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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 III/16/2018 z dnia 13 grudnia 2018r., na 
wykonanie którego przeznaczone zostały środki finansowe w kwocie 764 860 zł (25,0 tyś. – zwalczanie 
narkomanii, 739 860 zł – przeciwdziałanie alkoholizmowi) tj. o 24 724 zł mniej niż w roku poprzednim.
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Zadania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomaniidla miasta Wągrowca 
na rok 2019. 
 

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. 

0zł W roku 2019 placówki uprawnione nie zgłosiły do 
Gminy Miejskiej Wągrowiec zapotrzebowania w 
wymienionym zakresie. 

- - 

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

8.320zł  *dyżur, konsultacja, wsparcie, informowanie, 
motywowanie, pomoc, rozpoznanie problemu  
515 godzin dyżuru/ 920 udzielonych porad  

237 - 

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

materiały 
nieodpłatne z 
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. 
 

3.000 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 

Koszty osobowe: 
176.161zł 
  
Koszty lokalowe: 
24.224zł 

 
 

a) zatrudnienie pracowników administracji oraz 
obsługi  (2,625 etatu), 

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

- 
 
 
 
 
3 

- 
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2.  Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w formie 
Świetlicy Socjoterapeutycznej dla Dzieci 

Koszty osobowe: 
207.753zł 
 
Koszty lokalowe: 
23.568zł 
 
Koszty realizacji 
programu zajęć: 
43.702zł 

 
 
 

a) zatrudnienie pracowników merytorycznych i 
obsługi w ramach etatów (3,325 etatu) oraz 
umów zleceń, 

b) koszty bieżące dotyczące świetlicy, 
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. 
 

48 dzieci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 
2 

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. 

44.431zł 
 

*kolonia 10-dniowa w Grzybowie gm. Władysławowo 
 
*zajęcia profilaktyczne dla dzieci w Świetlicy 
Socjoterapeutycznej podczas wakacji letnich pt. 
„Przygoda z Wyspą Radości”,  
 
*zajęcia profilaktyczne dla dzieci w Świetlicy 
Socjoterapeutycznej podczas ferii zimowych pt. „Co 
nam w duszy gra?” 

34 
 
81 
 
 
 
29 
 
 

2 
 
6 
 
 
 
2 
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4.   Zwiększanie dostępności zorganizowanych form 
pomocy psychospołecznej dla członków rodzin z 
problemami uzależnień oraz przemocy, m.in. poprzez: 

Koszty osobowe: 
6.820zł 
 
Koszty lokalowe: 
311zł 
 
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, 
100 godzin. 
 

56 - 

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

*dyżur, konsultacja, wsparcie, informowanie, 
64 godziny 
 

35 
w tym 10 
kilkukrotnie 

- 

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

*dyżur, konsultacja, wsparcie, informowanie 951 - 

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

 

*indywidualne oddziaływania edukacyjno-
informacyjne podczas GR MZI, 

15 sprawców 
przemocy 
(nowe z 2019r) 
 

4 
 
 
 

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

*indywidualne oddziaływania edukacyjno-
informacyjne podczas GR MZI, 

9 ofiar 
przemocy 
(nowe z 2019r) 

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.  
 

2 929,78zł 
Koszty MOPS 

*1 szkolenie warsztatowe członków MZI i GR pn. 
„Skuteczna działalność Pomocowa - praktyka 
działania KRPA, zespołu Interdyscyplinarnego i 
Grup Roboczych” 

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. 

4.224zł  
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 Grup Roboczych  
*udzielanie pomocy klientom zgłaszającym się do 
OIK  

121 spraw 
2 
 
19 
2 
231 posiedzeń 
GR 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
4 

7.  Wdrażanie i finansowanie środowiskowych programów 
pomocy rodzinie w tym programów profilaktyki 

3.708zł Realizacja II edycji Programu Wzmacniania Rodziny 
10-14   

13 osób 
 

- 
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przemocy w rodzinie, rozwijających kompetencje 
wychowawcze rodziców.  
 

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. 

1.266,43zł 
Koszty MOPS 
Wągrowiec  

*Konferencja pt. „Przemoc w domu, przemoc w 
pracy” 

Konferencja 
otwarta 

2 

 

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, problematyki 
uzależnienia od środków psychoaktywnych, 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i promocji 
zdrowego stylu życia poprzez: 

a) organizację lokalnych kampanii informacyjno- 
edukacyjnych i innych przedsięwzięć lokalnych 
skierowanych do ogółu mieszkańców 
Wągrowca lub wybranej grupy docelowej, 

b) prowadzenie działań edukacyjnych z 
wykorzystaniem materiałów informacyjno-
edukacyjnych (broszur, plakatów, ulotek, 
gadżetów profilaktycznych, zakupu 
specjalistycznych opracowań, czasopism, 
publikacji, materiałów multimedialnych.), strony 
internetowej lub lokalnych mediów, 

3.241zł 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

17 uczniów 
7 nauczycieli 
 

1 

* stoisko profilaktyczno-edukacyjne MOPIRPA 
podczas Święta Pyry w SP nr 3 – dystrybucja 
materiałów profilaktycznych wśród rodziców oraz 
materiałów i gadżetów profilaktycznych wśród 
uczniów, tor przeszkód z alkogoglami i 
narkogoglami, 
 

Uczniowie 
szkoły i ich 
rodzice 
Około 150 osób 

2 

* stoisko profilaktyczno-edukacyjne MOPIRPA 
podczas SAFETY DAY 2019 w Benecke-Kaliko 
S.A. CONTINENTAL w Wągrowcu – dystrybucja 
materiałów profilaktycznych wśród pracowników, tor 
przeszkód z alkogoglami i narkogoglami, 
 

Około 100 
pracowników 

2 
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c) informowanie o dostępnej ofercie pomocy dla 
osób uzależnionych i ich rodzin oraz dla osób 
uwikłanych w przemoc w rodzinie, 

d) upowszechnianie informacji o prowadzonych 
na terenie miasta Wągrowca działaniach w 
obszarze rozwiązywania problemów 
uzależnień i przemocy w rodzinie, m.in. poprzez 
zamieszczanie artykułów w prasie, 
prowadzenie strony internetowej. 

 
 
 
 
 
 
część materiałów  
pozyskanych 
nieodpłatnie z 
PARPA, KBdN 

 

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

Ogół 
mieszkańców 
 

1 

*dystrybucja ulotek, materiałów profilaktycznych, 
broszur informacyjnych wśród petentów MOPiRPA, 
Komisji RPA, MOPS, kuratorów sądowych, UM, 
radnych 

*informacje o działaniach oraz dostępnej ofercie 
pomocy na stronie internetowej MOPIRPA, 

*informacje o działaniach na stronie UM, 
*informacje na tablicach ogłoszeń MOPIRPA, w 
prasie lokalnej 
 

Ogół 
mieszkańców 
 

4 

2.  Prowadzenie na terenie szkół i placówek systemu 
oświaty podległych Gminie Miejskiej Wągrowiec: 

a) działań wychowawczych, edukacyjnych i 
informacyjnych adresowanych do dzieci, 
młodzieży, rodziców i wychowawców na temat 
zagrożeń wynikających z picia alkoholu oraz 
używania środków odurzających, substancji 
psychotropowych i NSP, a także 
pozamedycznego stosowania produktów 
leczniczych, których używanie może prowadzić 
do uzależnienia oraz ich zintensyfikowanie w 
okresie przedwakacyjnym, 

b) działań profilaktycznych, poprzez 
upowszechnianie oraz wdrażanie programów 
profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i 
wskazującej o naukowych podstawach lub o 
potwierdzonej skuteczności adresowanych do 
dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz osób 
dorosłych, w szczególności zalecanych w 
ramach Systemu rekomendacji programów 
profilaktycznych i promocji zdrowia 
psychicznego.” 

30.784zł 
 
oraz koszty 
osobowe szkół 

*program profilaktyki zintegrowanej „ARCHIPELAG 
SKARBÓW” dla uczniów VIII szkół podstawowych, 

212 uczniów 
58 rodziców 
15 nauczycieli 

3 

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

210 uczniów 
210 rodziców 
11 nauczycieli 

4 

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

239 uczniów 
158 rodziców 
11 nauczycieli 
 

2 

*Program profilaktyczny „UNPLUGGED” dla 
uczniów w wieku 12-14lat – realizacji programu w 
SP2 

103 uczniów 
4 nauczycieli  

2 

*Program profilaktyczny „DEBATA” – realizacja w 
SP1, SP2, SP3, SP4 

394 uczniów 
27 nauczycieli 
 

6 

*Program profilaktyczny „SZKOLNA 
INTERWENCJA PROFILAKTYCZNA”- realizacja 
programu w SP3 
 

55 nauczycieli 3 
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*dystrybucja gadżetów profilaktycznych (opaski 
silikonowe, zakładki) wśród uczniów wągrowieckich 
szkół uczestniczących w projektach/programach 
profilaktycznych dot. uzależnień 
 

3.  Wspieranie programów liderskich i działań 
rówieśniczych z obszaru profilaktyki uzależnień i 
promocji zdrowego stylu życia, a także zapobiegania 
agresji i przemocy, opracowywanych i realizowanych 
przez młodzież pod nadzorem dorosłych opiekunów 
posiadających przygotowanie profilaktyczne, 
pedagogiczne lub psychologiczne. 

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 oraz rozwijania umiejętności 
prowadzenia zajęć profilaktycznych dla nauczycieli, 
pedagogów, psychologów pracujących na co dzień z 
dziećmi i młodzieżą na terenie miasta Wągrowca. 

Wydatki z 
budżetów szkół  

 
 

Zadanie realizowane indywidualnie przez szkoły 
poza środkami finansowymi z zezwoleń 
alkoholowych - Szkolenia /warsztaty dla 
nauczycieli/wychowawców w obszarze profilaktyki 
problemowej w SP2. 

85 2 

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. 
 

0zł W roku 2019 podmioty uprawnione nie zgłosiły do 
Gminy Miejskiej Wągrowiec zapotrzebowania w 
wymienionym zakresie. 

- - 

6.  Prowadzenie badań związanych z diagnozą zachowań 
problemowych/używaniem substancji psychoaktywnych 
podejmowanych przez dzieci i młodzież z terenu miasta 
Wągrowca. 

0zł *Zadania nie realizowano w roku 2019 z uwagi na 
aktualną diagnozę, która przeprowadzana jest co 
cztery lata (kolejna w 2021r.) 
*Badania grup uczniów uczestniczących w 
programach profilaktycznych DEBATA i 
ARCHIPELAG SKARBÓW 

- 
 
 
511 uczniów 

- 
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7.  Podnoszenie kompetencji zawodowych członków 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a 
także osób pracujących zawodowo w systemie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów 
narkomanii oraz innych osób uczestniczących w 
realizacji zadań Programu. 

0zł 
 

W roku 2019 osoby uprawnione nie zgłosiły do 
Gminy Miejskiej Wągrowiec zapotrzebowania w 
wymienionym zakresie. 

- 
 
 
 

- 
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8.  Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do 
sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań 
kontrolnych mających na celu ograniczenie dostępności 
napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu 
sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim. 

Zakup 
sfinansowany w 
2018r. 
 
materiały z 
zasobów 
MOPIRPA 
 

*dystrybucja materiałów edukacyjnych dla 
sprzedawców napojów alkoholowych w ramach 
projektu „MASZ WPŁYW”  
 
*dystrybucja materiałów edukacyjnych wśród 
składających wnioski o wydanie zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych w 2019r. 
 

90 pakietów do 
sklepów i lokali 
gastronom. 
 

1 
 

9.  Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania 
nietrzeźwości kierowców poprzez włączanie się w 
ogólnopolskie kampanie społeczne, 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 oraz zapewnienie 
prawidłowego funkcjonowania ogólnie dostępnego 
alkomatu w hallu dworca PKP w celu samodzielnego 
sprawdzania stanu trzeźwości kierowców. 

W kosztach 
działalności 
bieżącej 
MOPIRPA 
 
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 2019 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 6.837zł 
 

*całoroczne, nieodpłatne udostępnianie lokalu w 
MOPIRPA przez 5 godzin 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 2019 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. 
 

19.040zł 
(ok.226zł / 1 os.) 
 
 
16.821zł 
(ok.300zł / 1 os.) 
 

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

84 osoby 
 
 
 
(56 w 2018r.) 
 

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. 
 

Koszty osobowe: 
35.200zł  
 
 
Koszty lokalowe oraz 
działalności: 
2.242zł 
 
 

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

- 
 
20 opinii 
 
 
223 sprawy 
 
  

- 
 
1 
 
 
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. 

10.440zł 
 
(10.902zł w roku 2018) 

*badanie oraz opinia biegłego sądowego 
lekarza psychiatry i psychologa. 

29 opinii 
 
(30 w 2018r.) 

4 

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

1 060zł *wniosek o wszczęcie postępowania 
sądowego 

19 wniosków  
 
(21 w 2018r.) 

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. 
 

880zł  * przeprowadzono kontrolę przedsiębiorców 
prowadzących sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie miasta Wągrowca 
 

10 przedsiębior- 
ców 

2 
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Załącznik I. 
Statystyczne ujęcie postępowań zmierzających do nałożenia obowiązku leczenia odwykowego prowadzonych przez Komisję RPA 
w latach 2016-2019. 

 
Rok 2016 2017 2018 2019 

Liczba wniosków / liczba podjętych postępowań (nowych) 51/51 52/52 42/42 53/39 

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

17 18 21 19 

Liczba postępowań umorzonych decyzją Komisji / w tym z powodu zgonu 11/1 21/2 13/2 33/2 
Liczba osób, które wyraziły zgodę na dobrowolne leczenie odwykowe 28 21 23 31 

Liczba postępowań przekazanych wg właściwości do innej Komisji 2 2 0 0 

Liczba postępowań zawieszonych (pobyt w ZK, zagranicą, inne) 0 4 1 11 

Wnioski w toku postępowania (z lat wcześniejszych) 37 31 27 52 
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Załącznik II. 
Zadania zrealizowane w ramach programów profilaktycznych przez podległe placówki oświatowe. 
 
 

1. Przeprowadzone w roku 2019 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 RAZEM SP 1  
 

SP 2 SP3 SP4 

Liczba uczestników:  u n r u n r u n r u n r 

1. Program Domowych Detektywów 431 - - - - - - - - - 210 11 210 

2. Archipelag Skarbów   285 - - - 57 5 23 60 4 5 95 6 30 

3. Spójrz Inaczej dla klas I-III 408 - - - 69 4 64 170 7 94 - - - 

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

5. UNPLUGGED 107 - - - 103 4 - - - - - - - 

6. Program profilaktyczny DEBATA 421 36 2 0 107 10 - 115 7 - 136 8 - 

7. Szkolna Interwencja Profilaktyczna 55 - - - - - - - 55 - - - - 

 

 

 

 
2. Przeprowadzone w roku 2019 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 RAZEM SP 1 
 

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 

925 - - - 136 5 109 537 26 - 66 5 41 
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2. Programy z obszaru profilaktyki selektywnej dla 

młodzieży z grup ryzyka 

223 223 - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

3. Przeprowadzone na terenie szkoły w roku 2019 działania niebędące ustrukturyzowanymi programami profilaktycznymi – liczba uczestników 

Program / działanie SP 1 
 

SP 2 SP3 SP4 

a. jednorazowe prelekcje, pogadanki  
495  950 537 817 

b. spektakle profilaktyczne 
Nie 340 110 147 

c. festyny i inne imprezy plenerowe (poza sportowymi) 
Nie 736 537 400 

d. imprezy sportowe (turnieje, wyścigi, olimpiady itp.) 
126 1114 Nie 95 

e. konkursy (plastyczne, literackie, muzyczne itp.) 
193 247 Nie 300 

 

 

 

4. Przeprowadzone na terenie szkoły w roku 2019 inne przedsięwzięcia / zadania- liczba uczestników 

Program / działanie 
SP 1 

 
SP 2 

 
SP3 

 
SP4 

 
4.1. Czy realizowane były w 2019r. szkolenia i warsztaty dla rodziców z zakresu 
profilaktyki problemowej? 

Nie 397 Nie Nie 

4.2.Czy realizowane były w 2019r. szkolenia i warsztaty dla rodziców z 
wykorzystaniem walizek edukacyjnych z atrapami dopalaczy i narkotyków? 

Nie Nie Nie 20 

4.3.Czy prowadzone były w 2019r. szkolenia /warsztaty dla 
nauczycieli/wychowawców w obszarze profilaktyki problemowej? 

Nie 85 Nie Nie 

4.4.Czy w 2019r. na terenie szkoły podejmowane były działania dotyczące 
problematyki FAS/FASD? 

Tak Nie Nie 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 
2019 
 

Całoroczną działalność prowadziła Świetlica Socjoterapeutyczna dla Dzieci, do której uczęszczało 
średnio 48 dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy. Dzieci podzielono na 5 grup 

wiekowych – socjoterapeutycznych. Opiekę nad dziećmi sprawował kierownik- pedagog, 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,  

 arteterapia,  

 praca metodą projektu, 

 zajęcia sportowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu, 

 konkursy tematyczne, 

 utrwalanie norm i zasad panujących w świetlicy, 

 wycieczki, uroczystości okolicznościowe na terenie świetlicy, 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: 

 Nasze sukcesy i porażki- próba podsumowania mijającego roku, postanowienia i marzenia na 
Nowy Rok, 

 Sposoby witania Nowego Roku w różnych kulturach, 

 Wiersze i opowiadania o dwunastu miesiącach, 

 Jestem kimś wyjątkowym- Autoportret na dzień dobry, czyli to i owo o mnie, A B C emocji, 

 Między nami, kim jestem? Zwrócenie uwagi na wartość samorealizacji, doskonalenia siebie i 
własnego rozwoju, 

 Muzykoterapia- przygotowania do talent show z wykorzystaniem piosenek o tematyce zimowej, 

 Zasady bezpieczeństwa w czasie zabaw na śniegu i lodzie, 

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

 Prezentacja multimedialna- Komputeromania, czyli zagrożenia cyfrowego świata, 

 Podstawowe zasady Netykiety (Etykiety w sieci), 
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 Bezpieczny Internet – edukacja bezpieczeństwa w sieci „3,2,1, Internet…”, 

 Cykl zajęć podczas ferii zimowych pt: „Co nam w duszy gra?”. Budowanie pozytywnych więzi 
koleżeńskich. 

 Dobrze, że jesteś- świetlica po feriach zimowych, nasze wspomnienia z wolnych dni od nauki 
szkolnej, 

 Najlepsze rzeczy w życiu są za darmo- piękne słowa, którymi można się dzielić, 

 Lubię siebie - budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, poczucia własnej godności i 
wzmacniania wiary w siebie na podstawie bajki pt.: „Filip z tęczą w kieszeni”, 

 Sposoby na rozwijanie pamięci i podnoszenie wyników w nauce, 

 Zasady BHP w czasie przygotowania posiłków, 

 Urządzenia elektryczne i gazowe w domu – zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych 
sytuacjach- wiem jak należy zwrócić się o pomoc do odpowiednich osób i służb; ważne numery 
alarmowe- zasady prowadzenie rozmowy telefonicznej z pogotowiem, policją, 

 Telefon zaufania- zasady funkcjonowania poradnictwa telefonicznego i innych form pomocy 
psychologicznej- rozwijanie umiejętności formowania problemów i szukania pomocy w 
sytuacjach trudnych dla siebie i innych, 

 Cykl zajęć pod hasłem „Siła rodziny”-piec bloków tematycznych dotyczących rodziny. 

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

 Rozwijanie umiejętności empatii i troski o samopoczucie koleżanek i kolegów, 

 Projekt „Radość bez uzależnień” 

 Młodzi bez uzależnień- podnoszenie świadomości i przestrzeganie dzieci przed zgubnymi 
skutkami zażywania środków uzależniających, wpływ substancji uzależniających na zdrowie 
młodego człowieka, 

 Alkoholizm- droga do uzależnienia z wykorzystaniem plansz dydaktycznych; Wpływ alkoholu 
na organizm człowieka- fakty i mity; Ochrona dzieci przed rozpoczęciem spożywania 
wyrobów alkoholowych - czym jest choroba alkoholowa?; Uzależnienie od alkoholu – jak 
wpływa na życie rodziny?, 

 Wpływ palenia na różne układy naszego organizmu- przy użyciu filmów edukacyjnych i 
plansz; Następstwa palenia papierosów i e- papierosów – skutki biernego palenia, ukazanie 
zasad zdrowego stylu życia- układamy wiersze i rymowanki antynikotynowe, Czy warto 
zaczynać? Decyzja należy do Ciebie- pogadanka antynikotynowa, 

 Happening profilaktyczny dla mieszkańców naszego miasta- przygotowanie i rozdawanie 
ulotek dotyczących dopalaczy, przemocy w rodzinie i uzależnień; podsumowanie 
happeningu- wskazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, 

 Telewizor, Internet, telefon – też mogą uzależnić. Wiem jak bezpiecznie korzystać z mediów, 
Fonoholizm- nałogowe korzystanie z telefonu komórkowego. 

 Zasady dobrego zachowania względem kobiet, 

 Przypomnienie i utrwalanie zasad kulturalnego zachowania, 

 Rymowanki wrażliwe na tematy kłopotliwe,  

 Niebezpieczne kłamstwa- mówienie nieprawdy prowadzi do nieporozumień, 

 W marcu jak w garncu”- przysłowia związane z pogodą, 

 Cykl zajęć - Wiosenna Akademia Młodego Ogrodnika, 

 Obserwacja zmian w przyrodzie- szukanie pierwszych oznak wiosny, 

 Zapoznanie z pracą ogrodnika- poznajemy narzędzia ogrodnicze,  

 Jaką rolę w życiu pełnią rośliny i dlaczego nie wolno ich niszczyć, określenie warunków 
niezbędnych do rozwoju roślin, 

 Uprawa i pielęgnacja roślin- sadzimy kwiaty przed budynkiem świetlicy, 

 Ochrona przyrody- układamy wiersze. 

 Cykl zajęć – Bądź asertywny! 

 Podstawowe informacje na temat zachowań asertywnych,  

 Asertywność- umiejętność odmawiania w sytuacjach nacisku ze strony rówieśników, 
prezentacja i praktyczne zastosowanie postaw asertywnych, 

 Jak oprzeć się namowom i nie stracić przyjaciół? Ja nie palę. 

 Pozytywny obraz siebie- nie muszę palić by być akceptowanym; trening asertywności. 
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 Cykl zajęć - Tydzień dla zdrowia 

 „Światowy Dzień Zdrowia”. Jak można dbać o swoje zdrowie w oparciu o film edukacyjny pt.: 
„Higiena osobista”, 

 Poszukujemy recepty na zdrowie- promocja zdrowia i profilaktyka chorób, 

 Znaczenie zdrowego odżywiania w życiu codziennym- piramida zdrowia, układanie 
jadłospisu obejmującego pięć zdrowych posiłków 

 Zajęcia kulinarne- Zasady bezpieczeństwa i higieny w czasie przygotowania posiłków, 
Zdrowie na talerzu- jemy zdrowo i kolorowo; przygotowanie kanapek wiosennych. 

 Warsztaty kulinarne- pomocą w integracji całej społeczności świetlicy- rozwijanie umiejętności 
społecznych, jak również poznawanie nowych smaków i zapachów: popcorn, soki owocowe i 
warzywne, kanapki wiosenne, babeczki, pierniki, sałatki owocowe i warzywne,  

 Rozwijanie poczucia piękna i harmonii przyglądając się przyrodzie- zajęcia warsztatowe, 

 Zajęcia literackie- układanie wierszy, rymowanek i haseł o wiośnie, 

 Nauka pisania życzeń dla bliskich i przyjaciół, 

 Zwyczaje i obrzędy wielkanocne- przypomnienie najbardziej znanych tradycji, 

 Święto Flagi- nasze symbole narodowe, poznajemy historię państwa polskiego i związane z nią 
legendy, ważne daty i wydarzenia, 

 Kultura i szacunek tworzą Twój dobry wizerunek, przezwyciężam, opanowuję złość i agresję, 

 Gry integracyjne – Łamacz lodów, Uno, Dixit, 

 Cykl zajęć - Czytanie łączy pokolenia 

 Dostarczenie informacji na temat: Jak powstaje książka- od pisarza do księgarza, 

 Książki, które stały się inspiracją do powstania filmu- „Opowieści z Narnii”, 

 Książka sposobem na nudę- rozwijanie wyobraźni, wyrabianie nawyku czytania- czytamy 
fragmenty ulubionych książek, 

 Wrażliwość i emocje na podstawie filmu pt.: „Pan Patryk”, 

 Przyjaźń między człowiekiem a zwierzęciem z wykorzystaniem filmu pt.: „ Sztorm najszybszy 
pies świata”, 

 Gry edukacyjno - wychowawcze: Super dziecko, Mini Pus, Gra pomyłek, Dubble, 5 sekund, 

 Cykl zajęć - Uśmiech dla Mamy 

 Strofy dla Mamy – samodzielnie tworzymy wiersz o swojej mamie,  

 Rodzina- rola mamy w życiu rodziny, W jaki sposób możemy pomóc swoim mamom?, Podział 
ról w rodzinie, 

 Muzykoterapia- przygotowywanie części artystycznej z okazji nadchodzącego Dnia Matki, 

 Redagujemy życzenia dla mamy, 

 Dzień z moją mamą- piszemy opowiadanie, 

 Cykl zajęć - Jestem dzieckiem mam prawo do… 

 Kodeks praw dziecka – prawa i obowiązki najmłodszych – podnoszenie świadomości 
własnych praw, 

 Życie dzieci w innych krajach, jak przejawiać życzliwość, dobroć i koleżeństwo wobec innych 
dzieci, 

 Mój wymarzony Dzień Dziecka, 

 Wszyscy mamy prawa- poznawanie i rozumienie Konwencji praw Dziecka z wykorzystaniem 
filmu, Rzecznik Praw Dziecka, 

 Cykl zajęć warsztatowych - Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień- Alkohol mój wróg!, 

 Znaczenie różnych zawodów w naszym społeczeństwie, 

 Młodzi - kulturalni - Kulturalne zachowanie w miejscach publicznych, 

 Zdrowy styl życia - Jaką rolę odgrywa ruch i sport w naszym życiu?, 

 Historia z morałem- Mądre bajki z całego świata- wspólne czytanie, 

 Lepszy, gorszy tak samo ważny- przejawianie poczucia własnej wartości, jako osoby, wyrażanie 
szacunku wobec innych, 

 Podsumowujemy nasze osiągnięcia mijającego roku szkolnego, 

 Przygotowujemy się do wakacji- ciekawostki o różnych zakątkach Polski, 

 Zasady bezpieczeństwa podczas wakacji letnich, 

 Witaj świetlico! Wspomnienia z wakacji, dzielimy się swoimi wrażeniami, 

 Witajcie w naszej społeczności! 
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 Przypomnienie obowiązujących zasad i norm w świetlicy, 

 Budowanie współpracy i zaufania – integracja grupy, 

 Zapoznanie nowo przybyłych do świetlicy dzieci (wraz z nowym rokiem szkolnym) z 
regulaminem świetlicy, 

 Tworzymy zasady w każdej grupie, 

 Przypomnienie podstawowych zasad BHP obowiązujących w trakcie zajęć, jak również w 
drodze do i ze świetlicy; zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz na placu rekreacyjnym 
przy budynku, 

 14.09.- Światowy Dzień Pierwszej Pomocy- film edukacyjny, 

 Pojęcie empatii w rozwoju przyjaźni- doceniam innych, a inni doceniają mnie, 

 Nikt nie jest samotną wyspą- uświadamianie dzieciom skutków używania raniących zwrotów, 

 Słowa, które budują- dostrzeganie i umiejętne komunikowanie pozytywnych cech osobom, z 
którymi przebywamy, 

 Dobre i kulturalne słowa na każdy dzień, 

 Wyrażanie emocji poprzez dobór kolorów, 

 Pozytywne relacje z rówieśnikami- zabawy w kręgu, 

 Biblioterapia- kształtowanie pozytywnej samooceny na podstawie opowiadania pt.: 
„Niewidzialny Antek”, 

 Warzywa i owoce, wartościowe produkty w naszym jadłospisie- plony jesieni, 

 Cykl zajęć z okazji Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy (02.10) 

 Film edukacyjny pt.: „Nie daj się”- przemoc fizyczna, psychiczna i zaniedbanie, 

 Formułowanie wspólnych zasad zachowania wobec sprawców agresji i przemocy, 

 Drama- nauka i zastosowanie postaw, 

 Przemoc rówieśnicza- jak sobie z nią radzić?, 

 Dzień Edukacji Narodowej - Za co cenię swoich nauczycieli?, 

 Muzyczny październik- Jesienne nutki 

 Relaksacja przy muzyce „Tęcza”, 

 Nauka technik oddychania dla relaksu i łagodzenia stresu, 

  Przygotowania do występów wokalnych i instrumentalnych, 

 Rozbudzamy i rozwijamy swoją aktywność muzyczną, 

 Rozwijanie twórczości poetycko- muzycznej; układamy piosenkę o sobie, 

 Integracja poprzez ruch i rytm- zabawy muzyczne oraz wspólne tańce- Klanza, 

 Sztuka wokalna- alternatywą spędzania czasu wolnego, 

 Co mi w duszy gra? – malowanie przy muzyce, 

 Tworzymy akompaniament do znanych utworów dla dzieci z wykorzystaniem instrumentów 
perkusyjnych wykonanych własnoręcznie, 

 Arteterapia- malowanie muzyki- przelewamy własne odczucia i emocje na papier, 

 Obudź w sobie pasję czytania- czytam, bo lubię, 

 Głośne czytanie opowiadania profilaktycznego pt.: „Bez złości mamy więcej radości” do muzyki 
relaksacyjnej „Róża”, 

 Obrzędy Halloween w Polsce i na świecie, 

 Refleksja nad życiem i przemijaniem- wspominamy tych, którzy odeszli, 

 Święto Niepodległości- kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku do wolności, historii i 
symboli narodowych, 

 Cykl zajęć- Gramatyczne potyczki; wyrównywanie szans edukacyjnych 

 Filmy edukacyjne „Ja to umiem, ja to wiem”: cz.1 rzeczownik, cz. 2 czasownik, cz. 3 
przymiotnik, 

 Poznajemy i rozpoznajemy części mowy- zajęcia w grupach wiekowych, 

 Cykl zajęć- Drogi i bezdroża, czyli współczesne zagrożenia z wykorzystaniem filmów 
edukacyjnych, tablic dydaktycznych oraz narkogogli i alkogogli, 

 19.11. Międzynarodowy Dzień Rzucania Tytoniu- podnoszenie świadomości młodzieży na 
temat przyczyn i skutków uzależnień, 

 Uzależnienie od alkohol- mechanizm działania alkoholu i jego szkodliwość, 

 21.11. Międzynarodowy Dzień Życzliwości- życzliwość to taki mały skarb, który sprawia, że życie 
staje się lżejsze, 
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 Trening koncentracji dla uczniów- gry i zabawy na koncentrację i spostrzegawczość, 

 Kto czyta nie błądzi - czyli potęga dobrej lektury; nabywanie umiejętności panowania nad 
własnym czasem, 

 Katarzynki i Andrzejki- ludowe zwyczaje, obrzędy i legendy, 

 Bezpieczeństwo w czasie pieszych wycieczek- przypomnienie zasad, 

 Zajęcia muzyczne- piosenki zimowe, 

 List do św. Mikołaja - o czym marzę?, 

 Co sprawia więcej radości- dawanie, czy branie?, 

 Mikołajkowy seans filmowy- miłość braterska i siostrzana na podstawie filmu pt.: „Renifer Niko 
ratuje brata”, 

 Magia Świąt Bożego Narodzenia- przypomnienie tradycji i obrzędów 

 Czytanie opowieści o tematyce świątecznej, 

 Moja rodzina- pogadanka o zwyczajach w naszych domach rodzinnych, 

 Redagujemy życzenia dla najbliższych, 

 Przygotowanie świątecznej inscenizacji słowno- muzycznej na uroczystą Wigilię, 

 Integracja z wykorzystaniem tradycji- wspólne ubieranie choinki, dekoracja świetlicy 
ozdobami przygotowanymi własnoręcznie przez dzieci oraz śpiewanie kolęd. 

 
 
KONKURSY, QUIZY, ZAJĘCIA MANUALNE: 

 Rysujemy elementy symbolizujące dwanaście miesięcy- tworzymy kalendarz na 2019rok, 

 Zagadki i rebusy o tematyce karnawałowo- noworocznej, 

 Plakat- zasady bezpieczeństwa w sieci, 

 Dzień quizowy- krzyżówki, puzzle, quizy na temat dobrego zachowania, 

 Zajęcia plastyczne o tematyce zimowej: 

 Mapa myśli- moje zainteresowania, 

 Zajęcia plastyczne- tworzę swój instrument muzyczny, 

 Gra planszowa XXL- zimowe zagadki, 

 Mój dom, moja rodzina- praca plastyczna, 

 Zajęcia rozwijające wyobraźnię- mandale, 

 Walentynkowe zajęcia plastyczne: Drzewo pełne serc, Serce 3D, Zakochane pingwinki, 

 Kolorowy zawrót głowy- kreatywne wyklejanki, 

 Konkurs literacki na fraszkę lub wierszyk profilaktyczny- wdrażanie do dbałości o własne 
zdrowie i prawidłowy rozwój swojego organizmu, kształtowanie postawy prozdrowotnej, 

 Konkurs profilaktyczny- zawieszka antynikotynowa na drzwi pod hasłem „Nie pal przy nie 
proszę!”, 

 Alkohol- świat zatopionych marzeń- plakat, 

 Zakładka do książki z hasłem o tematyce profilaktycznej, 

 Konkurs wiedzy na temat szkodliwości alkoholu na zdrowie i życie człowieka, 

 Testy i quizy obejmujące tematykę uzależnień- sprawdzenie wiedzy, 

 Kobietki małe i duże- quizy, krzyżówki, rebusy na 8 Marca, 

 Dzień Kobiet- upominek dla dziewczynek; zajęcia plastyczne, 

 Cykl zajęć plastycznych- Wiosenna Akademia Młodego Ogrodnika: 

 Kwiatek w doniczce, Słonko z tęczą- praca przestrzenna, 

 Drewniany płotek z kwiatami, 

 Narzędzia ogrodnicze- prace wykonane w technice 3D, 

 Wiosenne tulipany- malowanie kwiatów z drewna, 

 Turniej przysłów „W marcu jak w garncu”- praca w grupach: quizy, krzyżówki, rebusy, karty 
pracy, 

 Zajęcia plastyczne- „Marcowy gar pogodowy”, 

 Doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole- plakat „Pani Wiosna nadchodzi”, 

 Rozwijamy logiczne myślenie- zadania matematyczne, 

 Asertywność- obserwuję zachowania innych- zajęcia plastyczne; wykonanie lornetki 3D, 
Spoglądam w siebie- wykonanie lusterka, 
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 Moja ulubiona dyscyplina sportowa- konkurs plastyczny, 

 Tydzień dla zdrowia- turniej wiedzy jak dbać o zdrowie?, 

 W wielkanocnym nastroju- zajęcia manualne 

 Konkurs na pisankę, 

 Puchaty baranek, Baranek jak chmurka - z wykorzystaniem wełny i ozdobnych serwetek, 

 Kolorowe zajączki- przy zastosowaniu masy plastycznej i plasteliny, 

 Moje najmilsze chwile podczas świąt, 

 Plakat- Symbole Świąt Wielkanocnych- praca w zespołach, 

 Słoneczna wiosna- przestrzenne prace plastyczne 

 Urok kwitnących sadów, 

 Kolorowy motyl- symbol ciepłej wiosny, 

 Biedroneczki są w kropeczki, 

 Wiosenne mozaiki, 

 Ogólnoświetlicowy konkurs plastyczny „Wiosna radosna”, 

 Barwy majowe, symbole narodowe- zajęcia plastyczne, 

 Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, 

 Quizy i zagadki dotyczące książkowych bohaterów- zakładka do książki, 

 Plastyczna oprawa Dnia Matki: wystrój sal zajęciowych, zaproszenie na uroczystość Dnia Matki, 
Portret dziecka w ozdobnej ramce, a także kolorowe lampiony- upominek dla mamy, 

 Dzień Dziecka w naszych pracach 

 Projektujemy Order Uśmiechu,  

 Kodeks praw dziecka - plakat,  

 Mój wymarzony Dzień Dziecka – kolaż, 

 Kim będę, gdy dorosnę- zajęcia plastyczne, 

 Quiz antynikotynowy- sprawdzenie wiedzy wychowanków, 

 Ruch to zdrowie- moja ulubiona aktywność na świeżym powietrzu- praca plastyczna, 

 Moje wymarzone wakacje- krzyżówki, zagadki, murale chodnikowe, 

 Zajęcia plastyczne- Pocztówka z wakacji; wspominamy swoje najciekawsze przygody 
wakacyjne, 

 Plakat oraz kolaż „Kultura słowa”, 

 Cykl zajęć manualnych - Jesień nie jedno ma imię 

 Jesienne mozaiki- liście i owoce, 

 Pani Jesień- prace z wykorzystaniem krepy i nasion, 

 Dary jesieni z sadu i ogrodu- konkurs plastyczny oraz potyczki quizowe, zagadki, testy 
wiedzy, 

 Parasol ochronny przed przemocą- praca plastyczna do zajęć, 

 Wykonujemy własnoręcznie ulubiony instrument muzyczny z zastosowaniem różnych 
materiałów i technik plastycznych, 

 Wesołe nutki z płyty CD - praca twórcza, 

 Kwiatek dla nauczyciela- technika dowolna, 

 Coroczny konkurs muzyczny „Jesienne Nutki”- występy wokalno- instrumentalne dzieci ze 
świetlicy, 

 Halloween- ozdoby: wesoła dynia, kot czarodzieja, 

 Plakat- Pamiętamy!, 

 Święto Niepodległości- zajęcia plastyczne- kotyliony, godło, 

 Gramatyczne potyczki jesienną porą- zadania, quizy, rebusy utrwalające wiadomości z zakresu 
gramatyki języka polskiego, 

 Części mowy- plakat grupowy, 

 Plakat- Dorośli wolni od uzależnień, 

 Słoneczko życzliwości- zajęcia manualne, 

 Konkurs- Klucze andrzejkowe, 

 Cykl zajęć plastycznych- Magia Świąt Bożego Narodzenia 

 Św. Mikołaj 3D- praca przestrzenna, 

 Kolorowe święta- malowanie na szkle, 
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 Konkurs świąteczny- Najpiękniejsza choinka bożonarodzeniowa- inspiracja do twórczych 
poszukiwań nowych form plastycznych, 

 Świąteczne motywy- malowanie styropianowych elementów dekoracyjnych; rozwijanie 
kreatywności i zdolności manualnych u dzieci, 

 Kartka bożonarodzeniowa dla najbliższych, 

 Tworzymy dekoracje świąteczne z wykorzystaniem gazet plastycznych. 
 

ZAJĘCIA RUCHOWE: 

 Zajęcia na basenie z instruktorem -rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej na torze 
przeszkód, 

 Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji – potyczki sportowe podczas ferii zimowych na sali 
OSIR, 

 Rywalizacja międzygrupowa: Gra pomyłek- pytanie, odpowiedź, 

 Zabawy na sportowo i wesoło z piłką, 

 Świetlicowy turniej w tenisa stołowego i piłkarzyki, 

 Gdy pogoda nam nie sprzyja – zabawy multimedialne- zawody w X- box,  

 Zabawy taneczne przy muzyce, karaoke, 

 Wiosenne przebudzenie; Tydzień dla zdrowia: 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 lub do parku w poszukiwaniu nadchodzących pór roku, zajęcia sprawnościowe, 

 Konkurs sprawnościowy- tor przeszkód, 

 Zabawy w parku linowym, 

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

 Zawody sportowe: Rób to, co ja - 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, 

 Mini piłka koszykowa – rozgrywki międzygrupowe, 

 Siłownia zewnętrzna- alternatywa dla osób, które nie lubią biegać, 

 Zajęcia sprawnościowo- ruchowe na placu do rekreacji, 

 Orle gniazdo – integracja i zabawa, 

 Rozgrywki w badmintona, 

 Piłka ruchoma – rozwijanie koordynacji ruchowej. 
 
 
 
WYJŚCIA ZORGANIZOWANE- IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE 

 Ferie zimowe pod hasłem „Co nam w duszy gra?”- budowanie pozytywnych więzi koleżeńskich, 

 Wyjścia na basen do Aquaparku w Wągrowcu - 16.01.2019r., 

 Potyczki sportowe na Sali OSIR – 17.01.2019r., 

 Wyjścia do kina na seanse filmowe, 

 Poczta walentynkowa, 

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

 Święta Wielkanocne w świetlicy- dnia 18.04.2019r. 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. W czwartkowe przedpołudnie wszystkie dzieci wraz z wychowawcami 
zasiadły przy świątecznych stołach pełnych smakołyków i w doskonałych humorach oczekiwały 
przybycia „ZAJĄCZKA” 

 22.05.2019r. cała społeczność świetlicy obchodziła Dzień Matki i Dzień Dziecka na terenie 
Centrum Edukacji Leśnej podczas rodzinnego pikniku pod nazwą Rodzinne potyczki – 
uroczystość rozpoczęła część artystyczna przygotowana przez dzieci. Były piosenki, tańce i 
autorskie wiersze oraz upominki dla mam. Największą przyjemność i frajdę sprawiły dzieciom 
animacje i rozgrywki sprawnościowe, w których uczestniczyli również ich opiekunowie. Po 
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atrakcjach i zabawach był też czas na wspólne biesiadowanie przy kiełbaskach z grilla. 
Wszystkie dzieci otrzymały upominki z okazji Dnia Dziecka, a mamy zostały obdarowane 
prezentami własnoręcznie przygotowanymi przez dzieci. 

 Uroczyste pożegnanie najstarszych dzieci- absolwentów gimnazjum odchodzących ze świetlicy 
(12.06.2019r.),  

 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, 

 28.10.2019r. „Pamiętamy!” – Zapalamy znicze w miejscach pamięci. Społeczność świetlicy 
udała się pod pomnik upamiętniający ofiary II Wojny Światowej, by zapalić znicze i chwilą ciszy 
uczcić tych, którzy oddali swoje życie w obronie Ojczyzny. 

 27.11.2019r.- wyjście do Muzeum Regionalnego „Opatówka” na wieczór wróżb andrzejkowych. 
Spotkanie w muzeum dostarczyło dzieciom wielu ciekawych informacji o zwyczajach i 
obrzędach andrzejkowych, jakie panowały niegdyś na Pałukach. 

 Mikołajki w świetlicy - słodkie upominki dla wychowanków, zapoznanie dzieci z legendą o św. 
Mikołaju oraz wyjcie do kina na film pt.: „ O Yeti!”, a także w ramach świetlicowych kulinariów 
odbyło się wielkie pieczenie pierników, 

 14.12.2019r.- odbyła się wycieczka autokarowa do Poznania. Celem było zwiedzenie Muzeum 
Czekolady oraz Muzeum Poznańskiej Gwary „Poznańskie Blubry 6D”. W czasie pobytu w 
Muzeum Czekolady dzieci miały możliwość zrobić i własnoręcznie ozdobić swoją czekoladę, 
dowiedziały się skąd pochodzi kakao oraz uczestniczyły w pokazie produkcji czekoladowych 
pralin. Po tej słodkiej lekcji wszyscy udali się na Stary Rynek i podziwiali koziołki poznańskie. 
Następnym punktem wycieczki było Muzeum Gwary Poznańskiej, gdzie dzięki zastosowaniu 
najnowszej technologii 6D uczestnicy przenieśli się do zabytkowego Poznania i poznali historię 
oraz gwarę poznańską. Ostatnią atrakcją wyjazdu był wspólny posiłek w McDonald ku uciesze 
wszystkich dzieci. 

 19.12.2019r. 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. Wspólne świętowanie poprzedziły Jasełka w wykonaniu dzieci. 
Towarzyszyło im śpiewanie i granie kolęd, a także jak nakazuje tradycja przełamanie się 
opłatkiem. Po części artystycznej wszyscy zasiedli do wigilijnych stołów, gdzie w atmosferze 
życzliwości wspominali miniony rok. 
Z radością i otwartością dzieci powitały Gwiazdora. Całej uroczystości towarzyszyła 
niepowtarzalna atmosfera. 

 
 

WAKACJE LETNIE 
Podczas wakacji letnich dzieci ze świetlicy wyjechały na dziesięciodniową kolonię 
socjoterapeutyczną do Grzybowa w województwie zachodniopomorskim w terminie od 04.07. do 
13.07.2019r. organizowaną przez Biuro Podróży POLTUR z siedzibą w Zielonej Górze. Wyjechało 
34 dzieci. Podczas wypoczynku realizowany był program zajęć socjoterapeutycznych oraz program 
rekreacyjny. 
 
Oprócz kolonii świetlica w okresie wakacji letnich prowadziła akcję pod hasłem „ Przygoda z Wyspą 
Radości”. Odbyły się dwa turnusy pięciodniowe i jeden ośmiodniowy. W zajęciach wakacyjnych 

wzięło udział 81 dzieci z terenu miasta Wągrowca. Priorytetem zajęć było rozwijanie i budowanie 
więzi oraz umiejętności współdziałania w grupie.  W czasie wakacji nie mogło zabraknąć zajęć 
dotyczących profilaktyki uzależnień i socjoterapii oraz promujących zdrowy i sportowy styl życia. 
Odbyły się liczne gry i zabawy sportowe na świeżym powietrzu, zajęcia z instruktorem z kolorowym 
torem przeszkód oraz kulami bumber-ball, quizy tematyczne, a także zajęcia kształtujące zdrowe 
nawyki żywieniowe. Wakacyjnymi atrakcjami były wyjścia do wągrowieckiego kina jak również dzień 
z leśnikiem w Centrum Edukacji Leśnej, podczas którego dzieci zgłębiały wiedzę na temat zwierząt 
i roślinności występującej w naszych lasach. Jednak największą atrakcją okazała się wycieczka do 
„Alpakolandu” w Klotyldzie, gdzie dzieci miały niepowtarzalną okazję przebywania w towarzystwie 
alpak i innych zwierząt gospodarskich.  
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W roku 2019 psycholog w Świetlicy Socjoterapeutycznej pracował dwa razy w tygodniu 

(poniedziałek, czwartek) w godzinach od 16.00-18.00, z wyjątkiem okresu nieobecności związanej 
z absencją chorobową i miesięcy wakacyjnych. 
Przeprowadzono w tym czasie: 

 wstępnych diagnoz psychologicznych (sfera emocjonalno-osobowościowa)- 2, 

 rozmów konsultacyjno – terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą- 22, 

 rozmów mediacyjnych (sytuacje konfliktowe pomiędzy wychowankami świetlicy) – 5, 

 spotkań z absolwentami o charakterze konsultacji - 1, 

 rozmów psychologicznych z rodzicami, w celu podnoszenia kompetencji wychowawczych– 13, 
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 


