Uchwała Nr XI/114/12
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 14 czerwca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2011, stanowiącego część Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2007-2013.
Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr
115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz.
97 i Nr 144, poz. 1175, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 127, poz. 857, z 2011r. Nr 106,
poz.622, Nr 112 poz.654 i Nr 120 poz. 690) oraz § 3 uchwały Nr IV/13/11 Rady
Miejskiej z dnia 28.01.2011 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011, stanowiącego
część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na
lata 2007-2013, uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2011 – stanowiące załącznik do
uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jerzy Orłowski

Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) organy
administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek
podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów
alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania
przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania
tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania
powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania
działalności organizacji społecznych i zakładów pracy.
W celu realizacji w/w zadań uchwałą Nr IV/13/11 Rady Miejskiej z dnia
28.01.2011 r. przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2011, stanowiący część Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2007-2013.
Zgodnie z § 3 tej uchwały sprawozdanie roczne zostało sporządzone do końca I
półrocza 2012 r.
E. Jasińska

Przewodniczący Rady
Jerzy Orłowski

Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej
nr XI/114/12 z dnia. 14.06.2012r.

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2011
I Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2011 odbyła 3
posiedzenia plenarne, podczas których zapoznawała się z wydatkowaniem środków pochodzących z
opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, organizacją wypoczynku
letniego oraz działaniami podejmowanymi przez poszczególne podzespoły komisji. Członkowie
komisji w trakcie swoich posiedzeń opiniowali zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Pod
dyskusję poddawane były sprawy dotyczące kontroli placówek handlowych i gastronomicznych w
miesiącu czerwcu i wrześniu, udziału w kampaniach i akcjach związanych z profilaktyką
alkoholową.
W ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działał:
1) zespół motywacyjno-interwencyjny:
W przeciągu 2011r. do zespołu zgłoszono 31 osób celem przeprowadzenia rozmów na temat
nadużywania alkoholu.
W
wyniku
rozmów
w
przypadku
26
osób
podjęło
działania
tj:
- 2 osoby podjęły leczenie ambulatoryjne
- 4 osoby podjęły leczenie dobrowolne w zamkniętym ośrodku leczenia uzależnień
- 18 osób podjęło się uczestnictwa w rozmowach prowadzonych przez terapeutę w Punkcie
Konsultacyjno Terapeutycznym,
- 2 osoby zostały skierowane do sądu przez indywidualnego wnioskodawcę,( w tym 1osoba
postanowieniem Sądu została skierowana na leczenie przymusowe zamknięte- oczekuję na
termin oraz w przypadku 1 osoby toczy się nadal postępowanie sądowe) .
3 osoby nie wyraziły zgody na uczestnictwo w terapii w Punkcie Konsultacyjno Terapeutycznym,
w tym 2 osoby podjęły leczenie we własnym zakresie
1osoba nie zgłosiła się na wezwanie.
1 wniosek został wycofany przez członka rodziny.
Zespół Interwencji Kryzysowej
Z dniem 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie. Jednym z najważniejszych zapisów było powołanie zespołów interdyscyplinarnych .W
związku z tym Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 68/ 2011 dnia 8 czerwca
2011roku został powołany zespół interdyscyplinarny w skład. Zespół funkcjonuje przy Miejsko
Gminnym
Ośrodku
Pomocy
Społecznej
w
Kowalewie
Pomorskim.
W roku 2011r. odbyło się jedno spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego. W skład Zespołu wchodzą
przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy osobom indywidualnym,
rodzinom, grupom problemowym bądź środowisku. Są to osoby z różnych grup zawodowych
reprezentujący instytucje publiczne, odpowiedzialne za realizację zadań, m. in. przedstawiciele
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia. Działanie zespołu interdyscyplinarnego ma służyć
zintegrowaniu działań instytucji lokalnych i zwiększeniu efektywności podejmowanych działań
interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego problemu.
W roku 2011 Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w związku z powzięciem informacji o
podejrzeniu przemocy w 2 rodzinach powołał dla każdej z rodzin grupy robocze. W ich skład
wchodzą pracownicy socjalni, policjanci oraz pielęgniarka. Grupy robocze prowadzą działania
pomocowe zmierzające do przeciwdziałania przemocy w rodzinie i monitorują sytuację w tych

rodzinach. W powyższych rodzinach została założona „ Niebieska Karta – C” dla osoby dotkniętej
przemocą w rodzinie i „Niebieska Karta – D” dla osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że
stosuje przemoc w rodzinie.
Członkowie Zespołu dwukrotnie zostali przeszkoleni jak postępować w przypadku
podejrzenia że istnieje przemoc w rodzinie , natomiast drugie szkolenie kończące się otrzymaniem
certyfikatu było na temat procedury przeprowadzania i zakładania niebieskiej karty .
W roku 2011r. kontynuował swą działalność punkt pomocy osobom dotkniętym
zjawiskiem przemocy w rodzinie. W zespole pracowali przedstawiciele OPS-u, Policji oraz
kurator sądowy. Dyżury specjalistów prowadzone były w Świetlicy Socjoterapeutycznej w każdy
pierwszy piątek miesiąca w godz. 13.00 – 14.00
Przed powołaniem zespołu interdyscyplinarnego w 2011r. pracownicy socjalni zarejestrowali
zjawisko przemocy w 5 ciu rodzinach. Założona została dla tych rodzin ,,Niebieska Karta”- Pomoc
Społeczna. Przemocy w tych rodzinach doświadczyło 8 osób dorosłych i 1 dziecko. Procedurę tych
Kart zakończono z powodu nie odnotowania przemocy. Mimo tego rodziny nadal są odwiedzane
przez pracowników socjalnych. W sytuacji, gdy w rodzinie dojdzie ponownie do przemocy zostanie
wszczęta procedura „Niebieskie Karty” poprzez wypełnienie formularza Niebieska Karta -A”.
2) zespół kontrolny:
W miesiącu czerwcu 2011 r. zespół kontrolny Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na podstawie art. 18 ust.8 ustawy z dnia 26 października 1982r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przeprowadził kontrolę w zakresie
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Zgodnie z ustaleniami Gminnej Komisji RPA w pierwszej kolejności kontrolą miały zostać objęte
lokale gastronomiczne na terenie Kowalewa Pomorskiego , w dniu zakończenia roku szkolnego w
Publicznym Gimnazjum . Kontrola miała na celu sprawdzenie, czy młodzież gimnazjalna nie
spożywa w tym dniu alkoholu. W trakcie kontroli nie dokonano takich ustaleń. Na terenie lokali
nie przebywała młodzież pijąca alkohol . Z informacji uzyskanych od właścicieli wynikało, że
próby spożywania alkoholu przez nieletnich bywają, ale udaje się to eliminować na bieżąco.
Właściciele lokali są świadomi kary jaka im grozi za sprzedaż napojów alkoholowych nieletnim.
Najczęściej spotykaną nieprawidłowością był brak informacji o zakazie sprzedaży napojów
alkoholowych na kredyt i pod zastaw. Komisja pouczyła właścicieli o obowiązkach
wynikających z przepisów prawa w zakresie sprzedaży alkoholu , a także zobowiązała ich do
usunięcia wykazanych nieprawidłowości. Wszystkie nieprawidłowości w powyższym zakresie
zostały usunięte.
3 ) zespół profilaktyki i edukacyjno – informacyjny:
Zespół koncentrował się na realizacji programów profilaktycznych w szkołach
i świetlicy socjoterapeutycznej.
W miesiącu lutym zgłoszono akces do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, której
organizatorem była – Fundacja Trzeźwy Umysł, Stowarzyszenie Producentów
i Dziennikarzy Radiowych z Poznania. Kampania ta jest skierowana głównie do dzieci ze szkół
podstawowych i młodzieży gimnazjalnej. Do kampanii przystąpiły wszystkie placówki oświatowe
z terenu naszej gminy. Jednym z najważniejszych zadań kampanii jest szeroko podjęta profilaktyka
uzależnień realizowana poprzez promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz
atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych, jako korzystnej alternatywy wobec
wielu patologii.
W ramach prowadzonej akcji zakupiono pakiet materiałów edukacyjnych niezbędnych do jej
przeprowadzenia, które zostały rozprowadzone proporcjonalnie pomiędzy zainteresowanymi
szkołami. Były to:
MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

1. Ulotka sportowo – edukacyjna ”Biegnijmy razem”,
2. Ulotka profilaktyczno – edukacyjna „Dbam o siebie, dbam o ciebie, zadbaj o mnie”,
3. Ulotka edukacyjno-konkursowa dla klas ”My, wolontariusze”,
4. Ulotka edukacyjna ”Lubię się bawić, lubię się śmiać, lubię się uczyć”
5. Ulotka edukacyjno-konkursowa „Rosnę-myślę -dbam”,
6. Plakat edukacyjny „Rosnę-myślę -dbam”,
7. Dyplomy.
MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
1. Ulotka sportowo- edykacyjna „ O co biega”,
2. Ulotka profilaktyczno – edukacyjna ”Kim jestem?”,
3. Ulotka edukacyjno-konkursowa dla klas ”My, wolontariusze”,
4. Ulotka edukacyjna „Dopalacze”,
5. Ulotka edukacyjno – konkursowa „Dorastamy, rozumiemy, pomagamy”,
6. Plakat „Szukamy młodych mistrzów”,
7. Plakat „Dorastamy, rozumiemy, pomagamy”,
8. Dyplomy.
MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA RODZICÓW, KIEROWCÓW, SPRZEDAWCÓW
1. Ulotka edukacyjna dla kierowców „Bez szans”,
2. Ulotka profilaktyczna dla rodziców „Dopalacze”,
3. Ulotka edukacyjna dla rodziców „Pierwsze kroki w nowej szkole”,
4. Ulotka edukacyjna „ Bezpiecznie do szkoły”,
5. Plakat edukacyjny „Dopalacze”,
6. Plakat dla sklepów – sprzedawców alkoholi i papierosów.
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ I NAUCZYCIELI
1. Imienny certyfikat uczestnictwa w kampanii,
2. Scenariusz lekcji profilaktycznej „ Co wiedzieć, co robić, co mówić?”,
3. Akademia Profesjonalnego Nauczyciela,
4. Poradnik „Jak korzystać z materiałów kampanii?”.
MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA GMIN
1. Multimedialny przewodnik po kampanii,
2. Plakat na imprezy lokalne i certyfikaty uczestnictwa w kampanii.
W ramach pierwszego etapu kampanii odbyło się 6 konkursów indywidualnych:
– „Rosnę-Myślę-Dbam” (dla uczniów szkół podstawowych),
– „Dorastamy-Rozumiemy-Pomagamy” (dla gimnazjalistów),
– „Biegnijmy Razem” ( dla uczniów szkół podstawowych),
– „O co biega?” ( dla gimnazjalistów),
– „Szukamy Młodych Mistrzów- Co Ty wiesz o Ameryce” (dla gimnazjalistów),
– „Ping-Graj-Pong” ( dla wszystkich uczniów, ale z podziałem wiekowym).
Do biura kampanii napłynęły tysiące prac. Wśród laureatów znaleźli się przedstawiciele naszych
szkół:
–
Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach - 1 uczeń odebrał nagrody w konkursie „Biegnijmy
Razem”,
–
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące - 2 uczniów odebrało nagrody w konkursie „RosnęMyślę-Dbam”,
– Publiczne Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim 2 uczniów odebrało nagrody w
konkursie „O co biega?”.
W placówkach oświatowych na terenie gminy realizowane są wewnętrzne programy
profilaktyczne oraz konkursy związane tematycznie z uzależnieniami. W roku 2011 ze środków na
przeciwdziałanie alkoholizmowi dofinansowano
organizację konkursu o tematyce
przeciwalkoholowej w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim. W Szkole Podstawowej w
Wielkiej Łące sfinansowano zakup ulotek profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i rodziców w
ramach realizacji programu związanego z tematyką spożywania napojów energetyzujących.

II. Działalność Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego.
W roku 2011 swoją działalność kontynuował Punkt Inforamcyjno - Konsultacyjny dla osób
z problemem alkoholowym i ich rodzin w Kowalewie Pomorskim . Punkt był obsługiwany przez
instruktora terapii uzależnień jeden raz w tygodniu – we wtorki w godz. 16.00- 20.00.
W 2011r. udzielono ogółem 620 porad i konsultacji dla 78 osób. Konsultowano:
- 11 osób współuzależnionych
- 10 kobiet z problemem alkoholowym
- 50 mężczyzn z problemem alkoholowym
- 9 osób w sprawach formalno - zawodowych
- 0 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
W analizowanym okresie na terapię do WOTUiW w Czerniewicach skierowano
6 osób,
żadne osoby nie zostały skierowane do sądu przez indywidualnego wnioskodawcę , 2 osoby
uczęszczały na terapię.
W punkcie udzielano pomocy w zakresie rozwiązywania bieżących problemów oraz wsparcia
emocjonalnego, odbywały się sesje i wykłady dot. mechanizmów uzależnień oraz destrukcyjnego
wpływu picia na role życiowe i organizm pijącego.
Z prowadzącym punkt współpracują pracownice MGOPS, świetlicy socjoterapeutycznej oraz
kuratorzy zawodowi z Golubia-Dobrzynia.

III.

Działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej.

W celu zapewnienia dzieciom z rodzin zagrożonych patologią odpowiednich warunków do
nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz łagodzenia niedostatków wychowawczych w
rodzinie prowadzono zajęcia w Świetlicy Socjoterapeutycznej.
Pracownicy Świetlicy Socjoterapeutycznej w ramach zadania prowadzili pracę bezpośrednio z
dziećmi i młodzieżą, jak również z ich rodzicami. W roku 2011 w świetlicy było zapisanych 51
wychowanków.
W roku sprawozdawczym w ramach zadań statutowych realizowano następujące bloki
tematyczne:
A) Profilaktyka uzależnień
Zajęcia profilaktyczne odbywały się w dwóch grupach wiekowych, do ich realizacji przyjęto
następujące zadania:
- wyrabianie postaw asertywnych w stosunkach międzyludzkich oraz kształtowanie empatii;
- popularyzowanie i wspieranie pomocy koleżeńskiej;
- doskonalenie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów;
- prowadzenie zajęć profilaktycznych mających zapobiegać uzależnieniom ze szczególnym
uwzględnieniem tematyki antyalkoholowej;
- uczenie wyrażania własnego zdania, opinii i poglądów, dbanie o własne sprawy oraz uczenie
odpowiedzialności, czemu służyło między innymi: poszerzenie świadomości wychowanków nt.
własnych praw i obowiązków, wspólne opracowanie Regulaminu Świetlicy, a w tym systemu kar i
nagród oraz demokratyczne wybory nowego Samorządu Świetlicy reprezentującego interesy
wychowanków.
Zajęcia mające zapobiegać uzależnieniom realizowane były ze szczególnym uwzględnieniem
tematyki antyalkoholowej. Starano się w przystępny sposób dostarczyć wychowankom niezbędnych
informacji nt. szkodliwości i konsekwencji dla zdrowia wynikających z picia alkoholu i zażywania
innych środków psychoaktywnych. Poza tym prowadzone zajęcia miały na celu kształtowanie u
dzieci i młodzieży postaw asertywnych, zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój
oraz zwiększenie wiary we własne siły i możliwości. Wychowankowie uczyli się skutecznych
sposobów mówienia „nie” - odmawiania przyjmowania od kolegów i innych osób, nieznanych
proszków, tabletek czy substancji psychoaktywnych.
Metody i techniki jakimi posługiwano się przy prowadzeniu zajęć: mini wykłady, pogadanki, burza

mózgów, odgrywanie scenek, techniki relaksacyjne (zabawy i ćwiczenia relaksacyjne przy
muzyce).
W celu urozmaicenia powyższych zajęć korzystano z filmowych pakietów edukacyjnych ( pt. Nie
zamykaj oczu:„ Agresja”, „ Mobbing”, „Palenie”, „Piłem i Brałem”oraz filmy z serii Lekcje
przestrogi : „W sidłach”, „Tv story”, „Oni”, „Obietnica”, „Życie pod murem”.) przeznaczonych do
wykorzystania na zajęciach z dziećmi i młodzieżą w wieku od 12 do 19 lat. Zaś w podejmowaniu
wczesnych działań profilaktycznych z młodszymi dziećmi w wieku od 6 do 11 roku życia
korzystano z serii bajek terapeutycznych, które pomagają małym czytelnikom utożsamiać się z ich
bohaterami i wspólnie przełamywać bariery i pokonywać napotykane trudności ( np.„ Rodzina
misiów”, „Czas niepewności”, „Tajemnica Michasia”, „Pierwsza lekcja szczęścia”, „Dzielny lew
Lesio”, „Maja i jej mama” itp.).
W okresie od 01.05.2011r. do 30.09.2011r. świetlica realizowała program „ Młodzi bez
alkoholu” na który pozyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 2.000,00 złotych w
ramach programu konkursowego Nr 3/2011 pn. „ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM”. W ramach niniejszego
programu jeden raz w miesiącu prowadzone były dla obu grup wiekowych zajęcia z terapeutą
uzależnień zatrudnionym w Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym w Kowalewie Pomorskim.
Ponadto starsza grupa dzieci uczestniczyła w jednodniowych warsztatach dotyczących tematyki
substancji psychoaktywnych w toruńskim oddziale Towarzystwa „ POWRÓT z U” . W miesiącu
czerwcu 2011 roku dzieci i młodzież uczestniczyły w spektaklu profilaktycznym pt. „ Sekrety Pana
Kleksa” wystawionym przez Zespół Teatralny „Grupę T” w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w
Kowalewie Pomorskim. W spektaklu udział wzięły również rodziny wychowanków, zwłaszcza
matki i rodzeństwo. Końcem miesiąca września 2011 zaplanowany został spektakl w Baju
Pomorskim w Toruniu, wieńczący realizację programu, będący jednocześnie alternatywną formą
spędzania czasu wolnego bez „ używek” i zarazem okazją do zaczerpnięcia namiastki dóbr kultury.
B) Wyrównywanie szans edukacyjnych
Kolejnym elementem pracy było zapewnienie codziennej pomocy w realizacji zadań szkolnych,
zwłaszcza przy odrabianiu zadań domowych. Ze względu na ogromne trudności i zaległości szkolne
każdego dnia poświęca się temu znaczną ilość czasu.
W tym zakresie prowadzony jest stały monitoring sytuacji szkolnej wychowanków poprzez
współpracę z wychowawcami i pedagogami szkolnymi oraz z wykazującymi zainteresowanie
rodzicami.
Dla osiągnięcia pozytywnych efektów konieczna jest indywidualizacja pracy, dzięki temu
dzieci mają możliwość głębszego opanowania treści programowych.
Z przedmiotów sprawiających największe trudności prowadzone są zajęcia reedukacyjne, są
to głownie język polski, matematyka, język angielski w tym czytanie ze zrozumieniem, zajęcia
ortograficzne, tabliczka mnożenia.
Wychowankowie korzystając z powyższych zajęć wyrabiają w sobie nawyk systematycznej
nauki, pracy i przygotowywania się do lekcji, ucząc się tym samym samodzielności i
odpowiedzialności.
Należy nadmienić, iż uczestnicy zajęć mają w świetlicy dostęp do bogatych zasobów
bibliotecznych, możliwość korzystania z komputera i Internetu.
C) Profilaktyka prozdrowotna
W ramach bloku tematycznego prowadzono z wychowankami pogadanki i zajęcia warsztatowe.
Wdrażano ich do ustawicznej pracy nad sobą i ciągłego doskonalenia się psychofizycznego.
Czas wolny dzieci wypełniany jest przez szereg zajęć sportowo-ruchowych, plastycznotechnicznych, a także poprzez wyjazdy na basen, spacery, udział w konkursach organizowanych
przez środowisko lokalne, czego dowodem są liczne osiągnięcia np. w Ekobiesiadzie, w
plastycznym konkursie Bożonarodzeniowym, Wielkanocnym, oraz z okazji obchodów Dnia Ziemi.
Wychowankowie świetlicy wdrażani są w ten sposób do aktywnego i konstruktywnego spędzania
czasu wolnego, ucząc się tym samym współpracy i współdziałania w grupie.
Świetlica od początku swego istnienia stara się kultywować tradycje świąteczne jak i inne

uroczystości okolicznościowe ( Dzień Ojca i Matki, Dzień Babci i Dziadka, Wigilia, Śniadanie
Wielkanocne, Andrzejki, Walentynki, Zabawa Karnawałowa, celebrowanie urodzin wychowanków
itp.). Między innymi w miesiącu styczniu 2011r. Babcie i Dziadkowie z okazji swego święta
zaszczycili swoją obecnością w świetlicy. Z tej okazji przygotowany został występ artystyczny
dzieci, quiz i drobne upominki dla seniorów. Gości podjęto pysznym ciastem i kawą.
Nowością wprowadzoną w zeszłym roku w świetlicy i nadal funkcjonującą jest „SKRZYNKA
REFLEKSJI” do której wychowankowie wrzucają spisane przemyślenia nt. dobrych i złych stron
działania placówki, swoich oczekiwań i propozycji, co do wprowadzania zmian.
W związku z trwaniem w miesiącu lutym 2011 roku prac remontowych w świetlicy nie
zorganizowano ferii zimowych, jednak w ramach rekompensaty dzieci dwukrotnie mogły
skorzystać z wyjazdu na basen do Wąbrzeźna (zakupiony został gumolit, pomalowana została jedna
z sal).
W okresie od 04.07.2011r. do 15.07.2011r. prowadzone były „ Letnie zajęcia świetlicowe
2011” w których uczestniczyło 25 dzieci z terenu gminy Kowalewo Pomorskie w wieku od 7 do 18
lat.
Częściowe środki finansowe na organizację wypoczynku pozyskane zostały z dotacji z Urzędu
Marszałkowskiego w kwocie 3.000,00 złotych w ramach programu konkursowego Nr 6/2011 pn.
„ WSPIERANIE ZAJĘĆ ROZWOJOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONYCH
WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”. Pozostałe zaś fundusze pochodziły ze środków gminnych
oraz od sponsorów tj. Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim PLASTICI Sp. z o.o. we
Frydrychowie oraz Firmy Jacek Dębski. Tegoroczne letnie zajęcia miały na celu propagowanie
zdrowego stylu życia poprzez aktywny wypoczynek.
Przez okres dwóch tygodni zorganizowano szereg zajęć na miejscu jak i jednodniowe wyjazdy tj.
do Torunia ( wizyta w Centrum Sztuki Współczesnej „ Znaki Czasu”, seans filmowy „ Kung Fu
Panda 2”), Bydgoszczy ( pobyt w Centrum Zabaw Rodzinnych FAMILY PARK) i trzykrotnie nad
jezioro do Zalesia, a rozpoczęcie i zakończenie „ Letnich zajęć świetlicowych 2011”odbyło się w
świetlicy wiejskiej w Chełmońcu.
D) Integracja rodzin wychowanków
W ramach współpracy z rodzinami wychowanków zorganizowane zostały dwa grupowe spotkania
rodziców, a na jednym z nich w miesiącu czerwcu 2011 została wybrana nowa Rada Rodziców.
Poza tym całym rokiem prowadzone były indywidualne konsultacje z rodzicami, które służyły
między innymi wspólnemu zaradzeniu problemom wychowawczym z jakimi rodzice na co dzień
się borykają. Rodzicom udzielano przede wszystkim pomocy i wsparcia psychicznego, ale również
w zależności od potrzeb poradą i specjalistyczną pomocą służyli pracownicy socjalni zatrudnieni w
ośrodku pomocy społecznej.
E) Zapewnienie posiłku
Dzieci każdego dnia zapewniony miały pełnowartościowy posiłek, a ich partycypacja w zajęciach
kulinarnych służy wykształceniu prawidłowych nawyków higienicznych i żywieniowych oraz
propagowaniu zdrowego stylu życia. Poza tym codzienna dbałość o ład i porządek w świetlicy,
segregacja odpadów, oszczędne korzystanie
z wody mają na celu zachęcenie dzieci i
uświadomienie konieczności podejmowania na co dzień działań w obronie środowiska naturalnego.
W okresie od 04.07.2011r. do 15.07.2011r. prowadzone były „Letnie zajęcia świetlicowe
2011” w, w których uczestniczyło 25 dzieci z terenu gminy w wieku od 7 do 18 lat. Częściowe
środki finansowe ( w kwocie 3000,00 zł) pozyskane zostały z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego
w ramach programu konkursowego nr 6/2011 pn.”WSPIERANIE ZAJĘĆ ROZWOJOWYCH DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”.
Ze środków jakimi dysponowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych wydzielone zostały kwoty na finansowanie zadania o nazwie – telefon pomocy dla
ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”. Porozumienie w powyższej sprawie zawarto w dniu
27 kwietnia 2000r.

W roku 2011 wydano 16 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla właścicieli
sklepów ( w większości przypadków jest to kontynuacja wcześniej posiadanych zezwoleń ) oraz 7
zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu
w punktach gastronomicznych , a także
18 zezwoleń jednorazowych. Z uzyskanych z tego tytułu środków zrealizowane zostały powyżej
przedstawione przedsięwzięcia.
Wysokość opłat za otrzymane zezwolenie na handel napojami alkoholowymi ustalano oddzielnie
dla każdego przedsiębiorcy. Opłata uzależniona była każdorazowo od wartości sprzedaży napojów
alkoholowych w roku poprzednim.
Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w roku 2011 wyniosły 171.080,32 zł i zostały wykorzystane na realizację poszczególnych
gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych w następujący sposób:
1) świetlica socjoterapeutyczna –
137 933,38 zł;
2) punkt konsultacyjny

-

10 400,00 zł;

3) funkcjonowanie komisji

-

4 127,54 zł;

4) inne w tym profilaktyka

-

7 193,48 zł;

-

159 654,40 zł

Łącznie:

Łączna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2011 na terenie miasta i gminy
Kowalewo Pomorskie obliczona na podstawie dostarczonych oświadczeń handlowców w punktach
sprzedaży wyniosła łącznie 7.457.744,01zł.
E. Jasińska

