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WSTĘP   
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 XXXIX/267/2017 z dnia 28 listopada 2017r., na 
wykonanie którego przeznaczone zostały środki finansowe w kwocie 789 584 zł (40 tyś. – zwalczanie 
narkomanii, 749 584 zł – przeciwdziałanie alkoholizmowi)
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Zadania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Wągrowca 
na rok 2018. 
 

CEL 1: Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, pijących alkohol ryzykownie, 
szkodliwie lub używających substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy oraz dla członków ich rodzin, jak również dla osób 
dotkniętych przemocą w rodzinie. 
 

  
 
Zadania: 

Ilość środków 
finansowych 

przeznaczonych 
na realizację 

działania 

Liczba przeprowadzonych/  
dofinansowanych form 

Liczba osób 
objętych 

działaniem 

Liczba 
podmiotów 
współpra-
cujących 

1.  Zakup świadczeń zdrowotnych realizowanych w 
placówkach leczenia uzależnień dla mieszkańców 
miasta Wągrowca uzależnionych od alkoholu lub 
substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy oraz dla 
członków ich rodzin w zakresie nierefundowanym przez 
NFZ. 

- W roku 2018 placówki uprawnione nie zgłosiły do 
Gminy Miejskiej Wągrowiec zapotrzebowania w 
wymienionym zakresie. 

- - 

2.  Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób 
uzależnionych i ich rodzin w MOPiRPA. 

10.319zł  *dyżur, konsultacja, wsparcie, informowanie, 
motywowanie, pomoc, rozpoznanie problemu  
605 godzin dyżuru/ 1200 udzielonych porad  

185 - 

3.  Zakup materiałów edukacyjnych dla pacjentów Poradni 
Leczenia Uzależnień i osób odwiedzających punkt 
konsultacyjny. 
 

materiały 
nieodpłatnie 
przekazane przez 
PARPA 

*druki, broszurki, wnioski mieszkańcy 
miasta 
korzystający z 
usług punktu 
 

2 

4.  Podnoszenie kompetencji zawodowych osób 
pracujących z uzależnionymi i współuzależnionymi – 
dofinansowywanie udziału w szkoleniach, 
konferencjach, treningach, warsztatach itp. 
doskonalących ich umiejętności zawodowe. 
 

2.790 zł 
 
 
 

*podnoszenie kalifikacji pracowników MOPIRPA- 
wychowawców Świetlicy Socjoterapeutycznej dla 
Dzieci - udział w Podyplomowych Studiach 
Profilaktyka i Terapia Uzależnień w Gnieźnie 
  

2 1 
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CEL 2: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności 
ochrony przed przemocą w rodzinie oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze społecznością lokalną. 
  

 

 
 
Zadania: 

Ilość środków 
finansowych 

przeznaczonych 
na realizację 

działania 

Liczba przeprowadzonych/  
dofinansowanych form 

Liczba osób 
objętych 

działaniem 

Liczba 
podmiotów 
współpra-
cujących 

1.  Prowadzenie Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu 

454.943zł 
 
 
 

a) zatrudnienie pracowników merytorycznych i 
obsługi (9 osób, łącznie 6,054 etatu w roku 
2018), 

b) koszty bieżące jednostki, remonty, modernizacje 
c) doposażenie jednostki, 
d) materiały,  
e) szkolenia pracowników MOPiRPA 

- 
 
 
 
 
 
2 

- 
 
 
 
 
 
2 

2.  Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w formie 
Świetlicy Socjoterapeutycznej dla Dzieci 

51.956zł 
 
 
 

a) zatrudnienie pracowników merytorycznych w 
ramach umów zleceń (koszty zatrudnienia 
pracowników etatowych ujęto w celu 2, zad. 1), 

b) koszty bieżące dot. wyłącznie świetlicy (koszty 
lokalowe ujęto w celu 2, zad 1), 

c) zakupy materiałów, pomocy i sprzętów, 
d) organizowanie zajęć kulturalno-oświatowych i 

sportowo-rekreacyjnych, uroczystości 
okoliczność. 

e) dożywianie dzieci uczęszczających do Świetlicy, 
f) zapewnienie miejsca do uprawiania sportu i 

rekreacji – utrzymanie placu przy MOPIRPA  
g) organizowanie zajęć dla rodziców/opiekunów, 
h) szkolenia i kursy dla pracowników Świetlicy. 
 

55 dzieci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 
3 

Około 
20 
 
 
 
 
 
 

3.  Organizowanie form wypoczynku o charakterze 
socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem alkoholowym i z grup ryzyka oraz 
organizacja zajęć wakacyjnych o charakterze 
profilaktycznym w okresie wakacji letnich i zimowych w 
ramach działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej dla 
Dzieci. 

47.599zł 
 

*kolonia 10-dniowa w Ostrowie gm. Władysławowo 
*zajęcia profilaktyczne dla dzieci w Świetlicy 
Socjoterapeutycznej podczas wakacji letnich pt. 
„Wodna przygoda”,  
*zajęcia profilaktyczne dla dzieci w Świetlicy 
Socjoterapeutycznej podczas ferii zimowych pt. 
„Bajkowy świat uczy nas” 

37 
82 
 
 
21 
 
 

2 
6 
 
 
2 



 
5 

4.   Zwiększanie dostępności zorganizowanych form 
pomocy psychospołecznej dla członków rodzin z 
problemami uzależnień oraz przemocy, m.in. poprzez: 

6.820zł 
oraz koszty 
osobowe instytucji 
współpracujących 
w pkt. d) i e) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

a) prowadzenie punktu konsultacyjno - 
informacyjnego dla członków rodzin z 
problemem przemocy w MOPiRPA, 

*dyżur, konsultacja, wsparcie, informowanie, 
98 godzin. 
 

42  - 

b) prowadzenie punktu konsultacyjno – 
informacyjnego do spraw narkomanii w 
MOPiRPA, 

*dyżur, konsultacja, wsparcie, informowanie, 
54 godzin. 
 

38 
w tym 11 
kilkukrotnie 

- 

c) prowadzenie dyżurów telefonicznych oraz 
telefonicznych konsultacji specjalistycznych w 
ramach działalności MOPiRPA, 

*dyżur, konsultacja, wsparcie, informowanie 345 - 

d) wdrażanie programów oddziaływań 
edukacyjno – korekcyjnych dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie, 

 

*indywidualne oddziaływania edukacyjno-
informacyjne podczas GR MZI, 
* w 2018r MOPiRPA ogłosił nabór uczestników do 
programu korekcyjnego DULUTH, do realizacji 
programu nie doszło z braku zainteresowanych, 

16 sprawców 
przemocy 
 

4 
 
 
 

e) prowadzenie grup wsparcia lub grup 
terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie. 
 

*indywidualne oddziaływania edukacyjno-
informacyjne podczas GR MZI, 

14 ofiar 
przemocy 

3 

5.  Zwiększenie kompetencji pracowników instytucji i służb 
z terenu miasta Wągrowca w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie poprzez organizowanie i 
finansowanie szkoleń na temat zjawiska przemocy w 
rodzinie, a także w zakresie pomagania ofiarom i 
sprawcom przemocy, współpracy służb i instytucji oraz 
procedur interwencji wobec przemocy w rodzinie.  
 

4.000zł 
Środki MOPS 

*2 szkolenia pracowników MOPS i MZI 24 osoby 2 

6.  Zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom z 
problemem uzależnień oraz dotkniętym przemocą 
poprzez rozwijanie systemu wsparcia dla członków tych 
rodzin, a także poprzez współpracę oraz przepływ 
informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami 
zajmującymi się pomocą socjalną, materialną, 
medyczną, prawną i psychologiczną, w tym 
zapewnienie udziału członków Komisji w Zespole 
Interdyscyplinarnym ds. Przemocy i w Grupach 
Roboczych. 

3.960zł  
oraz koszty 
osobowe MOPS 
i PCPR 

 
 

*prowadzenie procedury Niebieskiej Karty przez MZI  
 
*Niebieska Karta założona przez MKRPA, 
*zawiadomienie MKRPA o podejrzeniu uzależniania 
od alkoholu skierowane przez MZI, 
*zapytania MKRPA do MZI, 
*uczestnictwo członków komisji RPA w 
posiedzeniach MZI i GR. (84 GR/216 posiedzeń) 
*udzielanie pomocy klientom zgłaszającym się do 
OIK  

108 rodzin/ 
110 spraw 
3 
 
11 
5 
83 rodziny 
 
18 rodzin z 
terenu miasta 

5 
 
 
 
 
 
 
 
4 
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7.  Wdrażanie i finansowanie środowiskowych programów 
pomocy rodzinie w tym programów profilaktyki 
przemocy w rodzinie, rozwijających kompetencje 
wychowawcze rodziców.  
 

1.771zł Realizacja I edycji Programu Wzmacniania Rodziny 
10-14   

17 osób - 

8.  Organizowanie lokalnych narad, seminariów i 
konferencji poświęconych problematyce uzależnień, a 
także w zakresie wdrażania systemu pomocy dziecku i 
rodzinie z problemem alkoholowym oraz poświęconych 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Koszty osobowe 
instytucji 
uczestniczących  

*spotkanie przedstawicieli instytucji pomagających 
rodzinie na terenie miasta Wągrowca oraz 
przedstawicieli szkół w MOPIRPA w kwietniu 2018r. 
pn. RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ  

21 osób 6 

 

CEL 3: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy, 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. 
 

 

 

 

 
 
Zadania: 
 
 

Ilość środków 
finansowych 

przeznaczonych 
na realizację 

działania 

Liczba przeprowadzonych /  
dofinansowanych form 

Liczba osób 
objętych 

działaniem 

Liczba 
podmiotów 
współpra-
cujących 

1.  Prowadzenie edukacji publicznej w obszarze 
profilaktyki zachowań ryzykownych, przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie i promocji zdrowego stylu życia 
poprzez organizację lokalnych kampanii informacyjno- 
edukacyjnych i innych przedsięwzięć lokalnych 
skierowanych do ogółu mieszkańców Wągrowca lub 
wybranej grupy docelowej. 

17.872zł 
 

 

*wsparcie IV powiatowej edycji konkursu filmowego 
„Wolni od uzależnień” - dofinansowanie zakupu 
nagród dla laureatów, udział pracownika MOPIRPA 
w pracach jury, 

około 30 
uczniów 
 

1 

*emisja spotu promującego kampanię 
profilaktyczną „Bicie, czas z tym skończyć” na 
stronie internetowej MOPIRPA, 
 

odwiedzający 
stronę www 
MOPIRPA 

 

*artykuły dotyczące uzależnień w czasopiśmie i 
serwisie „Wągrowczanie.pl”, informacje na stronie 
miasta oraz MOPIRPA, 
 

Czytelnicy 
serwisów www,  
czasopisma 
(nakład 10tyś. 
egz.) 

1 

*wsparcie pokazu filmu „Outcasts.Szare Anioły” 
w MDK dotykającego problematyki uzależnień, 
bezdomności, ubóstwa i przestępczości, 

Około 870 osób 2 
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*realizacja projektu profilaktycznego    
 DOPALACZOM MÓWIĘ NIE, w tym: 
 
- PAKIET PROFILAKTYCZNY DLA RODZICÓW- 
zakup materiałów oraz dystrybucja wśród rodziców 
uczniów klas VII i III gimnazjum, 
 
- udział o ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej 
DOPALACZE POWIEDZ STOP - zakup 
materiałów, dystrybucja wśród uczniów klas VI-VII, 
II-III gim. i ich rodziców, plakaty, banery, 
- zakup walizek z atrapami dopalaczy i narkotyków 
dla wągrowieckich szkół podstawowych do 
wykorzystania podczas wywiadówek z rodzicami 
(koszt 5.855zł). 

Ogół 
mieszkańców 

 
227 rodziców 
 
 
 
1856 osób 
 
 
 
 
 
SP1,SP2,SP3, 
SP4 

4 

2.  Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek 
oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych programów 
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców 
i wychowawców. 

16.559zł 
 
oraz koszty 
osobowe szkół 

*program profilaktyki zintegrowanej „ARCHIPELAG 
SKARBÓW” dla uczniów III klas Gimnazjum 
Miejskiego, 

183 uczniów 
150 rodziców 
13 nauczycieli 

3 

*program profilaktyczny „PROGRAM DOMOWYCH 
DETEKTYWÓW” dla uczniów klas IV-VII  
SP2, SP3, SP4, zakup materiałów, 
 

275 uczniów 
267 rodziców 
14 nauczycieli 

4 

*Program profilaktyczny „SPÓJRZ INACZEJ” dla 
klas I-III i IV-VI  w SP2, SP3 
 

132 uczniów 
132 rodziców 
6 nauczycieli 
 

2 

*Program profilaktyczny UNPLUGGED dla uczniów 
w wieku 12-14lat – zakupiono materiały do realizacji 
programu w wszystkich szkołach podstawowych i 
Świetlicy Socjoterapeutycznej 
 

Dla 17 klas  5 

3.  Wspieranie programów i przedsięwzięć 
profilaktycznych opracowywanych i realizowanych 
przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych. 
 

Wydatki z 
budżetów szkół 

Zadanie realizowane przez szkoły w formach 
określanych przez poszczególne placówki. 

Dane w 
załączniku II 
do informacji 

- 

4.  Organizowanie lub dofinansowywanie udziału w 
szkoleniach, kursach specjalistycznych w zakresie 
pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą oraz 

12.789zł 
 
 

*szkolenie nauczycieli przygotowujące do realizacji 
programu profilaktycznego „Spójrz Inaczej”, 
 

10 nauczycieli 
 
 

6 
 



 
8 

rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć 
profilaktycznych dla nauczycieli, pedagogów, 
psychologów 
 

 *szkolenie nauczycieli przygotowujące do realizacji 
programu profilaktycznego „UNPLUGGED” 

16 nauczycieli 

5.  Realizacja środowiskowych programów i projektów 
profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, w 
tym organizowanie lokalnych projektów 
profilaktycznych o charakterze rozrywkowym, 
sportowym promujących zdrowy i bezpieczny styl życia 
oraz zabawę bez środków psychoaktywnych. 
 

15.586zł *organizacja pikniku profilaktycznego „RADOŚĆ 
ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW” dla dzieci, młodzieży i ich 
rodziców na terenie MOPIRPA  

Około 500 
osób 

9 

6.  Wspieranie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć 
sportowych dla dzieci i młodzieży będących integralnym 
elementem programów profilaktycznych. 
 

Wydatki z 
budżetów szkół 

*imprezy sportowe, turnieje, wyścigi olimpiady 
organizowane przez szkoły w ramach szkolnych 
programów profilaktycznych. 

Dane w 
załączniku II 
do informacji 

- 

7.  Diagnozowanie i monitorowanie skali problemów 
uzależnień oraz zjawiska przemocy na terenie miasta 
Wągrowca. 
 

0zł Zadania nie realizowano w roku 2018 z uwagi na 
aktualną diagnozę z roku 2017 

- - 

8.  Upowszechnianie informacji o prowadzonych na terenie 
miasta Wągrowca działaniach w obszarze 
rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w 
rodzinie, m.in. poprzez zamieszczanie artykułów w 
lokalnych gazetach, redagowanie strony internetowej 
poświęconej wymienionej tematyce. 

koszty ujęte w 
celu 2 zad.1 

*strona internetowa MOPiRPA, 
*informacje na stronie internetowej UM, 
*ulotka informacyjna MOPIRPA, 
*ulotka informacyjna Świetlicy Socjoterapeutycznej  
dla Dzieci, 
*broszury pozyskane nieodpłatnie z PARPA, 
*tablica ogłoszeń przed budynkiem MOPIRPA. 
 

Ogół 
mieszkańców 
miasta 

9 

9.  Podnoszenie kompetencji zawodowych członków 
Komisji, a także przedstawicieli służb i instytucji 
kontaktujących się z osobami uzależnionymi lub 
członkami ich rodzin oraz innych osób uczestniczących 
w realizacji zadań Programu poprzez organizację 
szkoleń, finansowanie ich udziału w szkoleniach, 
konferencjach, naradach, itp.  
 

1.093zł 
 

* szkolenie członków Komisji RPA w zakresie zmian 
wynikających z nowelizacji ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 
Procedura zobowiązania do leczenia.  

3 osoby 
 
 
 

1 
 
 
 

10.  Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do 
sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań 
kontrolnych mających na celu ograniczenie dostępności 

996zł  
 

*zakup materiałów edukacyjnych dla sprzedawców 
napojów alkoholowych w ramach projektu „MASZ 
WPŁYW” – dystrybucja I kwart.2019r.  
 

90 pakietów do 
sklepów i lokali 
gastronom. 
 

1 
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napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu 
sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim. 

materiały z 
zasobów 
MOPIRPA 
 

*dystrybucja materiałów edukacyjnych wśród 
składających wnioski o wydanie zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych w 2018r. 
 

11.  Prowadzenie działań edukacyjnych z wykorzystaniem 
materiałów informacyjno-edukacyjnych lub strony 
internetowej wśród ogółu mieszkańców lub określonych 
grup adresatów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów uzależnień, zjawiska przemocy w rodzinie 
oraz dostępnej oferty pomocy. 

1.142zł  
oraz materiały z 
zasobów 
MOPIRPA, 
materiały z 
PARPA 
 
 
 

*dystrybucja materiałów wśród petentów MOPiRPA, 
Komisji RPA, MOPS, kuratorów sądowych, UM 
*edukacja radnych Rady Miejskiej - broszury, ulotki, 
*zakup i dystrybucja gadżetów profilaktycznych 
(opaski silikonowe, zakładki) wśród uczniów 
wągrowieckich szkół uczestniczących w 
projektach/programach profilaktycznych dot. 
uzależnień  
 

ogół 
mieszkańców  
21 osób 
uczestnicy 
wymienionych 
działań 

ok.10 
 
 
 

12.  Podejmowanie działań edukacyjnych na rzecz 
przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców poprzez 
prowadzenie kampanii społecznych, realizację 
programów profilaktycznych w szkołach nauki jazdy 
oraz wspieranie KPP w Wągrowcu w podejmowanych 
przez nią działaniach kontrolnych mających na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
eliminowanie kierowców prowadzących pojazdy pod 
wpływem alkoholu i narkotyków, a także zakup 
ogólnodostępnego alkomatu w celu samodzielnego 
sprawdzania stanu trzeźwości kierowców. 

W kosztach 
działalności 
bieżącej 
MOPIRPA 
 
1.547zł 
oraz koszty 
osobowe obsługi 
technicznej przez 
pracowników UM i 
ZGM 

 

*emisja spotu promującego kampanię 
profilaktyczną „Powstrzymaj Pijanego Kierowcę” na 
stronie internetowej MOPIRPA, 
 
 
*utrzymywanie ogólnodostępnego alkomatu 
(lokalizacja na hallu dworca PKP) do pomiaru stanu 
trzeźwości kierowców, zakup materiałów 
eksploatacyjnych, serwis i kalibracja urządzenia  

odwiedzający 
stronę www 
MOPIRPA 
 
 
Ogół 
mieszkańców 
miasta 

- 
 
 
 
3 
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CEL 4: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 
narkomanii i przemocy w rodzinie. 

  
 
Zadania: 
 
 

Ilość środków 
finansowych 

przeznaczonych 
na realizację 

działania 

 
Liczba przeprowadzonych /  

dofinansowanych form 

Liczba osób 
objętych 

działaniem 

Liczba 
podmiotó

w 
współpra-
cujących 

1.  Wspomaganie działalności organizacji pozarządowych 
w tym stowarzyszeń abstynenckich realizujących 
programy profilaktyczne o charakterze uniwersalnym i 
selektywnym z zastosowaniem przepisów ustawy o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  
 

0zł W roku 2018 podmioty uprawnione nie zgłosiły do 
Gminy Miejskiej Wągrowiec wniosków w 
wymienionym zakresie.  

- - 

2.  Wspieranie i propagowanie idei ruchów 
samopomocowych AA i Al-anon poprzez nieodpłatne 
udostępnianie w zasobach miasta lokalu na mityngi. 
 

Szacunkowy 
koszt 6.200zł 
 

*całoroczne, nieodpłatne udostępnianie lokalu w 
MOPIRPA przez 4 godziny w tygodniu. 

około 30 osób 3 

3.  Wspieranie działalności „Niebieskiego pokoju” w KPP w 
Wągrowcu w zakresie zakupu materiałów 
dydaktycznych i profilaktycznych. 
 

0zł W roku 2018 podmiot uprawniony nie zgłosił do 
Gminy Miejskiej Wągrowiec wniosków w 
wymienionym zakresie.  

- - 

4.  Udzielanie pomocy finansowej Gminie Piła z 
przeznaczeniem na podejmowanie działań 
profilaktycznych i motywujących do podjęcia leczenia 
odwykowego wobec osób doprowadzonych do Ośrodka 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Pile - Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi z 
terenu miasta Wągrowca. 
 

16.821zł 
(ok.300zł / 1 os.) 
 
 
(15.194zł w 2017r. 
ok.241zł / 1 os.) 

*zapewnienie całodobowej gotowości dyżurowej do 
przyjęcia mieszkańców miasta Wągrowca będących 
w stanie nietrzeźwości do OPIRPA w Pile 

56 osób 
 
 
 
(63 w 2017r.) 
 

4 
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CEL 5: Zapewnienie działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu. 
 

 Zadania: Ilość środków fin. 
przeznaczonych na 
realizację działania 

Liczba przeprowadzonych / 
dofinansowanych form 

Liczba osób 
objętych 

działaniem 

Liczba 
podmiotów 
współpra-
cujących 

1.  Zabezpieczenie możliwości realizacji zadań Miejskiej 
Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz 
jej zespołów problemowych poprzez zapewnienie lokalu 
na działalność komisji w zasobach MOPIRPA w 
Wągrowcu, obsługi administracyjnej Komisji przez 
pracowników MOPIRPA w Wągrowcu oraz 
zabezpieczenie środków na wynagrodzenia członków 
komisji, jej obsługę i dodatkowe szkolenia. 
 

36.742zł wynagrodzenia 
 
Koszty przesyłek 
pocztowych ujęto w  
celu 2, zad.1 
 
 
 
 
 

* 3 posiedzenia plenarne Komisji RPA, 
*11 posiedzeń zespołu ds. opiniowania 
wniosków przedsiębiorców o wydanie 
zezwolenia na obrót napojami 
alkoholowymi, 
*15 posiedzeń zespołu ds. rozpatrywania 
wniosków o leczenie odwykowe, 
* 48 godz. dyżuru przewodniczącej Komisji 
RPA, 
 

- 
 
19 opinii 
 
 
209 spraw 
 
  

- 
 
1 
 
 
 
 
 
 

2.  Finansowanie badań wykonywanych przez biegłych 
sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie 
uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu 
lecznictwa odwykowego wobec osób spełniających 
przesłanki art. 24 ustawy. 

10.902zł 
 
(7.066zł w roku 2017) 

*badanie oraz opinia biegłego sądowego 
lekarza psychiatry i psychologa. 

30 opinii 
 
(20 w 2017r.) 

4 

3.  Opłacanie kosztów postępowania sądowego w 
przedmiocie uzależnienia od alkoholu w stosunku do 
osób, które mają być zobowiązane do leczenia 
odwykowego sądownie. 
 

840zł *wniosek o wszczęcie postępowania 
sądowego 

21 wniosków  
 
(18 w 2017r.) 

2 

 
 

CEL 6: Ograniczenie dostępu do alkoholu. 

 

 Zadania: Ilość środków fin. 
przeznaczonych na 
realizację działania 

Liczba przeprowadzonych / 
dofinansowanych form 

Liczba osób 
objętych 

działaniem 

Liczba 
podmiotów 
współpra- 
cujących 

1.  Przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży i 
podawania napojów alkoholowych działających na 
terenie miasta Wągrowca pod względem jej zgodności z 
obowiązującymi przepisami. 
 

0zł  *w roku 2018 Gmina Miejska Wągrowiec nie 
prowadziła kontroli przedsiębiorców 
prowadzących sprzedaż napojów 
alkoholowych. 
* znowelizowano przepisy prawa 
miejscowego (2 uchwały) w ww. zakresie   

- - 
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Załącznik I. 
Statystyczne ujęcie postępowań zmierzających do nałożenia obowiązku leczenia odwykowego prowadzonych przez Komisję RPA 
w latach 2016-2018. 
 

Rok 2016 2017 2018 

Liczba wniosków / liczba podjętych postępowań  51/51 52/52 42/42 

Liczba wniosków skierowanych przez Komisję do sądu o nałożenie obowiązku leczenia 
odwykowego 

17 18 21 

Liczba postępowań umorzonych decyzją Komisji / w tym z powodu zgonu 11/1 21/2 13/2 

Liczba osób, które wyraziły zgodę na dobrowolne leczenie odwykowe 28 21 23 

Liczba postępowań przekazanych wg właściwości do innej Komisji 2 2 0 

Liczba postępowań zawieszonych (pobyt w ZK, zagranicą, inne) 0 4 1 

Wnioski w toku postępowania  37 31 27 
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Załącznik II. 
Zadania zrealizowane w ramach programów profilaktycznych przez podległe placówki oświatowe. 
 
 

1. Przeprowadzone w roku 2018 na terenie szkoły programy profilaktyczne rekomendowane w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i 
Promocji Zdrowia Psychicznego prowadzonego przez PARPA (http://www.parpa.pl), ORE, KBdsPN, IPiN  
- liczba uczestników (u-uczniowie, n- nauczyciele, r-rodzice) 
 

Nazwa programu SP 1 / GIMN. 
 

SP 2 SP3 SP4 

Liczba uczestników: u n r u n r u n r u n r 
1. Program Domowych Detektywów - - - 52 2 44 46 2 46 177 10 177 

2. Archipelag Skarbów   183 13 150 - - - - - - - - - 

3. Spójrz Inaczej dla klas I-III - - - - - - 68 3 68 - - - 

4. Spójrz Inaczej dla klas IV-VI - - - 64 3 64 - - - - - - 

5. UNPLUGGED - - - - - - - 2 - - - - 

 

 

 

 
2. Przeprowadzone w roku 2018 na terenie szkoły inne programy profilaktyczne (niewymienione w pkt 1 i wykraczające poza katalog działań wymienionych w pkt3) 
- liczba uczestników (u-uczniowie, n- nauczyciele, r-rodzice) 

Nazwa programu SP 1 / GIMN. 
 

SP 2 SP3 SP4 

Liczba uczestników: u n r u n r u n r u n r 
1. Programy z obszaru profilaktyki uniwersalnej skierowane do 

dzieci i młodzieży 

48 3 - 150 6 112 513 24 - 280 14 188 
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3. Przeprowadzone na terenie szkoły w roku 2018 działania niebędące ustrukturyzowanymi programami profilaktycznymi – liczba uczestników 

Program / działanie SP 1 / GIMN. 
 

SP 2 SP3 SP4 

a. jednorazowe prelekcje, pogadanki  
349  760 513 818 

b. spektakle profilaktyczne 
Nie 275 135 170 

c. festyny i inne imprezy plenerowe (poza sportowymi) 
Nie 850 Nie 818 

d. imprezy sportowe (turnieje, wyścigi, olimpiady itp.) 
Nie 841 Nie 315 

e. konkursy (plastyczne, literackie, muzyczne itp.) 
Tak 155 Nie 200 

 

 

 

4. Przeprowadzone na terenie szkoły w roku 2018 inne przedsięwzięcia / zadania- liczba uczestników 

Program / działanie 
SP 1 / GIMN. 

 
SP 2 

 
SP3 

 
SP4 

 
4.1. Czy realizowane były w 2018r. szkolenia i warsztaty dla rodziców z zakresu 
profilaktyki problemowej? 

150  420 Nie Nie 

4.2.Czy realizowane były w 2018r. szkolenia i warsztaty dla rodziców z 
wykorzystaniem walizek edukacyjnych z atrapami dopalaczy i narkotyków? 

Nie 90 28 Nie 

4.3.Czy prowadzone były w 2018r. szkolenia /warsztaty dla 
nauczycieli/wychowawców w obszarze profilaktyki problemowej? 

18 78 8 Nie 

 
 
Dane do załącznika II Informacji uzyskano z poszczególnych szkół podstawowych.
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Załącznik III 
Sprawozdanie opisowe z działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej dla Dzieci w Wągrowcu w roku 
2018 
 
Całoroczną działalność prowadziła Świetlica Socjoterapeutyczna dla Dzieci, do której uczęszczało 

średnio 55 dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy. Dzieci podzielono na 5 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.  

Każdego dnia dzieci otrzymywały podwieczorki, a w okresie zimowym gorącą zupę. 

Przez cały rok w świetlicy prowadzone były tzw. 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, bajkoterapia, muzykoterapia,  

 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,  

 zajęcia kulinarne, 

 spotkania indywidualne wychowanków z psychologiem, 

 spotkania indywidualne psychologa z rodzicami, 

 spotkania psychologa z wychowawcami, 

 zajęcia plastyczne mające na celu rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci, a także dekorację 

świetlicy, 

 zajęcia multimedialne, 

 zajęcia relaksacyjne, 

 przygotowywanie inscenizacji i programów artystycznych, wystaw,  

 zajęcia porządkowe w salach zajęciowych. 

 

W ciągu całego roku odbyło się szereg zajęć o charakterze kulturalno- oświatowym, 

profilaktycznym, socjoterapeutycznym, edukacyjnym, sportowym i rekreacyjnym takich jak: 

 

PROFILAKTYKA, SOCJOTERAPIA i EDUKACJA: 

 Rozwijanie i kształtowanie umiejętności planowania i realizowania postanowień. 

 Integracja grupy rówieśniczej- przy zastosowaniu gry pt.: „Łamacz lodów”. 

 Zgoda buduje, niezgoda rujnuje- cykl zajęć warsztatowych dotyczących rozwiązywania 

konfliktów. 

 Komunikacja bez barier- „Różnimy się od siebie, ale porozumiewamy się między sobą”. 

 Zabawa planszowa o charakterze wychowawczym i terapeutycznym „Super Dziecko”. 

 Kształtowanie postaw szacunku dla osób starszych- pamiętamy i okazujemy wdzięczność swoim 

dziadkom. 

 Dorośli wolni od uzależnień- cykl zajęć podnoszących świadomość dzieci na temat negatywnych 

skutków wynikających z używania środków psychoaktywnych: Alkohol, a zdrowie człowieka; 

Skutki palenia tytoniu, bierni palacze; Jak żyć zdrowo i bezpiecznie bez uzależnień?; Hasło 
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promujące życie bez uzależnień; Dziecko, jako obserwator różnych zachowań dorosłych. 

 Zasady bezpieczeństwa w czasie zabaw na śniegu i lodzie. 

 Recepta na nudę- kształtowanie umiejętności racjonalnego wykorzystania czasu wolnego, 

 Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia- rozbudzanie zainteresowań zimowymi 

dyscyplinami sportowymi. 

 Zasady bezpieczeństwa i higieny w czasie przygotowania posiłków. 

 Warsztaty kulinarne- pomocą w integracji całej społeczności świetlicy- rozwijanie umiejętności 

społecznych, jak również poznawanie nowych smaków i zapachów. 

 Wszechobecne uczucia- cykl zajęć związany z Walentynkami: Jak okazywać uczucia?; 

Rozwijanie i nazywanie uczuć; „Góra uczuć” gra terapeutyczna; Poznajemy historię św. 

Walentego; Organizacja poczty walentynkowej. 

 Kształtowanie postawy troski wobec ptaków i zwierząt 

 Cykl zajęć warsztatowych podczas ferii zimowych „Bajkowy świat uczy nas”: Bajkowy świat 

pełen uniwersalnych prawd i mitów w oparciu o bajkę pt.: „Kraina Lodu”; Relacje w rodzinie w 

oparciu o bajkę pt.: „Epoka Lodowcowa”; „Tupot małych stóp”- jesteśmy inni, ale nie gorsi; 

Wytrwałość w dążeniu do celu na podstawie baśni pt.: „Królowa Śniegu”, 

 Dbamy o zdrowie- ubiór dostosowany do pory roku. 

 Nasze hobby- wpływ zainteresowań na nasze życie, rozwijanie zainteresowań i korzyści 

wynikające z ich posiadania. 

 Kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań - mówimy „NIE”, czyli 

sztuka odmawiania. 

 Bądź czujny i ostrożny w kontaktach z osobami obcymi- uwrażliwienie na niebezpieczeństwa. 

 Komunikacja niewerbalna - język ciała, jego znaczenie. 

 Zajęcia edukacyjne „Rozumiem co czytam”- czytanie ze zrozumieniem. 

 Poznajemy pochodzenie i znaczenie swoich imion- cechy charakteru, a moje imię. 

 Kultywowanie tradycji oraz pogłębianie wiedzy na temat symboliki Świąt Wielkanocnych- 

prezentacja multimedialna. 

 Zapach przedwiośnia- rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody- zapoznanie się z 

charakterystycznymi cechami poszczególnych pór roku. 

 Kształtowanie u chłopców postaw uprzejmości wobec koleżanek. 

 Komunikacja interpersonalna- zajęcia warsztatowe z użyciem kart „DIXIT”. 

 Wierszyki łamiące języki- usprawnianie kompetencji językowych u dzieci. 

 10.04.2018r. Międzynarodowy Dzień Rodzeństwa- blok tematyczny w oparciu o film pt.: 

„Sekrety morza”: Relacje i uczucia pomiędzy rodzeństwem; Siła rodzeństwa; Uczucia, nastroje, 

humory; Wiem, umiem, jestem samodzielny; Powściąganie zachowań samolubnych i 

egocentrycznych. 

 Z higieną za pan brat -wdrażanie zasad dbania o własne zdrowie i utrwalanie właściwych 

nawyków higienicznych; zajęcia wokalno- muzyczne, śpiewanie piosenek o tematyce higieny i 

zdrowia. 

 Uczymy się współpracy i słuchania innych tworząc wspólne opowiadania z użyciem gry „Story 

Cubes”. 

 Cykl zajęć pt.: Akademia zdrowia: „Piramida zdrowia wg. Pascala Brodnickiego” film 

edukacyjny promujący zdrowe odżywianie się; Doświadczenia służące ustaleniu ilości cukru w 

produktach, które lubią dzieci; Zajęcia warsztatowe- owocowy, zdrowy raj; Sporządzamy 

jadłospis- zdrowy dzień pełen witamin; Zdrowo jem, więcej wiem- wpływ owoców i warzyw na 

nasz organizm; Przygotowanie inscenizacji pt.: „Kraina witamin”- wykonanie strojów i 

rekwizytów oraz instrumentów muzycznych. 

 Blok tematyczny poświęcony relacji Matka - Dziecko z okazji zbliżającego się Dnia Matki: 

Przygotowanie części artystycznej – nauka wierszy oraz piosenek; Mamo dziękuję ci za…- 

piszemy list do Mamy, Święto mojej Mamy- sposoby wyrażania uczuć, wzmacnianie szacunku 

dla Mamy i jej pracy. 
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 Znaczenie rodziny w życiu człowieka; Ćwiczenie umiejętności pozytywnych zachowań, które 

pomagają prawidłowo funkcjonować w rodzinie; Nauka budowania udanych relacji wewnątrz 

rodziny; Style wychowania- podział ról w rodzinie. 

 Zajęcia warsztatowe „Prawa dziecka” wzbogacanie i utrwalanie wiedzy dzieci na temat ich praw 

i obowiązków z wykorzystaniem filmu edukacyjnego. 

 Nauka piosenki pt.: „Nasze prawa”. 

 Radości i smutki dobrych przyjaciół- zajęcia warsztatowe: Kształtowanie postaw koleżeństwa i 

przyjaźni; Rozwijanie umiejętności współpracy; Pogłębianie przyjaźni wśród dzieci, Jaki 

powinien być prawdziwy przyjaciel?- Układamy przepis na dobrego przyjaciela. 

 Ruch to zdrowie- Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej- cykl zajęć warsztatowych: Znaczenie 

uprawiania sportu dla organizmu; Dbanie o rozwój kultury fizycznej i budowanie 

zainteresowania sportem wśród dzieci; Zasady kulturalnego kibicowania- tworzymy strefę 

kibica. 

 Tęczowy zawrót głowy- film edukacyjny pt.: „Jak powstaje tęcza?”; Znaczenie kolorów w 

naszym życiu, oraz wpływ kolorów na nasze samopoczucie. 

 Rola ojca w życiu każdego z nas- zajęcia warsztatowe. 

 Bezpieczne wakacje- pogadanka. 

 Witajcie w naszej społeczności! Umacniamy więzi w grupie poprzez wspólną zabawę- zajęcia 

integracyjne pt.; „Poznajmy się lepiej”; Zapoznanie nowo przybyłych do świetlicy dzieci (wraz 

z nowym rokiem szkolnym) z regulaminem świetlicy; Poznajemy reguły, normy, zasady 

obowiązujące w świetlicy; Tworzymy zasady w każdej grupie. 

 Przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w trakcie zajęć, jak 

również w drodze do i ze świetlicy z wykorzystaniem filmu edukacyjnego pt.: „ Jesteśmy 

widoczni, jesteśmy bezpieczni” oraz na placu rekreacyjnym przy budynku. 

 Jakie dźwięki słyszymy w mieście - zabawa dźwiękonaśladowcza. 

 Magiczne słowa- przypominamy zasady dobrego wychowania. 

 Cykl zajęć: To jestem ja- jak myślę i czuję: Poznajemy metody radzenia sobie ze stresem; Relaks 

- sposobem na niwelowanie złych emocji; Panujemy nad emocjami – sposoby kontrolowania 

naszych impulsów. 

 22.09.2018r. Dzień bez samochodu - ekologiczne i bezpieczne środki transportu dla dorosłych, 

młodzieży i dzieci; „Smog czy Smok?  Zagrożenie wcale nie bajkowe”- jak dbać o świeżość 

powietrza? 

 Termometr uczuć- cykl zajęć warsztatowych: Różnice między złością, a agresją- jak sobie radzić 

z trudnymi uczuciami?; Złość- sposoby na trudne emocje; Radość- portret mojej radości; 

Ćwiczenia oddechowe - gwiazdka. 

 Zajęcia literackie- „Jesienne czary”- tworzenie wspólnej bajki. 

 Międzynarodowy Dzień Muzyki- cykl zajęć pt.: „Muzyka jest dobra na wszystko!”: Pięciolinia- 

rozwiązywanie zadań tematycznych; Relaksacja przy muzyce; Rozbudzanie zainteresowań 

muzycznych, granie na instrumentach; Kształtowanie poczucia rytmu - taniec sposobem na dobrą 

zabawę i integrację – Klanza. 

 Dzień Edukacji Narodowej – blok zajęć tematycznych: Za co cenię swoich nauczycieli?; Gdy 

nauczyciel mnie…; Jak rozmawiać z nauczycielami?; Emocje w relacjach uczeń- nauczyciel; 

Mój ulubiony nauczyciel- opis. 

 Niezbędnik nastolatka- jak wytrzymać w szkole i nie zwariować? 

 Jak pokonać lenistwo?- Nie wagaruj, czyli dlaczego warto chodzić do szkoły? 

 Grupa bawi się i pracuje- zabawy integracyjne rozwijające myślenie twórcze. 

 Praca metodą projektu pt.: „Świetlica moich marzeń”: 

Zapoznanie wychowanków z historią świetlicy, oglądanie kronik, wypełnianie ankiety, „Co lubię 

w świetlicy?”; Układanie pytań do wywiadu, oraz przeprowadzenie wywiadu z panią kierownik 

świetlicy; Pomysł na zajęcia w świetlicy, aby miło i przyjemnie wspólnie spędzać czas; 

Szanujemy się wzajemnie- życzliwość i szacunek priorytetem świetlicy. 
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 Tydzień profilaktyki – Hałas, niewidzialny wróg, hałasowi powiedz STOP, będziesz zdrowy cały 

rok!: Poznajemy źródła hałasu, jaki mają wpływ na zdrowie człowieka,; Zabawa ruchowa: 

głośno- cicho; Układamy hasła dotyczące szkodliwości hałasu; Opracowanie regulaminu 

domowego uwzględniając walkę z hałasem na podstawie wiersza pt.; „Paweł i Gaweł”; Jak 

tworzyć strefy ciszy, w których można odpocząć? 

 Relaksacja przy muzyce. 

 „Przemijanie” - wieczór poetycki w świetlicy, czytanie wierszy związanych z dniem Wszystkich 

Świętych. 

 100- lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - cykl zajęć: Co to znaczy być patriotą?; 

Historia hymnu narodowego; Fakty historyczne odzyskania niepodległości; Polskie symbole 

narodowe- flaga, hymn, godło- szacunek młodego pokolenia; Pieśni patriotyczne- słuchanie i 

wspólne śpiewanie. 

 Zajęcia warsztatowe - Kogo cenię, kogo podziwiam?; Jakie wartości są dla mnie ważne? 

 Cechy mojego charakteru na wesoło, czyli znaki zodiaku- nauka wyszukiwania informacji w 

Internecie. 

 Wspieranie rozwoju wyobraźni przestrzennej i kształtowanie logicznego myślenia przez zabawę. 

 Co sprawia więcej radości - dawanie, czy dostawanie? 

 Tradycje związane ze Świętem Bożego Narodzenia: Czytanie opowieści o tematyce świątecznej; 

Moja rodzina- pogadanka o zwyczajach w naszych domach rodzinnych; Redagujemy życzenia 

dla najbliższych; Przygotowanie świątecznej inscenizacji pt.: „Magia Świąt”. 

 Integracja z wykorzystaniem tradycji- wspólne ubieranie choinki, strojenie świetlicy na święta 

oraz śpiewanie kolęd. 

 

KONKURSY, QUIZY, ZAJĘCIA MANUALNE: 

 Wesoło, kolorowo i karnawałowo – cykliczne zajęcia plastyczno- dekoracyjne. 

 Zabawy na śniegu i lodzie - blok zajęć plastyczno- przestrzennych z wykorzystaniem 

różnorodnych materiałów i technik. 

 Upominki, laurki i dyplomy dla Babci i Dziadka. 

 Konkurs na plakat – „Dorośli wolni od uzależnień”; technika kolażu. 

 Quiz dotyczący sportów zimowych. 

 Walentynkowe zajęcia plastyczne- „Serce 3D”. 

 Krzyżówki i karty pracy pt.: Relacje między rodzeństwem, Moja rodzina,. 

 Zajęcia plastyczne o tematyce zimowej. 

 Kuchnie świata- Międzynarodowy Dzień Pizzy- skąd pochodzi pizza, ulubiony przysmak dzieci? 

 Rysunek krok po kroku- uczymy się rysunku- Bajkowy świat. 

 Dzień Kobiet- kwiaty wszystkim Paniom- technika dowolna. 

 Zajęcia warsztatowo- plastyczne: Poznajemy pochodzenie i znaczenie swoich imion; ozdobne 

inicjały. 

 Teleturniej „Kaprysy marcowej pogody”- praca w grupach: quizy, krzyżówki, rebusy, karty 

pracy. 

 Konkurs plastyczny o tematyce wielkanocnej pt.: „ Tradycje z jajkiem w tle”. 

 Stroiki świąteczne- siejemy owies i rzeżuchę. 

 Plakat- Symbole Świąt Wielkanocnych- praca w zespołach. 

 Wiosenny kolaż na talerzyku. 

 Zajęcia plastyczne na świeżym powietrzu, format XXL – „Moja siostra, mój brat”. 

 Z higieną za pan brat - projektujemy funkcjonalną łazienkę; praca przestrzenna. 

 „W Krainie Świeżaków”- praca plastyczna i rymowanka o ulubionym owocu lub warzywie. 

 Kolaż - koktajl owocowy. 

 Quiz - Zdrowo jem, więcej wiem. 

 Plastyczna oprawa Dnia Matki: wystrój sal zajęciowych, Portret mojej Mamy, zaproszenie na 
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uroczystość Dnia Matki, Kwiatowa ramka- upominek dla Mamy, Projektujemy najpiękniejszą 

sukienkę dla Mamy. 

 Arteterapia- kolorowanki antystresowe. 

 My dzieci mamy prawo do…-plakat. 

 Ruch to zdrowie- projektujemy strój sportowy. 

 Portret- Mój sportowy idol. 

 Letnie mandale. 

 Dzień Ojca: Kolorowy krawat- upominek dla Taty, dyplom „Super Tata”. 

 Zajęcia plastyczne- Pocztówka z wakacji; wspominamy swoje najciekawsze przygody 

wakacyjne. 

 Konkurs plastyczny: Drzewo- skarb przyrody i ludzi. 

 Wesołe nutki na pięciolinii- indywidualna praca twórcza. 

 Ja też coś potrafię- coroczny koncert muzyczny „Jesienne Nutki”- występy wokalno- 

instrumentalne dzieci ze świetlicy. 

 Portret mojego ulubionego nauczyciela. 

 Moje wymarzone miejsce w świetlicy- projektujemy salę marzeń. 

 Strefa ciszy- projekt znaku. 

 Konkurs- Jesienną porą matematyka na wesoło. 

 Quizy i krzyżówki dotyczące historii Polski. 

 Konkurs recytatorski - Ojczyzna wolna. 

 Moja ojczyzna – zajęcia plastyczne. 

 Jesień wokół nas- zajęcia manualne. 

 Ciemno, szaro i ponuro – ocieplamy wizerunek Pani Jesieni przy użyciu; quizów, zagadek, zabaw 

ruchowych, rebusów i kolorowanek jesiennych. 

 Konkurs: Moja ulubiona wróżba andrzejkowa - opis lub rysunek. 

 Zajęcia plastyczne: Czarownice - małe staruszki. 

 Prace przestrzenne: But św. Mikołaja, Mikołaj z szyszek. 

 Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż- cykl zajęć plastycznych: tworzymy dekoracje świąteczne, 

konkurs plastyczny na kartkę świąteczną, projekt bombki choinkowej i kolaż, tradycje 

bożonarodzeniowe- stół wigilijny- praca w zespołach. 

 Wspólne ubieranie choinki i dekoracja sal zajęciowych ozdobami świątecznymi 

przygotowanymi własnoręcznie przez dzieci. 

 

 

SPORT: 

 Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej na torze przeszkód podczas zajęć na 

wągrowieckim basenie. 

 Zabawy integracyjno- ruchowe i muzyczno-ruchowe: Kalambury, karaoke. 

 Świetlicowy turniej w tenisa stołowego i piłkarzyki; Mini turniej w gry planszowe. 

 Gdy za oknem szaro, buro – dzień multimedialny- zawody na konsoli X-box. 

 Zdrowo, bo na sportowo zajęcia sportowo – rekreacyjne na świeżym powietrzu, spacer do lasu 

lub do parku – zajęcia sprawnościowe, siłownia zewnętrzna- alternatywa dla osób, które nie lubią 

biegać; orle gniazdo – integracja i zabaw; rozgrywki w badmintona, piłka ruchoma – rozwijanie 

koordynacji ruchowej; Mini piłka koszykowa – rozgrywki międzygrupowe. 

  „Klanza”- sposobem na integrację grupy i dobrą zabawę- tańce świata, oraz zabawy z 

wykorzystaniem chusty. 

 Sprawnym być! Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji. W czasie zajęć promowano zdrowy 

i higieniczny styl życia, zabawy ruchowo- zręcznościowe, rozwijanie umiejętności współpracy, 

pełnienie roli lidera i doświadczenie możliwości wpływania na aktywność grupy. 
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WYJŚCIA ZORGANIZOWANE- IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE 

 Wyjścia do kina na seanse filmowe (9 razy). 

 Poczta walentynkowa. 

 Ferie zimowe pod hasłem: „Bajkowy świat pełen uniwersalnych prawd”. 

 Dzień Kobiet w świetlicy - wszystkie dziewczynki otrzymały upominek i życzenia od kolegów. 

 Święta Wielkanocne w świetlicy - dnia 29.03.2018r. 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. 

 30.03.2018r. z inicjatywy Świetlicy Socjoterapeutycznej dla Dzieci „Wyspa Radości” w 

Wągrowcu odbyło się spotkanie Absolwentów, którzy uczęszczali do świetlicy w ostatnim 

dziesięcioleciu. Byli wychowankowie wraz z wychowawcami mieli okazję powspominać 

wspólnie przeżyte lata. Wszelkie działania odbywające się w ramach działalności świetlicy 

uwiecznione zostały na zdjęciach, które można było obejrzeć w świetlicowych kronikach. 

Spotkanie przebiegło w sympatycznej atmosferze pełnej radości i wzruszeń.  

 23.05.2018r. cała społeczność świetlicy obchodziła Dzień Matki i Dzień Dziecka na terenie 

Centrum Edukacji Leśnej podczas Rodzinnego pikniku – uroczystość rozpoczęła część 

artystyczna przygotowana przez dzieci dla swoich Mam, po której wszyscy wzięli udział w 

rodzinnym torze przeszkód- składał się on z części teoretycznej, dotyczącej wiedzy o świetlicy, 

zdrowiu i profilaktyce w postaci quizów profilaktycznych oraz części sportowej z konkurencjami 

sprawnościowymi. Po emocjonujących zawodach uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na 

poczęstunek. Każdy biorący udział w pikniku otrzymał upominek, a wszystkie Mamy zostały 

obdarowane pamiątkowym dyplomem dla „Super Mamy”. 

 Z okazji Dnia Dziecka wszyscy nasi podopieczni wraz z wychowawcami poszli na lody, a także 

18 czerwca 2018r. odbyła się wycieczka do Nowego ZOO w Poznaniu, oraz parku linowego 

„Zoolandia”.  

 Uroczyste pożegnanie najstarszych dzieci- absolwentów gimnazjum odchodzących ze świetlicy 

(21.06.2018r.). 

 Dzień Chłopca w świetlicy - wszyscy chłopcy otrzymali upominek oraz kartkę z życzeniami od 

koleżanek i wychowawczyń. 

  Złota polska jesień; dostrzegamy uroki i walory jesieni- wycieczka do parku i lasu po dary 

jesieni. 

 29.10.2018r. Halloween – świat fantazji, zwyczaje i obrzędy związane z tym dniem. 

 31.10.2018r. Pamiętamy! – Zapalamy znicze w miejscach pamięci. 

 17.11.2018r. odbyła się wycieczka do fabryki bombek w Gnieźnie i Muzeum Początków Państwa 

Polskiego. Dzieci poznały proces tworzenia ozdób choinkowych, a także podczas zajęć 

warsztatowych własnoręcznie ozdobiły swoje bombki. Kolejną atrakcją tego dnia było 

zwiedzanie Muzeum Początków Państwa Polskiego w trakcie, którego dzieci uczestniczyły w 

projekcji trzech filmów przybliżających dzieje naszej Ojczyzny i podziwiały zabytki historyczne 

eksponowane na wystawie. 

 28-29.11.2018r. Podtrzymujemy tradycje ludowe - Andrzejki, Katarzynki 2018r. Wieczór wróżb 

i przepowiedni w świetlicy. 

 Mikołajki w świetlicy - słodkie upominki dla wychowanków, zapoznanie dzieci z legendą o św. 

Mikołaju oraz wyjście do kina na film pt.: „Dziadek do orzechów i 4 królestwa”, a także w 

ramach świetlicowych kulinariów odbyło się wielkie pieczenie pierników. 

 20.12.2018r. cała społeczność Świetlicy Socjoterapeutycznej dla Dzieci w Wągrowcu „Wyspa 

Radości” już po raz kolejny zebrała się by w podniosłym nastroju uczcić nadchodzące Święta 

Bożego Narodzenia. Spotkanie uświetnił piękny program artystyczny przygotowany przez 
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dzieci. By tradycji stało się zadość było śpiewanie kolęd, życzenia i dzielenie się opłatkiem. 

Wszystkie dzieci wspólnie zasiadły do stołu, aby w radosnych nastrojach oczekiwać przyjścia 

Gwiazdora.  
 

WAKACJE LETNIE 

Podczas wakacji letnich dzieci ze świetlicy wyjechały na dziesięciodniową kolonię 

socjoterapeutyczną do Ostrowa, gm. Władysławowo organizowaną na zlecenie MOPIRPA przez 

firmę „LUTUR” z siedzibą w Lublinie. Wyjechało 37 dzieci. Podczas wypoczynku realizowany był 

program zajęć socjoterapeutycznych oraz program rekreacyjny. 

 

Oprócz kolonii świetlica w okresie wakacji letnich przez 3 tygodnie prowadziła akcję pod hasłem 

„Wodna Przygoda”. W zajęciach wakacyjnych wzięło udział 82 dzieci z miasta Wągrowca. W 

czasie wakacji nie mogło zabraknąć zajęć dotyczących profilaktyki uzależnień i socjoterapii oraz 

promujących zdrowy i sportowy styl życia. Rozgrywane były liczne konkurencje sportowe, quizy 

tematyczne i zajęcia plastyczne.  Wakacyjnymi atrakcjami był również rejs statkiem po Jeziorze 

Durowskim, wycieczka na kręgielnię do Poznania, wyjścia do kina MDK oraz wodne zabawy w 

wągrowieckim Aquaparku. 

 

  

W roku 2018 psycholog w Świetlicy Socjoterapeutycznej pracował dwa razy w tygodniu 

(poniedziałek, czwartek) z wyjątkiem okresu nieobecności związanej z absencją chorobową i 

miesięcy wakacyjnych. Przeprowadzono w tym czasie: 

 wstępnych diagnoz psychologicznych (sfera emocjonalno-osobowościowa)- 3, 

 rozmów konsultacyjno – terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą- 20, 

 rozmów mediacyjnych (sytuacje konfliktowe pomiędzy wychowankami świetlicy) - 8, 

 spotkań z absolwentami o charakterze konsultacji - 2, 

 rozmów psychologicznych z rodzicami podnoszących kompetencje wychowawcze – 11, 

Dodatkowo na bieżąco psycholog konsultował sytuacje dzieci i formy pracy wychowawczej z 

opiekunami grup i kierownikiem świetlicy.  
 

 
Załącznik III do Informacji opracowała Beata Merlinger-Kubiak- Kierownik Zespołu Świetlicy Socjoterapeutycznej. 

 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Użyte skróty oznaczają: 

 MKRPA – Miejska 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, 

 AA - ruch samopomocowy Anonimowych Alkoholików 

 Al-anon – ruch samopomocowy członków rodzin z problemem alkoholowym.  

 MZI – Miejski Zespól Interdyscyplinarny 

 GR – Grupy Robocze Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego 
 
 

Uwaga: kwoty wydatków zaokrąglono do pełnych złotych 
 


