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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.
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 była w postaci Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta
Wągrowca, przyjętego do realizacji przez Radę Miejską w Wągrowcu uchwałą Nr IV/8/2014
z dnia 30 grudnia 2014r., na wykonanie którego przeznaczone zostały łącznie środki finansowe
w kwocie 635 000 zł.
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W zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu lub narkotyków oraz zagrożonych uzależnieniem w roku 2015
zrealizowano następujące zadania:
1) Przez cały rok 2015 funkcjonował Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób
Uzależnionych i ich Rodzin. Do punktu zgłosiły się 102 osoby z problemem alkoholowym
oraz 201 dorosłych członków rodzin osób z problemem alkoholowym (w tym
współuzależnionych i DDA) oraz 2 osoby doznające przemocy w rodzinie, którym
udzielono łącznie 916 porad. 147 osobom udzielono porady telefonicznej. Wobec ww. osób
osoba dyżurująca podęła niżej wymienione działania:
 rozpoznawanie problemu zgłaszanego przez klienta – 36 osób,
 motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w
placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu – 102 osoby,
 udzielanie wsparcia osobom uzależnionym po zakończonym leczeniu odwykowym –
41 osób,
 udzielanie pomocy młodzieży upijającej się oraz ich rodzicom – 3 osoby,
 udzielanie konsultacji osobom doznającym przemocy w rodzinie – 2 osoby,
 konsultacje dla współuzależnionych i pomoc w napisaniu wniosku do KRPA– 23 osoby,
Koszt ww. dyżurów to 11.142zł.
2) Dofinansowano koszty uczestnictwa 1 osoby w superwizji klinicznej wymaganej w
procesie szkolenia przygotowującego do pracy specjalisty terapii uzależnień od
narkotyków. W zamian osoba ta w ubiegłym roku odbyła 20 godzin dyżurów w Punkcie
Informacyjno- Konsultacyjnym ds. Narkomanii w MOPiRPA. Kwota dofinansowania
wyniosła 840zł.
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, usługi i znaczki pocztowe – w tym korespondencja Komisji RPA, usługi
informatyczne, pralnicze, naprawy i remonty – w tym odnowienie hallu budynku i naprawa
przyłącza kanalizacji sanitarnej, podatek i opłata za trwały zarząd nieruchomością), na które
wydatkowano 36,6 tyś.złotych. Zakupiono materiały do remontów i napraw bieżących,
materiały biurowe, papierniczo – piśmiennicze, środki czystości, gaz oraz doposażenie
Ośrodka na łączną kwotę 21,6 tyś.złotych.
W minionym roku Ośrodek zatrudniał 9 pracowników, tj. 3 wychowawców Świetlicy
Socjoterapeutycznej, kierownika zespołu Świetlicy, 2 pracowników obsługi, pracownika
obsługi administracyjnej, księgową i kierownika Ośrodka. Łącznie 5,458 etatu. Nakłady na
zatrudnienie ww. osób to 267 683zł plus pochodne i koszty pracownicze.
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2. W zakresie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
roku ubiegłym odbyły się:
- 3 spotkania robocze Komisji w pełnym składzie,
- 19 spotkań zespołu ds. opiniowania wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwolenia
na obrót napojami alkoholowymi. Wymieniony zespół w minionym roku wydał 41 opinii
(pozytywnych) w przedmiocie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów
alkoholowych z uchwałami Rady Miejskiej (w 2014r. 33 opinie).
- 11 spotkań zespołu ds. rozpatrywania wniosków o leczenie odwykowe MKRPA, na
których rozpatrzono 220 spraw (55 w 2014r.) osób podejrzewanych o nadużywanie
alkoholu. Celem tych spotkań jest wyjaśnienie zasadności wniosku i zmotywowanie osób
uzależnionych do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego oraz monitorowanie jego
przebiegu. 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. W roku ubiegłym Komisja RPA skierowała w tej sprawie do sądu 21
wniosków, których łączny koszt wyniósł 840zł. Na potrzeby postępowań w roku 2015
biegłe sądowe sporządziły 23 opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu za łączną
kwotę 7.590zł.
Tabela: Statystyczne ujęcie postępowań prowadzonych przez Komisję RPA w latach 20132015
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
78/7
4
32

2014
56/52

2015
45/45

50

21

15/2
49
4
1
6
43

17/3
32
3
4
5
40

27/4
31
1
4
1
17

- członek MKRPA uczestniczył w 265 posiedzeniach grup roboczych Miejskiego Zespołu
Interdyscyplinarnego zajmującego się zjawiskiem przemocy domowej, podczas których
rozpatrzono 99 przypadków (w tym 37 nowych) podejrzenia stosowania przemocy. W
stosunku do roku poprzedniego odnotowano znaczny wzrost posiedzeń MZI (z 183 w 2014r
do 265 w 2015r.), w których z uczestniczył członek MKRPA z uwagi na okoliczność
występowania podejrzenia uzależnienia od alkoholu, co stanowi 83,3% wszystkich
posiedzeń grup roboczych MZI. MZI skierował do Komisji RPA 13 wniosków o podjęcie
czynności zmierzających do nałożenia obowiązku leczenia odwykowego.
- Komisja dokonała kontroli 10 punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
na terenie miasta. Przedmiotem kontrolowali było spełnianie i przestrzeganie następujących
warunków i zasad prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych:
 zaopatrywania się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców
posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
 wykonywania działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez
przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie we wskazanym miejscu,
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zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom do lat 18; osobom, których
zachowanie wskazuje na to, że znajdują się w stanie nietrzeźwości; na kredyt
lub pod zastaw,
prowadzenia zgodnej z prawem promocji lub reklamy napojów alkoholowych.
innych warunków i zasad określonych przepisami prawa

W trakcie kontroli nie stwierdzono naruszeń zasad obrotu napojami alkoholowymi.
Wynagrodzenia na całoroczną działalność Komisji RPA i jej zespołów zadaniowych
wyniosły 39.803 zł.
3. Całoroczną działalność prowadziła Świetlica Socjoterapeutyczna dla Dzieci, do której
uczęszczało regularnie 58 dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy.
Należy dodać, że w przeciągu całego roku przez świetlicę przewinęło się 70 dzieci, a 8 nie
zostało przyjętych z uwagi na brak miejsc w grupach socjoterapeutycznych i ograniczone
możliwości lokalowe. Dzieci podzielono na pięć grup wiekowych – socjoterapeutycznych.
Opiekę nad dziećmi sprawował kierownik, trzech wychowawców i psycholog. W związku
z prowadzeniem świetlicy poniesione zostały koszty bieżącego utrzymania i
funkcjonowania placówki, jej doposażenia, oraz zakupu materiałów dydaktycznych i
piśmienniczo- papierniczych (łączny koszt to 14.807zł). Dzieci z odległych dzielnic miasta
otrzymały bilety na przejazdy autobusami ZKM do i ze świetlicy (łączny koszt dojazdów
to 1.200zł).
Każdego dnia dzieci otrzymywały podwieczorki, których ogólny koszt na cały rok wyniósł
23.305zł.
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,
konkursy tematyczne,
utrwalanie norm i zasad panujących w świetlicy,
wycieczki, uroczystości okolicznościowe na terenie placówki, wyjścia zorganizowane,
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, socjoterapeutycznym, edukacyjnym, sportowym i rekreacyjnym takich
jak:
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PROFILAKTYKA, SOCJOTERAPIA i EDUKACJA:
 Podpisanie kontraktu – ustalenie zasad i norm obowiązujących na grupach.
 Dlaczego higiena jest ważnym elementem naszego życia – omówienie podstawowych
zasad.
 Tworzenie sytuacji sprzyjających wyrażaniu własnych uczuć, przezwyciężanie
nieśmiałości – za pomocą kart „Dixit”.
 W wielu rzeczach jestem bardzo dobry – każdy w życiu odnosi jakieś sukcesy – pozytywne
postrzeganie siebie - Cykl zajęć podnoszących poczucie własnej wartości: budowanie
wiary we własne możliwości i umiejętności, poznajemy prawdę o samym sobie, nasze
zalety, nasze wady, koncentracja na możliwościach, a nie na ograniczeniach, budowanie
pewności siebie, szanuję siebie, aby inni szanowali mnie, tacy sami, a jednak inni szanujmy się – o relacjach między rówieśnikami, mój sukces - wyznaczanie sobie celu i
dążenie do niego.
 Alkoholizm, co to za choroba?
 Rodzina i alkohol – wpływ picia alkoholu na funkcjonowanie rodziny.
 Poznajemy się lepiej – integracja grupy rówieśniczej.
 Trudne tematy – jak w kulturalny sposób mówić o naszym ciele i płci.
 Młodzi ludzie ulegają nałogom – przyczyny.
 Mechanizmy picia alkoholu przez młodych ludzi.
 Bajkowe spotkania – jesteśmy asertywni – umiejętności radzenia sobie z presją
rówieśniczą.
 Nasze uczucia – rozpoznajemy i nazywamy uczucia.
 Członkowie naszej rodziny i ich uczucia.
 Dzień – noc – ukazanie rytmu dnia i nocy oraz wpływ tego rytmu na nasze myślenie i
samopoczucie – zasady higienicznego trybu życia.
 Cykl – Nie zamykaj oczu! – „Piłem” z użyciem filmu profilaktycznego.
 Jestem asertywny – trening zachowań asertywnych, nabywanie umiejętności obrony przed
naciskiem otoczenia.
 Tworzymy komiks profilaktyczny dotyczący używek – praca w grupach.
 Pasja to sposób na ubogacanie swojego życia.
 Dobre życie bez alkoholu – tworzymy grę planszową.
 Ergonomia – zasady i metody dostosowania warunków pracy do wychowanka.
 Przyjaźń, kto zasługuje na miano przyjaciela.
 Jak sobie radzić, gdy jest mi trudno?
 Jestem sobą – oceniamy swoje zachowanie przy użyciu testu osobowościowego.
 Bezpieczna zima – zasady bezpieczeństwa na śniegu i lodzie; prezentacja multimedialna.
 Co sprawia mi trudność, a co daje radość w kontaktach z rówieśnikami?
 Kto może mi pomóc? Radzenie sobie z trudnościami dnia codziennego – nie zapominajmy
o osobach dorosłych wokół nas.
 Zabawy wyciszające lub energetyzujące w zależności od nastroju dzieci (relaksacja).
 Mapa myśli wokół tematu świetlica – szkoła.
 Album alfabetyczny „Abecadło z pieca spadło”.
 Książka – historia słowa pisanego od malowideł w jaskiniach do powstania pierwszych
książek po e-booki.
 Komunikacja – doskonalenie umiejętności porozumiewania się, aktywnego słuchania – Jak
mówić, aby nas słuchano, jak słuchać, aby do nas mówiono?
 Sposoby radzenia sobie ze stresem.
 Święto Kobiet – sylwetki sławnych kobiet, prezentacje postaci i ich życiorysy.
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Zasady dobrego zachowania w miejscach publicznych.
Cykl zajęć „Poznajemy samych siebie” – jestem wrażliwy, energiczny, czasami kłamię,
zazdroszczę; kwestionariusz samooceny.
Cykl zajęć „Poznajemy siebie nawzajem”.
Bajki terapeutyczne „Dziewczynka z obrazka” – lęk przed odrzuceniem, wyśmiewaniem i
poniżeniem przez grupę.
Gry planszowe sposobem na dobrą zabawę, nawiązanie komunikacji oraz rozwój
intelektualny.
Zwyczaje wielkanocne - prezentacja multimedialna.
W drodze do dorosłości – program profilaktyczny „Saper” zmiany fizyczne i psychiczne,
jakie zachodzą w naszym organiźmie w okresie adolescencji.
Jak dobrze być kulturalnym – zasady sawuair viwru.
Bajki terapeutyczne „Księżycowy domek” – lęk wywołany nadużywaniem alkoholu przez
jednego z rodziców.
Wulgaryzmy, jak z nimi walczyć? – sposoby dbania o piękną polszczyznę.
Warto marzyć – marzenia motywują w dążeniu do celu.
Bezpieczne zabawy na świeżym powietrzu – wykonanie katalogu bezpiecznych zabaw.
Mój wkład w ochronę środowiska i zdrowie naszej planety.
Podobieństwa i różnice wpływają na nasze wzajemne kontakty.
Zabawy edukacyjne – przypomnienie zasad ortografii.
Ja i moja mama, w czym najchętniej jej pomagam?
Zajęcia recytatorskie – układamy rymowanki o wyglądzie swojej mamy.
Kultura słowa – stosowanie form grzecznościowych.
Kodeks kulturalnego wychowanka.
Cykl zajęć warsztatowych z wykorzystaniem plansz dydaktycznych – alkohol, nikotyna,
narkotyki, przemoc, zdrowie i bezpieczeństwo.
„Recepta na ciszę” – doszukujemy się przyczyn hałasu w świetlicy.
Jak kontrolować agresję? – radzenie sobie z niepokojem i napięciami.
Szukamy najlepszych sposobów przeciwdziałania przemocy.
Muzyka i taniec sposobem na dobrą zabawę i integrację – Klanza.
Muzykoterapia – wspólne granie na instrumentach i śpiewanie.
Cykl – Nie zamykaj oczu! – Alkoholizm z użyciem filmu profilaktycznego.
Relaksacja do muzyki „Tęcza” i tekstu „Bez złości mamy więcej miłości”.
Ja i moje zainteresowania – zajęcia z wykorzystaniem kart dydaktycznych.
Nasze nawyki dobrego odżywiania oraz higiena podczas posiłku – pogadanka.
Komu mogę zaufać – jak spotkać przyjaciół i życzliwych ludzi?
Już nie jestem sam – wiem gdzie szukać pomocy – adresy, kontakty, instytucje zaufania i
ludzie wokół nas.
„Zgrana klasa” z cyklu „Nie zamykaj oczu!” – kształtowanie dobrych relacji z
rówieśnikami.
Film pt. „Jak opanować strach, stres i złość?” radzimy sobie z różnymi emocjami.
Omówienie „Kodeksu Praw Dziecka”.
Bilans ekonomiczny i społeczny palenia papierosów.
Książka moim przyjacielem.
Poznawanie odmienności innych – uczymy się tolerancji.
Jak możemy przeciwdziałać przemocy? – alternatywne umiejętności wobec agresji;
kontrolowanie własnych emocji.
Wiersze terapeutyczne dla dzieci „Marudny dzień’ – jak nie dać się nudzie.
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Zabawy dzieci w innych krajach – karty dydaktyczne.
Radość to największe bogactwo człowieka – techniki twórczego myślenia.
Dobre maniery w domu, na przyjęciu, w szkole – uprzejmością zyskasz więcej.
Wyrabianie nawyków kulturalnego i higienicznego zachowania się w czasie posiłków.
Potrafię się zrelaksować – wizualizacja dobrego odpoczynku.
Zabawa z instrumentami – muzykoterapia.
Moja rodzina – tworzenie drzewa genealogicznego.
Piszemy opowiadanie twórcze z wykorzystaniem podanego słownictwa.
Bezpieczeństwo podczas wakacji letnich.
Projekcja filmów młodzieżowych oraz bajek dla najmłodszych na terenie placówki.
Zabawy integracyjne – uczymy się współpracować i współistnieć w grupie.
Zajęcia usprawniające grafomotorykę.
Jaki jestem, kształtowanie umiejętności mówienia o swoich zaletach – moja wizytówka.
Nasze kompleksy na podstawie fragmentów powieści pt. „Ania z Zielonego Wzgórza”.
Wartości odżywcze owoców i warzyw.
Zasady dobrej komunikacji.
Bajkowe spotkania „Ogród żółwi” jesteśmy asertywni – kształtowanie umiejętności
radzenia sobie z presją rówieśników.
Cykl zajęć warsztatowych na podstawie fragmentów powieści młodzieżowej pt. „Opium
w rosole” – pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych oraz eliminowanie
uczucia osamotnienia.
Przestroga przed niebezpieczeństwami czyhającymi na dzieci na podstawie bajki pt.
„Czerwony Kapturek”.
Pogadanka dotycząca ważności pogłębiania swojej wiedzy oraz systematyczności
uczęszczania do szkoły i odrabiania zadań domowych.
Znaki drogowe, jakie spotykamy na swojej codziennej drodze – omówienie ich znaczenia.
Cykl zajęć warsztatowych „Zagrożenia cyfrowego świata” dotyczących bezpiecznego
korzystania z „cudów techniki” – jak bezpiecznie korzystać z portali społecznościowych,
Internetu i telefonu komórkowego.
Bajkoterapia „Kwiat paproci” – najważniejsze wartości w życiu człowieka.
Piątkowa integracja międzygrupowa – korzyści z darów jesieni – plakaty z użyciem
różnorodnych technik.
Biblitekoterapia – uczenie się tolerancji oraz więzi emocjonalnych z rodzicami na
podstawie przypowieści pt. „Syn marnotrawny”.
Uczenie umiejętności społecznych – sztuka odmawiania i decydowania na podstawie filmu
pt. „Koledzy”.
Wyjaśnienie znaczenia symboliki Święta Niepodległości.
„Światowy Dzień Mycia Rąk” – myjemy ręce nie tylko od święta, zasady higieny.
Uczymy się korzystać ze słowników i encyklopedii.
Kodeks zdrowego stylu życia na podstawie komiksu.
Pogadanki dotyczące kulturalnego zachowania się na cmentarzu oraz szacunku dla
zmarłych.
Rozmowy indywidualne na temat odpowiedzialności za własne postępowanie.
Cykl zajęć ogólnoświetlicowych na temat asertywności – scenki tematyczne, pantomima
oraz rozmowy na temat: kłamstwa, kradzieży, wagarów, palenia papierosów, przemocy.
Historia św. Mikołaja – wspólne głośne czytanie.
Kształtowanie właściwych postaw moralnych oraz umacnianie poczucia własnej wartości
i rozwijanie twórczej aktywności na podstawie fragmentów książki pt.: „Pamiętnik
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Perełki”.
„Nastolatek i św. Mikołaj” – kształtowanie postaw wrażliwości i umiejętności dostrzegania
potrzeb innych.
Dostarczanie wiedzy i umiejętności z zakresu konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
na podstawie wiersza pt. „Mój przyjaciel”.
Uczymy szacunku dla tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych.
Zajęcia integrujące – wspólne śpiewanie kolęd.
Próby do występu bożonarodzeniowego, który wystawiony został podczas uroczystej
Wigilii w placówce w dniu 22.12.2015r. dla całej społeczności świetlicy oraz
zaproszonych gości.

KONKURSY, QUIZY, ZAJĘCIA MANUALNE:
 Kulig profilaktyczny – zajęcia tematyczne, quizy, rebusy, krzyżówki, łamigłówki.
 Konkurs – Bądź czysty i zdrowy.
 Karmnik dla ptaków z użyciem nasion.
 Laurka dla Babci i Dziadka.
 Zima wokół nas – wesołe bałwanki.
 Kartka dla chłopczyka lub dziewczynki na Walentynki.
 Quiz o tematyce zimowej.
 Czar Królowej Zimy – zajęcia plastyczne.
 Jak karnawał to karnawał! – wykonanie maski karnawałowej.
 Zimowe dyscypliny sportowe – plakat.
 Quiz wiedzy o naszym mieście – Wągrowcu.
 Najpiękniejsze zakątki Wągrowca – album z prac dzieci.
 Konkurs cichego czytania ze zrozumieniem przy użyciu tekstu pt.: „U cioci w górach”.
 Moja własna książka – tworzymy książkę.
 Warsztaty plastyczne z użyciem drewna – własnoręcznie wykonujemy zabawki drewniane:
samochód, marionetka.
 Alkohol to nie przyjaciel!- konkurs.
 Śpiąca Królewna i Siedmiu Krasnoludków – wykonanie kukiełek do teatrzyku.
 Kobieta to brzmi dumnie – laurka z okazji Dnia Kobiet.
 Konkurs plastyczny –„ Wielkanocne jajo!”
 Świetlicowy konkurs recytatorski – „Wiosna”.
 Wiosenne przebudzenie – kolaż, kwiaty z filcu.
 W marcu jak w garncu – integracja grup wiekowych, wyrabianie nawyku zdrowej
rywalizacji.
 Mój wymarzony dom – praca plastyczna.
 Filcowe kwiatki dla mojej ukochanej Matki – upominek dla mamy z okazji jej święta.
 Jestem dzieckiem, mam prawo do … - praca plastyczna opatrzona rymowanką.
 Konkurs plastyczny „Co sprawia nam radość?”.
 Bezpieczne wakacje – plakat.
 Wykonanie elementów dekoracyjnych z wykorzystaniem gazet plastycznych: „Mały
Artysta”, „Hobby”, „Windows Color”.
 Quiz – czy wiedza o zdrowiu idzie w parze z zachowaniem zdrowotnym?
 Nasza świetlica „Wyspa Radości” – prace z wykorzystaniem farb.
 Konkurs świetlicowy –„ Pani Jesień w złotej sukience”.

9


















Konkurs plastyczny – „Jesień w ramce”; prace przestrzenne z darów jesieni.
Jesienne pejzaże – z wykorzystaniem nasion i pestek.
Jeżyki z masy solnej i makaronu.
Quiz profilaktyczny – Kocham życie! Nie pale, nie piję! – sprawdzenie wiedzy
wychowanków z zakresu profilaktyki uzależnień.
Rozgrywki ogólnoświetlicowe w gry planszowe.
Dzień Edukacji Narodowej – mój wymarzony nauczyciel – portret.
Halloween – wykonanie ozdób halloweenowych.
Pamiętamy! – plakat dotyczący 1listopada.
Asertywność – prace plastyczne do cyklu zajęć warsztatowych.
24.11. Światowy Dzień Pluszowego Misia – portret mojego ulubieńca.
Rozwijanie wyobraźni wychowanków – kolorowanki antystresowe.
Skarpeta do św. Mikołaja – zajęcia plastyczne.
Plakat: Agresja i złość – jak sobie z nimi radzić?
Konkurs na kartkę świąteczną z samodzielnie ułożonymi życzeniami.
Przygotowanie dekoracji i rekwizytów do jasełek bożonarodzeniowych pt.: „Cicha noc” –
teatr cieni.
Wspólne ubieranie choinki i dekoracja sal zajęciowych ozdobami świątecznymi
przygotowanymi własnoręcznie przez dzieci.

SPORT:
 Zabawy na śniegu.
 Turniej w ping – ponga i piłkarzyki.
 Gdy za oknem mróz – dzień multimedialny; zawody zespołowe w Play Station, X-box.
 Cykliczne zajęcia sportowo – rekreacyjne na świeżym powietrzu - rozgrywki w gry
drużynowe: piłka nożna, siatkówka, dwa ognie, koszykówka, wyścigi rzędów z
wykorzystaniem sprzętu sportowego, hokej na trawie, gimnastyka.
 Spacer do lasu – zajęcia sprawnościowe.
 Turniej gry w piłkę nożną.

„Klanza”- sposobem na integrację grupy i dobry humor- tańce świata, oraz zabawy z
wykorzystaniem chusty.
 Spacer nad jeziorem, zabawy na plaży ze sprzętem sportowym, budowle z piasku.
 Mini piłka koszykowa – rozgrywki międzygrupowe.
 Siłownia zewnętrzna- alternatywa dla osób, które nie lubią biegać.
 Zajęcia sprawnościowo- ruchowe na placu z eurofleksu.
 Orle gniazdo – integracja i zabawa.
 Rozgrywki w badmintona.
 Piłka ruchoma – rozwijanie koordynacji ruchowej.
WYJŚCIA ZORGANIZOWANE- IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE




Wyjścia na basen do Aquaparku w Wągrowcu - zajęcia cykliczne pod nazwą „Wodna
Przygoda”.
Zabawa karnawałowa w świetlicy (17.02.2015r.).
Wyjścia do kina na seanse filmowe: „Królowa Śniegu II”, „Gang Wiewióra”, „Pingwiny
z Madagaskaru”, „Brzdąc”- projekcja filmu z muzyką na żywo, „Spangebob na suchym
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lądzie”, „Dobry Dinozaur”.
23.02.2015r. - wyjście do MDK na warsztaty teatralno – plastyczne; origami XXL, które
poprzedził spektakl papierowego teatru Kamishibai.
Dzień Kobiet w świetlicy - wszystkie dziewczynki otrzymały upominek.
Święta Wielkanocne w świetlicy - dnia 31.03.2015r. 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.
22.04.2015r. – wyjście do Centrum Edukacji Leśnej celem poznania pracy leśnika i
środowiska leśnego.
29.05.2015r. na terenie świetlicy odbył się piknik rodzinny w ramach, którego
obchodziliśmy Dzień Matki i Dzień Dziecka – uroczystość rozpoczęła część artystyczna,
w której dzieci zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i wokalne,
przygotowane specjalnie dla swoich mam. W dalszej części przedstawiono pokaz
multimedialny, aby zapoznać mamy naszych wychowanków z programem i planem
pracy placówki. Po części artystycznej wszyscy uczestnicy spotkania zostali zaproszeni
na kolejne pełne niespodzianek atrakcje na świeżym powietrzu. Wspólnie spędzony czas
upłynął na zabawach, tańcach integracyjnych, grillowaniu i słodkim poczęstunku.
Wszystkie obecne tego dnia dzieci otrzymały drobne upominki z okazji Dnia Dziecka, a
mamy własnoręcznie wykonane przez dzieci upominki z okazji Dnia Matki.
Dnia 13.06.2015r. z okazji Dnia Dziecka odbyła się wycieczka autokarowa całej
społeczności świetlicy do Poznania. Dzieci odwiedziły krainę słodkości „Słodkie Czary
Mary”. Wszyscy mieli okazję uczestniczyć w pokazie produkcji lizaków i cukierków, by
za chwilę własnoręcznie wykonać swojego lizaka. Kolejnym punktem wycieczki było
przejście na Stary Rynek, aby o 12.00 obejrzeć trykające się koziołki. Następnie
wychowankowie udali się do Rogalowego Muzeum Poznania, gdzie zgłębiali tajniki
wyrobu Rogali Świętomarcińskich. Mistrzowie rogalowej ceremonii do produkcji rogali
zaprosili dzieci biorące udział w pokazie. Na zakończenie wycieczki wychowankowie
otrzymali obiad i słodki poczęstunek.
Uroczyste pożegnanie najstarszych dzieci - absolwentów gimnazjum odchodzących ze
świetlicy (16.06.2015r.).
Współpraca z MDK w ramach projektu „Ptaszarnia” - 29.09.2015r. uczestnictwo w
przedstawieniu muzycznym z udziałem artystów Filharmonii Poznańskiej pt.: „Zacznij
od Bacha”.
Dzień Chłopca w placówce - wszyscy chłopcy otrzymali upominek oraz kartkę z
życzeniami od koleżanek i wychowawczyń.
Wycieczka do parku i lasu po dary jesieni.
„Pamiętamy o Tych, którzy odeszli” – zapalamy znicze.
„ Halloween” – zwyczaje i obrzędy związane z tym dniem.
25.11.2015r. Dyskoteka Andrzejkowa na terenie placówki dla całej społeczności z
udziałem dyskdżokeja.
26.11.2015r. - Wieczór wróżb i przepowiedni; Andrzejki - Katarzynki 2015.
Mikołajki w świetlicy - słodkie upominki dla wychowanków, zapoznanie dzieci z
legendą o Św. Mikołaju.
22.12.2015r. cała społeczność Świetlicy Socjoterapeutycznej dla Dzieci w Wągrowcu
„Wyspa Radości” już po raz 17-sty spotkała się by w podniosłym nastroju uczcić
nadchodzące Święta Bożego Narodzenia. Dzieci pod opieką wychowawców
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przygotowały jasełka pt.: „Cicha noc” wykorzystując piękną formę przekazu, jakim jest
teatr cieni. Byli aniołowie zwiastujący narodziny Dzieciątka, Święta Rodzina,
pastuszkowie, królowie oraz chór, który śpiewem kolęd uświetnił inscenizację. W
uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Pan Bogdan Smykowski zastępca
Burmistrza Miasta Wągrowca, przedstawiciele Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i
Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Wągrowcu wraz z jej przewodniczącą Panią
Małgorzatą Fimiak oraz członkowie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Wągrowcu z przewodniczącą Panią Anną Wolicką. 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 do kina, na basen, wycieczki,) wyniósł 6.884 zł.
WAKACJE LETNIE
Podczas wakacji letnich dzieci ze świetlicy wyjechały na dziesięciodniową kolonię
socjoterapeutyczną do Władysławowa w terminie od 20.07. do 30.07.2015r. organizowaną
przez Towarzystwo „Nasze Szwederowo” z siedzibą w Bydgoszczy. Wyjechało 39 dzieci.
Podczas wypoczynku realizowany był program zajęć socjoterapeutycznych oraz program
rekreacyjny. Łączny koszt kolonii to 27.846 zł.
Natomiast w miesiącu sierpniu świetlica zaproponowała chętnym dzieciom z terenu naszego
miasta uczestnictwo w zajęciach profilaktycznych pod hasłem „Zdrowie na medal”.
Podczas dwóch, dwutygodniowych turnusów 67 dzieci zgłębiało wiedzę na temat zdrowego i
higienicznego trybu życia. Zajęcia wzbogacone zostały spotkaniami z gośćmi, którzy w
profesjonalny sposób podzielili się swoimi umiejętnościami, doświadczeniem i pasją. Wśród
nich byli: trener żywienia, pielęgniarka, psycholog, trener karate, trenerka zumby. Atrakcjami
półkolonii były wyjścia na seanse filmowe, pobyt w wągrowieckim Aquaparku, rozgrywki
sportowe, nauka zumby, wycieczka autokarowa do gospodarstwa agroturystycznego w
Szamocinie oraz spotkanie z clownem. W trakcie wszystkich zajęć wakacyjnych nie zabrakło
warsztatów, quizów, krzyżówek, zajęć plastycznych, tańców integracyjnych, konkurencji
sprawnościowych i zawodów sportowych, podczas których dzieci mogły wykazać się
umiejętnościami zdobytej wiedzy i zdrowej rywalizacji oraz współpracy zespołowej. Na
zakończenie każdego turnusu wszyscy doskonale bawili się w towarzystwie clowna, który
nauczył dzieci skręcania balonowych zwierzątek.
W roku 2015 psycholog w Świetlicy Socjoterapeutycznej pracował dwa razy w tygodniu
(poniedziałek, czwartek) w godzinach od 16.00-18.00, z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych.
Przeprowadzono w tym czasie:
 wstępnych diagnoz psychologicznych (sfera emocjonalno-osobowościowa)- 6,
 rozmów konsultacyjno – terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą- 29,
 rozmów mediacyjnych (sytuacje konfliktowe pomiędzy wychowankami świetlicy) - 9,
 spotkań z absolwentami o charakterze konsultacji - 6,
 testów i konsultacji zawodoznawczych (określenie preferencji zawodowych)– 2,
 rozmów psychologicznych z rodzicami – 12,
Na bieżąco oraz w czasie dodatkowych spotkań psycholog konsultował sytuacje dzieci i formy
pracy wychowawczej z opiekunami grup. W jednym przypadku odbyto także konsultację
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telefoniczną z koordynatorem pieczy zastępczej z PCPR w Wągrowcu oraz dwukrotniekonsultacje telefoniczne z kuratorem sądowym sprawującym nadzór nad rodzinami
uczestników świetlicy. Koszt dyżurów psychologa to 5.292 zł.

4. W MOPiRPA w każdą środę w godz. 16-18 odbywał się popołudniowy, dwugodzinny dyżur
w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Odbyło się łącznie 48 dwugodzinnych dyżurów informacyjno-konsultacyjnych.
Oferta PIK skierowana jest głównie do osób doznających przemocy w rodzinie, osób
stosujących przemoc wobec bliskich, świadków przemocy domowej ale też osób
zainteresowanych problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie i poszukujących
różnorodnej pomocy w tym obszarze.
Do PIK zgłosiło się łącznie 49 osób (32 kobiety, 17 mężczyzn, 33 zgłoszenia osobiste, 16
zgłoszeń telefonicznych). Analiza Kart Statystycznych wykazała 48 konsultacji udzielonych:
38 petentom z Wągrowca, 8 petentom z powiatu wągrowieckiego, 3 petentom spoza miasta
Wągrowca, jak i też terenu powiatu wągrowieckiego (na jednej z kart wykazano 2 osoby,
którym jednocześnie udzielano konsultacji, co do wspólnego problemu)
Udzielane konsultacje, informacje 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 sporządzaniu pism do instytucji,
 informacji o działalności Grupy AL-ANON,
 zachęcania osób z problemami społecznymi do korzystania z oferty MOPiRPA,
 zasad płacenia i egzekucji alimentów,
 upowszechniania materiałów edukacyjnych,
 procedury „ 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,
 informacji o możliwości uzyskania bezpłatnego poradnictwa prawnego i wskazania
lokalnych miejsc i zasad jego świadczenia,
 pomocy studentom zainteresowanym pisaniem prac z zakresu przemocy w rodzinie.
Konsultanci wskazywali także petentom literaturę, udostępniali im wzory wniosków
i pism, a także przekazywali ulotki i broszury informacyjno – edukacyjne z zakresu przemocy
domowej, uzależnień i innych problemów społecznych, dysponowali także podręcznym
księgozbiorem pozycji książkowych i czasopism.Koszt ww. dyżurów to 3.638 zł.
5. W siedzibie MOPiRPA odbywał się cotygodniowy dwugodzinny dyżur psychologa w
Punkcie Informacyjo-Konsultacyjnym ds. Narkomanii. Obejmował on pierwszą
interwencję, konsultacje, porady oraz podstawową pomoc w zakresie instytucjonalnym i
prawnym w sprawach dotyczących przeciwdziałania narkomanii, uzależnień i
współwystępujących z tymi zagadnieniami trudnościami o charakterze emocjonalnym i
społecznym. W 2015 roku odbyło się 40 dyżurów. Skorzystało z nich 47 osób, w tym 28 osób
dorosłych i 19 osób niepełnoletnich (po zgłoszeniu przez rodziców). 19 osób skorzystało z
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wizyt kilkakrotnie. W przeważającej części były to wizyty osobiste, w kilku przypadkach
konsultacje telefoniczne. Najczęściej wiek osób konsultowanych oscylował pomiędzy 15, a 20
rokiem życia. Zgłoszone do konsultacji problemy obejmowały m.in.:
 podejrzenie ze strony rodziców o kontakty młodzieży z substancjami psychoaktywnymi – 15
 stwierdzone kontakty lub zażywanie środków psychoaktywnych – 10
 uzależnienie inne, niż środki psychoaktywne – 13
 problemy natury emocjonalnej – 9
W toku konsultacji i rozmów psychologicznych ustalono kontakty lub zażywanie
następujących substancji psychoaktywnych:
- marihuana – 12 osób
- amfetamina – 5 osób
- haszysz – 1 osoba
- dopalacze – 2 osoby
- alkohol – 11 osób
Poza substancjami psychoaktywnymi tematem konsultacji psychologicznych były także:
- uzależnienie lub podejrzenie uzależnienia od gier komputerowych i Internetu – 7 osób
- uzależnienie od gier hazardowych – 6 osób
Dodatkowo 2 osoby korzystały kilkakrotnie ze wsparcia psychologicznego na punkcie
konsultacyjnym ze względu na ukończone pomyślnie leczenie odwykowe i terapeutyczne
uzależnienia od narkotyków – po zgłoszeniu się pokierowanym przez kuratorów sądowych.
Koszt dyżurów w ww. punkcie wyniósł 3.528zł.
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 dniach 22-23 października ubiegłego roku uczniowie klas III miejskiego Gimnazjum nr
1 w Wągrowcu wzięli udział w programie profilaktyki zintegrowanej „Archipelag
skarbów”, którego celem jest przeciwdziałanie zachowaniom problemowym i
ryzykownym wśród młodzieży. W ramach tego prowadzonego od 2006 r. programu, który
– jak wykazują badania – znacząco wpływa m.in. na ograniczenie spożywania alkoholu i
narkotyków wśród młodzieży oraz zmniejszenie odsetka młodzieży współżyjącej
seksualnie, a także na poprawę atmosfery i relacji koleżeńskich w poszczególnych klasach,
przeprowadzono w wągrowieckich kinie 8 godzin interesujących, interaktywnych
warsztatów z młodzieżą, a także kilkugodzinne zajęcia dydaktyczne z dorosłymi (rodzice).
Zajęcia te odkrywały przed ich młodymi uczestnikami mechanizmy psychologiczne i
społeczne rządzące ich zachowaniami, pokazywały, jak walczyć z negatywną presją
rówieśników, jak asertywnie wpływać na zachowania swoich kolegów. Dzięki
pozostawionym materiałom dydaktycznym, praca profilaktyczna wśród młodzieży mogła
być w tym zakresie kontynuowana także w kolejnych miesiącach roku szkolnego. Program,
który już po raz drugi był realizowany w gimnazjum miejskim cieszył się dużym
zainteresowaniem ze strony młodzieży. Koordynatorami programu ze strony miasta były:
Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dyrekcja
Gimnazjum nr 1 wraz z nauczycielami WDŻ. Koszt realizacji ww. programu wyniósł
6.200zł.
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2. W czerwcu 2015r. MOPiRPA włączył się w organizację I Powiatowego Konkursu
Filmowego „WOLNY OD UZALEŻNIEŃ”, którego inicjatorem była KPP w Wągrowcu
w ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki. Ośrodek dofinansował zakup nagród dla
laureatów konkursu oraz uczestniczył w pracach jury (koszt 500zł).
3. Także w czerwcu, dzięki wsparciu finansowemu Ośrodka 25-osobowa grupa młodzieży z
ZSP nr 2 w Wągrowcu pod opieką nauczycieli mogła uczestniczyć w X Jubileuszowym
ogólnopolskim Przystanku PaT (Profilaktyka a ty) organizowanym przez KGP, które
odbyło się na stadionie Narodowym w Warszawie. To ogólnopolskie spotkanie młodych na
rzecz bezpieczeństwa, podczas którego młodzież szklona promuje takie wartości jak
zdrowie, kultura relacji, wrażliwość społeczna oraz wolność od przemocy i uzależnień
(koszt 2.484zł).
4. W lutym ubiegłego roku MOPiRPA sfinansował realizację programów edukacyjnoprofilaktycznych dla uczniów wszystkich wągrowieckich szkół podstawowych
dotyczących zjawiska przemocy, agresji i uzależnień pt. „Strach ma wielkie oczy”.
Realizator projektu dostarczył także szkołom materiały i scenariusze lekcji wychowawczej
pt: „Prześladowanie w szkole”. Koszt ww. przedsięwzięć to 2.400zł.
5. MOPiRPA wsparł szkolne programy profilaktyczne w SP Nr 2 i SP Nr 3 poprzez
sfinansowanie zajęć w programie wychowawczo -profilaktycznym „Spójrz inaczej”.
Łącznie programem objętych zostało 60 uczniów klas III- V, którzy uczestniczyli w 23
zajęciach pozalekcyjnych trwających od stycznia do czerwca 2015r. oraz 37 rodziców,
którzy uczestniczyli w wywiadówkach profilaktycznych (koszt 4.307zł).
6. W 2015 roku MOPiRPA aktywnie włączył się ogólnopolską kampanię profilaktyczną
zainicjowaną przez Rzecznika Praw Dziecka zapobiegającą biciu dzieci, pod wymownym
hasłem „Bicie, czas z tym skończyć”. Ośrodek przekazał do przedszkoli i szkół
podstawowych znajdujących się na terenie miasta plakaty dotyczące zjawiska przemocy
wobec najmłodszych. Rodzice pięciolatków otrzymali również broszurki zawierające
wskazówki „Jak w 10 krokach stać się lepszym rodzicem”. Spoty promujące kampanię
pojawiły się również przed każdym seansem filmowym emitowanym na dużym ekranie
wągrowieckiego kina. Zadanie zrealizowano bez nakładów finansowych Ośrodka.
7. W październiku 2015r. Kierownik MOPiRPA oraz Kierownik Świetlicy
Socjoterapeutycznej uczestniczyły, jako prelegentki w seminarium pt. „Nieletni i ich
świat… zapobieganie demoralizacji w środowisku lokalnym” prezentując ofertę
pomocową Ośrodka i Świetlicy Socjoterapeutycznej dla Dzieci. Organizatorem
przedsięwzięcia był II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych, GSW
Milenium w Gnieźnie i I LO Wągrowiec.
8. Od sierpnia do października 2015r. w MOPiRPA odbywały się 30-godzinne warsztaty –
treningi zastępowania agresji (TZA/ART), w którym uczestniczyły osoby uzależnione i
współuzależnione. Jest to program profilaktyczny mający na celu zmianę agresywnych i
przemocowych zachowań dzieci, młodzieży i dorosłych na zachowania pożądane i
społecznie akceptowane. Program przeprowadził nieodpłatnie certyfikowany specjalista do
spraw przeciwdziałania przemocy, trener ART/TZA w zamian z wcześniejsze wsparcie w
doszkalaniu.
9. W grudniu ub. roku odbyło się zorganizowane przez MOPiRPA w Wągrowcu szkolenie dla
przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w naszym mieście.
Spotkanie poprowadził trener Centrum Działań Profilaktycznych, a poprzedzone ono
zostało realizacją zakupów kontrolowanych przez „tajemniczego klienta” w punktach
sprzedaży. W tym celu młody 18-letni chłopak udał się do wskazanych punktów sprzedaży
i podejmował próbę zakupu alkoholu. Celem badania było sprawdzenie, czy sprzedający
poprosi go o dokument potwierdzający jego pełnoletniość. Na 25 skontrolowanych
punktów sprzedaży w dwóch przypadkach nie poproszono o okazanie dokumentu

15

tożsamości. W szkoleniu uczestniczyło 45 sprzedawców/właścicieli punktów
prowadzących obrót napojami alkoholowymi na terenie naszego miasta reprezentujących
50 spośród 102 punktów sprzedaży alkoholu w mieście, a także członkowie Komisji RPA
i pracownik UM zajmujący się tą tematyką (koszt 1.500zł).
10. Dofinansowano uczestnictwo dwóch osób w 50- godzinnym szkoleniu „Jak pracować ze
sprawcami przemocy w rodzinie według Modelu Duluth”, którego realizatorem jest
Instytut Prewencji Przemocy w Warszawie. Szkolenie to przygotowuje specjalistów do
prowadzenia programu korekcyjno- edukacyjnego ze sprawcami przemocy. Koszt realizacji
zadania to 2.947zł.
11. Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w czerwcu
2015r. uczestniczyli w szkoleniu Praktyczne podejście do procedury sądowego
zobowiązania do leczenia odwykowego - warsztat motywowania z udziałem trzeźwiejących
alkoholików zorganizowanym przez Wielkopolską Fundację ETOH (koszt 750zł).
12. Kierownik MOPiRPA oraz Przewodnicząca MKRPA w grudniu 2015r. uczestniczyły w
konferencji organizowanej przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu pt.: „Rola władz
samorządowych w kształtowaniu lokalnej polityki w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych” (koszt 101zł).
13. W marcu 2015r Burmistrz Miasta oraz Kierownik Ośrodka przekazali Komendzie
Powiatowej Policji w Wągrowcu pakiet testerów do wykrywania obecności narkotyków w
ślinie, które na koniec roku poprzedniego zakupiono ze środków przeznaczonych na
zapobieganie narkomanii.
14. 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 (koszty prenumerat 1.544zł).
15. 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
materiały edukacyjno- informacyjne z zakresu uzależnień i współuzależnienia. Zakupiono
i dystrybuowano także materiały edukacyjno-informacyjne dotyczące zjawiska przemocy
w rodzinie (łączny koszt 4.483zł).
W ramach wspomagania działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób
fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii zrealizowano
niżej wymienione zadania:
1. Udzielano wsparcia lokalnym grupom samopomocowym w postaci nieodpłatnego
udostępniania lokalu na mityngi AA i Al-anon. Do sierpnia 2015r. grupy spotykały się w
sali świetlicy OSP przy ul. Powstańców Wlkp., a od września w jednej z sal zajęciowych
Świetlicy Socjoterapeutycznej dla Dzieci w MOPiRPA. Spotkania grup odbywały się przez
cały rok w poniedziałki (Al-anon) i piątki (AA).
2. Rok ubiegły 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 nietrzeźwych 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
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Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi w roku 2015 z terenu naszego miasta doprowadzono 52
osoby (34 osoby w 2014). Kwota przeznaczona na to zadanie w 2015r. wyniosła 5.780zł.
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 2015 członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z
upoważnienia Burmistrza Miasta Wągrowca przeprowadzili kontrolę 10 punktów sprzedaży i
podawania alkoholu na terenie miasta. Przedmiotem kontrolowali było spełnianie i
przestrzeganie następujących warunków i zasad prowadzenia sprzedaży napojów
alkoholowych. W trakcie kontroli nie stwierdzono naruszeń zasad obrotu napojami
alkoholowymi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Poniżej przedstawione są zadanie realizowane w ramach programów profilaktycznych
samodzielnie przez placówki oświatowe:
1. Przeprowadzone w roku 2015 programy profilaktyczne rekomendowane przez Krajowe Biuro
Przeciwdziałania
Narkomanii
(http://www.kbpn.gov.pl),
Ośrodek
Rozwoju
Edukacji
(http://www.ore.edu.pl/) lub Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(http://www.parpa.pl).
SP 2
SP 3
SP 4
Gimnazjum
Miejskie
TAK / NIE
Liczba uczniów uczestniczących w
tych programach
Liczba nauczycieli lub
wychowawców uczestniczących w
tych programach
Liczba rodziców uczestniczących
w tych programach
Wysokość środków finansowych
przeznaczonych
w 2015 roku na realizację
programów

NIE

NIE

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

188

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

SP 4

Gimnazjum
Miejskie

2. Przeprowadzone w roku 2015 inne programy profilaktyczne.
SP 2
SP 3
TAK / NIE
Liczba uczniów uczestniczących w
tych programach
Liczba nauczycieli lub
wychowawców uczestniczących w
tych programach

TAK

TAK

TAK

TAK

443

40

609

630

21

2

30

31
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Liczba rodziców uczestniczących
w tych programach
Wysokość środków finansowych
przeznaczonych
w 2015 roku na realizację
programów

220

12

100

480

-

-

-

-

3. Przeprowadzone w roku 2015 wymienione poniżej działania profilaktyczne – liczba uczestników
SP 2
SP 3
SP 4
Gimnazjum
Program / działanie
Miejskie
a. jednorazowe prelekcje, pogadanki

443

120

775

630

179*

410

291

188

c. festyny i inne imprezy plenerowe (poza
sportowymi)

590

0

99

0

d. imprezy sportowe (turnieje, wyścigi,
olimpiady itp.

102

410

50

590

e. konkursy (plastyczne, literackie,
muzyczne itp.)

749

0

99

100

0

0

0

0

0

0

0

15

220

0

50

4

0

30

10

60

0

0

0

b. spektakle profilaktyczne

f. programy dla młodzieży z grup ryzyka
g. programy i przedsięwzięcia
profilaktyczne opracowywane
h. szkolenia/warsztaty dla rodziców
i. szkolenia/warsztaty dla
nauczycieli/wychowawców
*Wysokość przeznaczonych środków finansowych

400,00zł

4. Przeprowadzone w roku 2015 wymienione poniżej programy profilaktyczne rekomendowane w
ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego
prowadzonego przez PARPA, KBdsPN, ORE, IPiN: TAK lub NIE, liczba uczestników
SP 2
SP 3
SP 4
Gimnazjum
Nazwa programu
Miejskie
1.

Program Przeciwdziałania
Młodzieżowej Patologii Społecznej

2.

Szkolna Interwencja Profilaktyczna

3.

Fantastyczne Możliwości

4.

Program Domowych Detektywów

5.

Szkoła dla Rodziców i
Wychowawców

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE
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6.

Archipelag Skarbów

7.

Program Wzmacniania Rodziny dla
rodziców i młodzieży w wieku 10-14
lat

8.

9.

Środowiskowa profilaktyka
uzależnień

NIE

NIE

NIE

TAK -188

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

0

0

0

0

FreD goes net

10. Przyjaciele Zippiego
11. Program profilaktycznowychowawczy EPSILON
12. Wspomaganie rozwoju
psychospołecznego dzieci
nieśmiałych
13. Program wspomagania rozwoju
psychospołecznego dzieci
nielubianych przez rówieśników z
powodu zachowań antyspołecznych
Wysokość przeznaczonych środków
finansowych

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.
2. Kwoty pieniężne podane w sprawozdaniu zaokrąglono do pełnych złotych.
3. Część dotyczącą funkcjonowania Świetlicy Socjoterapeutycznej opracowała Beata Merlinger-Kubiak- Kierownik
Zespołu Świetlicy Socjoterapeutycznej.
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