
Projekt 
 
z dnia  10 grudnia 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2021 rok 

 Na podstawie artykułu 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U 2020 poz. 713 ze zm. poz.  1378) oraz  art. 41 ust.1, 2 i  5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277, zm. poz. 1818) 
Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje : 

§ 1. Przyjmuje się „Diagnozę zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu oraz ocenę skutków 
nadużywania alkoholu na terenie gminy Lewin Brzeski” stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok 
w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pracę na posiedzeniach 
plenarnych i w zespołach roboczych w roku 2021 przysługuje wynagrodzenie w wysokości 7 % minimalnego 
wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (Dz. U. z 2018r. poz. 2177 ze zm. ). 

§ 4. Wykonanie  uchwały powierza się Burmistrzowi  Lewina Brzeskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021r. 

Opracował: 
Wydz. OK 

Przedkłada: 
Burmistrz Lewina Brzeskiego 
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DIAGNOZA 

zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu 
oraz 

ocena skutków nadużywania alkoholu na terenie miasta i gminy 
Lewin Brzeski 

 
 
         Miasto i Gmina Lewin Brzeski liczy 12 479 mieszkańców (na dzień 31.12.2019 r.), z tej 

liczby w samym mieście zamieszkuje 5 445 osób, a w sołectwach 7 034 osób. Sołectwa pod względem 
liczby mieszkańców są dość zróżnicowane – największe liczą ponad 1.000 mieszkańców (Łosiów 1 418, 
Skorogoszcz 1 058), najmniejsze liczą ponad 100 osób  (Błażejowice 119, Jasiona 122, Leśniczówka 127, 
Buszyce 188, Wronów 137, Stroszowice 159). Pozostałe sołectwa liczą od 200 do 500 mieszkańców. W 
trzech miejscowościach znajdują się szkoły podstawowe skupiające dzieci z kilku sąsiednich sołectw.  

W PSP w Lewinie Brzeskim uczy się 567 uczniów, w PSP w Łosiowie uczy się 203 uczniów, w 
PSP w Skorogoszczy uczy się 160 uczniów (stan na 30.11.2020r.). Szkół ponadpodstawowych w mieście 
i gminie brak – młodzież dojeżdża do tych szkół głównie do Opola i do Brzegu.  

W związku ze zmianą ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
uchwałą z dnia 26 lipca 2018 roku Rada Miejska w Lewinie Brzeskim ustaliła maksymalną liczbę 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w rozbiciu na zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży. Poniższa 
tabela przedstawia przyjęte liczby zezwoleń dla terenu naszej gminy. 
 
Rodzaj zezwolenia Ogółem Do spożycia poza 

miejscem sprzedaży 
Do spożycia w 

miejscu sprzedaży 
do 4,5% alkoholu i piwo 48 40 8 
powyżej 4,5% do 18% alkoholu 40 35 5 
powyżej 18% alkoholu 35 30 5 

 
 

Istotna zmiana w porównaniu do poprzednich uchwał polega na określeniu limitu zezwoleń na sprzedaż 
i podawanie piwa, które dotychczas mogło być sprzedawane bez ograniczeń zarówno w handlu 
detalicznym jak i w gastronomii. 

W Buszycach, Nowej Wsi Małej, Kantorowicach, Golczowicach, Błażejowicach, Jasionie 
 i Leśniczówce w ogóle nie sprzedaje się alkoholu. W Ptakowicach sprzedawane jest wyłącznie piwo.  

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

z dnia .................... 2020 r.
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Miejscowość 

Punkty sprzedaży  alkoholu 
lim

itow
anego, w

 tym
 piw

a 

Liczba mieszkańców na 1 punkt sprzedaży alkoholu 
limitowanego (wino, wódka) w latach: 

2020 

2019 

2018  

2017 

2016 

2015 

2014 

2013 

2012 

2011 

2010 

Lewin Brzeski 13 418 392 429 471 440 447 450 457 396 372 399 
Łosiów 4 354  475 359 362 244 244 295 249 249 252 250 
Skorogoszcz+Chróścina. 5 271 228 276 281 353 352 354 479 482 483 484 
Przecza 2 274 251 253 281 283 285 285 290 257 266 253 
Buszyce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Strzelniki 1 351 356 359 355 360 376 379 387 379 378 375 
Różyna 1 279 286 288 0 287 298 300 302 301 301 302 
Sarny Małe 1 207 209 204 206 214 216 220 226 230 241 243 
Stroszowice 1 159 160 162 0 0 0 0 0 172 174 0 
Oldrzyszowice 1 318 319 319 318 322 331 326 333 336 344 352 
Nowa Wieś Mała 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mikolin 1 238 248 258 265 298 295 305 311 318 325 319 
Kantorowice 0 0 0 0 0 0 0 320 302 305 294 285 
Golczowice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231 234 
Borkowice 1 352 356 355 370 379 0 374 371 380 371 379 
Błażejowice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Jasiona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wronów 1 137 140 143 148 147 151 156 161 164 167 172 
Leśniczówka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ptakowice 1 255 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
W Lewinie Brzeskim liczba punktów sprzedaży alkoholu zmniejszyła się o jeden - liczba mieszkańców 
przypadających na jeden punkt sprzedaży alkoholu zwiększyła się  do 418 osób. 
W Łosiowie liczba punktów sprzedaży alkoholu zwiększyła się o 1 – liczba mieszkańców przypadających 
na punkt sprzedaży alkoholu wynosi 354 osób. 
W Skorogoszczy i Chróścinie (łącznie) liczba punktów sprzedaży alkoholu  zmniejszyła się o 1 – liczba 
mieszkańców przypadających na jeden punkt sprzedaży alkoholu wynosi 271. 
W Różynie i Stroszowicach od 2018 roku powstały punkty sprzedaży alkoholu, co oznacza wzrost 
dostępności do tego produktu. 
W pozostałych miejscowościach liczba mieszkańców na jeden punkt sprzedaży alkoholu nie uległa w 
zasadzie zmianie – zmiany w tym zakresie wynikają ze zmian liczby ludności.  Zaznaczyć tu jednak 
należy, że od 2018 roku limitowane jest również wydawanie zezwoleń na piwo  
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Analizując rodzaj wydanych zezwoleń na przestrzeni lat 2002 – 2020 widzimy wzrost 
wydawanych zezwoleń na wino i wódkę w porównaniu do zezwoleń na samo wino. Największy wzrost 
– o 5 zezwoleń – nastąpił w roku 2009. W 2010 roku było najwyższe zainteresowanie handlem alkoholami 
wysokoprocentowymi, tj. winem i wódką – 30 zezwoleń.    

Liczba zezwoleń na sprzedaż wina w roku 2017 spadła do siedmiu, gdy w roku 2002 było ich 28. 
W roku 2018 wzrosła do 9-ciu, a w 2019 roku do 10-ciu.  Od roku 2010 widać też wyraźny spadek 
zezwoleń na wino i wódkę. Ta spadkowa tendencja nie może być jednak odczytywana jako spadek 
zainteresowania ze strony konsumentów napojami wysokoprocentowymi, gdyż w okresie tym ma miejsce 
koncentracja sprzedaży dużej ilości alkoholu w dużych sklepach, z jednoczesną likwidacją małych 
punktów sprzedaży.   
 

Rodzaj zezwoleń Zezwolenia tylko na wino Zezwolenia na wino i wódkę 

2002 rok 28 10 

2003 rok 23 14 

2004 rok 22 15 

2005 rok 17 18 

2006 rok 16 17 

2007 rok 13 21 

2008 rok 13 23 

2009 rok 12 28 

2010 rok 10 30 

2011 rok 11 26 

2012 rok 11 25 

2013 rok 8 24 

2014 rok 7 24 

2015 rok 6 25 

2016 rok 7 25 

2017 rok 7 22 

2018 rok 9 23 

2019 rok 10 20 

2020 rok 9 18 

 
Liczbę miejsc (adresów) na terenie naszej gminy, w których sprzedaje się lub podaje alkohol (w tym 
sprzedaż i podawanie alkoholi w gastronomii) w latach 2009-2020 przedstawia  poniższy wykres.  
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W nie ujętym na powyższym wykresie 2002 roku liczba miejsc sprzedaży alkoholu na terenie naszej 
gminy wynosiła 65, w roku 2018 zmniejszyła się o 29 do poziomu 36 miejsc, gdzie można było kupić lub 
spożywać alkohol na miejscu. Nie oznacza to jednak spadku spożycia alkoholu, gdyż poziom 
uzyskiwanych dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu od wielu lat nie zmienia 
się istotnie. Tak więc spadkowa tendencja liczby miejsc sprzedaży alkoholu jest wynikiem pewnej 
centralizacji handlu w dużych sklepach.  

Dnia 1 września 2019 roku ustawodawca wprowadził do Prawa Oświatowego zapisy 
nakładające obowiązek corocznej diagnozy w szkołach m.in. obejmującej  czynniki ryzyka w 
środowisku szkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji 
psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. Diagnozę 
przeprowadza dyrektor szkoły lub placówki albo upoważniony przez niego pracownik. Zmiana 
przepisów w tym kierunku oznacza, że ustawodawca dostrzega narastające problemy związane z 
sięganiem przez młodzież po substancje psychoaktywne.  

Sprawy rozpoznania problemów alkoholowych w środowisku domowym uczniów szkół z terenu 
miasta i gminy Lewin Brzeski przedstawia poniższa tabela. Warto przy tym zaznaczyć, że zdaniem 
dyrektorów szkół przedstawione dane liczbowe są zaniżone, z uwagi na ukrywanie tych spraw przez 
domy rodzinne uczniów. 
Informacja o sytuacji rodzinnej uczniów. 
 

Placówka  
 
 
 
 

Liczba 
uczniów 
ogółem 

Liczba  
uczniów             
z rodzin 
z problemem 
alkoholowym 

Liczba  
rodzin 
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problemem 
alkoholowym 

Liczba 
uczniów 
doznających 
przemocy 
w rodzinie 

Liczba rodzin  
z ograniczonymi 
prawami 
rodzicielskimi 
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. 
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Należy stwierdzić, że co najmniej 61 uczniów postrzeganych jest przez szkoły jako dzieci żyjące w 
rodzinach z problemem alkoholowym. Według rozeznania szkół w 59 rodzinach występują problemy 
z nadużywaniem alkoholu, a prawie 4 % uczniów doznaje w domach rodzinnych przemocy. Skala 
problematyki jest niewątpliwie większa, gdyż sprawy te są ukrywane zarówno przez dzieci jak i rodziców.  
Rozpoznane przez szkoły kontakty naszych uczniów z alkoholem przedstawia poniższa tabela. 
 
 

Kontakty uczniów z alkoholem 

 ogółem Poza 
szkołą 

Na dyskotece 
szkolnej 

Na dyskotece 
poza szkołą 

Liczba uczniów 930 5 0 0 

 
Dyrektorzy zwracają uwagę na dość łatwą możliwość zakupu alkoholu przez młodzież, nagminne jest 
wykorzystywanie w tym celu starszych, pełnoletnich kolegów. Ponadto dyrektorzy stwierdzają, że 
uczniowie spożywają alkohol sporadycznie, na tzw. imprezach  w domach rodzinnych, terenach 
otwartych (parki, miejsca spotkań).  
 Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii na placówki oświatowe nałożony jest   
obowiązek realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Zadania te winny być realizowane 
w ramach środków własnych szkół i wsparcia środkami uzyskiwanymi za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż alkoholu. 
Dwie szkoły wykazały, że troje uczniów miało kontakt z substancjami psychoaktywnymi poza szkołą. 
Substancje te pozyskali od starszych znajomych. W ocenie szkoły było to tzw. używanie 
eksperymentalne. Poza tym szkoły podstawowe nie wykazują aby uczniowie zażywali na terenie szkoły 
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i poza nią substancje psychoaktywne. W żadnej ze szkół nie stwierdzono  przypadków palenia papierosów 
przez uczniów w czasie przerwy. Z ankiet przeprowadzanych w latach poprzednich w szkołach wynika, 
że zainteresowana młodzież – głównie  klas VII i VIII– może bez problemu nabyć narkotyki. Uczniowie 
mieli kontakt głównie z marihuaną. Kontakty z narkotykami mają miejsce w czasie spotkań towarzyskich, 
często w umówionych i znanych zainteresowanej młodzieży miejscach (m. in. parki), w czasie wspólnych 
spotkań w domach uczniów. W szkołach podstawowych uczniowie sporadycznie mieli kontakt z 
papierosami. Dyrektorzy szkół podkreślają konieczność ciągłej realizacji w ich placówkach programów 
profilaktycznych. W roku szkolnym 2019/2020 średnio w każdej z naszych szkół realizowano 10 
programów (działań) profilaktycznych. W działaniach tych uczestniczyło łącznie około 2 834 uczniów, 
145 nauczycieli oraz 237 rodziców. Wśród realizowanych programów były również programy 
rekomendowane przez PARPA i KBPN, takie jak „Spójrz Inaczej” i „Unplugged”. Do realizacji programu 
„Spójrz Inaczej” w klasach I-III w 2018 roku w ramach środków Gminnego Programu przeszkoleni 
zostali nauczyciele klas młodszych, roku 2019 przeszkoliliśmy nauczycieli klas IV-V do realizacji 
rekomendowanego Programu Domowych Detektywów oraz nauczycieli klas VI-VIII do wcześniej 
wspomnianego programu „Unplugged”. Obecnie nauczyciele realizują programy profilaktyczne w formie 
zdalnej. Podkreślić należy dużą różnorodność podejmowanych przez poszczególne szkoły działań o 
charakterze profilaktycznym. Trzeba tu też zauważyć, że we wszystkich placówkach zatrudnieni są 
psycholodzy i pedagodzy, którzy w ramach swoich obowiązków prowadzą szereg działań na rzecz 
uczniów trudnych, pochodzących ze środowisk zagrożonych demoralizacją.  Profilaktyka uniwersalna 
polega w dużej mierze na wzmacnianiu czynników wspierających prawidłowy rozwój i tym samym 
tworzeniu wzorców aktywnego spędzania czasu wolnego. Stąd też w roku 2020 w ramach środków  
Gminnego Programu Profilaktyki planowano wyjazdy uczniów na sportowe zajęcia odbywające się poza 
terenem gminy oraz imprezy sportowo-rekreacyjne, okolicznościowe, organizowane przez poszczególne 
szkoły. Z uwagi na pandemię większa liczba imprez i wyjazdów została  odwołana. Łącznie przy wsparciu 
środkami Gminnego Programu wyjazdami na zawody sportowe oraz udziałem w imprezach sportowo-
rekreacyjnych (łącznie 3  imprezy) objęto w tym roku tylko 70 uczniów i 17 osób dorosłych - rodziców. 
Szkoły korzystają również z innych źródeł finansowania realizowanych programów profilaktycznych – 
zajęcia takie organizowane są również w ramach projektów do których przystępują szkoły ,a były to   
następujące programy i projekty: Trening zastępowania agresji, Trzymaj Formę, Żółty Talerz, Bądźmy 
Poszukiwaczami autorytetu, Eko-Misja, Bieg po zdrowie, Akademia Zdrowego Puchatka. 

W działającej w Lewinie Brzeskim Świetlicy Terapeutycznej prowadzone są zajęcia 
opiekuńczo-wychowawcze oraz zajęcia edukacyjno-profilaktyczne i socjoterapeutyczne  w mniejszych 
grupach. Grupy corocznie są tworzone w zależności od rozeznanych potrzeb dzieci, wynikających 
najczęściej z niedoborów wychowawczych domów rodzinnych, ale także terapia dla coraz większej 
liczby dzieci wymagających wszechstronnej pomocy psychologiczno-terapeutycznej. Działania swoje 
świetlica na bieżąco dostosowuje do potrzeb lokalnego środowiska dzieci. 

Świetlica prowadzi także zajęcia logopedyczne i psychologiczne dla dzieci w wieku 
przedszkolnym oraz dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu miasta i gminy Lewin Brzeski. 
Psycholog, logopeda i pedagog prowadzą także konsultacje i poradnictwo psychologiczne, 
logopedyczne i pedagogiczne dla rodziców. 

Od maja 2003 roku w świetlicy zostały zorganizowane zajęcia popołudniowe dla grupy dzieci 
pochodzących z rodzin nadzorowanych przez kuratora sądowego – z problemem alkoholowym, 
niezaradnych życiowo, depresyjnych i niewydolnych wychowawczo, także dzieci które wymagają 
wszechstronnej pomocy i terapii psychologiczno-pedagogicznej – dzieci tych jest w br. 18, a zajęcia 
odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 18.00.  Problem alkoholowy dotyczy 
tych rodzin w sposób bezpośredni lub pośredni prawie w 100 % (w tym nadużywanie substancji 
psychoaktywnych). W świetlicy, poza wsparciem psychologicznym oraz edukacyjno-terapeutycznym 
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(zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne, koła zainteresowań, pomoc w nauce) dzieci mają 
zapewniony podwieczorek finansowany w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Prowadzimy także zajęcia profilaktyczno-wychowawcze i edukacyjne. Dla 
dzieci oraz rodziców organizowane są wspólne imprezy: ogniska, przedstawienia, wspólne 
kultywowanie tradycji, świetlica przygotowuje dla dzieci Śniadanie Wielkanocne, Wigilię. Świetlica 
prowadzi również bezpośrednią pracę z rodzinami tych dzieci. Dzieci i rodzice są objęci pomocą i 
wsparciem pedagoga i psychologa. 

Ponadto do świetlicy uczęszcza tygodniowo 32 osobowa grupa dzieci korzystających                       
z zajęć socjoterapeutycznych i świetlicowych – z grupy tej około 15 % dzieci pochodzi z rodzin z 
problemem alkoholowym, a także rodzin nadużywających substancji psychoaktywnych. Poza zajęciami 
profilaktycznymi, prowadzonymi według specjalnie przygotowanych scenariuszy dostosowanych do 
potrzeb dzieci, w świetlicy prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze – dzieci spędzają czas po 
szkole, wspólnie bawią się, grają w gry planszowe, odrabiają lekcje, przygotowują się do imprez 
okolicznościowych. Codziennie dla dzieci są organizowane warsztaty plastyczno-manualne. Zajęcia 
sportowe odbywają się na placu zabaw przed Świetlicą. Dzieci codziennie mogą korzystać w świetlicy 
z salki komputerowej. 

Ponadto 43 osobowa grupa dzieci z miasta i gminy Lewin Brzeski korzysta stale w Świetlicy 
Terapeutycznej  z terapii logopedycznej.  

Rodzice korzystają w Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim na bieżąco z poradnictwa 
logopedycznego, pedagogicznego  i psychologicznego. 

Ze względu na pandemię COVID-19  zostało ograniczona liczba dzieci jednocześnie 
przebywających w budynku i każdorazowo jest dostosowana do aktualnych Wytycznych GIS 
 i MRPiPS. 

Na bazie Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim od 2003 roku (z wyłączeniem roku 
2007) organizowane są zajęcia feryjne w okresie zimowym i letnim. W okresie letnim były to dwa 
jednotygodniowe turnusy, z których korzysta 80 dzieci. Od roku 2016 świetlica organizuje trzy 
jednotygodniowe turnusy wakacyjne (ze względu na ogromne zainteresowanie) – dla łącznej grupy 120 
dzieci z terenu miasta i gminy Lewin Brzeski. Każdego dnia z uczestnikami prowadzone są programy 
edukacyjno-profilaktyczne. Atrakcją zajęć są wyjazdy na wycieczki poza Lewin Brzeski. Z zajęć 
feryjnych zimowych w 2020 roku skorzystało 60 dzieci, w czasie dwóch turnusów. Z względu na 
COVID-19 świetlica nie organizowała, w tym roku zajęć wakacyjnych tzw. półkolonii.  

Według rozeznania pedagogów na zajęcia do świetlicy nie uczęszczają wychowankowie mający 
kontakty  z substancjami psychoaktywnymi. Natomiast stwierdzono pojedyncze przypadki, gdzie 
problem z narkotykami występuje w rodzinach dzieci korzystających   z zajęć w świetlicy. 

Dyrektor Świetlicy postuluje aby w Ramach Gminnego Programu nadal finansować 
podwieczorek dla dzieci uczęszczających do świetlicy oraz organizację wypoczynku w okresie ferii 
zimowych i letnich. Poza podwieczorkiem dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych bardzo korzystne będzie 
finansowanie wyjazdów na basen, do kina czy do teatru w trakcie roku szkolnego. 

 
ZMIANY W ORGANIZACJI PRACY ZE WZGLĘDU NA PANDEMIĘ COVID – 19 W ROKU 
2020: 
 
1) W okresie od 16 marca 2020r. do 24 maja 2020r., zawieszenie działalności placówki Decyzją 

Wojewody Opolskiego,  praca zdalna, codzienne dyżury psychologa i pedagoga w placówce,  
zajęcia na e-Świetlicy Terapeutycznej. 
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  Prowadzenie e-Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim, jest to forma pracy świetlicowej i 
terapeutycznej dla wszystkich chętnych dzieci (także tych nie uczęszczających na co dzień do pla-
cówki) umieszczona na Facebooku Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim (dostęp 
otwarty).  

  W okresie od 30 marca 2020r. na e-Świetlicy Terapeutycznej codziennie są zamieszczane atrak-
cyjne i twórcze propozycje zajęć terapeutycznych, zabaw, gier i innych form spędzania czasu wol-
nego dla dzieci. Także dla rodziców prowadzimy poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne. 

  Psycholog Świetlicy Terapeutycznej prowadzi konsultacje telefoniczne dla wszystkich osób 
zainteresowanych (dzieci rodziców, innych dorosłych), psycholog jest dostępny pod numerem 
kom. 731 284 089, od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 15.00. 

2) Od 25 maja 2020r. rozpoczęcie zajęć profilaktyczno- terapeutycznych dla dzieci pochodzą-
cych z trudnych środowisk oraz terapii i konsultacji psychologicznych i pedagogicznych dla 
wszystkich osób zainteresowanych. Praca w szczególnym reżimie sanitarnym zgodnie z Wytycz-
nymi GIS i MRPiPS (dostosowanie liczby dzieci do zaleceń). 

  Kontynuacja e-Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim oraz codziennych dyżurów pe-
dagoga i psychologa oraz konsultacji telefonicznych z psychologiem. 

3) W okresie od 1 września 2020r. rozpoczęcie wszystkich zajęć i terapii, które placówka reali-
zuje w roku szkolnym, ale oczywiście w reżimie sanitarnym zgodnie z Wytycznymi GIS i 
MRPiPS (dostosowanie liczby dzieci do zaleceń). 

4) Od 16 listopada 2020r. Świetlica Terapeutyczna, zgodnie z zaleceniami Wojewody Opolskiego, 
do odwołania realizuje swoje zadania z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się 
na odległość. Z uwagi na powyższe Świetlica przechodzi sukcesywnie na prowadzenie zajęć i te-
rapii w formie zdalnej.  

  Zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne dla dzieci (w tym wszystkie zajęcia projektowe) oraz terapia 
logopedyczna i psychologiczna dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym odbywają się w for-
mie zdalnej według trybu ustalonego indywidualnie z każdym  z rodziców dzieci (na Teams, 
Skype,  na e-maila: materiały).  

  Prowadzenie interwencyjnych spotkań i wsparcia psychologicznego indywidualnego dla 
dzieci i rodziców z psychologiem i pedagogiem, na prośbę rodziców, z zachowaniem szczegól-
nego reżimu sanitarnego. 

  Prowadzenie wsparcia psychologicznego i pedagogicznego ze względu na problemy i po-
trzeby dziecka, które zauważa psycholog i pedagog w czasie pracy zdalnej, z zachowaniem 
szczególnego reżimu sanitarnego. 

  Stały codzienny kontakt z dziećmi (na Teams), które uczęszczają do naszej placówki na zajęcia 
profilaktyczno-terapeutyczne a pochodzą z rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wy-
chowawcze, wymagających wsparcia i pomocy psychologicznej i pedagogicznej. Kontakt także z 
rodzicami dzieci. Dzieci te co tydzień otrzymują pakiet materiałów edukacyjno-terapeutycznych 
oraz plastycznych do pracy w czasie zajęć zdalnych, które z dziećmi prowadzimy na Teams oraz 
otrzymują podwieczorek. 

  Kontynuacja e-Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim dla wszystkich zainteresowa-
nych dzieci i rodziców na Facebooku placówki.  
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  Psycholog świetlicy udziela pomocy i wsparcia psychologicznego dla wszystkich zaintereso-
wanych osób (dzieci, rodziców i dorosłych) pod numerem telefonu kom. 731 284 089, od po-
niedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 15.00.  

Każdorazowo informacje o pracy placówki są zamieszczane na stronie internetowej Gminy 
Lewin Brzeski oraz Facebook-u Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim. 

 
REALIZACJA od 1 września 2020r.  – SUPER PROJEKTU DLA DZIECI 

 
Od 1 września 2020r. Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim realizuje projekt pn. 

„Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz 
wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII  Integracja Społeczna, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, do którego przystąpiła Gmina Lewin 
Brzeski jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. 

Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim  realizuje projekt w okresie od 1 września 2020r 
do końca czerwca 2023r. Zespół założony z kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, pedagogów 
i psychologów ze szkół i świetlicy wspólnie zakwalifikował 18. dzieci w wieku od 7 do 12 r.ż. z 17 
rodzin z tereny miasta i gminy Lewin Brzeski (dwoje dzieci z obwodu szkolnego Łosiów, dowożone są 
przez mamę jednego z dzieci). 

W ramach zadań projektowych dzieci uczestniczą, przez cały okres realizacji, w zajęciach  
socjoterapeutycznych, terapii logopedycznej, pedagogicznej i  psychologicznej oraz zajęciach 
komputerowych, warsztatach plastyczno-manualnych i rękodzieła, warsztatach teatralno-muzycznych.  

Natomiast w soboty dzieci będą wyjeżdżać na wycieczki do teatru, kina, muzeum, galerii, będą 
zwiedzać zabytki i poznawać naszą ojczyznę, będą to także wyjazdy na warsztaty artystyczne i lekcje 
muzealne (łącznie 15 wycieczek w ciągu trzech lat). 

W czasie projektu dzieci będą miały zapewnioną:  
  naukę pływania (w jednym roku realizacji projektu, wyjazd raz w miesiącu), 
  naukę języka angielskiego (w jednym roku projektu, raz w tygodniu, w małych grupach), 
  zajęcia taneczne (w jednym roku realizacji projektu, raz w tygodniu), 
  naukę sztuk walki (w jednym roku realizacji projektu, raz w tygodniu). 

Dla dzieci, które będą uczestniczyły w projekcie planujemy tygodniowe turnusy feryjne 
 i wakacyjne w formie półkolonii w trzyletnim okresie realizacji.  

Wsparciem psychologicznym są objęte rodziny dziecka biorącego udział w projekcie.  
Wszystkie zajęcia i atrakcje są bezpłatne finansowane ze środków projektu. 
Do projektu zostały zakwalifikowane dzieci wymagające pomocy psychologiczno-

terapeutycznej oraz dzieci z rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze.  
Zadaniem projektu jest kształtowanie u dzieci kompetencji kluczowych, w zakresie kompetencji 

osobistych, społecznych oraz w zakresie uczenia się,  rozumienia i tworzenia informacji, rozwoju u 
dzieci kompetencji w zakresie wielojęzyczności, świadomości i ekspresji kulturalnej, kształtowania 
kompetencji cyfrowych, wdrożenia do odpowiedniego i bezpiecznego korzystania z technologii 
cyfrowej. 

Dzięki środkom z projektu został zwiększony w świetlicy wymiar pracy   psychologa o 20 
godzin, do pełnego etatu. Zajęcia są prowadzone przez specjalistów Świetlicy Terapeutycznej w 
Lewinie Brzeskim oraz dodatkowo zatrudnione osoby do prowadzenia np. nauczyciela języka 
angielskiego.                    
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W ramach zadania zaplanowano doposażenie sali terapeutycznej świetlicy w nowe meble oraz 
pomoce naukowe i dydaktyczne oraz sali komputerowej w sześć komputerów z oprogramowaniem oraz 
meble. Zakupione zostaną także materiały na warsztaty plastyczne, które będą odbywać się przez trzy 
lata. 

Wartość projektu: 654 648,75 zł. 
                                                                                           Dyrektor Świetlicy Terapeutycznej 
 
Na terenie gminy usytuowany jest Dom Dziecka w Skorogoszczy – wychowankowie Domu Dziecka 
uczęszczają do placówek oświatowych w Skorogoszczy. Obecnie w Domu Dziecka  mieszka 15 dzieci, 
których domy rodzinne znajdują się na terenie Gminy Lewin Brzeski. 
Wszystkie z w/w dzieci wywodzą się z domów, w których nadużywano alkoholu w dużym stopniu. Był 
on generatorem większości problemów. W placówce dzieci objęte są pomocą terapeuty, wyjeżdżają 
również na specjalistyczne obozy. Na terenie wsi Skorogoszcz przestrzegany jest zakaz sprzedaży 
alkoholu nieletnim. Jednak niewątpliwie niekorzystny wpływ na morale nieletnich ma notoryczne 
spożywanie alkoholu przez dorosłych mieszkańców Skorogoszczy w miejscach publicznych, głównie 
w parku, gdzie często przebywa młodzież szkolna i wychowankowie Domu Dziecka. 

Dane Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim przedstawiają się jak 
niżej: 
- 53 osoby uzależnione są od alkoholu,  
- w 67 rodzinach występuje problem z nadużywaniem alkoholu.  

Wydatki, które OPS może powiązać w 2020 roku z nadużywaniem alkoholu oraz pomocą rodzinom 
dotkniętym alkoholizmem szacuje się na kwotę 214 000 zł (w 2004 roku -170.000 zł, w 2005 roku -
210.000 zł, 2006 roku -230.000 zł, w 2007 roku -285.000 zł, w 2008 roku -290.000 zł, w 2009 roku -
360 000 zł, w 2010 -510 000 zł, w 2012 – 580.000zł., w 2013 – 456 000 zł, w 2014 – 360 000zł, 2015 
– 318 000 zł, w 2016 – 375 000 zł, w 2017 roku – 342 000 zł, w 2018 352 000 zł, w 2019 – 276 000 
zł). Dużą część  tej kwoty  pochłaniają  opłaty za pokrywanie pobytu osób  bezdomnych z problemem  
alkoholowym  w schroniskach. Z osobami uzależnionymi, które marnotrawią przyznaną pomoc 
podpisuje się kontrakt, w którym zobowiązuje się do podjęcia leczenia, do wizyt u psychoterapeuty  
w punktach konsultacyjnych. W 2020 roku w związku z pandemią trudno jest realizować zadania 
wskazane w kontraktach, z racji braku dostępności do specjalistów terapeutów. Osoby  uzależnione  
korzystają  z  bezpłatnych posiłków  jak również  z tej formy  pomocy  korzystają dzieci z rodzin 
dotkniętych alkoholizmem. Osoby uzależnione objęte są pomocą w formie świadczeń  w naturze tj. 
posiłków,  zakupu leków, odzieży czy zakupu opału z dostawą  do domu  Jednak  często  osoby  te nie 
realizują postanowień  kontraktów, w związku  z tym  świadczenia  finansowe wpłacane są bezpośrednio 
do sklepów spożywczych  oraz  przeznaczone są na opłaty mediów. Z informacji uzyskanych przez 
przedstawiciela Zespołu Interdyscyplinarnego ustalono, że na prowadzonych 9 Niebieskich Kart  
w 2020 roku 6 założono z powodu nadużywania alkoholu przez sprawców przemocy. W 2020 roku 
Ośrodek Pomocy Społecznej nie miał potwierdzonych informacji o rodzinach, w których występuje 
problem uzależnienia od narkotyków.  Pracownicy socjalni w zakresie pomocy osobom uzależnionym 
i ich rodzinom współpracują z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punktem 
konsultacyjnym, pedagogami szkolnymi, Sądem, Policją, Świetlicą Terapeutyczną oraz poradniami  
i ośrodkami uzależnień. Jednocześnie  Ośrodek Pomocy Społecznej  podkreśla, że  pomimo  spadku  
ogólnej  ilości  osób  korzystających z pomocy z uwagi na nadużywanie alkoholu, to  problem 
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alkoholowy jest nadal dominującym problemem destrukcyjnym w rodzinach. 
 

Komisariat Policji  w Lewinie Brzeskim informuje,  iż w ostatnich trzech kwartałach 2020 roku  liczba 
przestępstw i  wykroczeń popełnionych pod wpływem alkoholu  wynosi łącznie 65. Najczęstsze 
przestępstwa popełnione pod wpływem alkoholu: nietrzeźwi kierowcy, znęcania się, uszkodzenie ciała. 
Najczęstsze wkroczenia popełnione pod wpływem alkoholu: nietrzeźwi rowerzyści, kradzież, 
zniszczenia mienia, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym.   
Liczba interwencji dotyczących zakłócenia ładu i porządku  publicznego  przez osoby pod wpływem 
alkoholu  wynosi 7, przy czym  interwencje te w większości przypadków mają miejsce w okresie letnim. 
Ujawniono 26 osób spożywających alkohol w miejscu publicznym.   
 Analizując  miejsca wykroczeń  dotyczących zakłócenia ładu i porządku, należy stwierdzić, iż 
nie ma zależności między  zakłócaniem ładu i porządku a miejscem  sprzedaży alkoholu. Zależność ta 
występuje natomiast w przypadku spożywania alkoholu w miejscach publicznych.  
 Obecnie KP Lewin Brzeski prowadzi 9 Niebieskich Kart.  
W omawianym okresie  stwierdzono  na terenie Gminy Lewin Brzeski 26 przypadków prowadzenia 
pojazdu w stanie nietrzeźwości. Z danych otrzymanych z Komisariatu Policji wynika, iż policja 
 w swoich systemowych zbiorach nie gromadzi informacji odnośnie czynów karaluch i interwencji 
pełnorolnych podjętych w związku z nadużywaniem alkoholu. 
  W odniesieniu do roku 2018 Sąd Rejonowy w Brzegu (dane z 2018 roku) – Wydział Rodzinny 
i Nieletnich stwierdza, że skala problemu związanego z nadużywaniem alkoholu przez mieszkańców 
miasta i gminy Lewin Brzeski na przestrzeni ostatnich lat nie zmniejsza się, chociaż obserwowany jest 
niewielki spadek spraw związanych z przymusowym podjęciem leczenia odwykowego. Na stałym 
poziomie, zdaniem Sądu, utrzymuje się wpływ spraw związanych ze stosowaniem przemocy w 
rodzinie. Narasta problem związany ze stosowaniem różnego rodzaju środków odurzających, zwłaszcza 
na terenie miasta Lewin Brzeski. Sąd sugeruje utworzenie na terenie gminy Lewin Brzeski Punktu 
Konsultacyjnego – Punkt taki w naszej gminie działa od wielu lat. W obecnym roku nie otrzymano 
danych z Sądu do diagnozy zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu. 

Informacje o udzielanej mieszkańcom gminy Lewin Brzeski pomocy w okresie od 26 listopada 
2019r. do 26 listopada 2020r. przez Poradnię Leczenia Uzależnień w Brzegu przedstawiają się jak niżej: 

  z Lewina Brzeskiego z usług Poradni korzystało 7 osób uzależnionych, w tym 3 osoby kontynuują 
terapię,  

  z pozostałych miejscowości z usług Poradni w analizowanym okresie korzystało ogółem 7 osób, 
z tego 3 osoby kontynuują leczenie.  

Jak informuje Poradnia większość z tych osób pozostaje w formalnych lub nieformalnych związkach 
 i posiada dzieci, trzy osoby są samotne i bez dzieci, jeden mężczyzna samotnie wychowuje dzieci, pięć 
osób posiada dorosłe, samodzielne dzieci.  
Ogółem w tym okresie z pomocy Poradni skorzystało 20 osób, 6 osób kontynuuje terapię, w omawianym 
okresie żadna osoba nie ukończyła leczenia.   

W aktach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych znajduje się obecnie 
18 aktualnych wniosków o podjęcie przez Komisję czynności zmierzających do leczenia choroby 
alkoholowej. Jedna osoba od 2017 roku kontynuuje dobrowolnie podjętą terapię, systematycznie 
przedkłada zaświadczenia o leczeniu. 

Na dzień 29 listopada 2020 roku Komisja odbyła 15 plenarnych posiedzeń, na których opiniowała 
wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu (19 wniosków) oraz, po analizie 
poszczególnych spraw, podejmowała decyzje o skierowaniu wniosków do Sądu Rejonowego w Brzegu 
w sprawie orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego.  
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W związku z pandemią koronawirusa zespół do spraw kontaktów z osobami uzależnionymi nie 
zapraszał na rozmowy osoby uzależnione od alkoholu. 

 1 osoba dobrowolnie podjęła i realizuje terapię. W roku 2020 Komisja skierowała 18 wniosków 
do Sądu celem orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Jeden wniosek został przez 
Komisję wycofany (choroba osoby uzależnionej). Wnioski do Sądu były kierowane szczególnie szybko, 
gdy w rodzinie uzależnionych wychowują się nieletnie dzieci.  

Skalę problematyki alkoholowej można ocenić również analizując dane Punktu Informacyjno-
Konsultacyjnego w Lewinie Brzeskim  za okres od 19 listopada 2019r. do  18 listopada 2020r.  
W Punkcie jest zatrudniony certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.   
Godziny  pracy Punktu - środa, godzina 16.30 – 19.30 
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Lewinie Brzeskim mieści się w Domu Kultury w Lewinie 
Brzeskim na parterze.  
Zakres pracy Punktu: psychoprofilaktyka, psychoedukacja, poradnictwo, wspieranie w trudnych 
sytuacjach życiowych, rozmowy diagnostyczno motywujące z osobami uzależnionymi od alkoholu, 
współuzależnionymi oraz z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym, kierowanie według właściwości 
do specjalistycznych placówek, praca z ofiarami przemocy domowej, udzielanie porad dla osób 
uzależnionych od narkotyków oraz dla rodziców dzieci eksperymentujących z narkotykami. Od marca do 
września 2020 r. pomoc w Punkcie Konsultacyjnym była zawieszona w związku z pandemią. 
Liczba udzielonych porad – 70 , zgłosiły się 24 osoby.  
 
Zestawienie udzielonych porad w Punktach w latach 2008-2020 przedstawia poniższy wykres. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Liczbę osób, które kontaktowały się z pracownikiem Punktu w latach 2009 - 2020 przedstawia poniższy 
wykres.  
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Jak widać liczba udzielanych porad na przestrzeni ostatnich  lat utrzymuje się na podobnym poziomie, 
przy czym w roku 2017 zmalała liczba osób kontaktujących się z Punktem, w 2018 roku wróciła do 
poziomu z roku 2015, w 2019 roku wróciła do poziomu z 2017 roku. W roku 2020 znacznie się 
zmniejszyła ,z uwagi na obecną sytuację  związaną z pandemią. Podkreślić trzeba wielokrotny kontakt 
tych samych osób z Punktem – należy uznać to za pozytywne zjawisko wskazujące na długotrwałą pomoc, 
a nie tylko incydentalną. Poza tym warto podkreślić, że Komisja kieruje do Punktu osoby, wobec których 
podejmuje działania zmierzające do dobrowolnego podjęcia obowiązku poddania się leczeniu 
odwykowemu. 
 
 
Informacje szkół o podejmowanych działaniach profilaktycznych.     
  
Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewinie Brzeskim.  
 

   Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Lewinie Brzeskim realizując 
zadania w zakresie zapobiegania zjawiskom alkoholizmu i narkomanii podejmuje różnorodne działania 
zmierzające do wyposażenia uczniów w mechanizmy pozwalające na skuteczne ograniczenie lub 
wyeliminowanie tych zjawisk. Nasza działalność oparta jest przede wszystkim na Szkolnym Programie 
Profilaktyczno-Wychowawczym oraz corocznej diagnozie określającej problemy uczniów, na które 
powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. Wszyscy nauczyciele podczas prowadzonych lekcji podejmują 
działania zmierzające do kształtowania właściwych postaw wśród uczniów naszej szkoły. 
Wychowawcy, psycholodzy i pedagodzy szkolni podczas spotkań z uczniami realizują tematy  z zakresu 
szeroko rozumianej profilaktyki dotyczącej rozpoznawania emocji, radzenia sobie w sytuacjach 
trudnych, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Uczą postaw asertywnych, wyznaczania granic 
w kontaktach międzyludzkich oraz komunikowania swoich potrzeb. Ponadto psycholodzy i pedagodzy 
szkolni podczas indywidualnych spotkań pomagają uczniom w rozwiązywaniu problemów, prowadzą 
poradnictwo dla rodziców. Nauczyciele wychowania fizycznego propagują zdrowy i aktywny tryb 
życia. Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, uczniowie mogą wziąć udział w rozmaitych 
kołach zainteresowań. Są to niezmiernie ważne czynniki chroniące młodzież przed sięganiem po 
używki. Uczniowie podczas lekcji chemii, biologii i wychowania do życia w rodzinie zdobywają wiedzę 
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na temat szkodliwości palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających, co zwiększa 
wiedzę i świadomość uczniów w zakresie szkodliwości sięgania po te substancje. Na terenie szkoły 
realizowane są programy profilaktyczne: "Unplugged", Program Domowych Detektywów "Jaś  
i Małgosia na tropie", " Akademia Puchatka", " Bieg po zdrowie". Szkoła uczestniczy również w 
programie "Fred Goes Net". Realizujemy konkursy, działania innowacyjne oraz akcje służące 
zapobieganiu sięganiu uczniów naszej szkoły po używki.  
W zakresie naszych  potrzeb dotyczących prowadzenia działań profilaktycznych na terenie szkoły w 
zakresie działań profilaktycznych prosimy o: 
1.Sfinansowanie warsztatów dla uczniów prowadzonych przez specjalistę z zewnątrz dotyczących 
radzenia sobie z emocjami - koszt ok.1000 zł. 
2. Sfinansowanie materiałów pozwalających zorganizować akcje profilaktyczne na terenie szkoły - 
koszt ok 600 zł. 
3. Sfinansowanie doposażenie gabinetu psychologa i pedagoga w pomoce dydaktyczne  
i programy multimedialne - koszt ok 1000 zł. 
 
 
                                                                                                                    Dyrektor Szkoły  
 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Skorogoszczy. 
 
    Dane dotyczące kontaktu uczniów z środkami psychoaktywnymi pochodzą z informacji uzyskanych 
od osób trzecich.  
W pobliżu szkoły znajdują się trzy markety spożywcze co może  stanowić o łatwym dostępie uczniów 
do środków psychoaktywnych (alkohol). 

Szkoła prowadzi systemowo zaplanowaną pracę nad budowaniem z uczniami i        rodzicami 
relacji, opartych na wzajemnym zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Współpraca umożliwia zgodne 
działanie szkoły i domu oraz wzmacnia ochronę uczniów przed  zagrożeniami związanymi z używaniem 
substancji psychoaktywnych. W ramach działań    diagnozujących sytuację naszych uczniów, ich 
potrzeb oraz  poziomu poczucia  bezpieczeństwa w szkole,   przeprowadzono badania ankietowe  
w klasach VI-VIII. Wnioski płynące z ankiet pozwalają stwierdzić, że uczniowie pozytywnie oceniają 
atmosferę w szkole oraz wskazują na wysoki poziom bezpieczeństwa oraz zaufania do wychowawców.  
   W szkole realizowane. są cykliczne zajęcia z psychologiem w klasach I-III dotyczące  szeroko pojętej 
profilaktyki uniwersalnej. Jednym z elementów profilaktyki jest edukacja   nastawiona na radzenie sobie 
z emocjami, kształtowanie postawy asertywnej oraz dobrej   komunikacji. Do zadań realizowanych 
przez psychologa w ramach zajęć należy zapoznanie uczniów ze sposobami radzenia sobie z emocjami, 
poznanie zasad konstruktywnej komunikacji, poznanie swoich słabych i mocnych stron,  
a także budowanie poczucia     własnej wartości i   pewności siebie. Zajęcia mają charakter warsztatowy 
z elementami     zabawy.  Zajęcia odbywają się również online. Podobnie jak programy „Domowi 
detektywi” oraz  „Unplugged”. 
   W ramach budowania pozytywnego klimatu w szkole, co stanowi kolejny element   profilaktyki odbył 
się Festiwal Talentów, podczas którego uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje hobby, pasje, 
zainteresowania i talenty na forum szkoły, co w  zdecydowany sposób przełożyło się na wzmocnienie 
poczucia wartości uczniów oraz postrzeganie ich przez rówieśników. 
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     Kolejny element profilaktyki stanowi kształtowanie empatii, w ramach realizacji tego zadania odbył 
się Dzień Życzliwości, który wpisał się w akcję fundacji Gdy Liczy się Czas – Wylosuj Anioła, która 
polegała na wykonaniu kartek dla podopiecznych oddziału  Hematologii, Onkologii i Transplantologii 
Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.” 
       Innym przykładem działań profilaktycznych w naszym środowisku szkolnym jest udział uczniów, 
nauczycieli oraz rodziców w programie Szkoła Pozytywnego Myślenia. Program zakłada wdrożenie w 
szkole mediacji rówieśniczych, a w dalszej perspektywie utworzenie Szkolnego Klubu Mediatora. 
Celem udziału w projekcie jest kształtowanie postaw prospołecznych, kształtowanie odpowiedzialności 
za siebie,  zapobieganie konfliktom wśród uczniów oraz przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej.  
   
 
 

Dyrektor Szkoły 
 
       
 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Łosiowie. 
 
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Łosiowie w roku 2021 zgłasza następujące potrzeby    
    w zakresie profilaktyki: 

1. Szkolenie 2 nauczycieli w zakresie mediacji i negocjacji– koszt ok. 1500zł. 
2. Szkolenie 2 nauczycieli w programie „ Nastolatki” – koszt ok. 600zł. 
3. UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM MÓWIMY STOP!!!- Program zajęć profilaktyczno 

– wychowawczych w Publicznej Szkole Podstawowej w Łosiowie – 4500zł 
 
      Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Łosiowie prowadzi  szeroką działalność 
wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną na rzecz przeciwdziałania pojawieniu się 
zachowań ryzykownych.  Prowadzone są działania, które mają na celu wzmocnienie pozytywnych 
zachowań związanych z nie używaniem substancji psychoaktywnych oraz innych zagrożeń, na które 
narażona jest młodzież w wieku szkolnym. Przeprowadzono zajęcia, mające na celu promowanie 
zdrowego stylu życia psychicznego i fizycznego. Przeprowadzono 3 ewaluacje, których celem była 
ocena czynników ryzyka i czynników chroniących zachowań problemowych/ryzykownych uczniów 
naszej szkoły, a także dynamiki ich rozwoju w ciągu ostatnich dwóch lat szkolnych. Przedmiotem badań 
były cztery grupy zachowań problemowych/ryzykownych uczniów:  

1) przemoc i zachowania agresywne, 

2) wykluczenie społeczne, 

3) używanie substancji psychoaktywnych, 

4) problemy szkolne, bezpieczeństwo psychospołeczne uczniów oraz psychospołeczne  

czynniki chroniące i czynniki ryzyka uwzględniające wpływy rówieśnicze, rodzinne, szkolne, 
środowiskowe i cechy indywidualne.  
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        Działania profilaktyczno – wychowawcze nie zostały w pełni zrealizowane z powodu COVID-19. 
Niektóre działania przeprowadzono w warunkach szkolnych, niektóre w formie zdalnej przez platformę 
Microsoft 365 - Teams lub poprzez indywidualne rozmowy telefoniczne z uczniami i ich rodzicami.  
Działania prowadzone były poprzez: 
- organizację zajęć profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania cyberprzemocy, integracji zespołu 
klasowego, komunikacji interpersonalnej, rozładowaniu agresji, radzenia sobie ze stresem, emocjami, 
- prowadzenie elementów programu ,,Spójrz inaczej‘’ na godzinach wychowawczych, 
- realizację programów profilaktycznych: „Program Domowych Detektywów” i  „Unplugged”, 
- organizację spotkań z policją na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i bezpiecznych ferii oraz 
konsekwencji prawnych nie przestrzegania prawa, 
- stałą współpracę z pielęgniarką szkolną w zakresie ochrony zdrowia, 
- organizację dodatkowych zajęć sportowych z różnych dyscyplin sportowych, wyjazdów na lodowisko, 
celem  tworzenia możliwości uczniom odnalezienia pasji sportowej, 
- organizację kółek zainteresowań w szkole, 
- stworzenie możliwości udziału uczniom w konkursach z różnych dziedzin (recytatorskich, piosenki, 
plastycznych, etc.), 
- wsparcie materialne uczniów o trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, w formie paczek 
żywnościowych z PCK- podczas zdalnego nauczania, 
- prowadzenie pogadanek, warsztatów na temat nie marnowania jedzenia,  propagowanie 
zdrowego, racjonalnego żywienia przy współpracy z Bankiem Żywności, Instytutem Żywności  
i Żywienia, PCK,   
-udział w programach : ,,Owoce i warzywa w szkole’’, ,,Mleko w szkole’’, ,,Żółty talerz”,      „ 
EkoMisja”, ,,Trzymaj formę”, 
- angażowanie uczniów w akcje służące społeczności lokalnej – „Sprzątanie świata”, zbiórka   
makulatury, surowców wtórnych, udział w akcji ,,Szlachetna paczka”, ,,Przytul psisko”,  
- rozwijanie czytelnictwa - ,,Narodowy Program Rozwoju  Czytelnictwa’’ oraz projekty własne. 

     Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Łosiowie nie znajduje się w 
pobliżu sklepów, w których sprzedawany jest alkohol. Na podstawie badań ankietowych można 
stwierdzić, iż zmniejsza się liczba uczniów mająca bezpośredni kontakt z alkoholem, natomiast wzrasta 
liczba uczniów palących papierosy i e-papierosy. 
 
 
 
                                                                                                  

 Dyrektor szkoły 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 

z dnia....................2020 r. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych przyjęty do realizacji na 
2021 rok 

Zadania Formy Realizacji 
Zwiększenie dostępności pomocy                   
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu. 
Udzielanie rodzinom, w których występują 
problemy alkoholowe pomocy                   
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności 
ochrony przed przemocą w rodzinie. 

Finansowanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Lewinie Brzeskim,              
dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin,  w tym 
wynagrodzenia osób zatrudnionych w Punkcie oraz koszty czynszu.                                                                               

Prowadzenie profilaktycznej działalności 
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i 
przeciwdziałania narkomanii. 
Działania na rzecz dożywiania dzieci,               
pozalekcyjne zajęcia sportowe.  

Działania informacyjne i edukacyjne o charakterze profilaktycznym w szkołach , w 
tym szkolenia uczniów, nauczycieli, rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień, 
spektakle profilaktyczne, materiały edukacyjne i inne. 
Dofinansowanie kolonii letnich i półkolonii, zimowisk dla dzieci organizowanych  
na terenie miasta i gminy z programem profilaktycznym w zakresie problemów 
alkoholowych. Wyżywienie dzieci w Świetlicy Terapeutycznej. Wsparcie zajęć 
sportowych organizowanych przez szkoły. 

Wspomaganie działalności instytucji,               
stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

Częściowe finansowanie Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim. 
Szkolenia liderów grup samopomocowych (AA, Al.-anon) i innych osób 
działających na rzecz profilaktyki, współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i 
osobami  działającymi w zakresie profilaktyki, w tym wypoczynku. Materiały 
biurowe, ulotki, broszury, podręczniki, inne wydatki. 

Finansowanie działalności Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Wynagrodzenia za posiedzenia plenarne i pracę w zespołach roboczych, w tym 
Kontrola placówek prowadzących obrót napojami alkoholowymi na terenie  gminy 
Lewin Brzeski, szkolenia członków Gminnej Komisji, badania osób w przedmiocie 
uzależnienia, wywiady środowiskowe. 

Łącznie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w 2021 roku przewiduje się wydatkowanie kwoty 230.000 zł.  zgodnie z planem finansowym jak niżej: 
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w tym rozdział  

Finansowanie zadań gminnego programu na 2021 rok – dział 851 85154 - 
przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 

85153-przeciwdziałanie 
narkomanii 

Umowy zlecenia – Punkty Konsultacyjny w Lewinie Brzeskim, Punkt 
Pomocy Kryzysowej w Brzegu 

22.000 0 

Czynsz – pomieszczenia Punktu Konsultacyjnego w Lewinie Brzeskim. 4.800 0 
Środki na profilaktykę szkolną i pozaszkolną (umowy zlecenia, usługi, 
materiały)  

20.000 5.000 

Wypoczynek dzieci w tym organizowany przez Świetlicę 
Terapeutyczną w Lewinie Brzeskim – usługi transportowe i inne, 
materiały biurowe, wyżywienie, inne materiały (nagrody), wstępy 
na basen, do muzeum  

20.000 0 

Pozalekcyjne zajęcia sportowe –zakup usług i materiałów, umowy 
zlecenia, 

 8.000 

Środki żywności dla dzieci w Świetlicy Terapeutycznej 10.000 0 
Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji, wynagrodzenie za 
wywiady środowiskowe osób uzależnionych 

10.000 0 

Usługi – badania biegłych sądowych 10.000 0 
Usługi – szkolenia liderów grup samopomocowych, członków Gminnej 
Komisji, Policjantów i innych osób związanych z profilaktyką, 
pracowników socjalnych, zakup narkotestów 

4.200 0 

                                                                                                                    
Razem 

101.000 13.000 

Częściowe finansowanie Świetlicy Terapeutycznej 116.000 0 
                                                                                                                 

Razem 
217.000 13.000 

                                                                                                Ogółem 
dział 851 

230.000 

Program jest realizowany przez Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim, Wydział Oświaty  i Spraw 
Społecznych we współpracy z gminnymi placówkami oświatowo-wychowawczymi oraz innymi 
instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy rodzinie.
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Uzasadnienie  

Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zadaniem własnym gminy 
jest podejmowanie działań związanych z problematyką uzależnienia od alkoholu oraz pomocy rodzinom 
dotkniętym skutkami nadużywania alkoholu. Działania te gmina podejmuje w oparciu o roczny Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przed opracowaniem programu należy dokonać 
diagnozy skali i skutków nadużywania alkoholu. Na realizację programu przeznaczone są środki, które gmina 
uzyskuje z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Rok 2020 został 
zdominowany przez stan epidemii COVID-19,co skutkowało wprowadzeniem Ustawy z dnia 2 marca 
2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19,innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W związku 
z koniecznością realizacji obowiązku zachowania dystansu społecznego i związanymi z tym obostrzeniami, 
zmianie uległo funkcjonowanie różnych instytucji i placówek, w tym miejsc pomocy dla osób uzależnionych 
i ich rodzin. W związku z tym, jak wynika z rekomendacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych zaleca się prowadzenie edukacji publicznej w zakresie wpływu stanu epidemii na problemy 
alkoholowe, szczególnie w zakresie ochrony dzieci i dorosłych przed przemocą w rodzinie .Nie można 
zapomnieć również o wpływie izolacji na powstawanie i eskalację problemów alkoholowych wśród wszystkich 
osób pozostających we wspólnym pożyciu. Bardzo istotnym elementem edukacji publicznej jest informowanie 
obywateli o formach pomocy w tym szczególnym okresie oraz poradnictwa psychologicznego, 
pedagogicznego, socjalno-prawnego i narkomani. W związku z powyższym w celu szerszej dostępności 
w zakresie  pomocy rodzinom z problemami alkoholowymi  zasadne jest korzystanie z Punktu Pomocy 
Kryzysowej w Brzegu i nawiązanie porozumienia międzygminnego w roku 2021. 

Diagnoza oraz treści zawarte w programie na rok 2021 opracowane zostały na podstawie informacji ze szkół 
z terenu gminy Lewin Brzeski oraz informacji OPS, Komisariatu Policji, Domu Dziecka w Skorogoszczy, 
Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz Poradni 
Odwykowej w Brzegu. 

W programie uwzględniono następujące zadania: 

- prowadzenie Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych, 

- działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, 

- wsparcie placówek oświatowych w zakresie działań edukacyjnych i profilaktyki uzależnień, 

- finansowanie Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim, 

- finansowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminy obowiązek realizacji zadań w zakresie 
przeciwdziałaniu narkomanii. Działania podejmowane przez gminy w tym zakresie należy realizować 
w ramach uchwalonego przez radę gminy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Ustawa 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa, że program przeciwdziałania 
narkomanii ma być finansowany ze środków,  które gmina uzyskuje z opłat za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, na poziomie 
realizowanym przez gminę, mają podobny charakter jak działania związane z rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych, stąd też zadania przyjęte do realizacji w tych dwóch programach są spojne. 

Od roku 2016 do obydwu wyżej cytowanych ustaw wprowadzono zapisy mówiące o powiązaniu zadań 
w zakresie rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych z celami 
i zadaniami określonymi na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym w Narodowym Programie Zdrowia na 
lata 2016-2020. W Narodowym Programie Zdrowia zwraca się głównie uwagę na edukację zdrowotną 
skierowaną do dzieci, młodzieży, rodziców i grup zawodowych pracujących z dziećmi i młodzieżą, szkolenia 
kadr i programy profilaktyczne zalecane w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych.
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