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Sulechów, 31 marca 2015 roku 



 Zadania własne gminy wynikające z art. 4
1
, ust. 1, 2 i 5 ustawy z 26 października 1982 

roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. nr 70, 

poz. 473 z późniejszymi zmianami), zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Sulechów na rok 2014 (Uchwała 

Nr 0007.379.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 grudnia 2017 roku) oraz zadania 

wynikające z art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 

narkomanii (Dz. U. nr 179 z 2005 poz. 1485 z późniejszymi zmianami)  zawarte w Gminnym 

Programie Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Sulechów na rok 2014 (Uchwała 

Nr 0007.378.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 grudnia 2013 roku) realizowane 

były w oparciu o: 

 

- funkcjonowanie Biura Pełnomocnika ds. Uzależnień w Sulechowie, które mieści 

się w budynku przy ul. Licealnej 18 A, działającego w poniedziałki od 7.15 do 17.00 

i od wtorku do czwartku w godzinach od 7.15 do 15.15 oraz w piątki od 7.15 

do 13.30, 

- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych, 

- działalność świetlic środowiskowych, 

- szkoły i inne placówki realizujące programy profilaktyczne, 

- współpracę z organizacjami pożytku publicznego, kościołami i związkami 

wyznaniowymi w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania 

alkoholizmowi. 

 

Źródłem finansowania realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania 

Narkomanii zgodnie z  art. 4
1
 ust. 1,2 i 5 ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. nr 70 poz. 473 z późn. zm.) 

oraz zgodnie z art. 2 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

(Dz. U. z 2005 r., Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) są wpływy z opłat za zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych.  Dochody z tego tytułu w roku 2014 wyniosły 520 000,00 zł 

i zostały wykonane w 98,3 % do planu.  

Działania podejmowane w roku 2014 w ramach realizacji Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii oraz wydatki na ich realizację przedstawiają się następująco: 



I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

  uzależnionych od alkoholu lub narkotyków realizowano poprzez: 

 

 W Biurze Pełnomocnika ds. Uzależnień w Sulechowie w roku 2014 zatrudniono 

trzech terapeutów, którzy udzielali pomocy o charakterze terapeutycznym osobom 

uzależnionym i współuzależnionym oraz zagrożonym uzależnieniem. Zajęcia odbywały się 

trzy razy w tygodniu po 5 godzin dziennie i w czasie ich trwania udzielono 1200 konsultacji.  

Prowadzenie zajęć z osobami uzależnionymi od alkoholu przez specjalistów terapii 

uzależnień, którzy realizowali zajęcia w poniedziałki i środy w godzinach od 15.00 do 20.00. 

Sprawozdania z działań prowadzonych w ramach dyżurów w Biurze Pełnomocnika 

ds. Uzależnień w Sulechowie za rok 2014 przez terapeutów uzależnień przedstawiono 

w Załącznikach nr 1 i 2. 

  Sprawozdanie z działań podejmowanych w ramach dyżurów terapeuty 

uzależnień od narkotyków, który realizował zajęcia w piątki w godzinach 15.00 do 20.00 za 

rok 2014 przedstawiono w Załączniku nr 3. 

Wydatki z wyżej wymienionych zadań wyniosły 28.000,00 zł 

1. Zajęcia prowadzone w ramach działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych 

w roku 2014 

 

W Gminie Sulechów w roku 2014 funkcjonowało 5 świetlic środowiskowych (Brody, 

Buków, Klępsk, Mozów, Pomorsko) oraz 2 świetlice opiekuńczo-wychowawcze 

w Sulechowie. Łącznie we wszystkich świetlicach zapisanych było ok. 210 dzieci. 

Na funkcjonowanie świetlic wydatkowano kwotę 39.375 zł, którą przeznaczono 

na wynagrodzenia dla wychowawców prowadzących zajęcia, doposażenie świetlic oraz 

wsparcie w organizacji różnego rodzaju imprez okolicznościowych. Ponadto świetlice 

pozyskały na swoją działalność środki finansowe oraz pomoc materialną od sponsorów. 

Wśród dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach świetlicowych osiągnięto następujące 

rezultaty: wyrobienie poprawnych nawyków związanych z wykonywaniem swoich 

obowiązków, sumiennością, rzetelnością i starannością, wdrożenie aktywności fizycznej do 

codziennej aktywności dzieci i młodzieży, nauka współdziałania w grupie i nawiązywania 

poprawnych relacji z otoczeniem, rozwijanie zainteresowań i chęci wyrażania siebie, 

odpowiednich postaw wobec tradycji świąt, ukazano alternatywne formy spędzania czasu 

wolnego z wykluczeniem stosowania używek i negatywnych zachowań.   

 



W świetlicach odbywały się następujące zadania: 

 pomoc w nauce i odrabianiu lekcji, 

 zajęcia kulinarne: nauka przygotowywania prostych posiłków i dekoracji stołów, 

 dbanie o ład i porządek w świetlicy, wspólne sprzątanie, 

 zajęcia muzyczne i taneczne, 

 zajęcia recytatorskie i dramowe, 

 zajęcia plastyczne (różne techniki), udział w konkursach plastycznych, 

 zajęcia sportowe: ping-pong, siatkówka, koszykówka, tenis, zabawy z piłką, aerobic, 

aikido, udział w konkursach drużynowych i indywidualnych, 

 gry i zabawy planszowe, układanie puzzli, rozsypanek wyrazowych, rozwiązywanie 

krzyżówek i łamigłówek, 

 organizacja imprez okolicznościowych (Mikołajki, spotkanie wigilijne, zabawa 

choinkowa, zabawa andrzejkowa, Dzień Dziecka itp.), 

 przygotowywanie tematycznej gazetki w świetlicy, 

 zajęcia z elementami socjoterapii: poznawanie siebie, rozładowanie napięć, ekspresja 

lęków i obaw,  

 zajęcia profilaktyczne, 

 zajęcia o tematyce prozdrowotnej,  

 pogadanki tematyczne, 

 przygotowywanie ozdób świątecznych do ustrojenia świetlicy, domów oraz na 

kiermasze przedświąteczne.  

   

2. Zadania wychowawcze realizowane we wszystkich świetlicach: 

 wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci, 

 pomoc w nauce i rozwiązywaniu problemów szkolnych, 

 pomoc w trudnych sytuacjach rodzinnych i ochrona przed przemocą, 

 nauka współdziałania w grupie, 

 nauka alternatywnych form spędzania wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań     

dzieci i młodzieży, 

 rozwijanie umiejętności wyrażania uczuć i pozytywnego odreagowywania napięć   

emocjonalnych, 

 kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się, kulturalnej rozrywki i zabawy, 

 nauka zachowań asertywnych, 



 nauka komunikacji grupowej, 

 rozwijanie zainteresowań intelektualnych i artystycznych, 

 rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia, 

 propagowanie zdrowego stylu życia. 

 

Wychowawcy wszystkich świetlic współpracowali z  rodzicami (opiekunami), pedagogami, 

wychowawcami klas, terapeutami oraz Pełnomocnikiem ds. Uzależnień. 

 

 

Sprawozdania z działalności świetlic znajdują się w Załącznikach nr 4 do 8. 

 

 

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholizmu lub narkomanii, 

pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą 

w rodzinie prowadzone było poprzez:  

   

 nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń budynku Biura Pełnomocnika ds. Uzależnień 

grupom wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz wspomaganie 

merytoryczne działalności tych grup (Anonimowi Alkoholicy, Grupa Samopomocowa 

Kobiet), 

 funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w Biurze Pełnomocnika    

ds. Uzależnień: 

- w roku 2014 pracownicy Biura Pełnomocnika ds. Uzależnień w Sulechowie 

przeprowadzili około 300 rozmów z osobami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków, 

współuzależnionymi oraz osobami dotkniętymi przemocą, z czego 200 rozmów 

to rozmowy w ramach spotkań „pierwszego kontaktu” z osobami nie 

zarejestrowanymi w bazie danych Biura Pełnomocnika ds. Uzależnień w Sulechowie, 

 - udzielanie nieodpłatnych konsultacji specjalistycznych i prowadzenie terapii 

z osobami uzależnionymi od alkoholu lub narkotyków oraz członków ich rodzin,  

- dyżury konsultacyjne członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, które odbywały się w piątek w godzinach od 15.00 do 18.00 

 pomoc w organizacji nieodpłatnych badań mammograficznych dla ok. 1000 kobiet 

z terenu Gminy Sulechów. 



III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  

w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

 

Działania w tym zakresie realizowano poprzez kontynuację zadań podjętych w latach 

poprzednich: 

1. Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży również w okresie wakacyjnym. 

W koloniach uczestniczyło 60 dzieci. W Załączniku nr 9 przedstawiono sprawozdanie 

ze współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 

roku. 

2. Włączenie się w przeprowadzenie kampanii edukacyjno-profilaktycznej „Zachowaj 

Trzeźwy Umysł”, która skierowana była do uczniów, nauczycieli oraz rodziców, 

kierowców a także innych mieszkańców Gminy Sulechów. W ramach kampanii 

uczniowie i wychowankowie świetlic środowiskowych i opiekuńczo-wychowawczych 

wzięli udział w ogólnopolskich konkursach literackich, plastycznych, sportowych, 

filmowych i fotograficznych z atrakcyjnymi nagrodami. Kampanię wśród kierowców 

przeprowadzono przy współpracy z Komisariatem Policji w Sulechowie oraz Strażą 

Miejską w Sulechowie – koszt 4.000 zł. 

3. Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

pracowników Biura Pełnomocnika ds. Uzależnień. Wydatki z tego tytułu wyniosły 750 zł. 

4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów uzależnień w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz 

ponadgimnazjalnych poprzez prowadzenie zajęć warsztatowych, uczestnictwo w 

spektaklach i koncertach profilaktycznych a także dodatkowych zajęciach sportowych. 

Organizacja prelekcji dotyczących przemocy, alkoholizmu i narkomanii oraz warsztatów 

z zakresu profilaktyki uzależnień z zastosowaniem alko-gogli oraz symulatora jazdy pod 

wpływem alkoholu.  

5. Organizacja wyjazdu integracyjnego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kalsku do 

Planetarium im. Władysława Dziewulskiego w Toruniu (na realizację zadań z punktu 

4 oraz 5 wydatkowano kwotę 12.388 zł). 

6. Przeprowadzenie konkursu literackiego „Gmina Sulechów Rymuje – Lubię Moją 

Miejscowość” skierowanego do dzieci uczęszczających do szkół podstawowych. 

W konkursie wzięło udział ponad 100 uczniów. Każdy uczestnik otrzymał nagrodę 

i dyplom. 

 



IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przemocy w rodzinie w tym:  

 

1. Współpraca z Komisariatem Policji w Sulechowie w zakresie realizacji programów 

skierowanych do dzieci i młodzieży oraz uzyskiwanie informacji dotyczących sytuacji 

osób zgłoszonych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

2. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, uzyskiwanie informacji dotyczących 

sytuacji osób zgłoszonych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.  

3. Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym poprzez zgłaszanie osób oraz rodzin 

wymagających natychmiastowej interwencji odpowiednich służb.  

 

V.  Działania podejmowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

Załącznik nr 11 przedstawia sprawozdanie  z działalności Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulechowie za rok 2014. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma za zadanie 

podejmować działania motywujące do podjęcia leczenia osoby nadużywającej alkoholu, 

zgłoszone poprzez złożenie wniosku. Komisja sprawuje także nadzór nad poprawnością 

przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi.  

Komisja przyjmowała i rozpatrywała wnioski o leczenie uzależnienia od alkoholu, na 

ich podstawie kierowała do Sądu Rejonowego stosowne wnioski o zobowiązanie osób 

uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego przeciwalkoholowego. Przeprowadzano 

także kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania 

zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wiarygodności 

składanych przez przedsiębiorcę oświadczeń o wysokości obrotu napojami alkoholowymi, 

przestrzegania na terenie punktu przepisów o dozwolonych formach reklamy i promocji 

napojów alkoholowych a także źródeł pochodzenia alkoholu. Ponadto Komisja stale 

współpracuje z Sądem Rejonowym w Świebodzinie, Prokuraturą Rejonową w Świebodzinie, 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sulechowie, Komisariatem Policji w Sulechowie oraz 

Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Sulechowie.  



W 2014 roku komisja przyjęła i rozpatrzyła 54 nowe wnioski o leczenie uzależnienia 

od alkoholu od członków rodzin oraz innych osób z najbliższego otoczenia osób dotkniętych 

alkoholizmem a także instytucji pomocowych. Skierowano 25 wniosków o zobowiązanie do 

podjęcia leczenia odwykowego przeciwalkoholowego do Sądu Rejonowego w Świebodzinie.  

Przeprowadzono 10 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Umocniono relacje 

pomiędzy instytucjami co znacznie poprawiło jakość świadczonej pomocy zarówno osobom 

uzależnionym jak i członkom ich rodzin.  

Na działania realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

alkoholowych w Sulechowie w roku 2014 wydano kwotę 44.175 zł. 

  Zadania przewidziane do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktycznego 

na  rok 2014 zostały wykonane. Zaznaczyć należy, że wiele zaplanowanych zamierzeń 

związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom w Gminie Sulechów ma charakter ciągły, 

a ich realizacja rozłożona jest na wiele lat. Kontynuacja działań ujęta została w Gminnym 

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Sulechów na rok 

2015 oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. 

 Zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii nad realizacją tych 

programów czuwa Pełnomocnik ds. Uzależnień, który koordynuje wszystkie podejmowane 

w tym zakresie działania. Zadania w zakresie zwalczania narkomanii zostały wykonane 

w 82,09 % do planu, a zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zostały wykonane 

w 94,43 %. Łącznie ww. programy zostały wykonane w 95,16 %. Zadania z zakresu 

narkomanii były realizowane łącznie z zadaniami z zakresu alkoholizmu. Działania takie były 

podejmowane w sposób celowy i oszczędny przy zastosowaniu ustawy prawo zamówień 

publicznych (Załącznik nr 12). 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała:    Kierownik wydziału:   Zatwierdził; 

Inspektor   Pełnomocnik ds. Uzależnień  Burmistrz Sulechowa 

Kamila Górna   Kamila Górna    Ignacy Odważny 



Załącznik nr 1 

                      . 

 

 

Sprawozdanie z działań prowadzonych w ramach dyżurów w Biurze Pełnomocnika 

ds. Uzależnień w Sulechowie w roku 2014 przez instruktora terapii uzależnień 

 

 

 

 

                            Łączna ilość udzielonych porad wyniosła 460. Spotkania miały charakter 

rozmów informacyjno- konsultacyjnych. Klienci, to osoby zmotywowane głównie przez 

GKRPA, Sąd Rejonowy, Opiekę Społeczną, Kuratorów, a także osoby zaangażowane 

osobiście, chcące kontynuować przebytą już terapię, jak również osoby przed podjęciem 

terapii. 

W pierwszej dekadzie 2014r. uczestniczyło 116 osób, 

    - drugiej uczestniczyło 105 osób, 

    - trzeciej dekadzie uczestniczyło 137 osób, 

    - czwartej dekadzie uczestniczyły 102 osoby. 

 

 

 

Sporządziła: Sylwia Stachowiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 



Załącznik nr 2 

                       

 

 

Sprawozdanie z działań prowadzonych w ramach dyżurów w Biurze Pełnomocnika 

ds. Uzależnień w Sulechowie w roku 2014 przez instruktora terapii uzależnień 

W ramach realizacji umowy na świadczenie usług terapeutycznych i z pełnionymi 

dyżurami w Biurze Pełnomocnika ds. Uzależnień w Sulechowie skonsultowano 522 osoby. 

Spotkania odbywały się w środy, cztery razy w miesiącu, średnio miesięcznie uczestniczyło 

w spotkaniach około 50 osób. Spotkania w głównej mierze miały charakter rozmów 

informacyjno- konsultacyjnych, które koncentrowały się głównie na problemach zgłaszanych 

przez klientów i które dotyczyły problemów związanych z nadużywaniem alkoholu przez te 

osoby lub członków ich rodzin. 

Do najczęściej zgłaszanych problemów wynikających z nadużywania alkoholu 

należały: aktualna sytuacja życiowa w kontekście rozpoznawalnych problemów w relacjach 

rodzinnych, utratą pracy oraz trudnościami w podjęciu nowej, stratami finansowymi, 

konfliktami z prawem, a także brakiem oparcia w sobie, brakiem zaufania we własne 

umiejętności w tym zaniżonym poczuciem własnej wartości, poczuciem utraty sensu życia, 

pesymistyczną ocena własnej sytuacji życiowej. 

Wśród zgłaszających się były osoby kierowane przez GKRPA w Sulechowie, Sąd 

Rejonowy  w Świebodzinie w ramach realizacji postanowień o przymusowym leczeniu 

odwykowym w warunkach ambulatoryjnych, kuratorów sądowych, będące podopiecznymi 

OPS w Sulechowie, a także osoby tzw. „dobrowolne."  

Podejmowane działania zależały od różnorodności zgłaszanych problemów i od poziomu 

motywacji do współpracy. Spotkano sie zarówno z osobami, które nie miały objawów 

pozwalających zdiagnozować uzależnienie, mogły one wielokrotnie w ciągu swojego życia 

zmieniać wzór picia alkoholu, przemieszczając się na continuum od abstynencji, 

poprzez picie o niskim poziomie ryzyka, do spożywania alkoholu w sposób wysoce 

ryzykowny i szkodliwy. Najliczniejszą grupę stanowiły jednak osoby uzależnione, w tym 

osoby które zdecydowały się na zgłoszenie do terapeuty z powodu ponoszonych 

konsekwencji wynikających z uzależnienia, ale także te zaprzeczające problemowi 

z uzależnieniem. 

W pracy z klientem spotykano się zarówno z prezentowaną chęcią zmiany swojego 



uzależnionego funkcjonowania, deklaracjami abstynencji, a także z dużym oporem, 

niechęcią i negacją. Osoby zgłaszające się otrzymywały podstawowe informacje na temat 

tego, czym jest uzależnienie i jakie są jego przejawy. Mogły z terapeutą przyjrzeć się swojej 

aktualnej sytuacji życiowej wynikającej z używania alkoholu. Klient zachęcany był do tego, 

by sam przyjrzał się, w jakim stopniu uzyskane informacje odnoszą się do jego aktualnej 

sytuacji życiowej. Spotkania z terapeutą. miały pomóc mu w podjęciu decyzji 

o utrzymywaniu abstynencji lub ograniczeniu picia. Informacje dotyczyły również  

możliwości podjęcia leczenia odwykowego zarówno w warunkach stacjonarnych 

i ambulatoryjnych a także korzystania z wsparcia grup samopomocowych-spotkania grup 

Anonimowych Alkoholików.  

Pewna część osób podjęła terapię odwykową w warunkach stacjonarnych, a po jej 

ukończeniu miały możliwość kontynuacji dalszej pracy nad sobą, poprzez spotkania z 

terapeutą i realizacje swojego programu trzeźwienia. 

 

Sporządził: Andrzej Kasprzycki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

         

Sprawozdanie z działań prowadzonych w ramach dyżurów w Biurze Pełnomocnika 

ds. Uzależnień w Sulechowie w roku 2013 przez specjalistę terapii uzależnień 

  

 

W 2014 roku w Biurze Pełnomocnika ds. Uzależnień  w Sulechowie udzielono łącznie  

255 konsultacji. W ramach prowadzonych dyżurów zgłaszały się osoby uzależnione, 

współuzależnione, nadużywające szkodliwie substancji psychoaktywnych, osoby które 

ukończyły podstawowy program terapii w ośrodkach stacjonarnych lub w ambulatorium oraz 

osoby, które chciały zdobyć podstawową wiedzę na temat uzależnienia oraz sygnałów 

ostrzegawczych dotyczących tejże materii.  

 W ramach pełnionych dyżurów odbyłem również spotkania profilaktyczne. W dniu 

14.03.2014 r. w świetlicy w Klępsku oraz w dniach 28.10 i 31.10.2014 r. w ramach promocji 

zdrowego stylu życia  w Zespole Szkól nr 3. W Sulechowie.  

 W trakcie dyżurów w zależności od stopnia uzależnienia, wieku oraz pozostałych 

czynników mających wpływ na rozwój uzależnienia przeprowadzono różnorodne metody 

interwencji terapeutycznych. 

Szczegółowy wykaz konsultacji. 

Suma: 255  konsultacji 

wiek: dorośli 212 ; nieletni 43 

płeć: kobiety 87 ; mężczyźni 168 

osoby uzależnione 165;  

osoby nadużywające w sposób szkodliwy 18,  

osoby współuzależnione 2,  

osoby zgłaszające się po poradę 70. 

W 2014 roku pięć osób, które uczęszczały do Punktu Konsultacyjnego podjęło 

długoterminowe leczenie w ośrodkach stacjonarnych. Jedna osoba nieletnia i cztery 

pełnoletnie.  

                                                                                          

Sporządził:   Andrzej Stasiulewicz 



 Załącznik nr 4  

 

Sprawozdanie z działalności Świetlicy Środowiskowej 

 w Klępsku za 2014 rok 

 

Świetlica w Klępsku funkcjonuje zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz narkomanii. Podczas zajęć realizowane są cele 

i zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

Świetlica Środowiskowa w Klępsku była otwarta we poniedziałki, wtorki, i soboty po 

5 godz. (60h miesięcznie). W zajęciach uczestniczyli uczniowie w wieku szkoły 

podstawowej, gimnazjum oraz średniej. Dzieci pochodzą z różnych rodzin, zarówno z rodzin 

dysfunkcyjnych, jak i z rodzin bez problemów. Zajęcia odbywały się w budynku świetlicy 

wiejskiej zaopatrzonej w salę komputerową, kuchnię, salę plastyczną i salę zabaw. Obok 

znajduje się boisko sportowe i plac zabaw. 

 

LUTY 

 

 W zajęciach brało udział 174 wychowanków, w tym 16 dziewczyn i 22 chłopców. 

 

Przeprowadzone zajęcia:  

  kulinarne – ciasta murzynkowe, babeczki, budyń 

  plastyczne – kolorowanki, prace plastyczne różnymi technikami 

  sportowe – ping- pong, piłkarzyki,  

  komputerowe 

  pomoc w odrabianiu zadań domowych  

 literackie – wiersze J. Brzechwy – czytanie i wybór na konkurs 

 

14 lutego odbyła się Zabawa Karnawałowa dla dzieci – konkursy z nagrodami, zabawa przy 

muzyce, ciasto, słodycze i napoje dla wszystkich uczestników. 

Otwarcie  konkursu plastycznego „ BRZECHWA” –  wykonywanie ilustracji do dowolnie 

wybranego wiersza Jana Brzechwy.  

 

 



MARZEC 

 

W zajęciach brało udział 184 dzieci, w tym 17 chłopców i 14 dziewcząt. 

Przeprowadzone zajęcia: 

 terapeutyczne: 14 marca– w świetlicy odbyło się spotkanie z terapeutą Andrzejem 

Stasiulewiczem na temat szkodliwości i konsekwencji zażywania narkotyków, 

 porządkowe: w  ramach światowej akcji sprzątania świata – III tydzień marca – 

sprzątanie terenu wokół świetlicy, placu zabaw i boiska, 

 plastyczne: Kontynuacja konkursu „BRZECHWA” – wykonywanie ilustracji do 

wierszy J. Brzechwy, 

 Ozdabianie jajek styropianowych różnymi technikami – farby, brokat, cekiny, 

decoupage,  wykonywanie kartek wielkanocnych, 

 sportowe:    Ping – pong, piłkarzyki, piłka nożna, 

 komputerowe, 

 kulinarne:    murzynek, muffinki, kisiel, 

 pomoc w odrabianiu zadań domowych. 

 

KWIECIEŃ 

 

W zajęciach brało udział  186 wychowanków, w tym 16 dziewczyn i 23 chłopców. 

Przeprowadzono następujące zajęcia:  

 

 sportowe:  ping- pong, piłkarzyki, krzesła, 

 zabawy i konkursy na świeżym powietrzu:  hula-hop, skakanki, wyścigi, 

 plastyczne: kartki wielkanocne, jajka styropianowe, farby i kredki – prace plastyczne 

 kulinarne: 2x pizza, mufinki, babeczki, 

 pomoc w odrabianiu zadań domowych, 

  komputerowe. 

 

Finał konkursu plastycznego  BRZECHWA 

 Komisyjne wyłonienie zwycięzców i rozdanie nagród. Każdy uczestnik otrzymał upominek i 

dyplom, a laureaci nagrody – słodycze i książki 

Udział w kampanii „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ” – tematy przeprowadzonych 



zajęć:  

1.  Nie palę papierosów- pogadanka, ankiety i dyskusja z wychowankami 

2.  Nie piję alkoholu  – pogadanka, ankiety i dyskusja z wychowankami 

MAJ 

 

W zajęciach brało udział  176 wychowanków, w tym 17 dziewczyn i 24 chłopców. 

 

Przeprowadzono następujące zajęcia:  

 

 sportowe w sali:  ping- pong, piłkarzyki,  

 zabawy i konkursy na świeżym powietrzu: hula-hop, skakanki, wyścigi drużynowe, 

rozgrywki piłki nożnej, 

 plastyczne: wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami, laurki na Dzień 

Matki, kwiaty z bibuły, 

 kulinarne: babeczki z owocami, ciasto czekoladowe z kremem, pizzerki, 

 pomoc w odrabianiu zadań domowych, 

 komputerowe, 

 umysłowe i gry planszowe – warcaby, chińczyk, państwa- miasta. 

 

Zabawa Majówkowa dla dzieci i rodziców – konkursy, zabawy dla dzieci, poczęstunek 

 

DZIEŃ DZIECKA – 07 CZERWCA 2014 r. – konkursy, zabawy z nagrodami przy 

współudziale SDK, poczęstunek i napoje dla uczestników, zabawa taneczna dla najmłodszych 

i dyskoteka dla młodzieży 

 

LIPIEC 

 

W zajęciach brało udział  196  wychowanków, w tym 25 dziewczyn i 33 chłopców. 

 

 

Przeprowadzono następujące zajęcia:  

 sportowe: ping- pong, piłkarzyki, - zabawy i konkursy na świeżym powietrzu - hula-

hop, skakanki, wyścigi drużynowe, rozgrywki piłki nożnej, 



 plastyczne: wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami, konkurs plastyczny 

z nagrodami – „Moje wymarzone wakacje”, 

 kulinarne – koktajle owocowo-jogurtowe x 2, ciastka owsiano-czekoladowe, ciasto - 

ptasie mleczko, 

 komputerowe. 

 

Pomoc wychowanków w przygotowaniach do „Otwartej zagrody 2014” i udział w imprezie 

– sprzedaż ciast, poczęstunek gości chlebem ze smalcem, pomoc w porządkach oraz : występ 

akrobatyczny wychowanki Aleksandry Król z grupą akrobatyczną, udział dzieci w mini 

meczu piłki nożnej i młodzieży w meczu dla starszych. 

 

SIERPIEŃ 

 

W zajęciach brało udział  213  wychowanków, w tym 29 dziewczyn i 27 chłopców. 

 

Przeprowadzono następujące zajęcia:  

 

 sportowe: mini mecze piłki nożnej,  ping- pong, piłkarzyki,  

 zabawy i konkursy na świeżym powietrzu - hula-hop, skakanki, wyścigi drużynowe,  

  plastyczne: wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami 

 Kulinarne: babeczki budyniowe, ciastka pieguski 

 komputerowe 

 

29.08. 2014 – odbył się festyn sportowy, zorganizowany przez: Burmistrza Sulechowa 

Romana Rakowskiego – środki finansowe, radę sołecką – organizacja, nagłośnienie, 

wychowawczynię świetlicy – Joannę Wróblewską – prowadzenie, konkurencje, ciasta, 

 KS KLĘPSK – organizacja rozgrywek piłkarskich;  

WRZESIEŃ 

 

W zajęciach brało udział 193 wychowanków, w tym 19 dziewczyn i 21 chłopców. 

 

 

 



Przeprowadzono następujące zajęcia:  

 

 sportowe: ping- pong, piłkarzyki, piłka nożna, 

 zabawy sprawnościowe na świeżym powietrzu – rzucanie do celu, zawody w hula- 

hop i skakankach, 

 plastyczne: różne techniki plastyczne: malowanie i ozdabianie kasztanów, konkurs 

„Jesień”, zagadki logiczne, krzyżówki, 

 kulinarne: ciastka pieguski, ciasto 3 bit, pizza,  

 pomoc w odrabianiu zadań domowych 

 

23 września – w ramach akcji Dzień Sprzątania Świata w Klępsku – organizacja – 

wychowawca Joanna Wróblewska. Wraz z wychowankami świetlicy posprzątano : boisko 

sportowe, plac zabaw, teren wokół świetlicy. Zebrano 23 worki śmieci. Akcja zakończyła się 

poczęstunkiem: kiełbasa pieczona, herbata i lody na deser. 

 

Finał konkursu w kampanii Zachowaj trzeźwy umysł – nagrodzeni  laureaci z Klępska: 

Sandra Borowczak, Cezary Borowczak, Kaja Królik, Róża Wróblewska (prace przygotowane 

pod kierunkiem wychowawcy – Joanny Wróblewskiej) 

 

PAŹDZIERNIK 

 

W zajęciach brało udział 187 dzieci, w tym 17 chłopców i 14dziewczynek. 

 

Przeprowadzono następujące zajęcia:  

 sportowe: tenis stołowy, piłkarzyki, różne konkurencje sportowe 

 plastyczne: ozdoby na Halloween, prace plastyczne różnymi technikami, 

świece z kwiatami, 

 kulinarne: koktajle owocowo – jogurtowe, pizzerki, ciastka czekoladowe i 

waniliowe 

 muzyczne:  przygotowania do II Przeglądu Kolęd I Pastorałek – Gdy śliczna 

Panna 

Udział wychowanków w Dniu Seniora – pomoc w przygotowaniach, udział w 

uroczystości, przygotowanie drobnych upominków dla zaproszonych gości, wręczenie nagród 



dla laureatów kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł przez Burmistrza Romana Rakowskiego i 

Panią Pełnomocnik ds. Uzależnień Kamilę Górną 

 

LISTOPAD 

 

W zajęciach brało udział  192 dzieci, w tym 25 chłopców i 19 dziewczynek. 

 

Przeprowadzono następujące zajęcia:  

 pomoc w odrabianiu zadań domowych 

 plastyczne:  kartki świąteczne, ozdoby świąteczne 

 sportowe – tenis stołowy, piłkarzyki, różne konkurencje sportow 

 muzyczne: przygotowania do II Przeglądu Kolęd i Pastorałek – kolęda „Gdy śliczna 

Panna”,  

 kulinarne: babeczki czekoladowe, frytki, budyń waniliowy 

 

GRUDZIEŃ 

 

W zajęciach brało udział 189 dzieci, w tym 21 chłopców i 19 dziewczynek. 

 

Przeprowadzono następujące zajęcia:  

 Sportowe: tenis stołowy, piłkarzyki, różne konkurencje sportowe 

 Plastyczne: wykonywanie kartek świątecznych, obrazów świątecznych i ozdób 

choinkowych,  

 Kulinarne: pieczenie pierniczków, ciastek czekoladowych i babeczek 

świątecznych  

 Muzyczne : udział w II Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Zborze – kolęda Gdy 

śliczna Panna 

Wychowankowie pomagali w przygotowaniach i brali udział w Spotkaniu Opłatkowym 

organizowanym przez Radę Sołecką.  

 

Sporządziła: Joanna Wróblewska  

 

 

 



Załącznik nr 5 

 

Sprawozdanie z działalności Świetlicy Środowiskowej 

 w Mozowie za 2014 rok 

 

 

Świetlica Środowiskowa z Mozowie działa od 01 października 2012 roku. Świetlica 

jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, która realizuje cele i zadania określone 

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. 

Świetlica Środowiskowa w Mozowie  czynna jest w poniedziałki, wtorki, środy 

w godzinach 14.00 – 18.00 oraz w czwartki w godzinach 14.00 – 17.00. Dzięki wspólnej 

pracy większość wychowanków Świetlicy Środowiskowej otrzymało promocję do klas 

następnych.  

 W zajęciach uczestniczą uczniowie ze szkoły podstawowej, gimnazjum szkoły 

ponadgimnazjalnej a także dzieci w wieku przedszkolnym. Przedział wiekowy 

uczeszczających do Świetlicy wynosi od 4 lat do 18 roku życia. Młodzież pochodzi z różnych 

rodzin, rozbitych, niewydolnych wychowawczo, z rodzin borykających z kłopotami 

finansowymi –  bezrobociem, z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu.  

 Dla wychowanków jest to drugi dom, gdzie w atmosferze ciepła i miłości, szacunku, 

zrozumienia, bezpieczeństwa, akceptacji, pomocy i wsparcia realizuje się rozwój 

intelektualno – moralno – społeczny. 

Wychowankowie dzięki zajęciom w świetlicy podnoszą swój poziom intelektualny, mają 

możliwość rozwoju relacji społecznych, odpowiedzialności za wspólne dobro. Dzieci z pełną 

świadomością mogą liczyć na wyrozumiałość względem ich problemów, akceptacje i pomoc 

dostosowaną do potrzeb. Dzieci uczucia swe mogą eksponować poprzez wypowiedzi słowne, 

plastyczne. Dostarczało im to możliwości rozwijania własnego talentu. 

Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracam na kształtowanie umiejętności 

współżycia i współdziałania  w grupie rówieśniczej 

  

Placówka prowadzi następujące formy pracy : 

 zajęcia wychowawcze, profilaktyczne, 

 zajęcia rozwijające zainteresowania: warsztaty twórcze, zajęcia rytmiczno - muzyczne, 

teatralne, 



 zajęcia kulinarne, 

 zajęcia integracyjna (gry i zabawy) 

 pomoc pedagogiczna, 

 pomoc w odrabianiu lekcji. 

Opieką świetlicową objęte były dzieci, których rodzice pracują. Zajęcia prowadzone w 

świetlicy były oparte o zatwierdzony na początku roku plan pracy świetlicy. Tematyka zajęć 

uwzględniała kalendarzowy układ roku oraz wynikające z niego święta uroczystości. Zajęcia 

świetlicowe miały zarówno charakter indywidualny, jak i grupowy. 

Wśród codziennych zabaw i zajęć tematycznych, realizowanych według miesięcznych 

planów pracy świetlicy, znalazło się wiele różnych form zajęciowych, mianowicie: 

 gry i zabawy grupowe w świetlicy, 

 zajęcia plastyczne , 

 zajęcia muzyczne(śpiewanie piosenek) 

 konkursy ,zagadki , łamigłówki 

 zajęcia stolikowe(gry planszowe, układanki, karty) 

Podczas przebywania w świetlicy dzieci miały czas przeznaczony na zjedzenie posiłku 

przyniesionego, odrabianie zadań domowych oraz odpoczynek w formie zabaw dowolnych 

według własnych zainteresowań. 

W swojej pracy zwracam uwagę na kształtowanie umiejętności współdziałania w 

grupie rówieśniczej, nawiązywanie kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania 

swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, ćwiczenia umiejętności 

rozwiązywania sytuacji konfliktowych drogą bez przemocy, panowania nad emocjami. 

Wdrażałam uczniów do przestrzegania regulaminu świetlicy i ujętych w nim zasad. 

LUTY 

Ważniejsze wydarzenia z życia świetlicy w miesiącu luty to: 

 walentynki, 

 tłusty czwartek. 

 

MARZEC 

 

W marcu podopieczni dekorowali świetlicę na okazjonalne święta a także rzetelnie 

uzupełniali luki szkolne podczas odrabiania lekcji. Dzieci wykonywały prace plastyczne. 



Ważniejsze wydarzenia miesiąca: 

 Dzień Kobiet, 

 Dzień Mężczyzn. 

KWIECIEŃ 

 

W kwietniu dzieci brały udział grach i zabawach ruchowych, w których wykorzystano  

przybory: piłki, baloniki, skakanki itp. Były to ulubione przez dzieci zajęcia, umożliwiały im 

bowiem realizowanie swoich pasji sportowych, uczyły współzawodnictwa i integracji 

w zespole. Dzieci wspierały się nawzajem. Ćwiczenia ruchowe to doskonała alternatywa 

i odskocznia dla „siedzącego" trybu życia. Wobec długich godzin jakie uczeń spędza 

w szkolnej ławce lub przed komputerem są wskazaną formą relaksu, dostarczają dzieciom 

dużo radości, stwarzają możliwość odprężenia się.  Jest to też najlepszy sposób rozładowania 

złych emocji, stresu itp. Dzieci bardzo chętnie grały w różnego rodzaju gry planszowe, które 

nie tylko bawiły ale również uczyły wytrwałości i współpracy w grupie. W czasie zajęć 

zwracano uwagę na bezpieczeństwo i odpowiedzialność za siebie i innych zwłaszcza podczas 

zajęć ruchowych. Dzieci zaangażowały się także w sprzątanie terenu wokół świetlicy oraz 

porządkowaniu sali świetlicowej po każdych zajęciach. Dzieci pomagały również w 

przygotowywaniu do przeprowadzki do Remizy Strażackiej w Mozowie na czas remontu 

świetlicy. Były to drobne pomoce takie jak na przykład pakowanie gier i maskotek w kartony. 

  

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci.  

 

MAJ, LIPIEC, SIERPIEŃ 

 

Od maja do końca wakacji (wyłączając czerwiec, w którym umownie świetlica była 

nieczynna) zajęcia odbywały się w remizie strażackiej z racji remontu Sali wiejskiej 

w Mozowie. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Mozowie jak wiadomo nie jest 

przystosowany do tego, aby przebywały tam dzieci jednak za okazałą pomoc bardzo 

dziękujemy Komendantowi Panu Zbigniewowi Kwiatkowskiemu. Pogoda pozwalała nam na 

przebywanie znacznej ilości czasu na dworze. Po wykonaniu wszystkich obowiązków 

mogliśmy wspólnie pójść na spacer. Odwiedzaliśmy bardzo często nasz piękny plac zabaw, na 

którym razem bawiliśmy się korzystając nie tylko z tamtejszych przyrządów. Zabieraliśmy ze 

sobą również piłki, skakanki i hula – hop, którymi bawiliśmy się na sąsiadującym obok placu 



zabaw boisku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rys. 1. Wyjście na plac zabaw 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Urodziny w OSP Mozów podczas zajęć 

 

 

 



Lipcowe i sierpniowe zajęcia w znacznej ilości przeznaczone były na przygotowania do 

przedstawienia dożynkowego. 30 sierpnia odbyły się Dożynki Gminne w Mozowie, na 

których zaprezentowały się z przedstawieniem najmłodsi przedstawiciele Świetlicy 

Środowiskowej.  

 

Rys. 3. Występ – Dożynki Gminne w Mozowie 

 

WRZESIEŃ 

 

Podczas zajęć we wrześniu dzieci odrabiały lekcje oraz wyrównywały zaległości w nauce. 

Wykonywały prace plastyczne oraz gazetki tematyczne. W ciepłe dni dzieci uczyły się dbania 

o porządek poprzez wspólne sprzątanie na terenie budynku świetlicy. Odbywały się również 

zajęcia na świeżym powietrzu, były to gry i zabawy np. badminton, ringo, hula – hop, piłka 

nożna oraz piłka plażowa na boisku obok świetlicy. Dzieci aktywnie spędzały czas na placu 

zabaw w słoneczne dni. Podopieczni mieli możliwość poznania wzajemnie dat urodzin 

swoich i rówieśników poprzez założenie wspólnego kalendarza urodzinowego. Zajęcia 

również pozwalały dzieciom w chwili relaksu przenieść się w świat minionych wakacji co 

później utrwalane było na kartkach papieru. 

 

PAŹDZIERNIK 

 

W październiku wspólnie z dziećmi zaczęliśmy prace nad przedstawieniem z okazji Świąt 



Bożego Narodzenia. Głównym zadaniem miesiąca maj było przygotowanie dzieci do 

przedstawienia, które odbyło się 21.12.2014r. na Sali Wiejskiej w Mozowie. W miesiącu 

październiku podopieczni brali udział w konkursie literackim gmina Sulechów rymuje 

organizowanym przez Pana Burmistrza Romana Rakowskiego oraz Panią Pełnomocnik ds. 

Uzależnień w Kamilę Górna pod hasłem  „Lubię moją miejscowość”. W konkursie udział 

wzięło prawie 100 osób w przedziale klasowym I-VI. Na 18 laureatów konkursu moi 

podopieczni zajęli 5 miejsc! (1miejsce  Agata Micewicz, 1 miejsce Dominika Biekszo, 2 

miejsce Weronika Tkacz, 2miejsce Partyk Kwiatkowski, 3iejsce Nikola Kaczmar). 

W miesiącu październik Świetlica Środowiskowa w Mozowie prowadziła zajęcia plastyczne  

pt.   „ Przygotowanie do jesieni” – podopieczni przygotowywali papierowe grzyby i jeże a 

także witraże jesienne,  podopieczni przygotowywali się również do dnia Halloween. 

Przygotowywane były duszki z chusteczek, tekturowe nietoperze, baby jagi i czarne koty. 

Dzieci wycinały również dynie. Wychowankowie, czas zajęć wykorzystywali nie tylko do 

odpoczynku i zabawy ale przede wszystkim do wyrównywania różnic programowych z 

różnych szkolnych przedmiotów. Śpiewane były piosenki w języku angielskim, które 

pomogły przyswoić podstawy językowe.  

 

 
 

Rys. 4. Halloweenowe dynie 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/kamila.smotergorna


LISTOPAD 

 

Podczas zajęć dzieci odrabiały lekcje oraz wyrównywały zaległości w nauce. 

Wykonywały prace plastyczne pt. „Krzyżówkowa jesień” oraz gazetkę na temat układu 

słonecznego. Miesiąc ten był pełen refleksji, w które wprawił podopiecznych Dzień 

Wszystkich Świętych a także Narodowe Święto Niepodległości, o którym zostały 

przeprowadzone zajęcia tematyczne wyjaśniające sens tego święta. Odbyły się również 

zajęcia na temat bezpieczeństwa na drodze oraz jak zachować się w trudnych sytuacjach 

wprowadzając numery alarmowe. Dzięki firmie Rockwool dzieci dostały opaski odblaskowe. 

 
Rys. 5. Zajęcia nt. bezpieczeństwa na drodze 

 

GRUDZIEŃ 

 

W grudniu miesiąc należał do czasu świątecznego. Wychowankowie zrobili piękne ozdoby 

świąteczne w całej świetlicy stwarzając tym samym wspaniały świąteczny klimat – długi 

papierowy łańcuch oraz przepiękne kolorowe gwiazdy wiszące w całej świetlicy.  20 grudnia 

wszyscy odświętnie ubrani przygotowaliśmy piękną słodką wigilię, podzieliliśmy się 

opłatkiem i życzyliśmy sobie wesołych świąt a także wspólnie kolędowaliśmy. 21 grudnia 

odbyła się „mała wigilia” wraz z przedstawieniem jasełkowym, opłatkiem oraz z wizytą 

Świętego Mikołaja, który przyniósł dzieciom prezenty. W przedstawieniu wzięły udział 23 

osoby w przedziale wiekowym 4-16 lat. W pomoc przy dekoracji zaangażowało się wiele 

osób. Zaszczyciło nas swoją obecnością ponad 100 gości w tym Burmistrz Sulechowa Pan 



Ignacy Odważny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 6. Kartka świąteczna wykonana przez podopiecznych świetlicy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 7. Wigilia dla wychowanków 



 
 

Rys. 8. Jasełka w Mozowie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 9. Mali aktorzy 

 

 



Głównym celem Wiejskiej Świetlicy Środowiskowej jest zapewnienie dzieciom i młodzieży 

poczucia bezpieczeństwa, podniesienia własnej wartości, nauki współpracy w grupie, 

zagospodarowywanie wolnego czasu, pomoc w nauce. 

 

 

 

 

Sporządziła: Anna Zawodna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 6 

 

Sprawozdanie z działalności Świetlicy „Aniołkowo” przy Parafii Podwyższenia Krzyża 

Świętego w Sulechowie za rok 2013 

 

 

 Do świetlicy zostało zapisane 19 dzieci. Średnio w zajęciach uczestniczyło 13-17 

dzieci. 

Pobyt dzienny na świetlicy obejmował wykonywanie szkolnych zadań domowych 

oraz ćwiczenia w czytaniu, pisaniu, liczeniu. 

Codziennie uczestnicy otrzymywali posiłek – kanapki i owoce lub słodycze. 

Czas do dyspozycji kierownika świetlicy po wykonaniu stałych czynności to około 1 godzina, 

którą wykorzystywano zgodnie z potrzebami i predyspozycjami dzieci na dany dzień. 

 Przeprowadzano konkursy, quizy, kalambury. Przekazywano wiedzę o ortografii 

w zabawach i krzyżówkach. Pracowano ze słownikami i encyklopediami, korzystając 

z Biblioteki Miejskiej, jak i świetlicowej. Wdrażano i uwrażliwiano na estetykę otoczenia – 

gazetki okolicznościowe, sprzątanie, dekoracje. Przypominano i przestrzegano zasad 

bezpieczeństwa w zabawach, na wycieczkach czy podczas pobytu na świetlicy. 

Systematycznie prowadzone były zajęcia socjoterapeutyczne grupowe jak i indywidualne. 

Prowadzono zajęcia muzyczne i plastyczne. 

Przez cały rok współpracowaliśmy z Klubem Seniora „Szarotka”, ukazując 

doświadczenie i możliwości osób starszych oraz to jak dużo możemy się uczyć od tych, 

którzy są już na emeryturze. Po zajęciach, każdorazowo prowadzona była ukierunkowana 

rozmowa. 

Spotykaliśmy się z młodzieżą z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie na 

dyskotekach, spędzaliśmy czas przy „cieście”, wspólnie kolędowaliśmy. Uwrażliwianie na 

potrzeby osób niepełnosprawnych, zmiana stereotypów dotyczących niepełnosprawności oraz 

„lęku” przed osobami niepełnosprawnymi była i będzie celem tych spotkań, które weszły 

w stały plan pracy świetlicy. 

Odbywały się projekcje filmów, które były tak dobrane aby przekazywały różne 

wartości,  o których można po projekcji rozmawiać i utrwalać z dziećmi. Jest to także 

integracja grupy (wspólne rozmowy w grupie, bycie razem, przygotowywanie posiłku 

i spożywanie). Z moi obserwacji wynika, że jest to szczególny czas wyciszenia, radości 

z bycia razem, zaangażowania, na co ma wpływ również inna pora, niż stałe zajęcia. 



Zorganizowana została wycieczka do Rokitna na Diecezjalne Obchody Dnia Dziecka. 

Na zakończenie roku szkolnego część dzieci za dobre wyniki w nauce pojechała do Zielonej 

Góry do kina i na poczęstunek. Wszyscy natomiast uczestniczyli w grillowaniu z okazji 

zakończenia roku szkolnego. 

Kilka razy spędzaliśmy czas na kręgielni – Obłotne. Tam też zorganizowany został 

grill. Spędziliśmy nocleg w świetlicy - „Biwakowanie”. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi 

obchodziliśmy wigilię, przygotowując kolację oraz prezenty. Przygotowano grupę 

kolędników z prezentacją. Obchodzono uroczyście Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i 

Ojca, Dzień Chłopca, Walentynki, Andrzejki, Mikołaja. Dbano o wychowanie patriotyczne – 

11 Listopada, 3 Maja, Dzień flagi. 

Utrzymywany był kontakt z pedagogiem szkolnym – Gimnazjum nr2, Szkoła 

Podstawowa nr3. Podejmowana była też współpraca z rodzicami w procesie wychowawczym 

dziecka, jak też zaangażowania w działalność świetlicy. 

Systematycznie pracowano nad wdrażaniem norm i zasad społecznych. 

Jeśli dzieci mają potrzebę spotkania się poza godzinami zajęć w świetlicy(np.sobota) 

i wychodzą z taką inicjatywą, planowane są takie spotkania (wycieczka rowerowa, rozmowa, 

piesze wycieczki). 

 

Sporządziła:  

 Grażyna Rekowska-  Kierownik świetlicy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 7 

 

 

Sprawozdanie z działalności Świetlicy Środowiskowej  

w Pomorsku  za 2014 rok 

 

Świetlica w Pomorsku funkcjonowała od 15.09.2014r do 20.12.2014r.  W zajęciach 

brało udział  od 17 do 28 osób w tym z wyższą frekwencją dziewczynki ze szkoły 

podstawowej. Pomimo tak krótkiego okresu działalności, spotkania świetlicowe pozwoliły 

dzieciom na zintegrowanie się, poznanie, współpracę między sobą a co najważniejsze 

akceptację osób wcześniej odpychanych i unikanych. 

 

WRZESIEŃ  

- ustalenie regulaminu świetlicy 

- kim jestem? kim jesteś? kim jesteśmy? (zabawa „Poznajemy imiona”) 

- dyskusja (co lubię, jak połączyć nasze zainteresowania by móc dobrze czuć się 

w grupie) 

- rysunek (zgadnij, który to z nas?) 

-  ćwiczenia teatralne (mimika mojej twarzy ,zabawa w lustro ,jak wyglądasz kiedy się 

cieszysz,  złościsz ,śpisz.. itp.) 

- poczęstunek (kręcimy watę cukrową) 

- zabawa ruchowa na świeżym powietrzu (gąski do domu) 

 

 

 



 

- zajęcia manualne (sowa z rolki po papierze) 

- poczęstunek (robimy surówkę z jabłek i marchwi) 

- mam głos (każdy z uczestników przed powrotem do domu  ma możliwość oceny 

wspólnej zabawy ) 

PAŹDZIERNIK 

- wdrażanie przyzwyczajeń do utrzymywania porządku wokół  nas  

- ognisko (smażenie kiełbasek, zabawy ruchowe) 

- wizyta w Ochotniczej Straży Pożarnej 

- zajęcia manualne (jesień z plasteliny-praca wspólna) 

- ruch na świeżym powietrzu, zabaw w autobus (udajemy pasażerów wracających z 

pracy) 

- poczęstunek (ciepłe gofry) 

- ćwiczenia teatralne, muzyka, taniec, kwiaty z butelek plastikowych (przygotowanie do 

występu z okazji Dnia Seniora) 

 



 

 

 

- kalambury 

- poczęstunek/wata  cukrowa/ 

- mam głos 

- przygotowania do akcji czysty cmentarz /robimy wieńce na groby/ 

 

  

 

 

LISTOPAD 

- dyskusja  związana z Świętem Zmarłych, symbol znicza 

- zajęcia sportowe (koszykówka, siatkówka) 

- zabawy na wolnym powietrzu (gąski do domu) 

- poczęstunek (tosty) 

- rysunek przy użyciu szablonów 



- zajęcia rytmiczne (zumba) 

- przygotowania do konkursu kolęd i pastorałek/wybór muzyki ,próby/ 

- wspólne pieczenie ciastek z wróżbami na ANDRZEJKI 

- zabawa andrzejkowa 

- kino familijne/poczęstunek -popcorn/ 

- mam głos 

  

 

 

GRUDZIEŃ 

- grzechotki z rolek papieru toaletowego 

- ostateczne przygotowania do II Przeglądu Kolęd I Pastorałek w Sulechowie 

- wspólny wyjazd  do Sulechowa na występ, zajęcie drugiego miejsca 

 

-   zajęcia manualne (nasze kartki świąteczne, anioły na choinkę  z papieru) 

- dyskusja (historia Bożego Narodzenia) 



- gry i zabawy na sali gimnastycznej  

- kino familijne (poczęstunek: popcorn, chrupki, napoje) 

- razem wymyślamy kroki taneczne (przygotowanie do  występu na Święto Trzech 

Króli) 

- mam głos 

 

 

Sporządziła: Marzena Kielar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 8 

 

 

Sprawozdanie z działalności Świetlicy Środowiskowej w Bukowie 

 

 

 

Wiejska Świetlica Środowiskowa w Bukowie jest placówką opiekuńczo-

wychowawczą, która realizuje cele i zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

Świetlica ma na celu wspomaganie i uzupełnianie pracy szkoły w zakresie opieki, 

oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych. W procesie uczestnictwa w zajęciach, 

dziecko ma możliwość wykorzystania wolnego czasu, utrwalenia poprawnych nawyków 

w komunikowaniu się z ludźmi. Dziecko może rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia. 

Podopieczny ma możliwość utrwalania odpowiednich form zachowania, które jest 

akceptowane przez ogół społeczeństwa. 

Świetlica Środowiskowa w Bukowie czynna była w poniedziałki, środy i piątki 

w godzinach 13.00 – 18.00. Deklarację uczestnictwa w zajęciach świetlicowych złożyło 28 

wychowanków w tym 15 dziewcząt, 13 chłopców. Zajęcia odbywały się w okresie od 15 

września do 19 grudnia. W zajęciach uczestniczuli uczniowie ze szkoły podstawowej 

i gimnazjum. Przedział wiekowy uczęszczających do Świetlicy wynosi od 6 lat do 16 roku 

życia. Młodzież pochodzi z różnych rodzin, rozbitych, niewydolnych wychowawczo, z rodzin 

borykających z kłopotami finansowymi –  bezrobociem, z rodzin dotkniętych problemem 

alkoholizmu. Nie ma podziału na biedniejszych i bardziej zamożnych dzięki czemu wszyscy 

bardzo dobrze się tu czują nie mając dyskomfortu, że jest to świetlica tylko dla dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych.  

 Dla wychowanków jest to drugi dom, gdzie w atmosferze ciepła i miłości, szacunku, 

zrozumienia, bezpieczeństwa, akceptacji, pomocy i wsparcia realizuje się rozwój 

intelektualno – moralno – społeczny. 

Wychowankowie dzięki zajęciom w świetlicy podnoszą swój poziom intelektualny, mają 

możliwość rozwoju relacji społecznych, odpowiedzialności za wspólne dobro. Dzieci z pełną 

świadomością mogą liczyć na wyrozumiałość względem ich problemów, akceptacje i pomoc 

dostosowaną do potrzeb. Dzieci uczucia swe mogą eksponować poprzez wypowiedzi słowne, 

plastyczne. Dostarczało im to możliwości rozwijania własnego talentu. 

Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracano na kształtowanie umiejętności 



współżycia i współdziałania  w grupie rówieśniczej.                                                                                                                                             

Placówka prowadzi następujące formy pracy : 

 zajęcia wychowawcze, profilaktyczne, 

 zajęcia rozwijające zainteresowania  : warsztaty twórcze, zajęcia rytmiczno - 

muzyczne, teatralne, 

 zajęcia integracyjna (gry i zabawy) 

 pomoc pedagogiczna, 

 korepetycje z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego ( bezpłatne). 

 zajęcia kulinarne 

  

Podczas zajęć we wrześniu dzieci odrabiały lekcje oraz wyrównywały zaległości w nauce. 

Wykonywały prace plastyczne oraz gazetki tematyczne.  

 

Rys. 1. Gazetka tematyczna pt. „Nasz układ słoneczny.” 

 

 

W ciepłe dni dzieci uczyły się dbania o porządek poprzez wspólne sprzątanie na terenie 

budynku świetlicy. Odbywały się również zajęcia na świeżym powietrzu, były to gry i zabawy 

np. badminton, ringo, hula – hop, piłka nożna oraz piłka nożna na boisku obok świetlicy.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Zabawy na świeżym powietrzu 

 

Podopieczni mieli możliwość poznania wzajemnie dat urodzin swoich i rówieśników 

poprzez założenie wspólnego kalendarza urodzinowego. Zajęcia również pozwalały dzieciom 

w chwili relaksu przenieść się w świat minionych wakacji co później utrwalane było na 

kartkach papieru. 



W miesiącu październiku dzieci wzięły udział w konkursie literackim na temat wsi, 

w którym  kilka osób zajęło wysokie miejsca na podium.   Prowadzono także zajęcia 

plastyczne  pt.  „ Przygotowanie do jesieni” – podopieczni przygotowywali papierowe grzyby 

i jeże a także witraże jesienne. Dzieci i młodzież przygotowywała się również do dnia 

Halloween.  

Podczas zajęć w listopadzie dzieci wykonywały prace plastyczne pt. „Krzyżówkowa 

jesień” oraz gazetkę na temat układu słonecznego. Miesiąc ten był pełen refleksji, w które 

wprawił podopiecznych Dzień Wszystkich Świętych a także Narodowe Święto 

Niepodległości, o którym zostały przeprowadzone zajęcia tematyczne wyjaśniające sens tego 

święta. Odbyły się również zajęcia na temat bezpieczeństwa na drodze oraz jak zachować się 

w trudnych sytuacjach wprowadzając numery alarmowe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3. „Jesienna krzyżówka” w tle. 

Grudzień należał do czasu świątecznego. Wychowankowie zrobili piękne ozdoby 

świąteczne w całej świetlicy stwarzając tym samym wspaniały świąteczny klimat – długi 



papierowy łańcuch oraz przepiękne kolorowe gwiazdy wiszące w całej świetlicy.  19 grudnia 

wszyscy odświętnie ubrani przygotowaliśmy piękną słodką wigilię, podzieliliśmy się 

opłatkiem i życzyliśmy sobie wesołych świąt a także wspólnie kolędowaliśmy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4. Początek wigilii „na słodko” 

Głównym celem Wiejskiej Świetlicy Środowiskowej jest zapewnienie dzieciom i młodzieży 



poczucia bezpieczeństwa, podniesienia własnej wartości, nauki współpracy w grupie, 

zagospodarowywanie wolnego czasu, pomoc w nauce. 

 

Sporządziła: Anna Zawodna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 9 

 

Sprawozdanie ze współpracy Biura Pełnomocnika ds. Uzależnień z organizacjami  

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku 

 

 

Zadanie 1: 

1. Współpraca z organizacjami pożytku publicznego w zakresie porządku 

i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom: 

  

 Organizacja warsztatów profilaktyczno-wychowawczych w formie obozów 

lub kolonii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Sulechów przez Lubuski Oddział 

Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze. 

 

Cel: Wypoczynek letni dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych zamieszkujących 

Gminę Sulechów z warsztatami w formie zajęć socjoterapeutycznych, integracyjnych 

oraz edukacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień a także zajęć rekreacyjno-

krajoznawczych i sportowych.  

 

Działania: W trakcie wypoczynku dzieci objęte były opieką wychowawców 

i terapeutów, uczestniczyły czynnie w zajęciach socjoterapeutycznych, zostały 

przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy, uczestniczyły w wycieczkach 

fakultatywnych dzięki czemu poznały walory turystyczne Sławy, zwiedziły Park 

Krasnala w Nowej Soli, uczestniczyły w wycieczce jachtem po jeziorze Sławskim. 

Ponadto miały okazję popływać na sprzęcie wodnym (kajaki, rowery wodne) pod 

okiem wychowawców i ratowników. 

 

Rezultaty: Dzieci uczestniczące w kolonii nauczyły się współpracy w grupie, dzięki 

zajęciom terapeutycznym podniesiono ich poczucie własnej wartości, przeprowadzono 

ćwiczenia umożliwiające odreagowanie stresów i niepokojów towarzyszących w życiu 

codziennym, ukazano prawidłowe postawy i zasady funkcjonowania 

w społeczeństwie. Ponadto uczestnicy zawierali nowe znajomości i mieli możliwość 

podejmowania nowych wyzwań. 

W 10-dniowym turnusie uczestniczyło 20 dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych, 

które brały udział w 20 godzinach zajęciach socjoterapeutycznych (2 godziny 



dziennie). Uczestnikom udzielono pomocy rzeczowej w postaci bezpłatnego 

przekazania odzieży, obuwia oraz niezbędnych środków higieny.  

 

 Organizacja warsztatów profilaktyczno-wychowawczych w formie obozów 

lub kolonii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Sulechów przez Chorągiew Ziemi 

Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Zielonej Górze. 

 

Cel: Wypoczynek letni połączony  z warsztatami profilaktyczno-wychowawczymi dla 

60 dzieci w wieku 8-16 lat z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych, dotkniętych 

alkoholizmem i zagrożonych marginalizacją oraz wykluczeniem społecznym, 

zamieszkujących Gminę Sulechów. Organizacja wypoczynku miała na celu 

dostarczenie podstawowej wiedzy na temat niekorzystnego wpływu i skutków 

zdrowotnych spożywania alkoholu, wyrobienie umiejętności odmawiania, 

promowanie zdrowego stylu życia, wyrobienie wśród uczestników umiejętności 

funkcjonowania w grupie, zwiększenie kompetencji komunikacyjnych, promowanie 

alternatywnych form spędzania czasu wolnego, zdobywania doświadczeń związanych 

z poznawaniem świata, wzmocnienie jednostki poprzez uświadomienie dysponowania 

siłą i umiejętnościami co miało zmniejszyć częstotliwość podejmowania zachowań 

ryzykownych,  stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju (intelektualnego, 

społecznego, duchowego, emocjonalnego oraz fizycznego) oraz wyrobienie 

umiejętności radzenia sobie z problemami okresu dojrzewania.   

 

Działania: W trakcie wypoczynku dzieci objęte były opieką wychowawców 

oraz terapeutów.  

 

Rezultaty: Realizując powierzone zadanie wśród dzieci uczestniczących w kolonii 

poszerzono wiedzę na temat niekorzystnego wpływu używek na zdrowie i życie 

człowieka, wyrobiono umiejętność funkcjonowania w grupie, zwiększono 

ich kompetencje komunikacyjne, ukazano alternatywne formy spędzania czasu 

wolnego, wzmocniono jednostkę poprzez uświadomienie dysponowania siłą 

i umiejętnościami co przyczyniło się do zmniejszenia podatności do podejmowania 

zachowań ryzykownych,  zachęcono do wszechstronnego rozwoju (intelektualnego, 

społecznego, duchowego, emocjonalnego oraz fizycznego), wyrobiono umiejętność 

radzenia sobie z problemami okresu dojrzewania oraz zachęcono do uczestniczenia 



w pozalekcyjnych formach aktywności.  

W 10-dniowym turnusie uczestniczyło 40 dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych 

z terenu Gminy Sulechów. 

 

 Realizacja warsztatów edukacyjno-profilaktycznych z konkursem z zakresu 

profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży Gminy Sulechów przez Chorągiew Ziemi 

Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Babimojsko-Sulechowski ZHP. 

 

Cel: Objęcie programem warsztatów „Mój Wybór część II” 200 uczniów szkół 

podstawowych. Zajęcia skierowane do uczniów, przejawiających trudności  

w radzeniu sobie z otaczającą ich rzeczywistością szkolną oraz rówieśniczą. 

Głównymi celami zadania podobnie jak w pierwszej części warsztatów było 

dostarczenie podstawowej wiedzy na temat niekorzystnego wpływu alkoholu 

na zdrowie i życie człowieka, ćwiczenie umiejętności chroniących przed sięganiem 

po alkohol oraz inne używki, wzmocnienie wiary jednostki we własne siły 

i umiejętności, prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej oraz zwiększenie 

kompetencji komunikacyjnych i promowanie alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego oraz zorganizowanie turnieju z wystawą prac plastycznych. 

 

Działania: Realizując program „Mój Wybór część II” zorganizowano wyjazd na 3- 

dniowe warsztaty wyjazdowe, przeprowadzono konkurs plastyczny na plakat 

promujący zdrowy styl życia, zorganizowano turniej „ Spóbujmy Inaczej” obejmujący 

szereg testów i krzyżówek dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Ponadto 

przeprowadzono warsztaty dla rodziców uczniów szkół podstawowych. 

 

Rezultaty: Uczestnicy warsztatów zdobyli wiedzę na temat niekorzystnego wpływu 

używek na zdrowie i życie człowieka, zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania 

oraz pogłębili swoje umiejętności radzenia sobie z przemocą rówieśniczą. 

W warsztatach edukacyjnych wzięło udział 180 uczniów z placówek oświatowych 

Gminy Sulechów. W 3-dniowych warsztatach wyjazdowych organizowanych 

w Harcerskim Ośrodku wypoczynkowym w Uściu udział wzięło 40 uczniów. 

W konkursie plastycznym zrealizowanym w ramach projektu uczestniczyło 

40 uczniów a w turnieju „Spróbujmy Inaczej” 60 uczniów. 

Na zadania przeznaczono kwotę 50.000 zł. 



 Współpraca z Lubuskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża 

w Zielonej Górze w zakresie pomocy żywnościowej dla najuboższych rodzin z terenu Gminy 

Sulechów. 

 

Cel: Udzielenie doraźnego wsparcia dla najuboższych rodzin z terenu Gminy 

Sulechów poprzez przekazanie artykułów żywnościowych. 

 

Działania: Przekazanie do rozdysponowania wychowawcom wszystkich świetlic 

środowiskowych na terenie gminy oraz Dyrekcji Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Sulechowie 8 ton jabłek z przeznaczeniem dla najbardziej potrzebujących rodzin. 

Przekazanie 15 paczek żywnościowych wychowawcy świetlicy środowiskowej 

w Klępsku z przeznaczeniem dla 15 najuboższych rodzin wychowanków świetlicy. 

 

Rezultaty: Doraźna pomoc żywnościowa najuboższym mieszkańcom Gminy 

Sulechów. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 11 

 

Sprawozdanie z działalności  

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulechowie  

za rok 2014 

 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulechowie działa 

na zasadach określonych w: 

 

1. Ustawie z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231) (tekst 

ujednolicony); 

2. Zarządzeniu Nr 0152-36/2008 Burmistrza Sulechowa z dnia 10 grudnia 2008r 

w sprawie Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Sulechowie; 

3. Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Gminy Sulechów na rok 2014 ((Uchwała Nr 0007.379.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie 

z dnia 17 grudnia 2017 roku) 

4. Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw z 

dnia 1 sierpnia 2010r( Dz. U. Nr 125, poz.842, dalej „nowelizacja”);  

5. Rekomendacjach Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki  i rozwiązywania i 

problemów alkoholowych na rok 2014;  

Celem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulechowie 

jest przede wszystkim podejmowanie konkretnych działań na rzecz trzeźwości mieszkańców 

Gminy, zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych, ochrony dzieci 

i młodzieży oraz dorosłych przed uzależnieniem od alkoholu oraz propagowanie trzeźwego 

stylu życia poprzez tworzenie systemu oddziaływań profilaktycznych w procesie edukacyjno-

wychowawczym dzieci i młodzieży. 

Ponadto nasze działania były ukierunkowane na zmniejszanie rozmiarów szkód 

zdrowotnych i społecznych spowodowanych nadużywaniem alkoholu i zjawiskiem przemocy 

w rodzinie, przerwanie procesu degradacji osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób 



zagrożonych uzależnieniem oraz organizacja konkretnego systemu wsparcia i pomocy w 

sytuacjach trudnych. 

W 2014 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działała w 

następującym składzie:  

 Ewa Szponar -  Przewodnicząca GKRPA, pedagog Zespołu Szkół w Sulechowie, 

kurator społeczny Sądu Rejonowego w Świebodzinie  Wydział Rodzinny i Nieletnich,  

 Andrzej Banaszek - Zastępca Przewodniczącego, kurator zawodowy Sądu 

Rejonowego w Świebodzinie  Wydział Karny,  

 Sylwia Kuczyńska- Szpak - funkcjonariusz Komisariatu Policji w Sulechowie,  

 Aneta Szustak- pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie, 

kurator społeczny Sądu Rejonowego w Świebodzinie  Wydział Karny,  

 Małgorzata Świgoń- Prządka- kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Świebodzinie 

Wydział Rodzinny i Nieletnich, 

 Andrzej Kasprzycki – terapeuta uzależnień – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu 

W 2014 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Sulechowie odbyła 12 posiedzeń głównych podczas których dokonywano diagnozy 

i analizy problemów alkoholowych dotyczących mieszkańców naszej Gminy.  

Podczas 35 spotkań zespołu motywującego łącznie na posiedzenia zaproszono 739 

osób. W stosunku do ww. osób prowadzone były rozmowy o charakterze motywująco- 

diagnostycznym. Oferowano szeroki wachlarz pomocy i wsparcia, pouczano 

o konsekwencjach niewywiązywania się z zobowiązań nałożonych przez sąd. Osoby te były 

kierowane do stosownych placówek lecznictwa i terapii, na spotkania indywidualne i 

grupowe z terapeutą, spotkania grup samopomocowych i innych instytucji wspierających 

rodzinę w sposób bezpośredni i pośredni.  Większość osób zaproszonych skorzystała z oferty 

specjalistów współpracujących z GKRPA. Rozmowy motywujące w przeważającej części 

okazały się skuteczne i spełniły swoje zadania- osoby zgłosiły się dobrowolnie na spotkania z 

terapeutą oraz w placówkach lecznictwa odwykowego.  

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w każdy 

piątek pełnili dyżury dla mieszkańców gminy, podczas których udzielali informacji 



profilaktycznych , proponowali strategie pomocy i rozwiązywania problemów w zakresie 

uzależnień oraz przemocy w rodzinie. Na dyżury zapraszani byli również klienci oraz 

członkowie ich rodzin objętych zasięgiem działań GKRPA. Łącznie zaproszono 184 osoby.  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaopiniowała łącznie 54 

wnioski o podjęcie leczenia odwykowego na podstawie prowadzonego postępowania 

wyjaśniającego.  

Wnioski kierowane były również w oparciu o sugestie i prośby instytucji 

współpracujących w zakresie profilaktyki uzależnień i zagrożeń patologią społeczną: 

 12 wniosków wpłynęło z Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie, 

 11 z Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy, 

 4 wnioski wpłynęły z Sądu Rejonowego w Świebodzinie, 

 1 sprawa została założona wewnętrznie przez GKRPA w Sulechowie, 

 1 wniosek wpłynął z Gimnazjum nr 2 w Sulechowie, 

 25 próśb o wszczęcie postępowania wyjaśniającego pochodziło od osób prywatnych, 

Do Sądu Rejonowego w Świebodzinie wpłynęło łącznie 25wniosków o zastosowanie 

leczenia odwykowego na podstawie otrzymanych opinii biegłych.  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowała do Sądu 

Rejonowego w Świebodzinie łącznie 7 wniosków o przebadanie osób wskazanych przez 

biegłych sądowych oraz na podstawie ich opinii do podjęcia zobowiązania do leczenia 

odwykowego.  

Komisja skierowała do Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie 7 zawiadomień o 

podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z nadużywaniem alkoholu i stosowaniem 

przemocy oraz 1 wniosek o badanie psychiatryczne osoby uzależnionej.  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaopiniowała 

pozytywnie 48 postanowień dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Przeprowadziła 10 kontroli sklepów pod kątem legalności i koncesji sprzedaży alkoholu, 

kontroli wiarygodności składanych przez przedsiębiorcę oświadczeń o wysokości obrotu 

napojami alkoholowymi, przestrzegania na terenie punktu przepisów o dozwolonych formach 

reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz kontroli źródła pochodzenia alkoholu.  



Mając na uwadze ważność podejmowania zróżnicowanych działań profilaktycznych 

podjęliśmy szereg czynności zmierzających do promowania zdrowego stylu życia i zachowań 

akceptowanych społecznie.  

Podjęliśmy współpracę z instytucjami mającymi bezpośredni bądź pośredni wpływ na 

kształtowanie profilaktyki lokalnej oraz zapobiegania patologiom społecznym, takimi jak: 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Komisariat Policji, Sąd Rejonowy w Świebodzinie- kuratorzy 

sądowi, pedagodzy z poszczególnych placówek oświatowych.  

 

Sporządziła: Ewa Statkiewicz – Przewodnicząca GKRPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała:    Kierownik wydziału:   Zatwierdził; 

Inspektor   Pełnomocnik ds. Uzależnień  Burmistrz Sulechowa 

 

Kamila Górna   Kamila Górna    Ignacy Odważny  


