Uchwała Nr XXVII/269/14
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013, 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, z 2013r.
poz. 1563 ) oraz § 3 uchwały Nr XVI/162/12 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012
r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2013,
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 2013 stanowiące załącznik do
uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
E. Jasińska

Przewodniczący Rady
Jerzy Orłowski

Uzasadnienie
Uchwała Nr XXVII/269/14
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 30 maja 2014 r.
Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. 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 XVI/162/12 Rady Miejskiej z dnia 28
grudnia 2012 r. przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2013, 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 2014 r.
E. Jasińska

Przewodniczący Rady
Jerzy Orłowski

Załącznik do Uchwały nr XXVII/269/14
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
z dnia 30 maja 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013
I Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2013 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, udziału w kampaniach i akcjach związanych z profilaktyką alkoholową, wyniki
ankiet przeprowadzanych wśród uczniów placówek oświatowych obrazujące skalę problemu.
W ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działał:
1) zespół motywacyjno-interwencyjny:
W przeciągu 2013r. w stosunku do 41 osób podjęto czynności zmierzające do orzeczenia o
zastosowaniu wobec nich obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnień.
Łącznie przeprowadzono rozmowy z 97 członkami rodzin. W wyniku rozmów część
osób
uzależnionych poddała się leczeniu lub uczestniczy w terapii prowadzonej przez terapeutę w
Punkcie Konsultacyjno Terapeutycznym.
Ponadto GKRPA w stosunku do 2 osób wystąpiła do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do
podjęcia leczenia odwykowego.
2) zespół kontrolny:
W miesiącu sierpniu 2013 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 GKRPA kontrolą
objęto 7 placówek. Najczęściej spotykaną
nieprawidłowością był brak informacji o zakazie sprzedaży napojów alkoholowych na kredyt i pod
zastaw oraz szkodliwości alkoholu. Komisja pouczyła właścicieli o obowiązkach wynikających z
przepisów prawa w zakresie sprzedaży alkoholu, a także zobowiązała ich do usunięcia wykazanych
nieprawidłowości. Podczas kontroli nie stwierdzono przypadków spożywania alkoholu na terenie
sklepów oraz sprzedaży alkoholu niezgodnie z wydanymi zezwoleniami.
3 ) zespół profilaktyki i edukacyjno – informacyjny:
Zespół koncentrował się na realizacji programów profilaktycznych w szkołach
i świetlicy socjoterapeutycznej.
W 2013 roku już po raz kolejny braliśmy 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. Do kampanii przystąpiły wszystkie placówki oświatowe z terenu naszej
gminy. Jednym z najważniejszych zadań kampanii jest szeroko pojęta profilaktyka uzależnień
realizowana poprzez promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych
dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych, jako korzystnej alternatywy wobec wielu
patologii. Działania kampanii 2013 aktywizowały wszystkich uczniów, pomagały słabszym,

wspierały mniej zaradnych, zmniejszając ryzyko zachowań ryzykownych. Pozwalały uczniom
rozwijać zainteresowania i pasje, zachęcały do współpracy z rówieśnikami i dorosłymi, uczyły
asertywności, rodzicom pomagały w budowaniu więzi emocjonalnej z dziećmi. W edycji ZTU2013
stawiano na:
- pochwałę trzeźwego myślenia,
- wychowanie w myśl zasad i ideałów,
- twórcze podejście do życia,
- podejmowanie aktywności w różnych obszarach życia bez sięgania po używki.
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 edukacyjno-konkursowa „Mały odkrywca”
2. Ulotka profilaktyczna „Piękno otwiera świat”,
3. Ulotka edukacyjno-konkursowa ”Nasza piękna okolica”,
4. Ulotka profilaktyczna ”Zdrowo na sportowo”,
5. Plakat profilaktyczny„Na tropie piękna”,
6. Ulotka profilaktyczno-konkursowa ”Na tropie piękna”,
7. Dyplomy.
MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
1. Ulotka edukacyjno – konkursowa ”Eksplorator”,
2. Ulotka profilaktyczna „Piękno budzi nadzieję”,
3. Ulotka edukacyjno-konkursowa ”U nas jest najpiękniej”,
4. Ulotka profilaktyczna ”Być jak mistrz sportu”,
5. Plakat profilaktyczny„Unikam zagrożeń, dzielę się pięknem”,
6. Plakat „Szukamy Młodych Mistrzów- lokalni liderzy”,
7. Ulotka profilaktyczno-konkursowa „Dzielę się pięknem”
8. Dyplomy.
MATERIAŁY FAMILIJNE
1. Ulotka edukacyjna „By dłużej być razem”,
2. Ulotka edukacyjna z mini grą Razem
3. Ulotka dla rodziców „Doceń piękno swojego dziecka”,
4. Ulotka profilaktyczno-edukacyjna „Nie tylko alkohol szkodzi”,
5. Ulotka edukacyjna „Chrońcie je od pierwszego dnia”,
6. Plakat profilaktyczny „Chrońcie je od pierwszego dnia”,
7. Plakat „By dłużej być razem”.
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ I NAUCZYCIELI
1. Mały poradnik „O przemocy w szkole”,
2. Poradnik Materiały ZTU w gminie, szkole, domu.
MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA GMIN
1. Multimedialny przewodnik po kampanii,
2. Plakat na imprezy lokalne i certyfikaty uczestnictwa w kampanii,
3. Wybrane przepisy prawne. Poradnik dla policjantów służby prewencyjnej.
W ramach pierwszego etapu kampanii odbyło się 5 konkursów indywidualnych:
– „Na tropie piękna” (dla uczniów szkół podstawowych),
– „Dzielę się pięknem” (dla gimnazjalistów),
– „Mały odkrywca” ( dla uczniów szkół podstawowych),
– „Eksplorator” ( dla gimnazjalistów),
– „Szukamy młodych mistrzów -Lokalni liderzy” (dla gimnazjalistów).
Do biura kampanii napłynęły tysiące prac. Wśród laureatów znaleźli się przedstawiciele naszych
szkół:
–
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące - 2 uczniów odebrało nagrody w konkursie „ Mały

–
–
–

odkrywca”, 1 uczeń odebrał nagrodę w konkursie „Na tropie piękna”,
Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim 2 uczniów odebrało nagrody w
konkursie „Na tropie piękna”,
Publiczne Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim - 1 uczeń odebrał nagrodę w konkursie
„Dzielę się pięknem”, 1 uczeń odebrał nagrodę w konkursie „Eksplorator”;
Świetlica Socjoterapeutyczna w Kowalewie Pomorskim - 1 uczeń odebrał nagrodę w
konkursie „Dzielę się pięknem”.

W placówkach oświatowych na terenie gminy realizowane są wewnętrzne programy
profilaktyczne oraz konkursy związane tematycznie z uzależnieniami.
W Publicznym Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim dofinansowano zajęcia edukacyjnoinformacyjne dla uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień pt. „ Współczesne zagrożenia”.
Warsztaty zostały przeprowadzone w 7 klasach i objęto nimi 162 osoby.
Ponadto dofinansowano zajęcia profilaktyczne dla 20 uczniów Szkoły Podstawowej
w Pluskowęsach, organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju KGW w Pluskowęsach.

II. Działalność Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego.
W roku 2013 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 2013r. udzielono ogółem 538 porad i konsultacji dla 98 osób. Konsultowano:
- 8 osób współuzależnionych,
- 10 kobiet z problemem alkoholowym,
- 71 mężczyzn z problemem alkoholowym,
- 9 kuratorów i pracowników MGOPS ( sprawy formalno-prawne).
W analizowanym okresie: na stacjonarne leczenie do WOTUiW w Czerniewicach skierowano 2
osoby, 3 osoby skierowano do programu After-Care ( praca nad sobą po leczeniu), 2 osoby
oczekiwały na terapię , 1 osoba ukończyła podstawowy program leczenia.

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. Pracownicy
Świetlicy Socjoterapeutycznej w ramach zadania prowadzili pracę bezpośrednio z dziećmi i
młodzieżą – 62 wychowanków, jak również z ich rodzicami.
W roku sprawozdawczym w ramach zadań statutowych realizowano następujące bloki
tematyczne:
A) Profilaktyka uzależnień
Prowadzone były zajęcia warsztatowe, dające psychologiczne wsparcie, umożliwiające
trening społeczny, realizacje potrzeb i zainteresowań, preferujących konstruktywne cele i wartości.
Podczas zajęć w małych grupach uczono się rozpoznawania własnych potrzeb i konstruktywnych
sposobów ich zaspokajania, zdobywania umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji oraz
odpowiedniego reagowania na nie. Wychowankowie uczyli się także nawiązywania dobrych
stosunków z innymi, budowania przyjaźni i koleżeństwa, jak również pokazane zostały pozytywne
sposoby rozwiązywania konfliktów. Dzieci i młodzież uczyły się samoakceptacji, wiary we własne
siły, umiejętnego gospodarowania własnym czasem, postrzegania sukcesu i planowania go.
Wychowankowie uczestniczyli w treningu asertywności i negocjacyjnym. Duży nacisk nałożono na
promocję zdrowego stylu życia i wdrażania dzieci do niego oraz uwrażliwienie na problematykę

uzależnień i związanych z nimi niebezpieczeństw. Organizowano spotkania prozdrowotne ze
specjalistami ( terapeuta uzależnień, pielęgniarka, policja, pedagog szkolny), pozwalające stworzyć
wychowankom stabilną bazę, pozwalającą w przyszłości na dokonywanie przez nich właściwych i
trafnych wyborów, co niewątpliwie pozwoli uniknąć powielania błędów.
Metody i techniki jakimi posługiwano się przy prowadzeniu zajęć: pogadanki,
burza mózgów, odgrywanie scenek, 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
01.05.2013r. do 31.10.2013r. Świetlica Socjoterapeutyczna
realizowała program „Młodzi bez alkoholu III” będący kontynuacją wcześniej
realizowanego programu „Młodzi bez alkoholu II”. Program dofinansowany
został z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 4.458,00 złotych, w ramach programu
konkursowego Nr 3/2013 pn. „ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM”. W ramach niniejszego
programu, prowadzone były między innymi zajęcia: z terapeutą uzależnień,
warsztaty
z
asertywności
połączone
z
treningiem
umiejętności
interpersonalnych (prowadzone przez realizatorów profilaktyki z Poradni
Profilaktyczno – Społecznej, Towarzystwa „Powrót z U” w Toruniu.), zajęcia
alternatywne obejmujące wyjazdy na basen, wizytę w teatrze Baj Pomorski oraz
spektakl profilaktyczny.
B) Wyrównywanie szans edukacyjnych
Kolejnym elementem pracy w Świetlicy jest zapewnienie codziennej pomocy w realizacji
zadań szkolnych, zwłaszcza przy odrabianiu zadań domowych. Każdego dnia organizowana była
codzienna pomoc w nauce, reedukacja oraz prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
W tym zakresie prowadzony jest stały monitoring sytuacji szkolnej wychowanków poprzez
współpracę z wychowawcami i pedagogami szkolnymi oraz z wykazującymi zainteresowanie
rodzicami. W celu zwiększenia efektów podjętych działań wspólnie z nauczycielami opracowano
programy nadrabiania zaległości szkolnych.
Dla osiągnięcia pozytywnych efektów konieczna jest indywidualizacja pracy, dzięki temu dzieci
mają możliwość głębszego opanowania treści programowych. 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 ( zdecydowana większość
wychowanków nie ma możliwości korzystania ze sprzętu komputerowego w domu). Jednym z
ciekawszych doświadczeń była dla wychowanków praca nad tworzeniem bloga świetlicy, na
którym zamieszczają informacje oraz zdjęcia na temat zajęć i ciekawych imprez, których są
współrealizatorami.
W ubiegłym roku szkolnym tzn. od września 2012 roku do czerwca 2013 roku wychowawcy
wyszli z inicjatywą prowdzenia zajęć sobotnich. Były one formą nagrody dla dzieci wyróżniających
się pozytywną postawą i zachowaniem. Ze względu na małe zainteresowanie zajęcia zawieszono.
W ramach Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w
2013 roku, ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, świetlica
otrzymała dotację w wysokości 82.869,27 zł. tj.: remont – 72.752,27 zł. (w tym
wkład własny: 3.637,61 zł.); doposażenie – 10.117,00 zł. (w tym wkład własny:
505.85 zł.).

W ramach niniejszego programu przeprowadzono:
1.Remont klatki schodowej w tym: nałożenie nakładek na schody i malowanie,
odnowienie drzwi wewnętrznych, wymianę drzwi wejściowych itp.;
2. Remont pomieszczeń łazienki i WC;
3.Remont pomieszczeń poddasza;
4.Zakupiono zestawy komputerowe oraz mini wieżę.
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.
Wychowankowie brali udział w cotygodniowych zajęciach rekreacyjno-sportowych na sali
gimnastycznej, w urządzonej przez siebie siłowni oraz w terenie ( stadion sportowy, wycieczki do
lasu). Ich celem było wdrażanie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz
propagowanie zdrowego stylu życia. Wpływały również na rozwój mięśni, przeciwdziałały
deformacjom kręgosłupa, kształtowały sprawność fizyczną, rozwijały sprawność zmysłów, a przede
wszystkim pozwalały wyładować nadmiar energii i sprawiały radość.
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.
Świetlica od początku swego istnienia stara się kultywować tradycje
świąteczne jak i inne uroczystości okolicznościowe. Są to: Dzień Babci i Dziadka,
Święconka Wielkanocna, Dzień Ojca i Matki, Dzień Dziecka, Wigilia, Andrzejki,
Halloween, Walentynki. Między innymi w miesiącu marcu 2013 roku Babcie i
Dziadkowie z okazji swego święta zaszczycili swoją obecnością w świetlicy. Z tej
okazji przygotowana została inscenizacja do wiersza „Rzepka” i konkursy. Na
stałe też weszło celebrowanie urodzin wychowanków.
Ponadto dzieci biorą czynny udział w dorocznej akcji „Sprzątanie Świata”, w
konkursach lokalnych takich jak: „Ekobiesiada”; konkurs plastyczny pn.
„Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”, konkurs z okazji obchodów „Dnia Ziemi”,
„Wielkanocny konkurs na najpiękniejszą palmę, pisankę, kartkę świąteczną i
stroik dekoracyjny”.
W okresie od 15.01.2013r. do 25.01.2013r. trwały w świetlicy zajęcia zimowe.
Uczestniczyło w nich 18 wychowanków. Dzieci każdego dnia miały zapewnione
aktywne zajęcia, połączone z ciepłym posiłkiem. Dzięki hojności sponsorów
pojawiła się możliwość uatrakcyjnienia prowadzonych zajęć. Mianowicie
świetlicowa młodzież mogła skorzystać z basenu w Wąbrzeźnie, a także być na
seansie filmowym w Cinema City w Toruniu.
W okresie od 08.07.2013r. do 19.07.2013r. Świetlica Socjoterapeutyczna
prowadziła letnie zajęcia, w których uczestniczyło 25 dzieci z terenu Gminy
Kowalewo Pomorskie. Wypoczynek został sfinansowany ze środków gminnych.
Tegoroczne letnie zajęcia obejmowały zarówno zajęcia prowadzone na miejscu
jak i jednodniowe wyjazdy. Tym razem to nie tylko promowanie gminy i
zapoznanie młodych mieszkańców z jej walorami, ale również integracja ze
środowiskiem lokalnym – mieszkańcami Pluskowęs i Sierakowa.
Uczestnicy mieli okazję wizytować w kowalewskim Gabinecie Weterynaryjnym
„MILA”, zwiedzili Centrum Toruń PLAZA. Poświęcono też czas, na wyjazd nad

jezioro do Zalesia i wyjazd na basen do Wąbrzeźna oraz eskapadę rowerową do
Szychowa. Jeden dzień przeznaczono na integrację z małymi mieszkańcami
Pluskowęs. W trakcie zajęć na miejscu starsze jak i młodsze dzieci odgrywały
scenki profilaktyczne, rozwiązywały zagadki, rebusy, test, quiz nt. Kowalewa
Pomorskiego, a także układały rymowanki nt. rodzinnego miasta, jedną z nich
zaprezentowały na spotkaniu wieńczącym wypoczynek.
Zakończenie tegorocznych letnich zajęć odbyło się w Wiejskim Domu Kultury w
Sierakowie i zostało połączone z podsumowaniem „Wakacyjnych warsztatów –
Sierakowo 2013”. Na okoliczność spotkania, kowalewska świetlica podjęła
współpracę z Kołem Gospodyń Wiejskich w Sierakowie.
Wychowankowie świetlicy wdrażani są w ten sposób do aktywnego i konstruktywnego
spędzania czasu wolnego, ucząc się tym samym współpracy i współdziałania w grupie.
D) Integracja rodzin wychowanków
W ramach współpracy z rodzinami wychowanków zorganizowano 2 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 ośrodku pomocy społecznej. Część rodziców włączona była w organizację
uroczystości świetlicowych.
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.
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 2013 zarejestrowano i przeprowadzono 351 nowych spraw
oraz udzielono 818 porad prawnych.

V. Realizacja planu finansowego
W roku 2013 wydano 38 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla właścicieli
sklepów oraz 5 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 26 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 2013 wyniosły 179.945,64 i były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 7.381,40 zł tj.
4,28%. Plan dochodów z tego tytułu wynosił 175.000,00 zł. Wpływy te zostały wykorzystane na
realizację poszczególnych zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w następujący sposób:
1) świetlica socjoterapeutyczna –
157.254,96 zł;
2) punkt konsultacyjny

-

9.240,00 zł;

3) funkcjonowanie komisji

-

3.065,87 zł;

4) inne w tym profilaktyka

-

4.617,65 zł;

-

174.178,48 zł

Łącznie:

Łączna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2013 na terenie miasta i gminy
Kowalewo Pomorskie obliczona na podstawie dostarczonych oświadczeń handlowców w punktach
sprzedaży wyniosła łącznie 7.867.359,77 zł . W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost o
196.058,64 zł tj. o 2,56%. Największy wzrost o 10,42 % nastąpił w spożyciu wina, 2,10% piwa i
1,30% wódki.
E. Jasińska

