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Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi w art. 41 ust.1 stanowi, iż prowadzenie działań związanych z profilaktyką i
rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Działania te
ustawa ujmuje w sześciu punktach cytowanego przepisu i należą do nich w szczególności:
1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu,
2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, 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,
5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131
i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej.
Realizacja powyższych zadań prowadzona jest w postaci Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanego corocznie przez Radę Miejską.
Uchwałą Nr XXII/130//2012 z dnia 18 grudnia 2012r. Rada Miejska w Wągrowcu przyjęła do
realizacji Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta
Wągrowca na rok 2013, na wykonanie którego przeznaczone zostały środki finansowe w
kwocie 599 245 zł.
Podobnie zadania gminy wytycza ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29
lipca 2005r., która w art.10 stanowi, iż przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań
własnych gminy i obejmuje:
1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,
2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej,
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a
także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych
programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
4. wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii,
5. pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym
bóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych
osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
Realizacja powyższych zadań prowadzona jest w postaci Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014 przyjętego uchwałą nr V/32/2011 Rady
Miejskiej w Wągrowcu z dnia 24.02.2011r. Na realizację zadań ujętych w tym programie
w roku 2013 przeznaczone zostały środki finansowe w kwocie 20tyś. złotych.
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1. W zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu lub narkotyków oraz zagrożonych uzależnieniem w roku
2013 zrealizowano następujące zadania:
1) Przez cały rok 2013 funkcjonował Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób
Uzależnionych i ich Rodzin, do którego zgłosiło 36 osób z problemem alkoholowym, 16
osób dorosłych - członków rodzin osób z problemem alkoholowym (w tym
współuzależnionych i DDA), 6 ofiar przemocy w rodzinie oraz 2 sprawców przemocy w
rodzinie. Wobec ww. osób osoba dyżurująca podęła niżej wymienione działania:
 rozpoznawanie problemu zgłaszanego przez klienta – 36 osób/ 68 porad,
 prowadzenie interwencji kryzysowej – 18 osób,
 motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w
placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu – 8 osób,
 motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nie uzależnionych do
zmiany szkodliwego wzoru picia – 36 osób,
 udzielanie wsparcia osobom uzależnionym po zakończonym leczeniu odwykowym – 8
osób,
 udzielanie pomocy młodzieży upijającej się oraz ich rodzicom – 6 osób,
 prowadzenie konsultacji w zakresie wsparcia i pomocy dzieciom z rodzin z
problemami alkoholowymi – 16 osób,
 rozpoznawanie zjawiska przemocy, udzielanie konsultacji dla ofiar przemocy - 6
osób,
 motywowanie sprawców przemocy do udziału w programie korekcyjnym/terapii – 2
osoby,
 gromadzenie i przekazywanie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc
specjalistycznej pomocy – 36 osób,
 zgłaszane uzależnienie do hazardu – 2 osoby,
 zgłaszane uzależnienie od leków- 5 osób,
Osoba dyżurująca w roku 2013 pomogła w zawiezieniu 2 osób na oddziały
detoksykacyjne do szpitali w Gnieźnie i Złotowie oraz uczestniczyła razem z innymi 2
osobami w uzgodnieniu terminu terapii w Gnieźnie i Charcicach. Ww. osoby podjęły
leczenie stacjonarne w oddziałach uzależnień. Koszt ww. dyżurów to 7.663zł (koszty
osobowe) plus koszty lokalowe wynajęcia lokalu przy ul. Reja 5.660zł.
2) Dofinansowano udział terapeuty z Poradni Leczenia Uzależnień w Wągrowcu w Studium
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz w stażu klinicznym podnoszącym
kwalifikacje zawodowe terapeuty konieczne do uzyskania certyfikatu specjalisty
psychoterapii uzależnień. Kwota dofinansowania tego zadania wyniosła 3.750zł.
2. Zadanie dotyczące udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub
narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie
realizowane było w roku ubiegłym poprzez następujące działania:
1) Bieżącą, wynikającą ze statutu działalność prowadził Miejski Ośrodek Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu. W związku z tym poniesione
zostały m.in. wydatki na bieżące funkcjonowanie Ośrodka (usługi telekomunikacyjne,
internetowe, zabezpieczenie budynku, wywóz śmieci, dostęp do mediów, przeglądy
okresowe, znaczki i usługi pocztowe, informatyczne, pralnicze i projektowe, naprawy
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bieżące, opłata za trwały zarząd nieruchomością), na które wydatkowano około 25,5tyś.
złotych. Zakupiono materiały do napraw bieżących, materiały biurowe, papierniczo –
piśmiennicze, środki czystości oraz doposażenie Ośrodka na łączną kwotę około 20,7tyś.
złotych. W minionym roku Ośrodek zatrudniał 9 pracowników stałych i 1 na
zastępstwie tj. 4 wychowawców Świetlicy Socjoterapeutycznej, 3 pracowników obsługi
(3/4 etatu), księgową, kierownika, i kierownika zespołu Świetlicy. Łączne nakłady na
zatrudnienie ww. osób to 235 898zł plus pochodne.
2) W zakresie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
roku ubiegłym odbyły się:
- 2 spotkania robocze Komisji w pełnym składzie,
- 17 spotkań zespołu ds. opiniowania wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwolenia
na obrót napojami alkoholowymi. Wymieniony zespół w minionym roku wydał 45 opinii
(44 pozytywnych, 1 negatywna) w przedmiocie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży
napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miejskiej (w 2012r. 77 opinii).
- 9 spotkań zespołu ds. rozpatrywania wniosków o leczenie odwykowe MKRPA, na
których rozpatrzono 140 spraw (132 w 2012r.) osób podejrzewanych o nadużywanie
alkoholu. Celem tych spotkań jest wyjaśnienie zasadności wniosku i zmotywowanie osób
uzależnionych do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego oraz monitorowanie
przebiegu leczenia odwykowego. Art.26 ust.1 pkt. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałania alkoholizmowi daje Komisji RPA uprawnienie do zainicjowania
postępowania sądowego w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w
zakładzie lecznictwa odwykowego (koszt złożenia jednego wniosku do sądu to 40zł.). Art.
24 ww. ustawy uprawnia natomiast Komisję RPA do skierowania na badanie przez
biegłych sądowych, celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. W
roku 2013 sporządzono 53 opinie biegłych sądowych oraz 66 wywiadów
środowiskowych w rodzinach z problemem alkoholowym. Na zadanie to wydatkowano
łącznie 18.332zł.
Sytuację tą obrazuje poniższa tabela:
Rok
Liczba wniosków złożonych do Komisji / liczba postępowań Komisji o
leczenie odwykowe
Liczba wniosków skierowanych przez Komisję do sądu o nałożenie obowiązku
Liczba postępowań umorzonych decyzją Komisji / w tym z powodu zgonu
Liczba osób, które wyraziły zgodę na dobrowolne leczenie odwykowe
Liczba postępowań przekazanych wg właściwości do innej Komisji
Liczba postępowań zawieszonych (pobyt w ZK, zagranicą, inne)
Liczba osób objętych kontrolnymi wywiadami środowiskowymi
Wnioski w toku postępowania

2013
78/74
32
15/2
49
4
1
6
43

członek
MKRPA
uczestniczył
w
spotkaniach
Miejskiego
Zespołu
Interdyscyplinarnego zajmującego się zjawiskiem przemocy domowej.
- komisja dokonała kontroli 21punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na
terenie miasta.
Wynagrodzenia na całoroczną działalność Komisji RPA i jej zespołów zadaniowych
wyniosły 21.060 złotych.
3) Całoroczną działalność prowadziła Świetlica Socjoterapeutyczna dla Dzieci, do której
uczęszczało średnio 45-55 dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy.
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Dzieci podzielono na 5 grup wiekowych – socjoterapeutycznych. Opiekę nad dziećmi
sprawowało czterech wychowawców, jeden psycholog. W związku z prowadzeniem
świetlicy poniesione zostały koszty bieżącego utrzymania i funkcjonowania placówki, jej
doposażenia, oraz zakupu materiałów dydaktycznych i piśmienniczo- papierniczych
(koszty materiałowe wyniosły prawie 9tyś.zł). Dzieci z odległych dzielnic miasta
otrzymały bilety na przejazdy autobusami ZKM do i ze świetlicy (łączny koszt
dojazdów to 1.440zł). Każdego dnia dzieci otrzymywały podwieczorki, których ogólny
koszt na cały rok wyniósł 20.370zł.
Przez cały rok w świetlicy prowadzone były zajęcia stałe:




odrabianie zadań domowych - rozwijanie poczucia obowiązku szkolnego,
wyrównywanie braków w nauce i eliminowanie deficytów rozwojowych u dzieci,
prowadzenie zajęć profilaktyczno - warsztatowych dotyczących środków
uzależniających,
bezpieczeństwa na drodze, zdrowego stylu życia,

prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w zakresie integracji grupy, agresji,
niedostosowania społecznego, mocnych i słabych stron, uczuć, emocji, prawidłowego
funkcjonowania rodziny, a także trudnych sytuacji – jak sobie w nich radzić,

zajęcia sportowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu, wycieczki,

zajęcia z bezpieczeństwa i dbania o zdrowie,

konkursy tematyczne,

spotkania indywidualne wychowanków z psychologiem,

spotkania indywidualne psychologa z rodzicami,

spotkania psychologa z wychowawcami,

zajęcia plastyczne mające na celu dekorację świetlicy,

zajęcia multimedialne,

zajęcia relaksacyjne,

przygotowywanie inscenizacji i programów artystycznych, wystaw,

zajęcia porządkowe na terenie placówki.
W ciągu całego roku odbyło się szereg zajęć o charakterze kulturalno- oświatowym,
profilaktycznym, sportowym i rekreacyjnym takich jak:
PROFILAKTYKA:
 „ Z Pyrkiem bezpieczniej” cykl zajęć.
 Alkohol - kontynuacja programu profilaktycznego „Trzeci elementarz czyli program
Siedmiu kroków”.
 Zajęcia „Wiem jak bezpiecznie zachować się w domu, kiedy nie ma dorosłych”.
 Bezpieczna droga ze szkoły - omówienie zasad komunikacyjnych z uwzględnieniem pory
zimowej.
 Quiz - czy wiem jak zachować się na drodze?
 Sport, ruch, właściwe odżywianie w życiu człowieka.
 Wagary nie są rozwiązaniem - ćwiczymy asertywność.
 Opanowanie i przezwyciężanie złości i agresji.
 Moje zachowania - ocena i analiza zachowań pozytywnych i negatywnych.
 Alkohol - wróg człowieka; pierwszy kontakt z alkoholem na podstawie filmu pt.:
„Dziękuję. Nie piję”.
 Budowanie poczucia własnej wartości i silnej osobowości „Jestem, potrafię, mam”.
 „Myślę, więc jestem rozsądny” - zwalczanie trudnych emocji i eliminowanie
niewłaściwych zachowań.
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„Jestem chory”- poznawanie zasad obchodzenia się z lekarstwami.
Wpływ nikotyny na organizm - projekcja filmu pt.: „Nie palę!”.
Plakat profilaktyczny - Nie palę!.
Narkotykom mówię NIE - warsztaty z wykorzystaniem plansz demonstracyjnych i filmu
pt.: „Nie zamykaj oczu - Narkotyki”.
Plakat profilaktyczny - Narkotykom mówię NIE!.
Bajki terapeutyczne - „Lisek łakomczuszek” - lęk przed kompromitacją spowodowany
łakomstwem młodego człowieka. Jak przeciwstawić się problemowi?
Układamy rebusy dotyczące wpływu palenia papierosów na organizm młodego
człowieka, film pt.: „ Moi najlepsi kumple”.
Agresja - warsztaty z wykorzystaniem plansz demonstracyjnych i filmu pt.: „Nie zamykaj
oczu - Agresja”.
Plakat profilaktyczny - Jak rozładować agresję i złość?
Higiena jamy ustnej - jak dbamy o zdrowy uśmiech? - warsztaty, quiz, plakat.
Palenie - warsztaty z wykorzystaniem plansz demonstracyjnych i filmu pt.: „Nie zamykaj
oczu - Palenie tytoniu”.
Piszemy wiersze o szkodliwości palenia papierosów na nasze organizmy.
Stop Narkotykom! - skutki używania narkotyków i ich najistotniejsze cechy i objawy
zespołu uzależnień.
„Droga ku dorosłości” - dojrzewanie dziewcząt, prelekcja filmu pt.: „Nie zamykaj oczuWpadka”.
Warunki trwałej przyjaźni - przyjaciół wybieraj mądrze, radości i smutki dobrych
przyjaciół.
Konflikty w rodzinie - ankieta, omówienie tematu.
Projekcja filmu pt.: „Rodzina na ringu” – zajęcia warsztatowe na podstawie filmu.
Zwyczaje związane ze świętami Wielkiej Nocy - moje obowiązki domowe w czasie
przedświątecznym i świątecznym.
„Stop przemocy w rodzinie” - definicja, skutki, jak sobie radzić z przemocą domową,
telefony alarmowe.
„Jestem młodym konsumentem” - zapoznanie z prawami rynku, prawami konsumenta,
ważnością czytania etykiet na towarach.
Pokonaj stres - sposoby radzenia sobie ze stresem - relaksacja przy muzyce.
Najtrudniej poznać samego siebie - budowanie poczucia własnej wartości, przy
odnajdywaniu w sobie i innych pozytywnych cech.
Moja rodzina - co bym w niej zmienił, a z czego jestem dumny?
Zasady bezpiecznego zachowania w czasie zabaw na placu zabaw i korzystania z
urządzeń rekreacyjnych.
Zajęcia warsztatowe dotyczące wpływu nikotyny na nasze ciało z zaproszonym gościempsychologiem z PPP.
Jak rozwiązywać konflikty rówieśnicze? - łagodzenie wewnętrznych napięć
emocjonalnych.
Prawdziwy ja - najważniejsze wydarzenia w moim życiu, moje plany i marzenia na
przyszłość.
Integracja grupy - zajęcia warsztatowe „Autostrada do nieba”.
Higiena w życiu codziennym - zasady higieny.
Moja rodzina - formy spędzania czasu wolnego.
Relacje z rodzicami - jak je ułatwić?
Siła tkwi w grupie - pozytywne strony siebie i naszej grupy.
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Oto ja - zajęcia warsztatowe na podstawie plansz demonstracyjnych.
Mój krok w kierunku dorosłości i odpowiedzialności - ponoszenie konsekwencji za swoje
zachowanie.
Alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego - z kim go dzielę?
W drodze do dojrzałości - przywileje i obowiązki dzieci i młodzieży.
Warsztaty pt.: Jak pomagam moim domownikom?, Czy ja mogę liczyć na ich pomoc?
Wędrując ku dorosłości - W co się bawić?, czyli o grach komputerowych - zalety i wady.
Nie złość się! - w jaki sposób można wyrazić emocje?
Wakacje bez alkoholu, wakacje w trzeźwości - zajęcia warsztatowe i plakat
profilaktyczny.
Bezpieczne wakacje - projekcja filmu pt.: „W objęciach sekty”- co to jest manipulacja?
Jak bezpiecznie i zdrowo spędzić wakacje?
Moja rodzina - zajęcia warsztatowe i wykonanie książeczki o rodzinie.
Zasady dobrej komunikacji.
Jaki jestem? - uświadomienie sobie swoich mocnych stron.
Przypomnienie zasad obowiązujących na terenie placówki.
Zajęcia integrujące grupę rówieśniczą - warsztaty, gry i zabawy.
W trosce o zdrowie - piramida zdrowego żywienia, co robię dla siebie aby być w dobrej
formie - rebusy, krzyżówki, plakat.
Autoprezentacja - mój portret - poznawanie siebie, kształtowanie obrazu swojej osoby.
Pomysły na to jak uczuć się szybko, dobrze i bez wysiłku (tworzymy książeczkę).
Ja i moja rodzina - ukazywanie stosunków emocjonalno- społecznych rodziców wobec
dorastających dzieci - rysunek „Mój dom”.
Poznawanie siebie - najpiękniejszy dzień w moim życiu - praca plastyczna przy muzyce
relaksacyjnej.
Optymizm w moim życiu.
Co lubię u innych - odkrywanie możliwości tkwiących w każdym człowieku.
Dlaczego lubię siebie? - moje mocne strony.
Nie pal przy mnie proszę! - edukacja antynikotynowa.
Kryzys tożsamości i samoocena, projekcja filmu pt.: „We własnych oczach”.
Warzywa i owoce - przetwory na zimę - znaczenie witamin dla zdrowia człowieka.
Jestem wzorowym pieszym - bezpieczeństwo na drodze.
Czym dla mnie jest szkoła? dyskusja dotycząca spraw związanych ze szkołą.
Tabela uczuć - kiedy jestem wesoły, kiedy jestem smutny?
Higiena pracy i wypoczynku ucznia w domu - zajęcia warsztatowe.
Nie jesteś sam! - do kogo możesz zadzwonić - telefony alarmowe.
Kodeks dobrego zachowania - savoir vivre - kultura dnia codziennego.
Konflikty są częścią naszego życia - znajdywanie sposobów rozwiązywania konfliktów.
Komputer, Internet – korzyści i zagrożenia.
Szkodliwe skutki hałasu - fizyczne i psychiczne z wykorzystaniem plansz
dydaktycznych.
Bajki terapeutyczne - „Księżycowy domek” - kiedy rodzic nadużywa alkoholu.
Przemoc rówieśnicza - definicja, fakty i mity, do kogo zwrócić się o pomoc? zajęcia przy
użyciu plansz dydaktycznych.
Ludzie którym ufam - uświadomienie sobie jakie zachowania i postawy ludzi budzą
zaufanie.
Rymowanki wrażliwe na tematy kłopotliwe - wiersze terapeutyczne dla dzieci „Intymne
sprawy” - uwrażliwienie na własną intymność - jak jej strzec?
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Nie ufam obcym - uświadomienie niebezpieczeństw mogących wypływać z kontaktów z
osobami obcymi.
Zajęcia integrujące grupę - „Zatańcz ze mną”.
Wpływ reklamy na postawę młodego człowieka.
Dobra komunikacja - zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej, ćwiczenia w
słuchaniu.

KONKURSY, QUIZY, ZAJĘCIA MANUALNE:
 Witamy Nowy Rok - ogólnoświetlicowy konkurs plastyczny.
 Podwodny świat Nemo - konkurs manualny.
 Quiz świetlicowy - Dyscypliny zimowe: sport na wesoło i kolorowo.
 Konkurs walentynkowy - Serduszko pełne snów.
 Małe i duże kobietki - prezent z okazji Dnia Kobiet.
 Konkurs – Dziękuję! Nie palę!
 Wielkanoc z jajkiem w tle.
 Bajki i baśnie polskie - zapoznanie z legendami polskimi- wykonanie ilustracji.
 Zdrowie i ekologia - quizy, krzyżówki, rebusy.
 Edukacja ekologiczna – plakat „Dzień Ziemi”.
 Zajęcia plastyczno - techniczne z wykorzystaniem surowców wtórnych - Kolorowe
zwierzaki.
 Udział w konkursie organizowanym przez Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną - zakładka do książki o treści profilaktycznej „Nie pal przy mnie
proszę”.
 Plakat - Higiena w życiu codziennym.
 Złote rybki dla Mamy - upominek dla mam.
 Nasz dziecięcy świat - konkurs plastyczny.
 Dyplom dla siebie (mój największy sukces tego roku) - praca plastyczna.
 Dary jesieni - wykonanie dekoracji przestrzennej do sal zajęciowych.
 Konkurs ekologiczny - Kocham polską przyrodę.
 Konkurs plastyczny - jesienne drzewo.
 Zajęcia manualne z użyciem produktów zbożowych - Zwierzęta nasi przyjaciele.
 Konkurs wiedzy o świecie współczesnym.
 Tworzymy jesienne strofy - samodzielnie piszemy wiersz.
 Szalone Halloween - konkurs plastyczny.
 Wazon pełen kolorów - wykonanie prac plastycznych z wykorzystaniem darów jesieni.
 Obchodzimy Dzień Pluszowego Misia - konkurs plastyczny: Mój przyjaciel Miś, jak
również zabawy taneczno - ruchowe: Mam ja misia pluszowego.
 Konkurs wiedzy o dobrym zachowaniu - test, plakat.
 Konkurs na ozdobę choinkową.

SPORT:
 Zabawy na śniegu.
 Turniej w ping - ponga.
 Dzień multimedialny - zawody zespołowe w PlayStation, X-box.
 Zawody sprawnościowe - wyścigi rzędów z wykorzystaniem sprzętu sportowego.
 Turniej gry w piłkę nożną.
 Tańce integracyjne przy muzyce „Klanza”.
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Rozgrywki w dwa ognie.
Spacer nad jeziorem, zabawy na plaży ze sprzętem sportowym.

WYJŚCIA ZORGANIZOWANE- IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE:
 Współpraca z MDK w ramach projektu „Ptaszarnia”:
 wyjścia do kina na projekcje filmów pt.: „Hobbit”, „Ralph Demolka”, „Strażnicy
marzeń”, „Tedi i poszukiwacze zaginionego miasta”, „Pinokio”, „Być jak Mozartczyli Amadeusz w podróży”, „Kraina lodu”,
 wyjście do MDK na pokaz iluzjonistyczny w wykonaniu Łukasza Podymskiego,
 udział w cyklicznych warsztatach konstrukcyjno - montażowych w drewnie w MDK:
budowanie i malowanie zabawek z drewna, malowanie według własnego pomysłu
samochodów z drewna, budujemy samolot, moja drewniana choinka,
 udział w zajęciach plastycznych z orgiami.

Wyjścia na basen do Aquaparku w Wągrowcu.( 18.01. i 25.01.2013r.)

Bal karnawałowy w świetlicy (24.01.2013r.)

Wyjścia do kina na seanse filmowe: „Gdzie jest Nemo?”, „Mniam” film przyrodniczy
3D, „Delfin Plum”, „Uratować Mikołaja” .

Dzień Kobiet w świetlicy - wszystkie dziewczynki otrzymały upominek.

Święta Wielkanocne w świetlicy - dnia 28.03.2013r. na terenie świetlicy odbyło się
uroczyste Śniadanie Wielkanocne, do którego dzieci przygotowywały się znacznie
wcześniej: zdobiły świetlicę, przygotowywały stroiki wielkanocne na stoły, poznawały
symbolikę i tradycje związane z Wielkim Tygodniem. Każda z pań zasiadła ze swoją
grupą przy stole pełnym łakoci. Nie zabrakło również miłego akcentu jakim było
wręczenie przez ZAJĄCZKA naszym wychowankom słodkich upominków.

21.05.2013r. na terenie świetlicy odbył się uroczysty Dzień Matki - oprócz
inscenizacji i upominków przygotowanych dla mam, dzieci wraz z mamami wspólnie
bawiły się podczas konkursów i turniejów, a także biesiadowały przy słodkim
poczęstunku.
 Dnia 15.06.2013r. z okazji Dnia Dziecka odbyła się wycieczka autokarowa całej
społeczności świetlicy do FAMILI PARK w Bydgoszczy. Dzieci skorzystały z
kilkugodzinnego programu edukacyjno - rekreacyjnego, który obejmował: interaktywne
zajęcia w Pracowni Profesora Ciekawskiego odkrywające tajemnicze zjawiska z różnych
dziedzin nauki, a także pełen pakiet atrakcji w postaci ścianki wspinaczkowej, kręgli,
wyścigów samochodowych, bitwy na kulki z armatek, zjeżdżalni, labiryntów, trampolin.
Podczas pobytu dzieci otrzymały obiad, a także słodki poczęstunek.
 Uczestnictwo w gali rozdania nagród w konkursie Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej „Nie pal przy mnie proszę”.
 Uroczyste pożegnanie najstarszych dzieci - absolwentów gimnazjum odchodzących ze
świetlicy (24.06.2013r.).
 Dzień Chłopca w placówce - wszyscy chłopcy otrzymali upominek oraz kartkę z
życzeniami od koleżanek i wychowawczyń.
 Wycieczka do parku po dary jesieni.
 Wieczory wróżb i przepowiedni - Andrzejki w świetlicy (28.11.i 29.11.2013r.).
 Mikołajki w świetlicy - słodkie upominki dla wychowanków, zapoznanie dzieci z
legendą o Św. Mikołaju, wyjście do kina na film pt.: „Uratować Mikołaja”.
 W dniu 19.12.2013r. cała społeczność świetlicy spotkała się by w podniosłym nastroju
uczcić nadchodzące Święta Bożego Narodzenia. Dzieci pod opieką wychowawców
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przygotowały jasełka, które wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój. Była stajenka
ze Świętą Rodziną, pastuszkowie, aniołowie zwiastujący narodziny Dzieciątka oraz chór,
który śpiewem kolęd uświetnił przedstawienie. Jak nakazuje tradycja wszyscy przełamali
się opłatkiem i złożyli sobie życzenia, po których zasiedli do zastawionego słodkościami
wigilijnego stołu. Wielką radość sprawiło dzieciom pojawienie się Gwiazdora, który
każdemu wręczył wspaniałe prezenty. Całej uroczystości towarzyszyła niepowtarzalna
atmosfera.
Koszt usług zewnętrznych realizowanych dla uczestników zajęć w Świetlicy
Socjoterapeutycznej (bilety wstępu do kina, na basen, wycieczki) wyniósł niespełna 3,4tyś.
złotych.
WAKACJE LETNIE
Podczas wakacji letnich dzieci ze świetlicy wyjechały na dziesięciodniową kolonię
socjoterapeutyczną do Mrzeżyna w terminie od 21.07. do 31.07.2013r. organizowaną przez
Usługi Turystyczne Galant z siedzibą w Szczecinie. Wyjechało 38 dzieci. Podczas
wypoczynku realizowany był program zajęć socjoterapeutycznych oraz program rekreacyjny.
Łączny koszt kolonii to 27.056złotych.
Oprócz kolonii świetlica prowadziła akcję pod hasłem „Ze świetlicą jeszcze cieplej”.
Tegorocznym tematem cyklu zajęć były „Podróże po Europie”. Wychowawcy zadbali aby
dzieci uczestniczące w zajęciach poznały historię, tradycje, zabytki i ciekawostki związane z
wieloma krajami Europy - członkami Unii Europejskiej. Nie zabrakło quizów, krzyżówek,
zajęć plastycznych, konkurencji sprawnościowych i zawodów sportowych podczas których
dzieci mogły wykazać się umiejętnościami zdrowej rywalizacji oraz współpracy zespołowej.
Uwieńczeniem wakacyjnych zmagań było wręczenie nagród uczestnikom.
W roku 2013 psycholog w Świetlicy Socjoterapeutycznej pracował dwa razy w tygodniu
(środa, czwartek) w godzinach od 16.00-18.00, z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych.
Przeprowadzono w tym czasie:

diagnoz psychologicznych - 7,

rozmów konsultacyjno – terapeutycznych 58,

rozmów mediacyjnych - 21,

spotkań z absolwentami o charakterze
konsultacji - 5,

ćwiczeń relaksacyjnych - 11.
Na bieżąco oraz w czasie dodatkowych spotkań psycholog konsultował sytuacje dzieci i
formy pracy wychowawczej z opiekunami grup. W razie potrzeby psycholog konsultował z
pedagogami szkolnymi, kuratorami oraz udzielał opinii dotyczących wychowanków
świetlicy. Koszt dyżurów psychologa to 6.580 złotych.
4) W MOPiRPA w każdą środę odbywał się popołudniowy, dwugodzinny dyżur w Punkcie
Konsultacyjno-Informacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Z porad osób
dyżurujących skorzystały 59 osób (38 osobiście i 21 telefonicznie). Udzielane konsultacje i
porady dotyczyły: informacji o zakresie działania punktu i kompetencjach osób
dyżurujących, edukacji na temat przemocy domowej i sposobów radzenia sobie z nią
prowadzenia rozmów wspierających, procedury kierowania na leczenie odwykowe,
pomocy w sporządzeniu pism do instytucji, informacji o działalności Grupy Al-Anon,
zachęcania osób z problemami społecznymi do skorzystania z oferty MOPiRPA, zasad
płacenia i egzekucji alimentów, upowszechniania materiałów edukacyjnych, procedury „
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Niebieskiej Karty”, działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy,
informacji o lokalnych instytucjach zajmujących się rozwiązywaniem problemów
społecznych, informacji o krajowych instytucjach zajmujących się rozwiązywaniem
problemów społecznych. Koszt ww. dyżurów to niespełna 4 tyś. złotych.
5) Dyżury w ramach Poradni Kryzysowej w MOPiRPA odbywały się przez osiem miesięcy
2013r. w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca. Łącznie odbyło się 17
dwugodzinnych dyżurów, podczas których udzielano pomocy 29 osobom (młodzieży i
rodzicom), w tym 18 bezpośrednio i 11 telefonicznie. Udzielano porad i wsparcia
pedagogicznego osobom w sytuacjach kryzysowych wynikających z sytuacji rodzinnej, z
sytuacji szkolnej -niepowodzenia edukacyjne i problemy wychowawcze z powodu
trudności adaptacyjnych związanych ze zmianą środowiska edukacyjnego. Udzielano
konsultacji i porad wspomagających umiejętności wychowawcze rodziców dotyczących
zaspakajania potrzeb psychofizycznych stosownie do poziomu rozwoju i etapu
edukacyjnego, szczególnie dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(dzieci z zespołem ADHD, upośledzone umysłowo i ze specyficznymi trudnościami w
uczeniu się). Przekazywano materiały (broszury, ulotki) profilaktyczno-edukacyjne z
obszaru przeciwdziałania przemocy domowej i współuzależnienia. Przekierowano osoby
wymagające specjalistycznej pomocy prawnej na dyżur prawnika do PCPR w Wągrowcu.
Koszt dyżurów w ww. Poradni wyniósł około 1,5tyś. złotych.
6) W siedzibie MOPiRPA odbywał się cotygodniowy dwugodzinny dyżur specjalisty –
psychologa. Obejmował on pierwszą interwencję, konsultacje, porady oraz podstawową
pomoc w zakresie instytucjonalnym i prawnym w sprawach dotyczących przeciwdziałania
narkomani, uzależnień i współwystępujących z tymi zagadnieniami trudnościami o
charakterze emocjonalnym i społecznym. W omawianym okresie odbyło się 39 dyżurów, z
których skorzystało 55 osób (48 dorosłych, 7 młodzież). W przypadku 17 osób były to
wizyty i konsultacje kilkukrotne.
Sprawy poruszane w punkcie konsultacyjnym dotyczyły:
 zgłoszeń rodziców dotyczących uzależnień ich dzieci – 21,
 porad i konsultacji dla członków rodzin osób uzależnionych – 17,
 osobistych porad dla osób uzależnionych – 9,
 trudności emocjonalnych i wychowawczych z dziećmi i młodzieżą nie
związanych z narkomanią lub innymi typami uzależnień – 8.
W roku 2013 w kwestii kontaktów i ewentualnego uzależnienia (stwierdzonego, leczonego
lub podejrzeń) odnotowano deklarowane kontakty z następującymi substancjami
psychoaktywnymi: marihuana, amfetamina, leki i pochodne leków, alkohol. W stosunku
do lat poprzednich (2011,2012) zauważa się zwiększenie zgłoszeń dotyczących
uzależnienia od alkoholu oraz od gier hazardowych. Na podobnym poziomie pozostaje
częstotliwość zgłoszeń dotyczących marihuany oraz nadużywania i uzależnienia od leków
i innych tzw. twardych narkotyków. W opisywanym okresie więcej było zgłoszeń osób
będących członkami rodzin osób uzależnionych. W przypadku zgłoszeń nie związanych z
narkomanią lub z innymi typami uzależnień przeważały kwestie samookaleczeń wśród
młodzieży i problemów wychowawczych z dziećmi, zgłaszanych przez ich rodziców.
Koszt dyżurów w ww. punkcie wyniósł 3,6tyś.złotych.
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3. Kolejnym zadaniem ujętym w obu programach jest prowadzenie profilaktycznej
działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. W ramach wymienionego punktu
zrealizowane zostały, w szczególności następujące zadania:
1) W pierwszym półroczu 2013r. w Gimnazjum Nr 1 realizowany był Program
Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających przez Uczniów „Unplugged”,
który opracowany został w ramach międzynarodowego programu EU-Drug Abuse
Prevention (EU DAP) finansowanego przez Komisję Europejską. Program Unplugged jest
szkolnym programem profilaktyki uniwersalnej adresowanym do młodzieży w wieku 1214 lat. Celem tego programu jest ograniczenie inicjowania używania substancji
psychoaktywnych – tytoniu, alkoholu, narkotyków oraz ograniczenie rozwoju
intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania eksperymentalnego do fazy
używania problemowego. W programie udział wzięli uczniowie jednej klasy gimnazjum
(15 osób). Koszt realizacji 600zł.
2) Udzielono wsparcia Gimnazjum Miejskiemu w realizacji szkolnego programu
profilaktycznego poprzez dofinansowanie realizacji projektu profilaktycznego dla
uczniów szkoły zaprezentowanego w marcu 2013r. w sali kina MDK przez zespół
muzyczny „Na ostatnią chwilę”. To autorski program profilaktyczny Piotra
Łukaszewskiego zawierający treści antyalkoholowe, antynarkotykowe, problematykę
przemocy w rodzinie i dopalaczy. Natomiast w październiku 2013r. odbyły się warsztaty
profilaktyczne pt.: „Akademia zdrowej prawdy”. Zajęcia poprowadził Andrzej Piaseckimuzyk i autor programów profilaktyki uzależnień, znany wągrowieckiej młodzieży z
cieszących się zainteresowaniem programów realizowanych wiosną 2013r. i w latach
ubiegłych. Warsztaty umożliwiły uczniom indywidualne spotkanie z problematyką
alkoholizmu i narkomanii. Ważną rolę w warsztatach odgrywała interakcja oraz
możliwość pracy w małych grupach. Ogółem w obu projektach uczestniczyło około 560
uczniów Gimnazjum Nr 1. Koszt ww. przedsięwzięć wyniósł 3.700zł.
3) W lutym 2013r. młodzież klas drugich i trzecich Gimnazjum Miejskiego (około 200
uczniów) uczestniczyła w MDK w spektaklu profilaktycznym pt.: „Wspomnienia
Narkomanki” zrealizowanym w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii. Koszt realizacji zadania 2 tyś.zł.
4) Zakupiono i przekazano nieodpłatnie na rzecz Gimnazjum Nr 1 pakiet 7 filmów
profilaktyczno - edukacyjnych na płytach DVD pt.: „Nie zamykaj oczu” dotyczący
uzależnień i innych zagrożeń społecznych skierowany do nauczycieli i pedagogów z
przeznaczeniem do wykorzystania na lekcjach dla młodzieży i rodziców. Koszt zakupu
pakietu wyniósł 450zł.
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5) We wrześniu i październiku ubiegłego roku MOPiRPA zorganizował trzy 8-godzinne
szkolenia warsztatowe rad pedagogicznych wągrowieckich szkół z zakresu „Budowania
strategii pomocy dziecku z problemami w zachowaniu”. W szkoleniach tych udział
wzięło ogółem 60 nauczycieli z SP3, SP4 i Gimnazjum Nr 1. Podobne dwudniowe
szkolenie warsztatowe dla osób działających w systemie edukacji jako szkolni specjaliści
oraz dla specjalistów zewnętrznych – pracowników placówek zajmujących się pomocą
dziecku i rodzinie z panią Aleksandrą Karasowską odbyło się w Ośrodku we wrześniu
ubiegłego roku i uczestniczyło w nim 20 specjalistów. Celem powyższych szkoleń było
rozwijanie kompetencji w zakresie pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia
zachowania oraz umiejętności współpracy ze środowiskiem szkolnym w rozwiązywaniu
problemów takich uczniów. Uczestnicy zapoznali się z konkretnymi metodami diagnozy
sytuacji dziecka oraz budowania dla niego strategii korygujących. Łączny koszt ww.
szkoleń to 7.314zł.
6) W dniach 15-16 listopada 2013r. w odpowiedzi na prośbę zgłoszona przez nauczycieli
Gimnazjum Nr 1 MOPIRPA zorganizował warsztaty dla 29 nauczycieli tej szkoły
dotyczące „Motywowania uczniów do nauki - Założenia Dialogu Motywującego”.
Wykład i warsztaty przeprowadził zespół Akademii Motywacji i Zmian z Warszawy.
Treścią warsztatu była praca z dziećmi i młodzieżą mało zmotywowaną do podjęcia
zmiany. Przedstawiono nowatorską metodę wyzwalania wzmacniania motywacji, która
pozwala odkryć u dzieci ich wewnętrzną motywację i uczyć ich korzystania z własnego
potencjału. Uczestnicy zapoznali się z podstawowymi zasadami Dialogu Motywującego.
Koszt warsztatów wyniósł 6.141zł.
7) W listopadzie 2013r. w Ośrodku odbyło się szkolenie na temat „FAS - Alkoholowy
Zespół Płodowy” dla grupy 17 osób pracujących z rodzinami i dziećmi z rodzin
dysfunkcyjnych (pracownicy MOPiRPA, MOPS, PCPR, członkowi MKRPA, kuratorzy
sądowi, policjanci). Szkolenie to zorganizowane zostało przy współpracy ze
Stowarzyszeniem Dom Trzeźwości z Poznania, a udział w kosztach szkolenia jaki pokrył
MOPiRPA wyniósł 340zł.
8) Kolejnym przedsięwzięciem realizowanym we współpracy ze w Stowarzyszeniem Dom
Trzeźwości z Poznania było zorganizowanie warsztatów z psychologiem Romanem
Pomianowskim nt. „Wszyscy jesteśmy zadłużeni. Psychologia zadłużenia w praktyce”.
Pierwsze szkolenie odbyło się w dniu 16 grudnia 2013r. w MOPS, a uczestniczyło w nim
ogółem 21 osób (pracownicy MOPS, MOPiRPA, członkowie MKRPA). Kolejne
szkolenie odbyło się 17 grudnia i udział w nim wzięło 12 osób z rodzin dotkniętych
problemem uzależnień. Warsztaty te zorganizowane zostały nakładem finansowym
poniesionym przez ww. Stowarzyszenie.
9) Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczyli
w czterodniowych szkoleniach pt.: „Komisje RPA – prawne i praktyczne aspekty
działania” oraz „Praca KRPA oraz służb pomocowych w przeciwdziałaniu
uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie”. Koszt uczestnictwa 3.560zł.
10) W listopadzie ubiegłego roku przeprowadzona została na zlecenie MOPiRPA Diagnoza
problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla miasta Wągrowca.
Opracowanie autorstwa Pana Macieja Mroczka z Agencji Badań Społecznych i
Marketingowych w Łodzi dostępne jest na stronie internetowej Ośrodka www.mopirpawagrowiec.pl. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 4.425zł.
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11) W ramach działalności edukacyjno-profilaktycznej MOPiRPA w okresie wakacji letnich
opublikował na łamach dwóch wągrowieckich tygodników „Wakacyjną Polisę
Trzeźwości” tj. półstronicowy artykuł profilaktyczny zawierający zbiór informacji i zasad
dla młodzieży i rodziców, których przestrzeganie chroni młodych ludzi przed
negatywnymi następstwami picia alkoholu (koszt 1.315zł.). Natomiast w okresie
pierwszego półrocza MOPiRPA uczestniczył w wydawaniu Biuletynu Informacyjnego
„Młode Miasto”, w którym publikowane były m.in. materiały dotyczące profilaktyki
uzależnień. W ramach umowy partnerskiej zawartej w tym zakresie z MDK publikowane
były także informacje o Ośrodku na biletach do kina oraz spoty profilaktyczne przed
niektórymi emisjami filmów. (koszt 1.500zł).
12) W ramach edukacji publicznej z zakresu uzależnień nawiązano współpracę z KPP w
Wągrowcu w zakresie działań wspierających trzeźwość wśród kierowców. W tym celu
zakupiono i przekazano materiały profilaktyczne dla kierowców, które zostały wręczone
kierowcom podczas kontroli drogowych zorganizowanych w maju ubiegłego roku z
okazji Ogólnopolskiego Dnia Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
13) W ramach działalności edukacyjnej prowadzonej wśród nauczycieli i pedagogów przez
cały rok przekazywano nieodpłatnie do szkół podstawowych i gimnazjum oraz do
Świetlicy Socjoterapeutycznej dla Dzieci miesięcznik „Remedium” dotyczący
profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia.
14) Przez cały rok MOPiRPA prowadził działania informacyjne wśród osób zgłaszających
fakt nadużywania alkoholu przez któregoś z członków rodziny lub znajomego poprzez
informowanie o procedurze składania wniosków o leczenie odwykowe oraz przekazując
zakupione w tym celu materiały informacyjne. (koszt zakupu materiałów edukacyjnoprofilaktycznych na zadania opisane w pkt 12-14 wyniósł niespełna 2,3tyś.zł).
15) W pierwszych dniach 2013r. MOPiRPA przekazał do Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Wągrowcu 118 nowych książek (także w wersji audiobooków) o wartości ponad 3 tys.
złotych dotyczących problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie, które zakupiono na
koniec roku poprzedniego. Są to zarówno fachowe poradniki skierowane do osób
pomagających uzależnionym i członkom ich rodzin, programy profilaktyczne
przeznaczone do realizacji wśród uczniów, bibliografia dla studentów i pragnących
zgłębiać wiedzę na temat uzależnień jak i literatura dla osób uzależnionych,
współuzależnionych w tym liczne pozycje dla DDA.

Poniżej przedstawione są zadanie realizowane w ramach programów samodzielnie przez
niektóre placówki oświatowe i MOPS:

Nazwa jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa nr 2
Osoba sporządzająca informację:

Ewa Konowalska - pedagog

Zadanie z krótkim opisem:

Liczba uczestników
uczniowie
nauczyciele
rodzice
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1. Szkolne programy profilaktyczne dotyczące używania substancji
psychoaktywnych:

503

21

142

92

5

64

-

1

-

Zadania profilaktyczne zrealizowane w kl. 0-III:
- realizacja programu Moje dziecko idzie do szkoły w kl. 0.
- realizacja elementów programu profilaktyczno-wychowawczego
Cukierki.
- realizacja programu profilaktycznego Nie pal przy mnie proszę kl. I-III.
- spotkania adaptacyjne dla rodziców przyszłych klas pierwszych Jak
uniknąć stresu przez uczniów rozpoczynających naukę szkolną.
Zadania profilaktyczne zrealizowane w kl. IV-VI:
- pogadanki dla rodziców uczniów kl. IV-VI z udziałem pedagoga
szkolnego, policji i psychologa w ramach programu profilaktycznego
Bezpieczna szkoła.
- konkurs dla kl. V Palić czy nie palić- oto jest pytanie.
- realizacja programu profilaktycznego Znajdź właściwe rozwiązanie dla
kl. IV-VI.
- realizacja programu profilaktycznego dla kl. VI Trzeci elementarz, czyli
program siedmiu kroków.
2. Inne szkolne programy profilaktyczne albo dotyczące innych
zachowań problemowych:
- Program profilaktyczny- „Jak radzić sobie ze stresem i agresją”
3. Szkolenia z obszaru profilaktyki uzależnień lub innych zachowań
dysfunkcyjnych:
- Szkolenie „Budowanie strategii dla ucznia przejawiającego zaburzenia
zachowania”- organizowane dla pedagoga szkolnego i wychowawców.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa nr 3
Osoba sporządzająca informację:

Robert Kubicki – pedagog

Zadanie z krótkim opisem:
1. Szkolne programy profilaktyczne dotyczące używania substancji
psychoaktywnych:

Liczba uczestników
uczniowie
nauczyciele
rodzice

33

2

0

-
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-

- Program profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie”
2. Szkolenia z obszaru profilaktyki uzależnień lub innych zachowań
dysfunkcyjnych:
- Udział w szkoleniu „Budowanie strategii pomocy dziecku z problemami
w zachowaniu”.
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Nazwa jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa nr 4
Osoba sporządzająca informację:

Magdalena Bętkowska - pedagog

Zadanie z krótkim opisem:
1. Szkolne programy profilaktyczne dotyczące używania substancji
psychoaktywnych:

Liczba uczestników
uczniowie
nauczyciele
rodzice

600

45

150

-
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-

- Program profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie”,
- Program „Nie pal przy mnie proszę”,
- Realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego „Z Pyrkiem
Bezpieczniej”,
- „Trzymaj formę”
- „Warzywno-owocowy zawrót głowy”

- „Wiewiórka przyjaciółka Kuby i Oli”,
2. Szkolenia z obszaru profilaktyki uzależnień lub innych zachowań
dysfunkcyjnych:
- Udział w szkoleniu „Budowanie strategii pomocy dziecku z problemami
w zachowaniu”.

Nazwa jednostki organizacyjnej: Gimnazjum Nr 1 (Miejskie)
Osoba sporządzająca informację:

Barbara Nowak - pedagog

Zadanie z krótkim opisem:

Liczba uczestników
uczniowie nauczyciele
rodzice

1) Szkolne programy profilaktyczne dotyczące używania substancji
psychoaktywnych:
- Program profilaktyki palenia tytoniu „ Znajdź właściwe rozwiązanie” –
realizacja podczas godzin wychowawczych w klasach pierwszych.
- Trzeci elementarz – czyli program 7-kroków

208

10

-

2) Inne szkolne programy profilaktyczne albo dotyczące innych
zachowań problemowych:
- Realizacja programu „Bądź odpowiedzialny – wychowanie do
odpowiedzialności i partnerstwa w rodzinie.”
- Warsztaty dla Młodzieżowych Liderów Zdrowia
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3) Inne działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży:

642

- broszury i ulotki dla uczniów „nie piję bo tak”, „Alkohol a zdrowie”,
„Nie bo tak”,
- Prelekcja zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
oraz Stowarzyszenie Amazonek Wągrowieckich. Wykład dr n. med.
Dariusz Godlewskiego - dyrektora Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii
(dla wszystkich dziewcząt w Gimnazjum),
- zajęcia profilaktyczne w MDK „Spożywanie alkoholu i środków
odurzających przez młodocianych”- klasy 1e,2e,2h.
- dzięki sfinansowaniu przez MOPiRPA uczniowie Gimnazjum wzięli
udział w spektaklu „Pamiętnik narkomanki”, oraz w programie „Na
ostatnią chwilę”,
- wychowawcy klas podczas zajęć wychowawczych korzystali z filmów
profilaktycznych „Lekcje przestrogi, „Nie zamykaj oczu”, „W sieci.tv”,
„Zaplątani w sieci”- poruszające problematykę uzależnień, agresji,
bezpieczeństwa w Internecie sextingu. (zakup sfinansowany przez
MOPiRPA),

4) Programy i przedsięwzięcia profilaktyczne opracowane i realizowane
przez młodzież skierowane do grup rówieśniczych:
- wykonywanie tematycznych gazetek ściennych w klasach i świetlicy
szkolnej: Dzień walki z AIDS, Dzień Trzeźwości, Światowy Dzień bez
Papierosa,
- zagospodarowanie gablot na korytarzach szkolnych informacjami z
dziedziny profilaktyki,

5) Inne działania profilaktyczne:
- wystawa prac uczniowskich „Nałogom STOP”,
- dyskoteki bezalkoholowe (3),
- przekazanie na zebraniach z rodzicami broszur o tematyce: dopalacze,
e-papieros, alkohol i cyberprzemoc.

6) Szkolenia z obszaru profilaktyki uzależnień lub innych zachowań
dysfunkcyjnych:
- Szkolenie dla wychowawców „Budowanie strategii pracy z dzieckiem
przejawiającym zaburzenia zachowania”,
- „Motywowanie uczniów do nauki. Założenia Dialogu Motywującego”.

23
30

Nazwa jednostki organizacyjnej: I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu
Osoba sporządzająca informację:

Cezary Szypulski - dyrektor

Zadanie z krótkim opisem:

Liczba uczestników
uczniowie
nauczyciele
rodzice

1. Inne szkolne programy profilaktyczne albo dotyczące innych
zachowań problemowych:
- realizacja zagadnień dotyczących przeciwdziałaniu uzależnieniom i
przemocy w ramach godzin wychowawczych zgodnie z Programem
Wychowawczym szkoły i Szkolnym Programem Profilaktyki

17 klas
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- wykorzystanie filmów edukacyjno - profilaktycznych

2. Inne działania profilaktyczne podejmowane w placówce skierowane do
dzieci i młodzieży w 2013 roku:

196

- Spektakl teatru ,,Kurtyna’’ z Krakowa pt. ,,Światełko w tunelu’’
(alkoholizm) oraz ,,Niebezpieczna gra’’ (narkomania).
- Spotkania warsztatowe dla uczniów z psychologiem (radzenie sobie z
negatywnymi emocjami, zapobieganie agresji).
Nazwa jednostki organizacyjnej: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
Osoba sporządzająca informację:

Iwona Grochulska - pedagog

Zadanie z krótkim opisem:

Liczba uczestników
uczniowie nauczyciele
rodzice

1) Szkolne programy profilaktyczne dotyczące używania substancji
psychoaktywnych:
- Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki w zakresie alkoholizmu,
narkomanii, nikotynizmu i przemocy.

ok.990

2) Inne działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży:
- V edycja konkursu „Młodość kontra HIV” na prezentację
multimedialną,
- publikacja o zrachowaniach ryzykownych prowadzących do AIDS
zamieszczona na stronie internetowej szkoły „W poszukiwaniu
miłości…”,
- Powiatowy Konkurs Plastyczny na zakładkę do książki symbolizującą
walkę z narkotykami,
- spektakl profilaktyczny „Światełko w tunelu” Teatru Kurtyna z
Krakowa,
- realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki Młodzieżowych Liderów
Zdrowia „Młodość – Życie Bez Ryzyka”,
- ogólnoszkolna akcja profilaktyczna związana z obchodami Dnia bez
Papierosa,
- ogólnoszkolna akcja profilaktyczna związana z obchodami Światowego
Dnia AIDS,
- spotkanie prokuratora i sędziego rodzinnego z młodzieżą klas II
technikum

7

15
135
120

160

3) Szkolenia z obszaru profilaktyki uzależnień lub innych zachowań
dysfunkcyjnych:
- prelekcja kuratora zawodowego Pionu dla Dorosłych Sądu
Rejonowego w Wągrowcu, Krzysztofa Drewicza „Kryzys wartości – nowe
wyzwania, nowe zagrożenia” dla rodziców uczniów klas pierwszych
- udział pedagoga szkolnego w szkoleniu na temat zachowań
dysfunkcyjnych, trudności wychowawczych, zaburzeń zachowania.

340

1

18

Nazwa jednostki organizacyjnej: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
Osoba sporządzająca informację:

Urszula Francuziak - pedagog

Zadanie z krótkim opisem:

Liczba uczestników
uczniowie nauczyciele
rodzice

1) Szkolne programy profilaktyczne dotyczące używania substancji
psychoaktywnych:
w LO mamy profil o nazwie Bezpieczeństwo Publiczne- ok. 100 uczniów
uczy się w tym profilu; w ramach przedmiotu Bezpieczeństwo publiczne
uczniowie ci nabywają wiedzę związaną z ratownictwem medycznym,
technikami samoobrony, postępowaniem w różnych poważnych
zdarzeniach itd. Nasza szkoła podpisała porozumienie m. in. z : ZOZ,
Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, Strażą Miejską w Wągrowcu,
Inspektorem
Nadzoru
Budowlanego,
lekarzem
weterynarii,
Nadleśnictwem Durowo.

100

12

-

Cała
szkoła

Cała rada
pedagogiczna

2) Inne szkolne programy profilaktyczne albo dotyczące innych



3)








zachowań problemowych:
Warto wspomnieć, że w naszej szkole dobieramy profile do
zainteresowań uczniów. Rozwijając swoje hobby młodzież nie musi
szukać „ środków zastępczych”.
Braliśmy również udział w kampanii „Drugie życie” –
zorganizowaliśmy m. in. marsz młodzieży, szkolny konkurs na plakat,
spotkanie z dr. M. Głydą oraz w projekcie- „ Mam haka na raka”- a w
nim spotkania ze specjalistą, spotkania z dziećmi na temat zdrowego
odżywiania itd.
Programy i przedsięwzięcia profilaktyczne opracowane i realizowane
przez młodzież skierowane do grup rówieśniczych:
Organizacja Dnia Ptaków,
Akcje charytatywne wspierające uczniów naszej szkoły np.
kawiarenki,
Rozwój wśród młodzieży akcji „ Honorowe krwiodawstwo”
Udział uczniów w projekcie „Lepsza szkoła”
Organizacja warsztatów „Przygoda z fizyką” dla uczniów klas I-III
Szkoły Podstawowej w Damasławku i Wągrowcu
Udział w organizacji „The Bear Theatre”
organizacja DNIA HOTELARZA.

Organizacja zajęć pozalekcyjnych:
 zajęcia z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce,
 kółko chemiczne,
 udział w projektach unijnych,
 praca z maturzystami,
 kółko przyrodnicze,
 opieka nad prowadzeniem szkolnej strony WWW,
 grupa taneczna „MOVE”,
 szkolne koło geograficzne,
 kółko ekonomiczne,
 kółko fizyczne,
 koła sportowe.
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Działalność szkolnego koła wolontariatu „CORCULUM"
 udział w "Żonkilowych Polach Nadziei",
 udział młodzieży w ogólnopolskiej kampanii "Hospicjum to też
życie",
 wyjazd do domu dziecka w Kołdrąbiu,
 zorganizowanie Dnia Dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym w Wągrowcu,
 akcje charytatywne- Dla Dominika, ucznia kl. I zmagającego się z
nowotworem
 akcja "Świąteczna paczka" oraz kiermasz świąteczny.
 W 20013 roku obchodziliśmy 10- LECIE WOLONTARIATU!
 Pomoc dla MOPS w wydawaniu żywności- klasy mundurowe.
Działalność na rzecz środowiska lokalnego:
 bieg dookoła jeziora Durowskiego - raz w miesiącu,
 organizator IV Środowiskowego Spotkania Nauczycieli Języków
Obcych,
 działania Zespołu Tanecznego "Fantasy dance” i „ Move” na rzecz
szkoły i miasta,
 współpraca z instytucjami: PSP, KPP, Sanepid, Straż Miejska,
Kuratorzy Sądowi, MDK, PCPR, MOPS i innymi,
 organizator I „ Powiatowej Gwiazdki”,
 współpraca z pracodawcami w ramach praktyk zawodowych,
 współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną oraz Powiatową
Biblioteką,
 współpraca z MDK w Wągrowcu.
Współpraca z rodzicami:
We wrześniu 20013 roku powstała w naszej szkole Akademia Rodzica, a
w ramach akademii: spotkanie na temat „ Jak być dobrym rodzicem”;
koncert kolęd zorganizowany przez uczniów i nauczycieli; spotkanie z
dietetykiem.

4) Szkolenia z obszaru profilaktyki uzależnień lub innych zachowań



dysfunkcyjnych:
Udział w szkoleniu Trener zmian, Akademia Trenerów, Budowanie
strategii pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania.
Elementy poradnictwa, doradztwa znajdowały swoje miejsce na
każdej z rad pedagogicznych. Dla przykładu "tworzenie nowych form
pomocy psychologiczno - pedagogicznej".

Nazwa jednostki organizacyjnej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba sporządzająca informację:

Krzysztof Majorczyk - specjalista pracy socjalnej
Radosław Bugaj – pracownik socjalny
Zadanie z krótkim opisem:
Liczba uczestników
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1. Działania w celu zwiększenia liczby osób uzależnionych od alkoholu
podejmujących leczenie odwykowe: informowanie, motywowanie i
zobowiązywanie uzależnionych klientów pomocy społecznej.

123 osoby

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej: informowanie, doradztwo, wspieranie.

67 rodzin (247 osób)

3. Udzielanie pomocy finansowej rodzinom i osobom samotnym z
problemami alkoholowymi (uzależnienie od alkoholu, nadużywanie i picie
szkodliwe). Kwota ogółem udzielonej pomocy 821.630,49zł.

193 środowiska
(373 osoby, 80 dzieci)

4. Udział pracowników MOPS w szkoleniu „FAS Alkoholowy Zespół Płodowy”.

5 osób

4. W ramach wspomagania działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób
fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii zrealizowano
niżej wymienione zadania:
1) Udzielono wsparcia lokalnym grupom samopomocowym w postaci nieodpłatnego
udostępniania lokalu na mityngi AA i Al-anon. Do końca 2013r. udostępniany był lokal
przy ul. Reja 16, natomiast od początku roku 2014 grupy samopomocowe mają
możliwość korzystania z sali świetlicy OSP przy ul. Powstańców Wlkp. 31a.
2) Rok 2013 był kolejnym rokiem, w którym udzielono pomocy finansowej Gminie Piła, w
myśl uchwały Rady Miejskiej, z przeznaczeniem na podejmowanie czynności
przewidzianych przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi wobec osób doprowadzonych z terenu miasta Wągrowca, w szczególności
na podejmowanie działań interwencyjnych i motywujących do podjęcia leczenia
odwykowego. Z informacji uzyskanej z MOPiRPA w Pile wynika, że do Działu Opieki
nad Osobami Nietrzeźwymi w roku 2013 z terenu naszego miasta doprowadzono 17 osób.
Kwota przeznaczona na to zadanie w 2013r. wyniosła 2.400zł.

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.
131(reklama i promocja napojów alkoholowych) i 15(sprzedaż napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym,
nieletnim, na kredyt lub pod zastaw) ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze
oskarżyciela publicznego.
W roku 2013 członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z
upoważnienia Burmistrza Miasta Wągrowca przeprowadzili kontrolę 21 punktów sprzedaży
alkoholu na terenie miasta.
1. Użyte skróty oznaczają:
 Komisja RPA – Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu,
 MOPiRPA – Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu,
 PLU – Poradnia Leczenia Uzależnień w Wągrowcu,
 PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu,
 Al-anon – ruch samopomocowy członków rodzin z problemem alkoholowym.
1. Liczby podane w sprawozdaniu zaokrąglono do pełnych złotych.
2. Część dotyczącą funkcjonowania Świetlicy Socjoterapeutycznej opracowała Beata Merlinger-Kubiak
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