prowadzenie rozgrywek międzyszkolnych w ramach systemu Szkolnego Związku 

Sportowego na poziomie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół 

ponadgimnazjalnych 

Realizator: Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji na poziomie szkół podstawowych 

(Igrzyska Dzieci), gimnazjalnych (Igrzyska Młodzieży Szkolnej), i ponadgimnazjalnych 

(Licealiada).  

Okres realizacji zadania: 2018 r. 

Kwota na realizację zadania: 59.998,37 zł  

Opis realizacji zadania: 

W ramach systemu Szkolnego Związku Sportowego zorganizowanych zostało                       

132 edycje zawodów i turniejów sportowych, od 12 do 13 dyscyplin w każdej kategorii 

wiekowej. W zawodach sportowych uczestniczyło łącznie 9.694 zawodniczek i zawodników.  

d) Realizacja miejskiego kalendarza imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci   

i młodzieży  

Realizator: Wydział Sportu 

Okres realizacji zadania: 2018 r. 

Kwota na realizację zadania: 20.000 zł  

Opis realizacji zadania: 

 W ramach realizacji zadania: 
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− zorganizowano m.in. zawody modelarskie, piłki nożnej, karate, turniej piłki siatkowej 

Młodzieżowej Rady Miejskiej, memoriał Z. Barnasia w Piłce Ręcznej, zawody 

szkolne w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie, zawody piłki siatkowej                  

w SP Nr 5 w Tarnowie, zawody koszykówki w SP Nr 17 w Tarnowie, zawody                       

z okazji Dnia Dziecka, finał pucharu koszykówki dla dzieci i młodzieży, 

międzynarodowy turniej piłki nożnej w SP Nr 20 w Tarnowie, Puchar Tarnowa                         

w Koszykówce dziewcząt, podsumowanie rozgrywek TSZS dla szkół, 

− przygotowano uczniów do rozgrywek SZS szczebla ponadlokalnego i zawodników 

młodzieżowych do zawodów centralnych, 

− dokonano zakupu nagród rzeczowych i drobnego sprzętu sportowego dla uczestników 

zawodów sportowych. 

Ogółem zorganizowanych zostało 23 zajęcia pozalekcyjne, w których uczestniczyło               

2.715 uczniów. 

 

2) Wspieranie w formie dotacji programów realizowanych w zakresie kultury fizycznej 

przez podmioty działające w sferze pożytku publicznego, w tym:  

a) Sportowe talenty – prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji 

klubów działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa  

Realizator: Wydział Sportu, organizacje kultury fizycznej, organizacje pozarządowe                       

i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 

Okres realizacji zadania: 2018 r. 

Kwota na realizację zadania: 599.909 zł  

Opis realizacji zadania: 

Podmioty realizujące zadanie prowadziły nabór i selekcję dzieci i młodzieży do sekcji 

klubów sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa. Dofinansowany został             

1 program realizowany w zakresie kultury fizycznej, w ramach którego zorganizowano              

2.411 zajęć pozalekcyjnych. W zajęciach uczestniczyło 6.659 uczniów. 

b) Sportowe talenty – prowadzenie, w formie wakacyjnych, wyjazdowych 

zgrupowań sportowych, naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów 

sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa 

Realizator: Wydział Sportu, organizacje kultury fizycznej, organizacje pozarządowe                       

i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 

Okres realizacji zadania: lipiec/sierpień 2018 r. 

Kwota na realizację zadania: 65.200 zł  

Opis realizacji zadania: 

 Podczas wakacji w ramach zadania realizowany był 1 program w zakresie kultury 

fizycznej. Program obejmował 14 zajęć pozalekcyjnych, w których uczestniczyło                        

940 uczniów. 

c) Prowadzenie, w formie wakacyjnych zgrupowań sportowych na terenie miasta 

Tarnowa, naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych 

działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa 

Realizator: Wydział Sportu, organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność 

pożytku publicznego 

Okres realizacji zadania: 2018 r. 

Kwota na realizację zadania: 4.800 zł  
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Opis realizacji zadania: 

 Zorganizowane zostały trzy zgrupowania miejscowe na terenie Tarnowa, w których 

udział wzięło 48 uczniów. 

Ogółem liczba wszystkich zorganizowanych zajęć pozalekcyjnych w ramach Działania 1 

wyniosła 2.983. W zajęciach udział wzięło 64.999 uczniów. Łączny koszt realizacji 

zadania wyniósł 1.190.227,37 zł – plan 1.190.320 zł 

 

W ramach realizacji Programu  realizowane były również działania profilaktyczne 

skierowane do uczestników poszczególnych przedsięwzięć. W ramach akcji Ferie zimowe 

Tarnów 2018 oraz Lato w mieście bezpieczne wakacje Tarnów 2018, poszczególni 

wykonawcy przeprowadzili pogadanki na temat szkodliwego działania alkoholu i substancji 

psychoaktywnych. Podczas zajęć sportowych w ramach przyznanych dotacji dla organizacji 

pozarządowych, trenerzy i instruktorzy wyjaśniali szkodliwość spożywania alkoholu  

i substancji psychoaktywnych dla organizmów młodych sportowców. Organizacje zostały do 

tego zobligowane poprzez zapis w ogłoszeniach otwartych konkursów ofert oraz w umowach 

dotacyjnych: „W związku z tym, że zadanie jest realizowane w ramach Gminnego Programu 

Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Miasta Tarnowa na 2018 rok, Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia działań 

profilaktycznych i edukacyjnych na temat szkodliwego wpływu alkoholu i substancji 

psychoaktywnych na zdrowie człowieka. Działania te powinny być realizowane łącznie z 

działaniami typowo sportowymi”. Realizacja działań profilaktycznych została potwierdzona 

w treści złożonych sprawozdań. 

 

2.  Realizacja na terenie przedszkoli, szkół oraz placówek: wsparcia dziennego, 

opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych i kulturalnych programów 

z zakresu profilaktyki zachowań problemowych, w tym związanych z używaniem 

alkoholu, narkotyków oraz stosowaniem przemocy przez dzieci i młodzież 

 

Na podstawie dokonanego przez Zespół Roboczy ds. Programów Profilaktycznych 

Urzędu Miasta Tarnowa wyboru programów profilaktycznych do realizacji w 2018 r. 

zrealizowano następujące programy profilaktyczne skierowane do uczniów tarnowskich szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych: 

 

1) Program profilaktyczny „Blog Szymona” 

Realizator: Centrum Innowacyjnej Profilaktyki Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą                        

w Bielsku-Białej 

Okres realizacji zadania: 17 września - 28 listopada 2018 r. 

Kwota na realizację zadania: 14.960 zł 

Opis realizacji zadania:  

Program z zakresu profilaktyki uzależnień, w szczególności przeciwdziałania 

narkomanii, skierowany do uczniów tarnowskich szkół i ich wychowawców. Celem programu 

było kształtowanie świadomości zagrożeń wynikających z kontaktu z narkotykami, 

możliwych przyczyn sięgania po narkotyki oraz wynikających z tego konsekwencji. Program 

został zrealizowany w 22 klasach. Uczestniczyło w nim 462 uczniów dziewięciu tarnowskich 

szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz 38 nauczycieli. 
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2) Program profilaktyczny ,,Warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkolnej z zakresu 

profilaktyki uzależnień i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej” 

Realizator: Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą 

w Krakowie  

Okres realizacji zadania: 10 maja - 23 listopada 2018 r. 

Kwota na realizację zadania: 16.600 zł 

Opis realizacji zadania:  

 Program z zakresu profilaktyki uzależnień, w szczególności udzielania pierwszej 

pomocy w sytuacji zagrożenia życia w przypadku zatrucia substancjami psychoaktywnymi 

(alkoholem, narkotykami, nikotyną). Program został zrealizowany w 20 klasach. 

Uczestniczyło w nim 533 uczniów tarnowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

 

3) Program profilaktyczny „Godność człowieka” 

Realizator: wykładowcą była osoba uprawniona do prowadzenia programu 

Okres realizacji zadania: 23 kwietnia - 30 listopada 2018 r. 

Kwota na realizację zadania: 12.500 zł 

Opis realizacji zadania:   

Program został opracowany w oparciu o doświadczenia prowadzącego, nabyte 

podczas wieloletniej pracy z młodzieżą dysfunkcyjną w pionie kryminalnym tarnowskiej 

policji. Celem programu było wzmacnianie wśród młodzieży czynników chroniących poprzez 

podniesienie świadomości osobistego wpływu na bieg wydarzeń i kształtowanie postaw, 

wskazanie źródeł wiarygodnej informacji oraz wyrobienie umiejętności zachowania się                        

w sytuacjach kryzysowych. Program profilaktyczny „Godność człowieka” został 

zrealizowany w 100 klasach, a uczestniczyło w nim 2.680 uczniów tarnowskich szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych.  

 

4) Program profilaktyczny „Masz jedno życie – powtórki nie będzie” 

Realizator: ,,Rap Pedagogia” z siedzibą w Pabianicach 

Okres realizacji zadania: 6 - 7 marca 2018 r. 

Kwota na realizację zadania: 4.000 zł 

Opis realizacji zadania: 

Program z zakresu profilaktyki zachowań problemowych, w tym związanych 

z używaniem alkoholu, narkotyków oraz stosowaniem przemocy przez młodzież. Celem 

programu było uszczegółowienie wartości w promocji zdrowego stylu życia (bez używek), 

wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych oraz 

zmiana błędnych przekonań co do substancji psychoaktywnych. Program profilaktyczny 

został zrealizowany w 5 szkołach ponadpodstawowych, a uczestniczyło w nim ok. 4.000 

uczniów.  

 

W powyższych programach udział wzięło łącznie 7.675 uczniów. 

 

3.  Organizowanie dla nauczycieli i pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz 

dla rodziców, szkoleń mających na celu zwiększenie ich wiedzy i umiejętności 

przeciwdziałania zachowaniom problemowym, w tym związanym z używaniem 

alkoholu oraz stosowaniem przemocy, a także wskazujących na użycie środków 

odurzających lub świadczących o uzależnieniu od tych środków przez dzieci                         

i młodzież 
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Na podstawie dokonanego przez Zespół Roboczy ds. Programów Profilaktycznych 

Urzędu Miasta Tarnowa wyboru programów profilaktycznych do realizacji w 2018 r. 

zrealizowano następujące szkolenia profilaktyczne dla nauczycieli i pedagogów pracujących          

z dziećmi i młodzieżą: 

1) „Przyjaciele Zippiego”3 

Realizator: „Pozytywna Edukacja” z siedzibą w Warszawie 

Okres realizacji zadania: 9 i 16 października 2018 r. 

Kwota na realizację zadania: 9.000 zł 

Opis realizacji zadania: 

Szkolenie przygotowujące nauczycieli i wychowawców przedszkoli i szkół 

podstawowych do realizacji programu, który uczy dzieci w wieku od 5 do 9 lat sposobów 

radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu. 

W szkoleniu uczestniczyło 18 nauczycieli i wychowawców. Każdy uczestnik szkolenia 

otrzymał w ramach szkolenia komplet materiałów dydaktycznych do realizacji programu.  

 

2) „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”4 

Realizator: „Pozytywna Edukacja” z siedzibą w Warszawie 

Okres realizacji zadania: 14 i 21 listopada 2018 r. 

Kwota na realizację zadania: 7.200 zł 

Opis realizacji zadania:  

Szkolenie przygotowujące nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku 

8 - 12 lat do realizacji w szkołach programu profilaktycznego pod nazwą: „Apteczka 

Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”. Celem programu jest rozwijanie w dzieciach 

podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie 

do samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, by wzmocnić ich odporność na stres 

oraz kształtować optymistyczne, pozytywne nastawienie do życia. W szkoleniu uczestniczyło                

18 nauczycieli tarnowskich szkół podstawowych. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał                  

w ramach szkolenia komplet materiałów dydaktycznych do realizacji programu. 

 

3) Program profilaktyczny „Blog Szymona” 

Realizator: Centrum Innowacyjnej Profilaktyki Sp. z o. o. spółka komandytowa z siedzibą                    

w Bielsku-Białej 

Okres realizacji zadania: 17 września - 28 listopada 2018 r. 

Kwota na realizację zadania: 14.960 zł 

Opis realizacji zadania: 

Realizacja zadania została przedstawiona w Zadaniu 3 pkt 2 ppkt 1 (str. 16-17). 

 

4) Program profilaktyczny pod nazwą: „Alkohol, narkomania – czy wiem wszystko” 

Realizator: wykładowcą była osoba uprawniona do prowadzenia programu 

Okres realizacji zadania: 16 kwietnia - 30 listopada 2018 r.  

Kwota na realizację zadania: 4.600 zł 

                                                 
3 Program posiada rekomendację udzieloną łącznie przez wszystkie instytucje odpowiedzialne za wdrażanie 

systemu rekomendacji: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut 

Psychiatrii i Neurologii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
4 Centrum Pozytywnej Edukacji złożyło wniosek o przyznanie rekomendacji programowi Apteczka Pierwszej 

Pomocy Emocjonalnej przez wszystkie instytucje odpowiedzialne za wdrażanie systemu rekomendacji: Krajowe 

Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Psychiatrii i Neurologii, 

Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
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Opis realizacji zadania: 

Realizacja zadania została przedstawiona w Zadaniu 2 pkt 4 ppkt 3 (str. 9 - 10). 

 

5) Program profilaktyczny pod nazwą: „Godność człowieka” 

Realizator: wykładowcą była osoba uprawniona do prowadzenia programu 

Okres realizacji zadania: 16 kwietnia - 30 listopada 2018 r.  

Kwota na realizację zadania: 2.800 zł 

Opis realizacji zadania: 

Realizacja zadania została przedstawiona w Zadaniu 2 pkt 4 ppkt 4 (str. 10). 

 

W powyższych programach uczestniczyło łącznie 74 nauczycieli i 2.147 rodziców. 

 

8) Szkolenia organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

Realizator: Pracownicy socjalni Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie 

Okres realizacji zadania: 2018 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie realizowane w ramach bieżącej pracy pracowników 

MOPS 

Opis realizacji zadania: 

Pracownicy socjalni Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie prowadzili na terenie szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych z terenu miasta Tarnowa zajęcia edukacyjne z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach zajęć edukacyjnych: 

− odbyły się 4 spotkania na terenie szkół, w których uczestniczyło 340 uczniów, 

− zorganizowano spotkanie z przedstawicielami rad pedagogicznych, w którym  

uczestniczyło 50 pedagogów, 

− odbyły się 4 spotkania na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, w których udział 

wzięło 42 uczestników, 

− pracownik socjalny uczestniczył w realizacji zadań projektu pn. „Szkoła Promująca 

Bezpieczeństwo” z zakresu realizacji procedury „Niebieskie Karty”.  

 

4. Organizacja konferencji, seminariów i szkoleń dla różnych grup zawodowych 

pracujących w systemie obejmującym patologie i niedostosowanie społeczne, pomocy 

dzieciom, młodzieży, rodzinom i osobom z problemem uzależnień, a także w systemie 

przeciwdziałania przemocy 

 

1) Szkolenie „Przemoc wobec osób niepełnosprawnych stosowana w szczególności 

pod wpływem alkoholu - rozpoznanie, diagnoza i pomoc” 

Realizator: ,,Psychoterapia” z siedzibą w Krakowie 

Okres realizacji zadania: 29 listopada 2018 r. 

Kwota na realizację zadania: 3.000 zł 

Opis realizacji zadania: 

Szkolenie miało charakter warsztatowy i było skierowane do specjalistów 

zajmujących się procedurą „Niebieskie Karty”. Uczestnicy szkolenia uzyskali wiedzę  

z zakresu charakterystyki i diagnozowania przemocy, mechanizmów stosowania przemocy                               

i problematyki przemocy w rodzinie z niepełnosprawnością. Nabyli niezbędną wiedzę 
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interdyscyplinarną i odkryli własne zasoby do pracy z osobami doświadczającymi przemocy 

(jak pomagać nie raniąc – skuteczna interwencja, jak pomagać nie zatracając siebie). 

Szkolenie miało charakter interdyscyplinarny, wzięło w nim udział 19 osób z różnych grup 

zawodowych pracujących w systemie obejmującym patologie i niedostosowanie społeczne, 

pomoc dzieciom, młodzieży, rodzinom i osobom z problemem uzależnień, a także w systemie 

przeciwdziałania przemocy, tj. przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

pracownicy MOPS w Tarnowie, funkcjonariusze Policji, pracownicy oświaty i organizacji 

pozarządowych. 

 

2)  Konferencja pn. „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i w swoich 

prawach”  

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

Okres realizacji zadania: 30 listopada  2018 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie nie było finansowane ze środków budżetu Gminy 

Miasta Tarnowa pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych  

Opis realizacji zadania: 

Konferencja kończąca tydzień Kampanii Społecznej „Biała Wstążka”. Tematem 

przewodnim konferencji było niesienie pomocy głównie osobom niepełnosprawnym, obok 

dzieci - najbardziej bezbronnych istot, które doznają przemocy ze strony najbliższych. 

Wykładowcą był Dyrektor Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą w Krakowie, psycholog, 

pedagog, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, superwizor w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

W Konferencji uczestniczyły 92 osoby: pedagodzy, policjanci, kuratorzy, 

przedstawiciele warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, 

oświaty oraz pracownicy socjalni i asystenci rodziny. 

 

5. Zlecenie opracowania diagnozy lokalnych problemów społecznych wśród 

mieszkańców miasta Tarnowa w zakresie alkoholizmu, narkomanii, przemocy                      

i agresji. 

Realizator: Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier z siedzibą w Krakowie 

Okres realizacji zadania: 6 czerwca - 30 listopada 2018 r. 

Kwota dotacji: 7.450 zł 

Opis realizacji zadania:  

Opracowanie przedstawia wyniki badań, których celem było zdiagnozowanie 

lokalnych problemów i zagrożeń społecznych mieszkańców Tarnowa w zakresie 

alkoholizmu, narkomanii, przemocy i agresji. Badania przeprowadzono w okresie od czerwca 

do września 2018 r. W badaniu udział wzięło 1.144 mieszkańców Tarnowa, w tym: 

1) 450 osób dorosłych w trzech grupach wiekowych: 19 - 25 lat, 26 - 45 lat, 46 - 65 lat; 

każda badana grupa liczyła 150 osób, 

2) 694 uczniów w trzech grupach wiekowych: 239 uczniów w wieku 12-13 lat, 200 uczniów 

w wieku 14-15 lat oraz 255 uczniów w wieku 16-18 lat.  

Zróżnicowany dobór grup badania, przy uwzględnieniu kwestii dotyczących sytuacji 

społeczno – demograficznej (płeć, wiek, poziom wykształcenia, stan cywilny oraz status 

społeczny), pozwolił na pogłębienie badanych zjawisk i uzyskanie informacji oraz opinii 

z różnych środowisk mieszkańców. Ponadto w ramach wykonania zadania zostało 

przeprowadzone badanie polegające na przeprowadzeniu prób zakupu napoju alkoholowego 



___________________________________________________________________________________________ 

Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                 

i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2018 rok 

                                                                                                                                                    21 

 

przez osobę wyglądającą na nieletnią. Badanie przeprowadzono w 50 punktach sprzedaży 

napojów alkoholowych na terenie miasta.  

„Diagnoza lokalnych problemów społecznych mieszkańców miasta Tarnowa” 

dostępna jest na stronie internetowej miasta Tarnowa www.tarnow.pl - zakładka: Dla 

mieszkańców – Polityka społeczna i zdrowie, pod adresem: http://www.tarnow.pl/Dla-

mieszkancow/Polityka-spoleczna-i-zdrowie/Pomoc-spoleczna/Inne/Pomoc-uzaleznionym-i-

wspoluzaleznionym-od-alkoholu-i-narkotykow-oraz-profilaktyka.    

 

6. Zakup i kolportaż materiałów informacyjnych i edukacyjnych dotyczących 

profilaktyki i  rozwiązywania problemów alkoholowych, problemów zagrożenia 

uzależnieniem i uzależnienia od narkotyków i innych środków odurzających oraz 

materiałów dotyczących innych problemów społecznych, przeznaczonych na 

potrzeby prowadzonej działalności profilaktycznej 

 

1) Zakup kompletu materiałów edukacyjnych do kampanii „Przeciw pijanym 

kierowcom” 2018 

Realizator: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 

Okres realizacji zadania: 9 kwietnia 2018 r. 

Kwota na realizację zadania: 2.460 zł 

Opis realizacji zadania: 

W ramach powyższego zadania zakupiony został pakiet materiałów edukacyjnych                  

w celu przeprowadzenia kampanii „Przeciw pijanym kierowcom” w tarnowskich szkołach 

ponadpodstawowych. Pakiet zawierał:  

− 1.200 szt. ulotek dla kierowców i pasażerów: „Co grozi pijanemu kierowcy?”, „Pijany 

kierowca? Reaguję!”, „Piłeś wczoraj? Alkohol może wciąż znajdować się w twoim 

organizmie.”, „Jesteś kierowcą? Nie wierzę w cudowne sposoby na wytrzeźwienie”, 

− 1.200 szt. ulotek dla młodzieży: „Odpowiedzialny pasażer”, „Surowe  kary dla 

pijanych kierowców. Nie ryzykuj!”, „Błąd, który kosztuje życie”, „Prawdziwy 

bohater”, 

− 60 szt. plakatów: „Pijani kierowcy zabijają. Reaguj!”, „Piłeś? Nie warto ryzykować”. 

Ulotki i plakaty zostały przekazane pedagogom 21 tarnowskich szkół 

ponadpodstawowych oraz do Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo–Wychowawczych. 

 

2) Zakup materiałów edukacyjnych do kampanii „Dopalacze – powiedz stop!” 2018 

Realizator: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 

Okres realizacji zadania: 9 kwietnia 2018 r. 

Kwota na realizację zadania: 2.460 zł 

Opis realizacji zadania: 

  Zakupiony został pakiet ulotek profilaktycznych w celu przeprowadzenia kampanii 

„Dopalacze – powiedz stop” w tarnowskich szkołach podstawowych: 

− 1.200 szt. ulotek dla rodziców: „Dopalacze – jak pomóc dziecku?”, „Nie daj się 

zwieść. To mogą być dopalacze!”, „Dopalacze – jak rozpoznać problem?”, 

„Dopalacze – śmiertelne niebezpieczeństwo!”, 

− 1.200 szt. ulotek dla młodzieży: „Dopalacze? Zareaguj!”, „Dopalacze – nie wierz, że 

będzie fajnie!”, „Dopalacze zabijają. Nie eksperymentuj!”, „Dopalacze? Nie warto!”, 

− 60 szt. plakatów: „Dopalacze zabijają! Naprawdę chcesz tak odjechać?”, „Dopalacze – 

śmiertelne niebezpieczeństwo. Nie eksperymentuj!”. 

http://www.tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Polityka-spoleczna-i-zdrowie/Pomoc-spoleczna/Inne/Pomoc-uzaleznionym-i-wspoluzaleznionym-od-alkoholu-i-narkotykow-oraz-profilaktyka
http://www.tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Polityka-spoleczna-i-zdrowie/Pomoc-spoleczna/Inne/Pomoc-uzaleznionym-i-wspoluzaleznionym-od-alkoholu-i-narkotykow-oraz-profilaktyka
http://www.tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Polityka-spoleczna-i-zdrowie/Pomoc-spoleczna/Inne/Pomoc-uzaleznionym-i-wspoluzaleznionym-od-alkoholu-i-narkotykow-oraz-profilaktyka
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Ulotki i plakaty przekazane zostały pedagogom 13 tarnowskich szkół podstawowych 

oraz do Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo–Wychowawczych. 

 

7. Prenumerata czasopism specjalistycznych na potrzeby Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Punktu Konsultacyjnego 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Prenumerata miesięcznika „Świat Problemów” 

Realizator: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 

Okres realizacji zadania: 2018 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie nie było finansowane ze środków budżetu Gminy  

Miasta Tarnowa pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych  

Opis realizacji zadania: 

Z czasopisma korzystali członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Miejskiego Punktu Konsultacyjnego Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, pracownicy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, oraz 

mieszkańcy miasta: pracownicy socjalni MOPS, pielęgniarki w ramach przygotowań do 

prelekcji w szkołach oraz studenci piszący prace zaliczeniowe i dyplomowe. 

 

8. Udział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach edukacyjnych związanych 

z profilaktyką problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy w rodzinie, 

dostarczających uczestnikom wiedzy na temat radzenia sobie z uzależnieniami, 

uczących postaw asertywnych w sytuacjach namowy do działania niezgodnego 

z normami społecznymi 

 

1) Kampania „Przeciw pijanym kierowcom” 2018 

Realizator: tarnowskie szkoły ponadpodstawowe (z inicjatywy Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej) 

Okres realizacji zadania: kwiecień/grudzień 2018 r. 

Kwota na realizację zadania: 2.460 zł – pakiet materiałów edukacyjnych 

Opis realizacji zadania: 

 Kampania była przeprowadzona przez pedagogów i wychowawców tarnowskich szkół 

ponadpodstawowych, w oparciu o pakiet materiałów edukacyjnych przekazany przez Wydział 

Zdrowia i Polityki Społecznej. Kampania była organizowana po raz trzeci. Podczas kampanii 

w szkołach odbywały się warsztaty i zajęcia profilaktyczne dla uczniów, a podczas rad 

pedagogicznych oraz zebrań zespołów wychowawców klasowych dla nauczycieli. W ramach 

spotkań z rodzicami prowadzone były krótkie szkolenia profilaktyczne i przekazywane 

powielone materiały kampanijne. Wzorem lat ubiegłych w niektórych szkołach, w oparciu                  

o otrzymany pakiet materiałów profilaktycznych, opracowane i zrealizowane zostały własne 

programy profilaktyczne:  

− III LO, V LO, VII LO i Zespół Szkół Ekonomiczno–Ogrodniczych – program 

profilaktyczny „No promil, no problem”, 

− III Liceum Ogólnokształcące – program edukacyjno–profilaktyczny „Bezpieczne 

wakacje”,  

− Zespół Szkół Mechaniczno–Elektrycznych w Tarnowie – program profilaktyczny 

„ARS, czyli jak dbać o miłość”, 

− Zespół Szkół Ekonomiczno–Gastronomicznych - warsztaty edukacyjne z zakresu 

profilaktyki uzależnień „Godność człowieka”, 
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− Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo–Wychowawczych – program profilaktyczny 

„Słoneczna Akademia” oraz prelekcje: „Piłeś! Nie jedź” i „Pijany kierowca – jak 

reagować”. 

Materiały kampanijne posłużyły też w szkołach do wykonania szkolnych gazetek,                     

tablic i gablot profilaktycznych, zostały również umieszczone na tablicach informacyjnych 

szkół. Ogółem w ramach kampanii przeszkolonych zostało 3.814 uczniów, 220 nauczycieli                  

i 897 rodziców. 

 

2)  Kampania „Dopalacze – powiedz stop!” 2018 

Realizator: tarnowskie szkoły podstawowe (z inicjatywy Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej) 

Okres realizacji zadania: kwiecień/grudzień 2018 r. 

Kwota na realizację zadania: 2.460 zł - pakiet materiałów edukacyjnych 

Opis realizacji zadania: 

Kampania realizowana w oparciu o pakiet materiałów edukacyjnych przekazany przez 

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej. Podczas kampanii w tarnowskich szkołach 

podstawowych zostały przeprowadzone przez wychowawców i pedagogów następujące 

działania: 

− pogadanki, spotkania i warsztaty profilaktyczne dla uczniów i krótkie szkolenia dla 

nauczycieli podczas rad pedagogicznych, 

− zajęcia informacyjno–edukacyjne dla rodziców uczniów podczas zebrań 

rodzicielskich, 

− realizacja własnych programów profilaktycznych w oparciu o otrzymany pakiet 

materiałów edukacyjnych: SP Nr 10 – warsztaty dla uczniów „Godność człowieka”, 

SP Nr 8 – prezentacja multimedialna „Nie daj się dopalić”, Zespół Szkół Specjalnych 

– warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkolnej z zakresu profilaktyki uzależnień                 

i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, Centrum Obsługi Placówek 

Opiekuńczo–Wychowawczych – prelekcje: „Wolni od używek” i „Dopalacz to też 

narkotyk”, 

− powielenie i przekazanie uczniom i rodzicom materiałów kampanijnych. 

Materiały kampanijne posłużyły do wykonania szkolnych gazetek i tablic 

profilaktycznych. Ogółem w kampanii udział wzięło 2.254 uczniów, 249 nauczycieli, 

przeszkolonych zostało również 1.516 rodziców. Kampania była realizowana po raz drugi. 

  

3) Kampania Społeczna „Biała wstążka”   

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie  

Okres realizacji zadania: 26 listopada – 30 listopada 2018 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie nie było finansowane ze środków budżetu Gminy  

Miasta Tarnowa pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych  

Opis realizacji zadania: 

W 2018 r. już po raz siódmy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

zorganizował Kampanię Społeczną „Biała Wstążka”. Motywem przewodnim tej edycji 

Kampanii były osoby niepełnosprawne doświadczające przemocy ze strony najbliższych,                

a hasłem przewodnim cytat z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka „Wszyscy ludzie rodzą 

się wolni i równi w swej godności i w swoich prawach.”  

Ambasadorami kampanii zostali: Marzena Zięba, Joanna Mazur i Michał Derus –
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sportowcy zrzeszeni w Tarnowskim Zrzeszeniu Sportowym Niepełnosprawnych START, 

medaliści igrzysk paraolimpijskich, mistrzowie świata oraz medaliści Mistrzostw Europy.  

Działania zrealizowane w ramach VII edycji Kampanii Społecznej „Biała Wstążka”: 

− bezpłatne porady prawne dla osób doświadczających przemocy,  

− bezpłatne konsultacje z socjologiem, psychologiem, terapeutą uzależnień, osobą 

„Pierwszego kontaktu” dla ofiar lub świadków przemocy, które odbywały się 

w MOPS oraz w Fundacji IWO – Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem,  

− szkolenie dla specjalistów zajmujących się procedurą „Niebieskie Karty”, w którym 

uczestniczyli przedstawiciele MOPS, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów 

Samopomocy oraz policji i oświaty, 

− spotkania pracowników socjalnych MOPS, dzielnicowych i uczniów Zespołu Szkół 

Niepublicznych z mieszkańcami miasta, udzielanie podstawowych informacji                       

i przekazywanie ulotek informujących o możliwości uzyskania pomocy i wsparcia               

w sytuacji doświadczenia przemocy w rodzinie, 

− warsztaty dla uczestników WTZ-tów prowadzone przez pracowników TOIKiWOP, 

oraz spotkanie dla rodziców uczestników warsztatów,  

− spotkania informacyjno–edukacyjne dla pracowników i kadry pedagogicznej                 

WTZ-tów prowadzone przez przedstawicieli Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie, 

− pogadanki, audycje radiowe, happeningi, konkursy plastyczne organizowane przez 

tarnowskie szkoły, świetlice środowiskowe, specjalistyczne placówki wsparcia 

dziennego wspólnie z dziećmi i ich rodzicami; w działania zaangażowanych było               

6 szkół podstawowych, 7 szkół ponadpodstawowych i 1 przedszkole, 

− wernisaż prac przygotowanych w ramach konkursu plastycznego pn.: „Jestem pełen 

mocy bo żyję w rodzinie bez przemocy”, wykonanych przez uczestników Warsztatów 

Terapii Zajęciowej działających na terenie miasta Tarnowa; wystawa zorganizowana 

w Punkcie Integracji Społecznej „LawenLove” przy ul. Piekarskiej 4. 

Na zakończenie Kampanii odbyła się konferencja podsumowująca tydzień kampanii, 

której gościem specjalnym była Pani Dyrektor Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą                

w Krakowie, psycholog, pedagog, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy                    

w rodzinie, superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W konferencji 

udział wzięły 92 osoby. 
 

Współorganizatorzy Kampanii: Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych 

START, Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Komenda Miejska Policji w Tarnowie, 

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy, Miejskie 

Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów, Punkt 

Integracji Społecznej „LawenLove”, Fundacja RuszSię!, Centrum Psychoedukacji i Pomocy 

Psychologicznej ARKA, Fundacja „IWO” Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.  

 

4) Historia misia. „Nie bij mnie, kochaj mnie!” 

Realizator: Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy 

Okres realizacji zadania: czerwiec 2018 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie nie było finansowane ze środków budżetu Gminy  

Miasta Tarnowa pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych  

 



___________________________________________________________________________________________ 

Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                 

i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2018 rok 

                                                                                                                                                    25 

 

Opis realizacji zadania: 

Współrealizatorami kampanii byli uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 oraz Centrum Kształcenia i Wychowania OHP. Celem kampanii 

było zwrócenie uwagi mieszkańców miasta na problem krzywdzenia dzieci. Za symbolicznie 

zabandażowanym misiem, kryje się często cicha tragedia bezbronnych dzieci – bitych, 

poniżanych, zaniedbywanych. Maskotki są głosem bezbronnych, osamotnionych                              

i krzywdzonych dzieci, które proszą: „Nie bij mnie! Kochaj mnie!”. Podczas kampanii 

maskotki można było znaleźć w centrum Tarnowa oraz najbardziej uczęszczanych miejscach 

w mieście. 

 

5) Kampania profilaktyczna z zakresu przeciwdziałania narkomanii i innym 

uzależnieniom „Tarnów mówi narkotykom NIE – II Tarnowski Dzień Profilaktyki 

Uzależnień”                                                                                                                                                                                                          

Realizator: Fundacja im. Jana Szczepanika z siedzibą w Tarnowie (dotacja udzielona                    

w trybie pozakonkursowym) 

Okres realizacji zadania: 20 sierpnia 2018 r. - 15 listopada 2018 r.  

Kwota dotacji: 10.000 zł 

Opis realizacji zadania: 

Kampania miała na celu uświadomienie mieszkańcom Tarnowa zagrożenia jakie 

stanowią narkotyki, zwłaszcza dopalacze, a także inne środki psychoaktywne. Adresatami 

kampanii byli uczniowie tarnowskich szkół, dzieci ze starszych roczników przedszkoli oraz 

dorośli mieszkańcy naszego Miasta, do których organizatorzy dotarli poprzez dystrybucję 

materiałów profilaktycznych.  

Głównym wydarzeniem kampanii był happening, realizowany podczas przemarszu 

młodzieży szkolnej ulicami: Wałową, Godlhammera, Mickiewicza, Legionów, Krakowską do 

Placu Sobieskiego. W trakcie przemarszu młodzież rozdawała ulotki profilaktyczne 

przechodniom, a także w sklepach, punktach usługowych, instytucjach. Podsumowanie 

kampanii i rozstrzygnięcie konkursu na plakat profilaktyczny, przebranie i stylizację odbyło 

się na Skwerze o. Olgierda Kokocińskiego, z udziałem Prezydenta Miasta Tarnowa. 

Realizatorzy kampanii przeprowadzili  ponadto dystrybucję ulotek profilaktycznych 

do osób, które nie uczestniczyły w happeningu, poprzez przekazanie ich szkołom, 

przedszkolom, radom osiedli, parafiom. Ulotki ukazywały szkodliwy wpływ nikotyny                                                  

i alkoholu na zdrowie osoby uzależnionej, a także destrukcyjne działanie narkotyków,                    

w szczególności dopalaczy. Materiały profilaktyczne otrzymało łącznie 5.160 osób, w tym: 

2.100 uczniów, 150 przedszkolaków, 60 nauczycieli oraz ok. 2.850 przechodniów podczas 

happeningu. Zadanie zostało przygotowane na różnym poziomie percepcji, dlatego było 

przystępne dla odbiorców wszystkich grup wiekowych.   

 

9. Prowadzenie i aktualizacja na stronie internetowej www.tarnow.pl w zakładce 

Polityka Społeczna i Zdrowie podstrony zawierającej informacje o punktach 

informacyjno – kontaktowych i grupach wsparcia wspólnot AA 

Realizator: Referat Polityki Społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej UMT 

Realizacja zadania została przedstawiona w Zadaniu 1 pkt 4 (str. 6). Aktualny adres strony 

zawierającej informacje nt. punktów i form pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu                

i narkotyków http://www.tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Polityka-spoleczna-i-zdrowie/Pomoc-

spoleczna/Inne/Pomoc-uzaleznionym-i-wspoluzaleznionym-od-alkoholu-i-narkotykow-oraz-

profilaktyka.                 

http://www.tarnow.pl/
http://www.tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Polityka-spoleczna-i-zdrowie/Pomoc-spoleczna/Inne/Pomoc-uzaleznionym-i-wspoluzaleznionym-od-alkoholu-i-narkotykow-oraz-profilaktyka
http://www.tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Polityka-spoleczna-i-zdrowie/Pomoc-spoleczna/Inne/Pomoc-uzaleznionym-i-wspoluzaleznionym-od-alkoholu-i-narkotykow-oraz-profilaktyka
http://www.tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Polityka-spoleczna-i-zdrowie/Pomoc-spoleczna/Inne/Pomoc-uzaleznionym-i-wspoluzaleznionym-od-alkoholu-i-narkotykow-oraz-profilaktyka
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ZADANIE 4: 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii 

 

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi    

działalność pożytku publicznego poprzez: 

a) zlecanie do realizacji zadań publicznych wynikających z Programu, 

b) wzajemną wymianę informacji, dotyczących planowanych kierunków 

działalności  i współdziałania, 

c) przeprowadzanie wspólnych kampanii edukacyjnych związanych                                   

z profilaktyką problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy w rodzinie.  

 

W 2018 r. Urząd Miasta Tarnowa zlecał organizacjom pozarządowym realizację 

następujących zadań: 

1) Prowadzenie punktów konsultacyjnych i telefonów zaufania dla mieszkańców 

Tarnowa w trudnych sytuacjach, udzielających porad i pomocy w sytuacjach 

kryzysowych, zagrażających zdrowiu i życiu, w tym osobom dotkniętym                                

w szczególności problemami alkoholizmu, narkomanii i przemocy domowej 

Realizacja zadania została przedstawiona w Zadaniu 1 pkt 2 (str. 4-5). 

 

2) Prowadzenie ośrodka poradnictwa i terapii rodzin 

Realizacja zadania została przedstawiona w Zadaniu 1 pkt 3 (str. 5). 

3) Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej SIEMACHA 

Spot Gemini Park 

Realizacja zadania została przedstawiona w Zadaniu 2 pkt 5 (str. 10-11). 

4) Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej „M 4” 

Realizacja zadania została przedstawiona w Zadaniu 2 pkt 5 (str. 10-11). 

5) Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej Stowarzyszenia 

Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej 

Realizacja zadania została przedstawiona w Zadaniu 2 pkt 5 (str. 10-11). 

6) Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej - Placówka 

Specjalistyczna Wsparcia Dziennego KANA 

Realizacja zadania została przedstawiona w Zadaniu 2 pkt 5 (str. 11). 

7) Organizacja kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin 

dysfunkcyjnych, w których występuje uzależnienie od alkoholu 

Realizacja zadania została przedstawiona w Zadaniu 2 pkt 6 (str. 11-12). 

8) Organizacja półkolonii profilaktycznych „Profilaktyka przez sport” dla dzieci                      

i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w tym w szczególności z rodzin zagrożonych 

uzależnieniami i przemocą 

Realizacja zadania została przedstawiona w Zadaniu 2 pkt 7 (str. 12). 

9) Organizacja półkolonii profilaktycznych „Zapobieganie uzależnieniom przez sztukę” 

dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w tym w szczególności z rodzin 

zagrożonych uzależnieniami i przemocą 
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Realizacja zadania została przedstawiona w Zadaniu 2 pkt 7 (str. 12-13). 

10) Organizacja półkolonii profilaktycznych „Sport – dobra strona życia” dla dzieci                      

i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w tym w szczególności z rodzin zagrożonych 

uzależnieniami i przemocą 

Realizacja zadania została przedstawiona w Zadaniu 2 pkt 7 (str. 13). 

11) Program profilaktyczny „Warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkolnej z zakresu 

profilaktyki uzależnień i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej” 

Realizacja zadania została przedstawiona w Zadaniu 3 pkt 2 (str. 17). 

12) Kampania profilaktyczna z zakresu przeciwdziałania narkomanii i innym 

uzależnieniom „Tarnów mówi narkotykom NIE – II Tarnowski Dzień Profilaktyki 

Uzależnień”                                                                                                       

Realizacja zadania została przedstawiona w Zadaniu 3 pkt 8 ppkt 5 (str. 25). 

13) Objęcie systemem opieki profilaktycznej osób nietrzeźwych przyjętych do Punktu 

opieki nad osobami nietrzeźwymi oraz ich rodzin 

Realizacja zadania została przedstawiona w Zadaniu 4 pkt 2 (str. 27). 

 

2. Objęcie systemem opieki profilaktycznej osób nietrzeźwych przyjętych do Punktu 

opieki nad osobami nietrzeźwymi oraz ich rodzin 

Realizator: Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej (wyłonione w otwartym 

konkursie ofert) 

Okres realizacji zadania: 1 stycznia – 31 grudnia 2018 r. 

Kwota na realizację zadania: 313.981,77 zł 

Opis realizacji zadania: 

 Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi zapewniał system opieki profilaktycznej dla 

osób nietrzeźwych oraz ich rodzin. Prowadzona była również terapia dla osób uzależnionych 

oraz ich rodzin. W ramach realizacji działań profilaktycznych przeprowadzane zostały 

rozmowy z osobami pozostającymi do wytrzeźwienia, w trakcie których: 

− udzielano informacji o placówkach, w których można uzyskać pomoc medyczną                     

i terapeutyczną, 

− udzielano porad w przypadku występowania przemocy w rodzinie, 

− w przypadku osób bezdomnych motywowano do wychodzenia z bezdomności. 

Socjoterapeuta dyżurował w 2018 r. w Punkcie ogółem przez 318 godzin,  psycholog 

przez 108 godzin, prawnik przez 24 godziny. Nawiązana została ścisła współpraca ze 

Schroniskiem dla osób bezdomnych Dom dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji 

Tarnowskiej w zakresie udzielania pomocy psychologicznej osobom bezdomnym 

dowiezionym do wytrzeźwienia.  

Z każdą osobą przyjętą do wytrzeźwienia przeprowadzono rozmowy profilaktyczne                

o szkodliwości nadużywania alkoholu i motywujące do podjęcia leczenia odwykowego. 

Rozmowy takie przeprowadzano również z członkami rodzin i bliskimi osób przyjętych do 

wytrzeźwienia. 

 

3. Zakup dla potrzeb Policji materiałów i sprzętu służących do realizacji zadań                       

z zakresu działalności informacyjnej, edukacyjnej i profilaktycznej w obszarze 

uzależnień. Zakup alkomatu stacjonarnego dla Komisariatu Policji Tarnów – 

Centrum, umożliwiającego tarnowianom szybki, darmowy, wiarygodny i anonimowy 
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pomiar alkoholu w wydychanym powietrzu. 

Realizator: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 

Okres realizacji zadania: maj - czerwiec 2018 r. 

Kwota na realizację zadania: 9.945,84 zł 

Opis realizacji zadania: 

W ramach zadania Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej dokonał w trybie zapytania 

ofertowego zakupu dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie 2 szt. alkomatów 

stacjonarnych ADB z wyświetlaczem LCD marki PROMILER, 2 szt. alkomatów iBlow 10 

Premium marki PROMILER oraz 425 szt. testów do wstępnej identyfikacji narkotyków 

NARK II.  

Zakupione alkomaty stacjonarne ADB marki Promiler zostały zainstalowane przez 

tarnowską Policję w Komisariatach Tarnów – Centrum i Tarnów – Zachód. Dzięki 

zastosowaniu najnowszej generacji czujnika elektrochemicznego zarówno dokładność 

pomiaru, jak i stabilność działania alkomatu są zawsze zagwarantowane. Kolejne kroki 

wykonywania pomiaru oparte są na informacjach tekstowych wyświetlanych na ekranie LCD, 

a cały proces pomiaru jest bardzo łatwy, szybki i precyzyjny. Dzięki wyświetlanym na 

ekranie komunikatom, pomiar można wykonać krok po kroku samodzielnie – bez potrzeby 

dodatkowej obsługi ze strony Policji. 

Alkomat przesiewowy iBlow zrewolucjonizował system dokonywania pomiarów 

trzeźwości. Pozwala na wykonanie bardzo szybkiego przebadania licznej grupy osób, a także 

korzystanie z niego w sytuacjach nagłych i niespodziewanych także wtedy, gdy testowana 

osoba nie chce całkowicie poddać się badaniu. Urządzenie korzysta z niezwykle czułego 

sensora elektrochemicznego typu Suracell, co wpływa na szybkość testu, którego wynik jest 

dostępny już po 4 sekundach. 

Testy do wstępnej identyfikacji narkotyków NARK II przeznaczone są do jakościowej 

detekcji następujących narkotyków: opium, heroina, LSD, marihuana, kokaina, efedryna, 

valium, rophynol, ketamina, amfetamina, metamfetamina, kodeina, methadone, oxycodone, 

methaqualone, mewphedrone, psylocybin, psilocin, GBH (tabletki gwałtu) i pochodne tych 

narkotyków. 

Przekazanie alkomatów i narkotestów odbyło się na podstawie umowy darowizny oraz 

protokołu zdawczo – odbiorczego. 

 

4. Organizacja konferencji, seminariów i szkoleń dla różnych grup zawodowych 

pracujących w systemie obejmującym patologie i niedostosowanie społeczne, pomocy 

dzieciom, młodzieży, rodzinom i osobom z problemem uzależnień, a także w systemie 

przeciwdziałania przemocy 

 

1) Szkolenie „Przemoc wobec osób niepełnosprawnych stosowana w szczególności  

i pod wpływem alkoholu, diagnoza i pomoc” 

Realizacja zadania została przedstawiona w Zadaniu 3 pkt 4 ppkt 1 (str. 19-20). 

 

2)  Konferencja „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i w swoich 

prawach”  

Realizacja zadania została przedstawiona w Zadaniu 3 pkt 4 ppkt 2 (str. 20). 
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5. Współpraca z Policją, Strażą Miejską w Tarnowie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Tarnowie oraz innymi zainteresowanymi podmiotami w zakresie 

przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie 

 

1) Prowadzenie procedury „Niebieska Karta” 

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie  

Okres realizacji zadania: 2018 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie realizowane jest w ramach bieżącej pracy 

pracowników MOPS 

Opis realizacji zadania  

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tarnowa na lata 2017-2020 przedstawiciele 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Referatu Polityki Społecznej, Policji, oświaty i służby zdrowia tworzyli grupy 

robocze, które zajmowały się rozwiązywaniem problemu przemocy w rodzinie. Skład  

dostosowany był do indywidualnej sytuacji danej rodziny. Grupa robocza spotykała się                        

w sprawie tej rodziny celem opracowywania planu pomocy oraz jego realizacji w obszarach: 

poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego. Wszystkie instytucje realizujące 

powyższy Program udzielały w tym zakresie specjalistycznego wsparcia w ramach 

posiadanych kompetencji.  

W 2018 r. sporządzonych zostało 278 niebieskich kart, w tym: 

− Policja   - 225 

− Ochrona zdrowia        -              3 

− Oświata  -     9 

− MOPS              -   33 

− TOIKiWOP                -     8 

Wsparciem objętych zostało 318 rodzin. W celu podjęcia działań w ramach wszczętych 

procedur „Niebieskie Karty” powołanych zostało 909 grup roboczych. 

 

2) Działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi prowadzone 

przez Policję w tarnowskich szkołach 

Realizator: Komenda Miejska Policji w Tarnowie  

Okres realizacji zadania: 2018 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie realizowane jest w ramach bieżącej pracy 

funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie  

Opis realizacji zadania:  

W ramach zadań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wśród 

dzieci i młodzieży tarnowscy policjanci z Wydziału Prewencji KMP prowadzili kampanię 

informacyjną w placówkach oświatowych podczas spotkań z  uczniami, rodzicami i gronem 

pedagogicznym. Podczas spotkań informowali o szkodliwości spożywania alkoholu                          

i istotnych konsekwencjach prawnych wynikających z przepisów kodeksu karnego, kodeksu 

wykroczeń oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

W 2018 r. w  ramach spotkań w szkołach tematykę przeciwdziałania alkoholizmowi 

policjanci omawiali 207 razy i przeszkolili łącznie 8.315 osób, w tym: 7.221 uczniów,  

483 nauczycieli i 611 rodziców. Podczas szkoleń rad pedagogicznych policjanci poruszali 

również tematykę postępowania nauczycieli w placówkach oświatowych, w sytuacji 

ujawnienia nieletniego pod wpływem alkoholu. Spotkania profilaktyczne z młodzieżą 
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intensyfikowane były w okresie poprzedzającym ferie i wakacje.  

W działania profilaktyczne policjanci włączali wielokrotnie lokalne media, 

przekazując za ich pośrednictwem informacje na temat przeciwdziałania alkoholizmowi 

i narkomanii, a na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie zamieszczone 

zostały informacje dotyczące przeciwdziałania patologiom społecznym. Na bieżąco 

prowadzona była kampania edukacyjna, związana z profilaktyką problemów alkoholowych 

poprzez udział w festynach, piknikach rodzinnych, konferencjach i debatach społecznych. 

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji KMP podczas spotkań z rodzicami rozdawali naklejki 

„Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” promując bezpieczeństwo na drodze, a także informowali               

o konsekwencjach związanych z jazdą w stanie po spożyciu alkoholu. 

 

3)  Działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania narkomanii prowadzone przez  

Policję w tarnowskich szkołach 

Realizator: Komenda Miejska Policji w Tarnowie  

Okres realizacji zadania: 2018 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie realizowane jest w ramach bieżącej pracy 

funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie  

Opis realizacji zadania:  

Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie realizujący 

działania profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii prowadzili spotkania 

w placówkach oświatowych, z uczniami, nauczycielami i rodzicami, informując o skali 

zagrożenia, metodach działania dealerów, przepisach prawnych, w szczególności 

odpowiedzialności za posiadanie, produkcję i  sprzedaż czy odstępowanie substancji 

odurzających. Dodatkowo omawiali zagadnienia dotyczące postępowania nauczycieli 

w sytuacji ujawnienia na terenie szkoły substancji, co do której istnieje podejrzenie, że może 

być środkiem odurzającym lub ujawnienia osoby pod wpływem takiego środka. W trakcie 

spotkań z nauczycielami i rodzicami korzystali z pomocy dydaktycznej jaką była zakupiona 

przez Gminę Miasta Tarnowa w 2015 r. walizka „Atrapy  środków odurzających”. 

W 2018 roku policjanci odbyli 207 spotkań z młodzieżą, nauczycielami i rodzicami 

uczniów tarnowskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Podczas tych spotkań 

działaniami profilaktycznymi objętych zostało: 7.221 uczniów, 483 nauczycieli                                

i 611 rodziców, ogółem przeszkolono 8.315 osób.   

Tarnowska Policja współpracowała również z lokalnymi mediami (poprzez 

uczestnictwo w  audycjach radiowych oraz udzielanie informacji lokalnej prasie) w zakresie 

upowszechniania wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej za posiadanie, udzielanie 

i nakłanianie do używania środków odurzających. 

 

4)  Działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 

prowadzone przez Straż Miejską w tarnowskich szkołach 

Realizator: Straż Miejska w Tarnowie  

Okres realizacji zadania: 2018 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie realizowane jest w ramach bieżącej pracy 

funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Tarnowie  

Opis realizacji zadania:  

 Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Tarnowie kontynuowali w roku ubiegłym 

opracowany w 2016 r. program profilaktyczny „Alkohol i nieletni”. Celem programu jest 

zapobieganie spożywania alkoholu i demoralizacji wśród uczniów szkół podstawowych                 
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i ponadpodstawowych oraz kształtowanie postaw abstynenckich wśród młodzieży                              

i zachęcenie do korzystania z aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu. W ramach 

realizacji programu funkcjonariusze SM przekazywali uczniom podstawowe wiadomości                 

o skutkach społecznych i prawnych spożywania alkoholu przez osoby nieletnie, informowali 

o formach demoralizacji wśród młodzieży, zaznajamiali ich z najważniejszymi zapisami 

ustaw: o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o postępowaniu          

w sprawach nieletnich. Na spotkaniach poruszany był również problem uzależnienia od 

narkotyków, w szczególności dopalaczy. W spotkaniach udział wzięło 1.126 uczniów 

tarnowskich szkół.  

  

5) Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia przy Szpitalu Wojewódzkim                    

im. Św. Łukasza w Tarnowie 

Realizator: Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Tarnowie  

Okres realizacji zadania: 2018 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie realizowane jest w ramach bieżącej pracy Ośrodka 

Opis realizacji zadania:  

W skład Ośrodka wchodzą jednostki lecznicze: 

− Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, 

− Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, 

− Oddział Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia (Stacjonarny). 

Terapią indywidualną lub grupową w powyższych jednostkach Ośrodka objęte są 

osoby uzależnione od alkoholu lub kilku substancji (w tym alkoholu), a także osoby 

uzależnione od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych. W 2018 r. do Ośrodka 

Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia zgłosiło się (lub zostało skierowanych) z terenu 

miasta Tarnowa łącznie 430 osób, w tym: 

− do Poradni 337 osób, 

− do Oddziału Dziennego 45 osób, 

− do Oddziału Stacjonarnego 48 osób. 

  

ZADANIE 5: 

Pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych od narkotyków, 

dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie tych osób ze 

środowiskiem lokalnym z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego 

a) udzielanie świadczeń pieniężnych (zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe) oraz 

świadczeń rzeczowych (obiady szkolne dla dzieci, paczki świąteczne dla dzieci, opał 

itp.) 

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

Okres realizacji zadania: 2018 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie realizowane jest w ramach bieżącej pracy 

pracowników MOPS 

Opis realizacji zadania:  

Zakres zadania obejmował: 

− przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych w formie pieniężnej lub/i w formie bonów, 

− przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych w formie pieniężnej lub/i w formie 

bonów, 

− przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych w formie pieniężnej lub/i w formie bonów 

(w tym na żywność z programu wieloletniego), 
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− finansowanie obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach,  

− przyznawanie pomocy w formie opału na zimę z dowozem do domu, 

− przyznawanie pomocy w formie gorącego posiłku. 

Wskaźniki uzyskane podczas realizacji zadania: 

− udzielone zostały świadczenia pieniężne oraz rzeczowe 251 osobom uzależnionym od 

alkoholu (tylko uzależnieni wnioskodawcy), 

− liczba rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu, a którym udzielone 

zostały świadczenia pieniężne oraz rzeczowe wynosi 261 rodzin (wnioskodawcami były 

najczęściej osoby uzależnione, a w pozostałych przypadkach członek rodziny, w której 

jest osoba uzależniona); łącznie w rodzinach tych znajdowało się 467 osób, 

− udzielone zostały świadczenia pieniężne oraz rzeczowe 6 osobom uzależnionym od 

narkotyków,  

− liczba rodzin, w których występuje problem uzależnienia od narkotyków, a którym 

udzielono świadczeń pieniężnych oraz rzeczowych wynosi 6 rodzin, łącznie 6 osób. 

b) udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej osobom uzależnionym, jak i po 

leczeniu odwykowym oraz ich rodzinom, informowanie ich o prawach                                           

i uprawnieniach 

Realizator: psycholodzy, pedagog i asystenci rodziny zatrudnieni w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Tarnowie   

Okres realizacji zadania: 2018 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie realizowane jest w ramach bieżącej pracy 

pracowników MOPS 

Opis realizacji zadania:  

Wsparcie i pomoc psychologiczna została udzielona 44 osobom (39 osobom wsparcia 

i pomocy udzielił pedagog, 5 osobom psycholog). Asystent rodziny udzielił wsparcia                             

32 rodzinom (udzielenie informacji, uświadomienie ryzyka niekorzystnych zachowań, 

zachęta do rozważenia zmiany, motywacja do zachowywania trzeźwego stylu życia).  

Ponadto do zadań realizowanych w ramach bieżącej pracy przez pracowników MOPS 

należało: 

1) przeprowadzanie interwencji w sytuacjach kryzysowych w miejscu zamieszkania;            

w 2018 r. przeprowadzonych zostało 17 interwencji, 

2) informowanie o możliwościach leczenia odwykowego, informowanie o adresach 

ośrodków leczenia uzależnienia od narkotyków; 103 osobom została udzielona 

szczegółowa informacja o możliwościach leczenia odwykowego oraz udostępnione adresy 

ośrodków leczenia uzależnienia od narkotyków, 

3) współpraca z instytucjami, które specjalizują się w leczeniu uzależnień i terapii                      

w tym z Ośrodkiem Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia przy Szpitalu                        

im. Św. Łukasza w Tarnowie; liczba uzależnionych, których dotyczyła współpraca                        

z Ośrodkiem wyniosła 7 osób, 

4) powoływanie grup roboczych związanych z występowaniem przemocy w rodzinie, 

stosowanej przez osoby uzależnione lub nadużywające narkotyków; realizacja zadania 

została przedstawiona w Zadaniu 4 pkt 5 ppkt 1 (str. 29), 

5) zawieranie kontraktów socjalnych; w 2018 r. zostało zawartych 6 kontraktów socjalnych.  
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ZADANIE 6: 

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych 

w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 

występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela sądowego 

Działania: 

1. Podejmowanie interwencji w przypadku niezgodnego z prawem prowadzenia reklamy 

i promocji napojów alkoholowych, informowania o sponsorowaniu imprezy masowej 

przez producentów i dystrybutorów napojów alkoholowych, sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych. 

2. Występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach 

orzekanych w związku z naruszeniem art. 131 i art. 15 ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

3. Kontrola placówek handlowych i gastronomicznych posiadających zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków 

korzystania z zezwoleń określonych ustawą o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

1. Działania prowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie  

Realizator: Komenda Miejska Policji w Tarnowie  

Okres realizacji zadania: 2018 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie realizowane jest w ramach bieżącej pracy 

funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie  

Opis realizacji zadania:  

Funkcjonariusze Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KMP 

kontrolowali lokale gastronomiczne, punkty sprzedaży alkoholu i ich otoczenie pod kątem 

przestrzegania przez właścicieli obowiązku umieszczania tabliczek informujących                          

o szkodliwości spożywania alkoholu oraz o zakazie podawania i sprzedaży alkoholu osobom 

poniżej 18 roku życia i osobom nietrzeźwym. Pod tym względem monitorowane były również 

miejsca grupowania się młodych ludzi. Największy zasięg miały przeprowadzone, wspólnie            

z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kontrole podmiotów 

gospodarczych, sklepów i lokali rozrywkowych. Celem tych kontroli było przestrzeganie 

zasad sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, w tym sprzedaży alkoholu osobom 

poniżej 18 roku życia. W ramach działań skontrolowanych zostało: 11 sklepów sieci 

„Biedronka”, 32 sklepy i lokale gastronomiczne prowadzące sprzedaż i podawanie napojów 

alkoholowych oraz 14 stacji benzynowych. Policyjną kontrolą objęte były również miejsca 

sprzedaży alkoholu niewiadomego pochodzenia, bez polskich znaków akcyzy. Na terenie 

Tarnowa, podczas 7 takich kontroli, ujawniono i uniemożliwiono wprowadzenie do obrotu 

34,72 l alkoholu niewiadomego pochodzenia.   

Funkcjonariusze Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KMP na 

bieżąco monitorowali przypadki nieprawidłowej opieki nad dziećmi w rodzinach 

uzależnionych lub współuzależnionych od alkoholu, czy też przypadki popełniania czynów 

karalnych przez nieletnich sprawców będących pod wpływem alkoholu.  

W celu wyeliminowania z dróg nietrzeźwych kierujących, a tym samym poprawy 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadzone były akcje o charakterze prewencyjnym: 

„Bezpieczne Święta”, „Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczne Ferie”, „Majowy Weekend”, 

„Akcja Znicz”. Działania  nasilane były w porze wieczorowo – nocnej i brały w nich udział 

służby ruchu drogowego, oraz pionów prewencji. Inne akcje mające na celu eliminowanie               

z dróg nietrzeźwych kierujących, prowadzone w ubiegłym roku bezpośrednio na drogach to 
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„Stop probierz” oraz „Alkohol i narkotyki”.  

W 2018 r. na terenie Tarnowa popełnionych zostało 378 przestępstw z ustawy                    

o przeciwdziałaniu narkomanii. 3% wszystkich sprawców przestępstw narkotykowych 

stanowili nieletni. Funkcjonariusze zabezpieczyli 31,676 kg narkotyków. Z uwagi na rosnącą 

popularność dopalaczy, działania wykrywacze i profilaktyczne są w głównej mierze 

ukierunkowane na kontrolę sprzedaży tych groźnych substancji. W dniu 22 czerwca 2018 r. 

funkcjonariusze przeprowadzili kontrolę placówek handlowych, w których dochodziło do 

sprzedaży dopalaczy w 2017 r. oraz placówek trudniących się sprzedażą e-papierosów. 

Ponadto funkcjonariusze KMP przeprowadzili 3 własne projekty, w wyniku których 

zabezpieczyli łącznie 308,14 g narkotyków oraz 344 opakowania dopalaczy. 

Działania profilaktyczne prowadzone w tarnowskich szkołach i placówkach 

oświatowych przez funkcjonariuszy Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji 

Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie zostały przedstawione w Zadaniu 4 pkt 5 ppkt 2 i 3                  

(str. 29-30).  

 

2. Działania prowadzone przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Tarnowie  

Realizator: Straż Miejska w Tarnowie  

Okres realizacji zadania: 2018 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie realizowane jest w ramach bieżącej pracy 

funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Tarnowie  

Opis realizacji zadania:  

 Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Tarnowie na bieżąco, podczas codziennych służb, 

sprawdzali czy w lokalach gastronomicznych i punktach sprzedaży alkoholu znajdują się,               

w widocznym miejscu tabliczki informujące o szkodliwości spożywania alkoholu oraz                    

o zakazie podawania i sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia i osobom 

nietrzeźwym. Kontrolowali także miejsca grupowania się osób, w których dochodzi do 

przypadków spożywania alkoholu. 

 W grudniu 2018 r. funkcjonariusze, wspólnie z przedstawicielami Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skontrolowali kilkanaście punktów sprzedaży 

alkoholu, pod kątem przestrzegania Uchwały Nr LVII/590/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie 

z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miasta Tarnowa ograniczenia 

w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży.  

 W 2018 r. Straż Miejska podjęła 1.535 interwencji w stosunku do osób spożywających 

alkohol oraz 2.733 interwencje w stosunku do osób nietrzeźwych dopuszczających się 

nieobyczajnego zachowania. 

 

ZADANIE 7: 

Ograniczanie dostępności alkoholu na terenie miasta Tarnowa 

Opis realizacji zadania:  

1. Ustalenie optymalnej liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 

4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

oraz poza miejscem sprzedaży określonych obowiązującym prawem lokalnym  

Do dnia 31 lipca 2018 r. zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rada gminy ustalała             

w drodze uchwały dla terenu gminy (miasta) liczbę punktów sprzedaży napojów 
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zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży. Również w drodze uchwały, rada gminy 

ustalała zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych. Do dnia 31 lipca 2018 r. w Tarnowie liczbę punktów sprzedaży i zasady ich 

usytuowania regulowały: 

− Uchwała Nr XXXII/302/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 listopada 2016 r.                 

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miasta Tarnowa miejsc 

sprzedaży i podawania  napojów alkoholowych, 

− Uchwała Nr XXXIII/330/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2016 r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miasta 

Tarnowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, 

− Uchwała Nr XLVI/494/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 listopada 2017 r.               

w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miasta Tarnowa liczby punktów sprzedaży 

napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych 

do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży.  

Zgodnie z powyższymi uchwałami ustalona liczba punktów sprzedaży napojów 

zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) wynosiła 278, z czego  

171 punktów z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży,  

a 107 z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży. 

Według stanu na dzień 31 lipca 2018 r. na terenie Tarnowa liczba punktów sprzedaży 

napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) wynosiła 238, z tego: 

− 163 punkty z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży, 

− 75 punktów z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży. 

 W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu                 

w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 310). Zgodnie z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. 

poz.2137 z późn. zm.) rada gminy ustala, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń 

na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych z uwzględnieniem 

przeznaczenia do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży. Rada gminy ustala 

również, w drodze uchwały, zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży                        

i podawania napojów alkoholowych (art. 12 ust.3 ww. ustawy).  

 Od dnia1 sierpnia 2018 r. na terenie Tarnowa obowiązują uchwały: 

− Uchwała Nr LVII/588/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 czerwca 2018 r.            

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miasta Tarnowa miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Małop. poz.5167), 

− Uchwała Nr LVII/589/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 czerwca 2018 r.            

w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miasta Tarnowa maksymalnej liczby zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Małop. poz.5168).  

Zgodnie z Uchwałą Nr LVII/589/2018 ustalona została maksymalna liczba zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych: 

− do 4,5% zawartości alkoholu i piwa na 320, w tym:     

    a. przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 120, 

  b. przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 200, 
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− powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) na 270, w tym: 

 a. przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 100, 

             b. przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 170, 

− powyżej 18% zawartości alkoholu na 270, w tym: 

 a. przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 100, 

  b. przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 170. 

Od dnia 1 sierpnia 2018 r. obowiązuje również Uchwała Nr LVII/590/2018 Rady 

Miejskiej w Tarnowie  z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy 

Miasta Tarnowa ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Małop. poz.5169), 

wprowadzająca dla terenu Gminy Miasta Tarnowa między godziną 24:00 a godziną 6:00 

zakaz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży.     

Według stanu na 31 grudnia 2018 r. liczba zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych wynosi: 

− do 4,5% zawartości alkoholu i piwa - 291, w tym:     

   a. przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 106, 

 b. przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 185, 

− powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 227, w tym: 

a. przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 71, 

 b. przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 156, 

− powyżej 18% zawartości alkoholu – 223, w tym: 

a. przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 68, 

 b. przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 155. 

 

W 2018 r. wydano łącznie 376 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym: 

− do spożycia poza miejscem sprzedaży – 242, z tego: 

           a. do 4,5%zawartości alkoholu oraz na piwo - 92, 

           b. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 73, 

           c. powyżej 18% zawartości alkoholu - 77, 

− do spożycia w miejscu sprzedaży – 63, z tego: 

           a. do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 25, 

           b. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 19, 

           c. powyżej 18% zawartości alkoholu - 19, 

− jednorazowe – 59, z tego: 

           a. do 4,5%zawartości alkoholu oraz na piwo - 34, 

           b. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu - 19, 

           c. powyżej 18% zawartości alkoholu - 6, 

− cateringowe - 0  

− wyprzedaż –12, z tego: 

a. do 4,5%zawartości alkoholu oraz na piwo - 4, 

           b. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu - 4, 

           c. powyżej 18% zawartości alkoholu – 4. 
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2. Utrzymanie określonych obowiązującym prawem lokalnym zasad usytuowania na 

terenie miasta Tarnowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w taki 

sposób, aby utrudnić nabywanie alkoholu i ograniczyć:  a) dostęp do alkoholu osobom 

małoletnim oraz osobom uzależnionym od alkoholu,  b) możliwość naruszania zakazu 

sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych,  c) możliwość 

naruszania przez osoby nietrzeźwe powagi uroczystości religijnych oraz powagi wymiaru 

sprawiedliwości. 

W celu ograniczenia dostępu do alkoholu Rada Miejska w Tarnowie skorzystała                

z narzędzia jakie w 2018 r. samorządy otrzymały w postaci znowelizowanej ustawy                          

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi podejmując uchwałę 

wprowadzającą ograniczenie w nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach na terenie Tarnowa. 

Postępowania administracyjne o  wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych prowadził w 2018 r. Referat Polityki Społecznej w Wydziale Zdrowia                     

i Polityki Społecznej UMT. Zgodnie z art.18 ust.3a ustawy zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży są 

wydawane po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Tarnowie o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą rady gminy, 

o której mowa w art. 12 ust. 3 ustawy. Komisja wydała 140 postanowień  

o zgodności lokalizacji miejsc sprzedaży napojów alkoholowych z obowiązującymi 

uchwałami Rady Miejskiej w Tarnowie.  

 

3. Informowanie i edukowanie podmiotów korzystających z zezwoleń na sprzedaż 

alkoholu o zasadach obowiązujących przy sprzedaży i podawaniu napojów 

alkoholowych 

Wszyscy przedsiębiorcy wraz z zezwoleniem otrzymują wypis najistotniejszych dla 

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

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

W maju 2018 r., jak co roku przed świętem Bożego Ciała, do 38 przedsiębiorców 

prowadzących punkty sprzedaży napojów alkoholowych znajdujące się przy trasie Procesji 

Eucharystycznej Bożego Ciała z Bazyliki Katedralnej, wystosowano pismo przypominające 

o konieczności przestrzegania przepisów art. 14 ust.1 pkt 3 ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabraniających sprzedaży, podawania                    

i spożywania napojów alkoholowych w miejscach i czasie masowych zgromadzeń, w tym 

przypadku Mszy Świętej na Rynku i Procesji Eucharystycznej ulicami tarnowskiej Starówki. 

 

ZADANIE 8: 

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej 

Realizator: Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie   

Okres realizacji zadania: 2018 r. 

Kwota na realizację zadania: Zadanie realizowane jest w ramach bieżącej pracy 

pracowników MOPS 

Opis realizacji zadania:  

Pracownicy socjalni MOPS zgodne z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 roku                              

o zatrudnieniu socjalnym na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu 

środowiskowego sporządzali wnioski o uczestnictwo w zajęciach w tarnowskich CIS 

prowadzonych przez:  

− Centrum Integracji Społecznej, prowadzone przez Spółdzielnię Socjalną „Serwis”, 
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− Tarnowskie Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez Fundację „Partnerstwo 

dla Przyszłości”. 

Liczba uzależnionych od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających 

objętych wsparciem ww. Centrów Integracji Społecznej w 2018 r. wyniosła 29 osób. 



Załącznik 

Realizacja zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa                        

na 2018 rok 

L.p. Nazwa działania Kwota w zł 

1. 

Prowadzenie Miejskiego Punktu Konsultacyjnego Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Z porad specjalistów Punktu Konsultacyjnego skorzystało               

406 osób, z tego: 147 osób skorzystało z porad 

terapeutycznych, a 259 osób z porad prawnych.  

 

 

 

 

 

159.152,00 zł 

 

2. 

Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Tarnowie (w tym postępowanie w sprawie 

leczenia odwykowego, przygotowanie materiałów 

dowodowych dla sądu, kontrola placówek prowadzących obrót 

napojami alkoholowymi). 

Komisja rozpatrzyła  142  wnioski o podjęcie czynności 

zmierzających do zastosowania obowiązku podjęcia 

leczenia odwykowego, wydała  133  skierowania do biegłego 

psychologa i biegłego psychiatry w celu wydania opinii                      

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 

3. 

Realizacja na terenie przedszkoli, szkół oraz placówek: 

wsparcia dziennego, opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo 

- wychowawczych i kulturalnych programów z zakresu 

profilaktyki zachowań problemowych, w tym związanych                

z używaniem alkoholu  oraz stosowaniem przemocy przez 

dzieci i młodzież.  

W realizowanych programach wzięło udział łącznie                    

6.680 uczniów. 

4. 

Organizowanie dla nauczycieli i pedagogów pracujących                       

z dziećmi i młodzieżą oraz dla rodziców, szkoleń mających na 

celu zwiększenie ich wiedzy i umiejętności przeciwdziałania 

zachowaniom problemowym, w tym związanym z używaniem 

alkoholu oraz stosowaniem przemocy, a także wskazujących na 

użycie środków odurzających lub świadczących                               

o uzależnieniu od tych środków przez dzieci i młodzież. 

W programach uczestniczyło 74 nauczycieli                             

i 2.147 rodziców. 

5. 

Diagnoza lokalnych problemów społecznych mieszkańców 

miasta Tarnowa  

Diagnoza przedstawia wyniki badań, których celem było 

poznanie problemów i zagrożeń społecznych występujących 

na terenie miasta Tarnowa wśród różnych grup wiekowych   

w zakresie alkoholizmu, narkomanii, przemocy i agresji. 

Ponadto w ramach wykonania zadania zostało 

przeprowadzone badanie polegające na przeprowadzeniu 

prób zakupu napoju alkoholowego przez osobę 

wyglądającą na nieletnią. 
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6. 

Zakup i kolportaż materiałów informacyjnych, edukacyjnych 

dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, problemów zagrożenia uzależnieniem                            

i uzależnienia od narkotyków i innych środków odurzających 

oraz materiałów dotyczących innych problemów społecznych, 

przeznaczonych na potrzeby prowadzonej działalności 

profilaktycznej. Prenumerata czasopism specjalistycznych. 

Zakupiony został pakiet materiałów edukacyjnych do 

kampanii „Przeciw pijanym kierowcom”. Prenumerata 

miesięcznika „Świat Problemów”. 

7. 

Organizacja konferencji, seminariów i szkoleń dla różnych 

grup zawodowych pracujących w systemie obejmującym 

patologie i niedostosowanie społeczne, pomocy dzieciom, 

młodzieży, rodzinom i osobom z problemem uzależnień,                   

a także w systemie przeciwdziałania przemocy. 

W szkoleniach i konferencjach udział wzięło 239 osób. 

8. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi    działalność pożytku publicznego 

poprzez: 

− zlecanie do realizacji zadań publicznych wynikających                    

z Programu, 

− wzajemną wymianę informacji, dotyczących planowanych 

kierunków działalności  i współdziałania, 

− przeprowadzanie wspólnych kampanii edukacyjnych 

związanych z profilaktyką problemów alkoholowych, 

narkomanii, przemocy w rodzinie. 

W zadaniach gminy realizowanych przez organizacje 

pozarządowe udział wzięło 12.568 osób. 

1.241.499,11 zł 

9. 

Zapewnienie dzieciom i młodzieży alternatywnych form 

spędzania wolnego czasu (profilaktyka alternatywna: zajęcia 

sportowo-rekreacyjne, koła zainteresowań itp.): 

− finansowanie zajęć pozalekcyjnych prowadzonych                              

w placówkach oświatowo - wychowawczych i innych  

jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Tarnowa, 

− wspieranie w formie dotacji programów realizowanych                  

w   zakresie kultury fizycznej przez podmioty działające                    

w sferze pożytku publicznego. 

Ogółem liczba wszystkich zorganizowanych zajęć 

pozalekcyjnych wyniosła 2.983. W zajęciach udział wzięło 

75.602 uczniów. 

 

1.190.227,37 zł 

 

10. 

Zakup dla potrzeb Policji  materiałów i sprzętu służących do 

realizacji zadań z zakresu działalności informacyjnej, 

edukacyjnej i profilaktycznej w obszarze przeciwdziałania 

alkoholizmowi 

Zakupiono 2 szt. alkomatów stacjonarnych ADB                                

z wyświetlaczem LCD marki PROMILER i 2 szt. 

alkomatów iBlow 10 Premium marki PROMILER  

6.000.00 zł 

             Razem przeciwdziałanie alkoholizmowi: 2.596.878,48 zł 
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11. Przeciwdziałanie narkomanii: 

 11.1 

Realizacja na terenie przedszkoli, szkół oraz placówek: 

wsparcia dziennego, opiekuńczo-wychowawczych, 

oświatowo -wychowawczych i  kulturalnych 

programów z zakresu profilaktyki zachowań 

problemowych, w tym związanych z używaniem 

narkotyków. 

W realizowanym programie udział wzięło                           

462 uczniów i 38 nauczycieli. 

14.960,00 zł 

 11.2 

„Tarnów mówi narkotykom NIE – II Tarnowski Dzień 

Profilaktyki Uzależnień”                                                                                                      

Kampania profilaktyczna z zakresu przeciwdziałania 

narkomanii i innym uzależnieniom. 

W kampanii udział wzięło: 5.160 osób, w tym:              

2.100 uczniów, 150 przedszkolaków, 60 nauczycieli 

oraz ok. 2.850 tarnowian podczas happeningu 

10.000,00 zł 

 11.3 

Zakup dla potrzeb Policji  materiałów i sprzętu 

służących do realizacji zadań z zakresu działalności 

informacyjnej, edukacyjnej i profilaktycznej w 

obszarze przeciwdziałania narkomanii 

Zakupiono 425 szt. testów do wstępnej identyfikacji 

narkotyków NARK II.  

3.945,84 zł 

 11.4 

Zakup i kolportaż materiałów informacyjnych, 

edukacyjnych dotyczących profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych, problemów 

zagrożenia uzależnieniem i uzależnienia od narkotyków 

i innych środków odurzających oraz materiałów 

dotyczących innych problemów społecznych, 

przeznaczonych na potrzeby prowadzonej działalności 

profilaktycznej.  

Zakupiony został pakiet materiałów edukacyjnych 

do kampanii „Dopalacze – powiedz stop!”.  

2.460,00 zł 

                         Razem przeciwdziałanie narkomanii: 31.365,84 zł 

Suma: 2.628.244,32 zł 
 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 

Referat Polityki Społecznej  

w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej 


