Uchwała Nr XVIII/197/13
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012, 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 2012 r. poz. 1356) oraz § 3
uchwały Nr X/87/12 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2012, 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 2012 – stanowiące załącznik do
uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
E. Jasińska

Przewodniczący Rady
Jerzy Orłowski

Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r., poz. 1356 ) 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 X/87/12 Rady Miejskiej z dnia 30
marca 2012 r. przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2012, 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 2013 r.
E. Jasińska

Przewodniczący Rady
Jerzy Orłowski

Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej
nr XVIII/197/13 z dnia 14 czerwca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012
I Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2012 odbyła 4
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 sierpniu i grudniu, udziału w kampaniach i akcjach związanych z profilaktyką
alkoholową.
W ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działał:
1) zespół motywacyjno-interwencyjny:
W przeciągu 2012r. do zespołu zgłoszono 35 osób celem przeprowadzenia rozmów na temat
nadużywania alkoholu.
W wyniku rozmów w przypadku 25 osób podjęło następujące działania:
- 2 osoby – podjęły leczenie ambulatoryjne,
- 7 osób podjęło leczenie dobrowolne w zamkniętym ośrodku leczenia uzależnień,
- 14 osób uczestniczy w terapii prowadzonej przez terapeutę w Punkcie Konsultacyjno
Terapeutycznym,
- 2 osoby zostały skierowane do sądu na leczenie przymusowe zamknięte przez indywidualnego
wnioskodawcę ,
1 osoba nie wyraziła zgody na uczestnictwo w terapii w Punkcie Konsultacyjno Terapeutycznym .
W przypadku 2 osób członkowie rodzin wycofali zgłoszenia, 7 osób nie zgłosiło się pomimo
kilkakrotnych wezwań.
Przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej działa także Zespół Interdyscyplinarny
powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie. Zespół powstał w czerwcu
2011r. w związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Realizuje on
działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Integruje
i koordynuje działania podmiotów wchodzących w skład zespołu. W celu rozwiązywania
problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach
przewodniczący zespołu tworzy grupy robocze. Prowadziły one działania pomocowe zmierzające
do przeciwdziałania przemocy w rodzinie i monitorowały sytuację w tych rodzinach. W 2012 roku
do zespołu wpłynęło 16 Niebieskich Kart A wszczynających procedurę ( 6 kart założonych prze
pracowników socjalnych i 10 kart założonych przez policjantów ). Praca interdyscyplinarna
prowadzona była w 13 rodzinach. Dla każdej z rodzin powołane zostały grupy robocze. W ich
skład wchodzą pracownicy socjalni, dzielnicowi, pedagodzy, kuratorzy i przedstawiciele Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Grupy robocze prowadziły działania
pomocowe zmierzające do przeciwdziałania przemocy w rodzinie i monitorowały sytuację w tych
rodzinach.
W powyższych rodzinach została założona „Niebieska Karta – C” dla osoby, co do której istnieje
podejrzenie, że dotknięta jest przemocą w rodzinie i „Niebieska Karta – D” dla osoby, wobec której
istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.
W ramach wydatków Programu w roku 2012 sfinansowano szkolenie dla członków Zespołu

Interdyscyplinarnego
2) zespół kontrolny:
W miesiącu sierpniu 2012 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 sklepy , o których GKRPA miała zgłoszenia , ze jest spożywany alkohol niezgodnie
z zezwoleniem. Skontrolowano 3 punkty sprzedaży . W trakcie kontroli nie dokonano takich
ustaleń.
Ponownie w miesiącu grudniu 2012 r. przeprowadzono kontrole 5 sklepów, przy których jest

wydane zezwolenie na ogródki piwne. Kontrola miała na celu sprawdzenie, czy pod
pretekstem wydanych zezwoleń na ogródki piwne alkohol nie jest spożywany w sklepie. W
trakcie kontroli nie dokonano takich ustaleń. 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.
3 ) zespół profilaktyki i edukacyjno – informacyjny:
Zespół koncentrował się na realizacji programów profilaktycznych w szkołach
i świetlicy socjoterapeutycznej.
W 2012 roku już po raz kolejny wszystkie placówki oświatowe z terenu naszej gminy brały
udział w 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. 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. Zachowaj
Trzeźwy Umysł 2012 oscylował wokół dwóch dużych tematów: asertywności i syndromu
wyuczonej bezradności Kampania przyczyniła się do zwiększenia zaradności dzieci i młodzieży,
pobudzenia aktywności, która umożliwia świadomy wybór. Zadania mobilizowały uczniów do
samodzielnego myślenia, uruchomienia twórczych pokładów umysłu, wskazywały na możliwości
planowania swojej codzienności tak, by nie dać się wciągnąć w zachowania ryzykowne. Pomocne
w tym były proponowane przez organizatorów materiały edukacyjno-profilaktyczne oraz konkursy.
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 – konkursowa ”Żabka czy motylek?”,
2. Ulotka profilaktyczna „Moje pragnienia”,
3. Ulotka edukacyjno-konkursowa ”Ruszajmy się”,
4. Ulotka profilaktyczna ”Jestem asertywny”
5. Plakat profilaktyczny „Zdrowy rozsądek daję radę”,
6. Dyplomy.
MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
1. Ulotka sportowo – konkursowa ”Jak ryba w wodzie”,
2. Ulotka profilaktyczna „Kim jestem , co mogę?”,
3. Ulotka edukacyjno-konkursowa ”Ruszajmy się”,
4. Ulotka profilaktyczna ”Jestem asertywny”
5. Plakat profilaktyczny „Wierzę w siebie – odrzucam nałogi”,

6. Plakat konkursowy „Szukamy Młodych Mistrzów- ponadprzeciętni”,
7. Ulotka profilaktyczno-konkursowa „Autoportret”
8. Dyplomy.
MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA RODZICÓW, KIEROWCÓW, SPRZEDAWCÓW
1. Ulotka FAS i papierosy”,
2. Ulotka dla rodziców „Co to jest syndrom wyuczonej bezradności?”,
3. Ulotka dla rodziców „Patrz co pije Twoje dziecko”,
4. Ulotka „Kierowca, droga i alkohol”,
5. Plakat edukacyjny „Papierosy i kobiety w ciąży”,
6. Miniporadnik dla sprzedawców alkoholu.
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ I NAUCZYCIELI
1. Imienny certyfikat uczestnictwa w kampanii,
2. Scenariusz lekcji profilaktycznej „ O syndromie wyuczonej bezradności”,
3. 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.
3. Przewodnik Policyjne działania profilaktyczne i prewencyjne.
W ramach pierwszego etapu kampanii odbyło się 5 konkursów indywidualnych:
− „To ja” (dla uczniów szkół podstawowych),
− „Autoportret” (dla gimnazjalistów),
− „Żabka czy motylek?” ( dla uczniów szkół podstawowych),
− „Jak ryba w wodzie” ( dla gimnazjalistów),
− „Szukamy Młodych Mistrzów- Ponadprzeciętni” (dla gimnazjalistów),
Do biura kampanii napłynęły tysiące prac. Wśród laureatów znaleźli się przedstawiciele naszych
szkół:
−
Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach - 1 uczeń odebrał nagrody w konkursie „To ja”,
−
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące - 4 uczniów odebrało nagrody w konkursie „To ja”,
− Publiczne Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim 4 uczniów odebrało nagrody w
konkursie „Autoportret”.
Również w placówkach oświatowych na terenie gminy realizowane są wewnętrzne
programy profilaktyczne oraz konkursy związane tematycznie z uzależnieniami. W roku 2012 ze
środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi dofinansowano organizację konkursu o tematyce
przeciwalkoholowej w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim.

II. Działalność Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego.
W roku 2012 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 2012r. udzielono ogółem 544 porad i konsultacji dla 70 osób. Konsultowano:
- 6 osób współuzależnionych
- 12 kobiet z problemem alkoholowym
- 44 mężczyzn z problemem alkoholowym
- 8 osób w sprawach formalno - zawodowych
W analizowanym okresie na terapię do WOTUiW w Czerniewicach skierowano 5 osób, natomiast
2 osoby skierowano na program After-Car (praca nad sobą po leczeniu).
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.

Świetlica Socjoterapeutyczna w Kowalewie Pomorskim jest placówką wsparcia dziennego.
Jej celem jest zapewnienie dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych marginalizacją i
wykluczeniem
społecznym,
odpowiednich
warunków
do
nauki,
rozwoju
i zabawy oraz łagodzenie wszelkich niedostatków wychowawczych w rodzinie.
W minionym roku kalendarzowym Świetlica Socjoterapeutyczna w Kowalewie Pomorskim
liczyła 49 wychowanków.

Prowadzone w roku 2012 zadania statutowe realizowane były z uwzględnieniem następujących
bloków tematycznych:
1. Zajęcia profilaktyczne z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień
Niniejsze zajęcia prowadzone były 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 i uczenie
odpowiedzialności. Służyło temu poszerzenie świadomości wychowanków na temat
własnych praw i obowiązków, wspólne opracowanie Regulaminu Świetlicy, wybory nowego
Samorządu Świetlicowego reprezentującego interesy wychowanków.
Metody i techniki jakimi posługiwano się przy prowadzeniu zajęć to: mini wykłady, pogadanki,
burza mózgów, odgrywanie scenek, pantomima, techniki relaksacyjne (zabawy
i ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce), czytanie bajek terapeutycznych (zwłaszcza z grupą
młodszą).
Istotnym punktem powyższego bloku tematycznego jest profilaktyka uzależnień
ze
szczególnym
uwzględnieniem
profilaktyki
antyalkoholowej.
Zajęcia
służą
między innymi kształtowaniu i wzmacnianiu postaw asertywnych wobec środków
uzależniających
–
nabywaniu
umiejętności
skutecznego
ich
odmawiania.
W okresie od 01.05.2012r. do 30.09.2012r. Świetlica Socjoterapeutyczna realizowała
program „Młodzi bez alkoholu II” będący kontynuacją wcześniej realizowanego programu
„Młodzi bez alkoholu”. Program dofinansowany został z Urzędu Marszałkowskiego
w kwocie 4.000,00 złotych w ramach programu konkursowego Nr 3/2012 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 oraz warsztaty z asertywności z realizatorem
profilaktyki z Poradni Profilaktyczno – Społecznej, Towarzystwa „Powrót z U” w Toruniu.
Również szereg zajęć w tym zakresie prowadzili wychowawcy placówki. W ramach tzw. zajęć
alternatywnych przewidzianych w projekcie dzieci jeździły na basen do Wąbrzeźna oraz miały
organizowane zajęcia sportowo – ruchowe. Na miesiąc wrzesień zaplanowany został spektakl
profilaktyczny pt. „EU4JA” wystawiony przez grupę teatralną MORALITET. Spektakl obejrzeli
również chętni członkowie rodzin wychowanków placówki.

2. Pomoc w realizacji zadań szkolnych i 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.
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.
Należy nadmienić, iż uczestnicy zajęć mają w świetlicy dostęp do bogatych zasobów
bibliotecznych, możliwość korzystania z komputera i Internetu.
3. Organizacja czasu wolnego w tym wypoczynku letniego i ferii zimowych
Czas wolny, to znaczy czas pozalekcyjny wychowanków wypełniany był poprzez szereg
zajęć sportowo – ruchowych, plastyczno – technicznych, a także urządzanie imprez
okolicznościowych, udział w różnorodnych konkursach lokalnych i świetlicowych jak również
organizację ferii zimowych i wypoczynku letniego. Ukazanie alternatywnych form czasu wolnego
sprzyja zaszczepianiu dzieci i młodzieży do aktywnego i konstruktywnego spędzania czasu, którego
organizacja w Świetlicy Socjoterapeutycznej połączona jest z działaniami prozdrowotnymi i
proekologicznymi. Należy nadmienić, iż dzieci ze świetlicy mają spore osiągnięcia na swoim
koncie, zwłaszcza w konkursach organizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w
Kowalewie Pomorskim.
Świetlica od początku swego istnienia stara się kultywować tradycje świąteczne jak
i inne uroczystości okolicznościowe. Między innymi w miesiącu lutym 2012 roku 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, wspólnie śpiewano piosenki biesiadne.
FERIE ZIMOWE
W okresie od 13.02.2012r. do 24.02.2012r. Świetlica Socjoterapeutyczna prowadziła dla
chętnych wychowanków ferie zimowe. W zajęciach brało łącznie udział 25 osób. Dzieciom
zapewniono szerokie spektrum zajęć. Między innymi czterokrotnie zorganizowano zajęcia
sportowo – ruchowe na sali gimnastycznej udostępnionej przez Szkołę Podstawową
w Kowalewie Pomorskim, był również czas na relaks na basenie w Wąbrzeźnie. Zajęcia
prowadzone na miejscu obejmowały liczne konkursy (np. konkurs na walentynkową sałatkę
owocową, konkurs na najbardziej pomysłową fryzurę i makijaż itp.), projekcje filmów z serii
przygód Harry’ego Pottera, rozwiązywanie zagadek i krzyżówek, ponadto np. uczestnicy wcielili
się w architektów projektujących „Świetlicę marzeń”, zgodnie z tradycją obchodzono również
Tłusty Czwartek. Niebywałą jednak atrakcją był zorganizowany w pierwszym tygodniu ferii kulig
w miejscowości Chełmoniec.
WYPOCZYNEK LETNI
W okresie od 16.07.2012r. do 27.07.2012r. w Świetlicy Socjoterapeutycznej prowadzone były
letnie zajęcia pn. „Aktywny wypoczynek 2012 ze Świetlicą”. W zajęciach brało udział 25 dzieci z
terenu Gminy Kowalewo Pomorskie w wieku od 6 do 17 lat.
Tegoroczny wypoczynek sfinansowany został ze środków gminnych oraz z dotacji
w kwocie 4.000,00 złotych, uzyskanej z Urzędu Marszałkowskiego w wyniku programu
konkursowego Nr 6/2012 pn. „WSPIERANIE ZAJĘĆ ROZWOJOWYCH DLA
DZIECI
I
MŁODZIEŻY
ZAGROŻONYCH
WYKLUCZENIEM
SPOŁECZNYM
Aktywny wypoczynek połączony z zapoznaniem młodych mieszkańców Kowalewa
Pomorskiego z walorami gminy i jej okolic obejmował zarówno zajęcia prowadzone na miejscu
jak i jednodniowe wyjazdy. Uczestnicy zajęć między innymi mieli okazję przebywać nad morzem

w miejscowości Stegna oraz dwukrotnie korzystać z wyjazdu nad jezioro do Zalesia, po raz
pierwszy też zorganizowano wycieczkę rowerową do lasu w okolice Chełmonia. W ramach
niniejszego wypoczynku miały miejsce zajęcia w plenerze z członkami Koła Łowieckiego
„GRZYWACZ” oraz z członkami Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalewie Pomorskim. Z kolei
rozpoczęcie i zakończenie „Aktywnego wypoczynku 2012 ze Świetlicą” odbyło się w Kiełpinach i
było zarazem okazją do promowania miejscowości i funkcjonującej na jej terenie świetlicy
wiejskiej. Jak zwykle każdego dnia zadbano o ciepły, pełnowartościowy posiłek dla uczestników.
4.Współpraca z rodzinami wychowanków
W ramach współpracy z rodzinami wychowanków zorganizowane zostały dwa grupowe
spotkania 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 Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
5. Zapewnienie posiłku
Dzieci każdego dnia zapewniony miały pełnowartościowy posiłek. Partycypacja dzieci 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.
Poza tym Świetlica Socjoterapeutyczna od września 2012 roku oferuje dla wychowanków zajęcia
sobotnie, które są formą nagrody dla dzieci wyróżniających się pozytywną postawą
i zachowaniem.
Również świetlica przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Zdrowia pozyskała
łącznie 8.000,00 zł. tj.: 4.000,00 zł. na wypoczynek letni pn. „Aktywny wypoczynek 2012 ze
Świetlicą” oraz 4.000,00 zł. na realizację programu profilaktycznego „Młodzi bez alkoholu II”.
Pracownicy Świetlicy Socjoterapeutycznej chcąc urozmaicać ofertę prowadzonych zajęć
opracowują kolejne programy konkursowe uwzględniające potrzeby i oczekiwania wychowanków.
Opracowano inne programy, na które niestety nie otrzymano dofinansowania
- złożono wniosek w II edycji Konkursu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu
„ŚWIETLICA – DZIECI – PRACA” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie na lata 2011 –
2015 – wnioskowana kwota – 21.789,00 zł. (projekt pn. „Zajęcia kulinarne
w Świetlicy propagujące zdrowe odżywianie” )
- złożono po raz pierwszy wniosek w ramach konkursu grantowego Funduszu Społecznego
Notariatu - edycja 2012 – wnioskowana kwota – 33.000,00 zł. (projekt pn. „Zajęcia dla ciała
i ducha w Świetlicy” )
Ponadto w miesiącu sierpniu 2012 roku Gmina Kowalewo Pomorskie złożyła wniosek
w zainaugurowanym po raz pierwszy konkursie „DOBRY KLIMAT DLA RODZINY”
O NAGRODĘ PARY PREZYDENCKIEJ - w kategorii 2: WSPARCIE DLA RODZIN
W OPIECE I EDUKACJI NAJMŁODSZYCH DZIECI (odnosi się do organizowania
w środowisku lokalnym różnych form wsparcia rodziców w sprawowaniu codziennych
obowiązków opiekuńczych i wychowawczych, a także do wspierania rozwoju najmłodszych dzieci,
także dzieci niepełnosprawnych). W złożonym wniosku opisano działalność Świetlicy
Socjoterapeutycznej. Wniosek gminy został zakwalifikowany do oceny merytorycznej, jednak nie
znalazł się na liście nominowanych do Nagrody Pary Prezydenckiej.

IV. Pozostała Działalność
Ze środków jakimi dysponowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych wydzielone zostały kwoty na współfinansowanie zadania o nazwie KujawskoPomorska Niebieska Linia” Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie. Porozumienie w
powyższej sprawie zawarto w dniu 27 kwietnia 2000r. Od lipca 2012r. Realizację w/w zadania
prowadzi Biuro ds Polityki Prorodzinnej i przeciwdziałania przemocy w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. W ramach działalności biura pomoc prawna i
psychologiczna jest bezpłatna. W roku 2012 zarejestrowano i przeprowadzono 303 nowe sprawy
oraz udzielono 906 porad prawnych. Podjęto 21 interwencji dotyczących zaniedbań i przemocy
wobec małoletnich dzieci przez ich opiekunów prawnych. W przeważającej części spraw występuje
problem uzależnienia od alkoholu, hazardu lub narkotyków. Uzależnienia zdiagnozowano w
okołom 70 procentach spraw. Blisko 80 procent zgłoszeń było bezpośrednio związanych z
przemocą psychiczną, fizyczną, seksualną i ekonomiczną oraz groźbami wobec współmałżonka,
dzieci, krewnych, osób starszych, niepełnosprawnych i chorych psychicznie.
Ponadto w roku 2012 uregulowano należności za opiekę profilaktyczną i działania
interwencyjne wobec 4 osób będących w stanie nietrzeźwym, izolowanych w Miejskim Ośrodku
Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu.

V. Realizacja planu finansowego
W roku 2012 wydano 17 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla właścicieli
sklepów oraz 12 zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu w punktach gastronomicznych i
ogródkach piwnych ( w większości przypadków jest to kontynuacja wcześniej posiadanych
zezwoleń lub zmiana przedsiębiorców ) , a także 24 zezwolenia jednorazowe. 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 2012 wyniosły 172.564,24 zł i zostały wykorzystane na realizację poszczególnych zadań
Gminnego Programu Rozwiązywania problemów Alkoholowych w następujący sposób:
1) świetlica socjoterapeutyczna –
151.613,29 zł;
2) punkt konsultacyjny

-

10.200,00 zł;

3) funkcjonowanie komisji

-

3.406,91 zł;

4) inne w tym profilaktyka

-

5.050,88 zł;

-

170.271,08 zł

Łącznie:

Łączna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2012 na terenie miasta i gminy
Kowalewo Pomorskie obliczona na podstawie dostarczonych oświadczeń handlowców w punktach
sprzedaży wyniosła łącznie 7.671.301,13 zł . W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost o
213.557,12 zł tj. o 2,86%. Największy wzrost nastąpił w spożyciu wina – 11,27%. Wzrost
spożycia wódki wyniósł 3,94%, natomiast piwa 0,82 %.
E. Jasińska

