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SPRAWOZDANIE 
Z REALIZACJI  MIEJSKIEGO PROGRAMU  PROFILAKTYKI  

I  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH  I   

  PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

MIASTA SIERPCA za  2012r. 

 

      Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii należy do 

zadań własnych gminy.  

      Koordynacją tych zadań w mieście Sierpc w roku 2012  zajmowała się Miejska 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  powołana Zarządzeniem 

Burmistrza Miasta  z dnia 20 lutego 2007r. w składzie następującym: 

1. Zbigniew Leszczyński         - Z-ca Burmistrza  – Przewodniczący Komisji 

2. Alina Olszewska                  - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 

                                                    Społecznej w Sierpcu    

3. Jolanta Wojda                      -  Pedagog  w Szkole Podstawowej Nr 3 

4. Danuta Cywińska-Parulska  - Kurator zawodowy -Sąd Rejonowy w Sierpcu 

5. Tadeusz Wasiński                 - Prezes Stowarzyszenia Rodzinnego Klubu 

                                                     Abstynenta „Przystań”. 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pracuje w oparciu o 

ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę 

o przeciwdziałaniu narkomanii. Komisja realizuje zadania należące do gminy 

poprzez: 

-  opracowanie projektu miejskiego programu profilaktyki uzależnień 

    i  rozwiązywania problemów alkoholowych; 

-  opiniowanie wniosków ws wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

   alkoholowych; 

-  opiniowanie wniosków o cofnięcie zezwoleń w przypadku naruszenia   

   zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym lub zakłócania  

   porządku publicznego w miejscu sprzedaży; 

-  podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec  

   osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu  

   w zakładzie leczenia uzależnień; 

-  kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w celu wszczęcia  

   postępowania prowadzącego do nałożenia obowiązku leczenia odwykowego; 

-  dofinansowanie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w  

   zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, w szczególności dla dzieci i  

   młodzieży, w tym zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na  

   rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach  

   opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 

-  pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych; 

-  wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób 

   fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów społecznych; 
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-  pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych i osób  

   zagrożonych uzależnieniem. 

Uchwałą  Nr 170/XXII/2012  Rady Miejskiej Sierpca z dnia  30 stycznia 2012r. 

został  przyjęty Miejski Program Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Sierpca na 2012r. 

Środki na realizację w/w zadań pochodzą  z opłat za wydawanie zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych. W 2012 roku z tytułu wydanych zezwoleń na 

sprzedaż alkoholu wpłynęło do budżetu miasta  402.182,01zł. 

 

REALIZACJA PROGRAMU: 

 

Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. 

Zadanie to realizuje Poradnia Terapii Uzależnień w Sierpcu. Liczba osób 

uzależnionych zarejestrowanych w poradni ogółem 138, w tym kobiet  27,   

z tego z terenu miasta – 61 osoby, w tym 14  kobiet. 

Uzależnieni, którzy zgłosili się po raz pierwszy ogółem 69, w tym kobiet 13,  

z terenu miasta – 25, w tym 6 kobiety. 

Uzależnieni jednocześnie od alkoholu i środków psychotropowych – ogółem 2 

osoby z terenu miasta /mężczyźni/. 

Współuzależnieni zarejestrowani w poradni ogółem 71, w tym 64 kobiety,  

z tego z miasta - 32 osoby, w tym  30 kobiet; 

Współuzależnieni, którzy zgłosili się po raz pierwszy ogółem 44, w tym 37 kobiet,  

z tego z  miasta – 21,  w tym 19 kobiet. 

W poradni udzielono  2542 porady (miasto i powiat). 

Przeprowadzonych zostało ok. 700 sesji psychoterapii indywidualnej  oraz 310 

sesji psychoterapii grupowej. 

Udzielono ok. 120 porad telefonicznych. 

W poradni realizowany jest program terapeutyczny dla następujących grup: 

- grupa wstępna  - 1 miesiąc   

- grupa podstawowa – 2 miesiące  

- grupa terapii pogłębionej – 9 miesięcy  

W roku 2012 nadal realizowany był program terapii dla osób współuzależnionych 

w formie psychoterapii indywidualnej i grupowej, interwencja kryzysowa dla ofiar 

przemocy oraz analiza nawrotu choroby. 

Każdy pacjent objęty jest psychoterapeutyczną opieką indywidualną. 

 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,  pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w 

rodzinie. 

Do świetlicy Środowiskowego Ogniska Wychowawczego od 1.01.2012r. 

zapisanych było 27 osób, a od 01.09.2012r. 32 osoby. Wychowankowie 

uczęszczający do świetlicy to uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły 

Podstawowej nr 3 oraz Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu. Dzieci, które 

uczęszczają do świetlicy pochodzą z rodzin wielodzietnych, patologicznych, 
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ubogich oraz niewydolnych wychowawczo. Zajęcia odbywały się od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 11:00 do 19:00 a w dni wolne od zajęć szkolnych tj. 

przerwy świąteczne, ferie zimowe, wakacje od godziny 9:00 do 17:00. Raz w 

tygodniu pracę opiekunów wspomagała praca psychologa. W czasie przebywania 

w świetlicy wychowankowie otrzymywali podwieczorek ( bułka słodka, bułka 

zwykła z serem, wędliną, dżemem itp., owoc). W czasie dni wolnych od zajęć 

szkolnych wychowankowie otrzymywali śniadanie, obiad, podwieczorek. Przez 

cały rok dzieciom zorganizowano dożywianie w soboty i niedziele. Ponadto z 

okazji różnych uroczystości takich jak: „Dzień Dziecka”, „Wielkanoc”, 

„Mikołajki”, „Andrzejki”, „Boże Narodzenie”, dzieci otrzymywały upominki, 

paczki w postaci artykułów papierniczych i słodyczy. 

Celem zadań opiekunów i psychologa było: 

 Zapewnienie opieki wychowawczej; 

 Tworzenie warunków do nauki własnej i pomoc w odrabianiu prac 

domowych; 

 Pomoc dzieciom o obniżonym poczuciu własnej wartości w uzyskaniu 

wyższej samooceny; 

 Pomagano w poprawianiu relacji dzieci z ich rodzicami; 

 Przeciwdziałanie uzależnieniom i  innym zachowaniom destrukcyjnym; 

 Kształtowanie umiejętności komunikowania się z rówieśnikami i z osobami 

pracującymi w świetlicy; 

 Wspieranie prawidłowego rozwoju społecznego i emocjonalnego; 

 Kształtowanie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów; 

 Rozwijanie talentów zainteresowań, uzdolnień dzieci; 

 Ćwiczono procesy poznawcze, funkcje kinestetyczno – ruchowe, 

koordynację wzrokowo – słuchową, analizator wzrokowy 

 Wyrabianie i utrwalanie nawyków higienicznych; 

 Kształtowanie potrzeby codziennej troski o zdrowie poprzez prawidłowe 

odżywianie się, przebywanie na świeżym powietrzu, aktywność fizyczną; 

 Kształtowanie umiejętności bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w 

świetlicy i w miejscach publicznych; 

 Wdrażanie wychowanków do szanowania mienia znajdującego się w 

świetlicy; 

 Rozwijanie zamiłowań do sportu i wypoczynku; 

 Kształtowanie umiejętności społecznych; słuchania, mówienia, proszenia, 

przepraszania, asertywności, radzenia sobie ze złością swoją i innych, 

wyrażanie emocji w sposób społecznie akceptowany; 
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 Organizowanie samodzielnej działalności wychowanków, przygotowanie do 

pracy indywidualnej, zespołowej oparte na wzajemnym zaufaniu i 

życzliwości; 

   Wyżej wymienione cele były realizowano przez różnorodne  formy pracy z 

wychowankami: 

 Pomoc indywidualna dzieciom w odrabianiu prac domowych, 

minimalizowanie zaniedbań pedagogicznych poprzez pomoc w zrozumieniu 

przerobionego materiału; 

 Pomoc dzieciom młodszym w opanowaniu techniki pisania, liczenia 

poprzez wykonywanie ćwiczeń; 

 Wykonywanie różnorodnych prac plastycznych z różnego materiału: 

plastelina, bibuła, kredki, szyszki, styropian, wycinanki, liście, kasztany, 

patyczki itp.; 

 Konsultacje, porady dla rodziców i mieszkańców miasta; 

 wskazywano prawidłowe metody wychowawcze; 

 udzielano wsparcia psychicznego oraz poradnictwa ze strony 

psychologa mającego na celu prawidłowe postępowanie w różnych 

sytuacjach życiowych; 

 pomagano dzieciom i rodzicom w rozwiązywaniu trudnych 

problemów; 

 korygowano zaburzone funkcje poprzez zadania rozwijające: 

 Percepcje wzrokową i pamięć słuchową; 

 Koordynację wzrokowo – ruchową; 

 Koncentrację uwagi; 

 Orientację uwagi; 

 Orientację przestrzenną i wyobraźnię. 

 Stymulowano rozwój emocjonalny: nazywanie i wyrażanie uczuć, 

pobudzanie do empatii; 

 Zajęcia relaksacyjne i ćwiczenia związane z umiejętnością radzenia sobie ze 

stresem; 

 Ponoszenie konsekwencji niewłaściwych zachowań, nagradzanie 

właściwych; 

 Zajęcia relaksacyjne i ćwiczenia związane z umiejętnością radzenia sobie ze 

stresem i przykrymi emocjami; 

 Gimnastyka umysłu poprzez rozwiązywanie zagadek, rebusów, krzyżówek; 

 Zabawy i gry sportowo w  sali świetlicy, na świeżym powietrzu, w sali 

gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu; 
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 Zajęcia rekreacyjno – sportowe na kompleksie sportowym ‘Orlik 2012” – 

zajęcia organizowane przez przewodniczącego Osiedla nr 4 pana Bogdana 

Bartnickiego – udział w turniejach; 

 Oglądanie filmów z płyt, gry komputerowe; 

 Turnieje tenisa stołowego; 

 Spacery ulicami miasta, do lasu, nad rzekę, do parku; 

 Wykonywanie gazetek, stroików okolicznościowych z okazji Bożego 

Narodzenia, Wielkanocy, Dnia Babci i Dziadka, Dnia kobiet, Dnia Matki; 

 Wykonywanie prac plastycznych z bibuły, kolorowych papierów, japońską 

techniką : origami:, plasteliny dla podopiecznych DDP, pracowników 

MOPS, dla mam i na inne różne okazje; 

 Udział w przedstawieniach teatralnych wystawionych przez aktorów ze 

studia Małych Form Teatralnych Scenografii i Reżyserii z Krakowa  ART – 

RE. Scenariusze tych przedstawień czerpane są z pięknych utworów 

literatury polskiej i zagranicznej. Gośćmi zaproszonymi na przedstawienie 

byli uczniowie Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu; 

 Poznawanie różnych dziedzin życia – przyroda, historia, nauka, technika, 

odkrywanie tajemnic świata poprzez korzystanie z podręcznej biblioteczki 

świetlicy: encyklopedie, słowniki, encyklopedie przyrody; 

 Udział w pikniku sportowo – rekreacyjnym z okazji Dnia Matki i Dnia 

Dziecka, którego organizatorem był  Zarząd Osiedla nr 4, a 

współorganizatorami byli opiekunowie świetlicy ŚOW. Podczas pikniku 

odbyły się: 

 Gry zręcznościowe, konkursy z nagrodami; 

 Biegi z przeszkodami; 

 Konkurs plastyczny pt. „Dzień Mamy i Dzień Dziecka w oczach 

dzieci” 

 Malowanie twarzy; 

 Pokaz pierwszej pomocy przedstawiony przez ratowników ZHP w 

Sierpcu; 

 Wychowankowie ŚOW wykonali i wręczyli Mamom kwiaty wykonane 

z bibuły oraz przygotowały część artystyczną; 

 Dzieci otrzymały napoje i słodycze; 

 Były także kiełbaski z grilla i wata cukrowa; 

 Organizowanie dyskotek, balu karnawałowego, Mikołajek, Wieczoru 

Andrzejkowego połączonego z zabawami i konkursami; 
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 Pobyt dzieci na Pływalni Krytej; 

 Dbanie o grządki kwiatowe znajdujące się wokół budynku, zagrabianie liści, 

zbieranie papierów; 

 Rozmowy, dyskusje, pogadanki ułatwiające dzieciom prawidłowe 

funkcjonowanie w społeczeństwie; 

 Wycieczka do Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu; 

 Oglądanie filmów „Zaplatani’, „ Złodzieje pioruna”, „Niania MC – 

wielkie bum”, „ Uczeń czarnoksiężnika”, „ Epoka lodowcowa”; 

 Obejrzenie wystawy fotograficznej Artura Krasa i Marka Konarskiego  

„ Pejzaże Grecji”; 

 Obejrzenie wystawy Andrzeja Wołłejko „ Portrety”; 

 Obejrzenie pamiątek przywiezionych przez Ludowy Zespół 

Artystyczny „ Kasztelanka” z festiwali przeglądów, koncertów w 

Polsce i  w Europie; 

 Wycieczka do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu – spotkanie 

literackie: wróżki, elfy itp. – zabawy, rozwiązywanie łamigłówek 

literackich, głośne czytanie bajek; 

 zabawy i gry planszowe, 

 zajęcia ruchowe pt. „ Przygoda detektywistyczna” wykonywanie prac 

plastycznych różnymi technikami, 

 udział w zajęciach „ Szukamy młodych talentów” – wykonywanie 

prac plastycznych z różnego rodzaju materiałów, 

 obejrzenie wystawy prac plastycznych Jakuba Kucińskiego – ucznia 

Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu; 

 Wycieczka do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 

 obejrzenie wystawy pt. „40 lat minęło” zorganizowanej w ramach 

obchodów jubileuszowych, 

 Obejrzenie wystawy w czterech częściach; 

 Dokumenty powołujące Muzeum – pierwsze eksponaty w tym rzeźba, 

która została wpisana do muzealnego inwentarza, 

 Proces pozyskania pierwszych obiektów, budowę Skansenu, 

kompleks muzealno – wystawienniczy; 

 Wystawy czasowe i stałe oraz etapy tworzenia ekspozycji muzealnych 

w chałupach i zagrodach, w powozowni, galerii rzeźby i dworku, 

wystawa Muzeum Małego miasta w Bieżuniu, spis wystaw 

czasowych w Ratuszu, 

 Imprezy plenerowe: „ Powitanie Wiosny”, „ Miodobranie”, 

„Niedziela Palmowa”, „Gotowanie na polanie”, „Dzień Dziecka”, 
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produkcje filmowe np. „Ogniem i mieczem”, „ Pan Tadeusz”, 

„Szwadron”; 

 Planowane inwestycje – budowa centrum rekreacyjnego, 

rekonstrukcje wsi przydrożnej. Uzupełnieniem ekspozycji była 

kolekcja zdjęć autorstwa Krzysztofa Falkiewicza, prace malarskie 

udostępnione przez Dom Kultury oraz osoby prywatne; 

 Wycieczka do Państwowej Straży Pożarnej – zapoznanie z pomieszczeniem, 

obowiązkami strażaków, rolą dyspozytora, wyposażenia z zastosowaniem 

sprzętu znajdującego się w wozach strażackich; 

 Wycieczka na trasie Sierpc - Czarny Bryńsk - Brodnica – Sierpc; 

 Pobyt w Ośrodku Edukacji Ekologicznej, 

 Przejście ścieżką dydaktyczno – przyrodniczą, 

 Ukryte koperty- wykonywanie zadań, 

 Rozpoznawanie gatunków roślin chronionych, owadów, drzew, 

 Dąb Rzeczypospolitej – pomnik przyrody, 

 Oglądanie owadów pod mikroskopem i innych zwierząt znajdujących 

się w gablotach, 

 Warsztaty plastyczne – przyszywanie kolorowych ozdób na torby, 

wykonywanie prac plastycznych kredkami, 

 Zabawy na boisku, 

 Zwiedzanie zabytków w Brodnicy; 

 Zamek, muzea znajdujące się w piwnicach, 

 Wejście na wierzę – oglądanie panoramy miasta, 

 Zwiedzanie wystaw archeologicznych, spichlerza przedstawiającego 

życie codzienne myśliwych sprzed 10000 lat, 

 Brama Chełmińska – obok niej znajdują się wystawy muzealne, 

(obrazy, broń palna, miecze), 

 Spożywanie posiłku w McDonald’s, 

 Pobyt wychowanków na koloniach i obozach w Popowie, Słupi i w 

Łąkie Wybudowanym; 

 Wyjazd dzieci do Uniejowa; 

 Pobyt w Aquaparku, 

 Zwiedzanie Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich, 

 Zagroda młynarska, 

 Kasztel rycerski, 

 Różaniec w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku, 

 Pobyt w McDonald’s, 

 Spacery do lasu; 
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 Grzybobranie, 

 Rozpoznawanie liści, drzew, roślin, krzewów, 

 Spacery do parku; 

 Rozpoznawanie drzew, 

 Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych 

porach roku, 

 Spacery w celu zdrowotnym, prawidłowego poruszania się w terenie, 

 Gry i zabawy na świeżym powietrzu np. dwa ognie, zbijak, podchody itp. 

 Udział w akcji „ Sprzątanie świata”, 

 Przez cały rok zbierano plastikowe nakrętki dla  Jasia Szpakowskiego, 

 Gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych 

znajdujących się w wyposażeniu świetlicy; 

 Pożegnanie zimy – witanie  wiosny ( palenie Marzanny, gry i zabawy); 

 Udział wychowanków w konkursie plastycznym „Dni Honorowego 

Krwiodawstwa” -  wykonanie prac plastycznych różnymi technikami. 

 Na działalność ŚOW w 2012roku wydatkowano łączną kwotę 212.237 zł.  z 

czego  102.060 zł stanowiły środki na wynagrodzenia plus 34.053 zł pochodne od 

wynagrodzeń. Wynagrodzenia dla specjalistów-konsultantów (pedagoga, 

psychologa, radcy prawnego) oraz dla osoby wydającej  w soboty posiłki dla 

dzieci,  to wydatki w wysokości 28.791 zł. Na artykuły żywnościowe 

wydatkowano 19.879 zł, natomiast na zakup energii, wody, gazu, usług 

remontowych, odzieży roboczej, opłaty bankowe, telefon, ubezpieczenie mienia 

oraz organizację wycieczek i występy teatrzyku – 19.401 zł.  Na zakup materiałów 

i wyposażenia wydatkowano 7.853 zł, natomiast  na zakup pomocy naukowych - 

200 zł.                   

     Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych  przekazała 

kwotę  w wys. 6.220 zł na zakupienie artykułów żywnościowych w celu 

przygotowania zup, wydawanych nieodpłatnie mieszkańcom miasta w soboty i 

niedziele. Ze środków przeznaczonych na profilaktykę MOPS zorganizował 

wspólnie z CARITAS choinkę noworoczną dla najuboższych dzieci z całego 

miasta (koszt 6.500 zł ). 

   Na świadczenia pomocy społecznej,  dla osób podejmujących leczenie 

odwykowe lub rodzin z problemem alkoholowym, wydatkowano łączną kwotę – 

7.000 zł   ( 1151 świadczeń dla 59 osób). 

 Łącznie w  rozdziale 85154, MOPS wydatkował kwotę 231.957 zł. 
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Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  

w szczególności  dla dzieci i młodzieży. 

Zadanie to realizowane jest w poszczególnych szkołach następująco: 

w Szkole Podstawowej Nr 2   -  ze środków MKRPA zakupiono spektakle 

profilaktyczne dla uczniów klas I – III pt. „Kolczasta przyjaźń”  oraz spektakl 

słowno-muzyczny  dla uczniów klas IV – VI na temat palenia papierosów, nt. 

używek i innych dopalaczy, a dla uczniów klas V i VI warsztaty o tematyce 

uzależnień. W ramach Szkolnego Dnia Profilaktyki odbyły się spotkania z Policją, 

Kuratorem Sądowym, psychologiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  i 

Komendantem Straży Miejskiej. Uczniowie prezentowali scenki rodzajowe o 

tematyce bezpieczeństwa, uzależnienia od komputerów, nt. agresji i zachowań 

niepożądanych. Uczniowie przeszli również szkolenie z zakresu udzielania 

Pierwszej Pomocy Przedmedycznej prowadzone przez ratowników medycznych. 

W następstwie tego szkolenia odbył się konkurs, w którym wzięło udział 14 szkół. 

Uczniowie SP2 zajęli II miejsce. Młodzież szkolna włączyła się czynnie w 

organizację VI Festynu „Z Nami Bezpieczniej” , przygotowując plakaty, wystawki 

o tematyce „Bezpieczna droga do szkoły”,  „Bezpieczne wakacje”. Poza tym na 

godzinach wychowawczych prowadzone są pogadanki przez pielęgniarkę szkolną 

i pedagoga z wykorzystaniem filmów edukacyjnych „Nikotyna – legalny 

narkotyk”, „Alkohol – droga do nikąd”. Prowadzone były również zajęcia 

terapeutyczne z wykorzystaniem „Treningu zastępowania agresji”. 

W Szkole Podstawowej Nr 3  - Wychowawcy  oraz pedagog szkolny realizowali 

na godzinach wychowawczych zagadnienia dotyczące używek, edukacji 

prozdrowotnej i z profilaktyki uzależnień.  

Realizowany jest  przez pedagoga i wychowawców klas IV – VI program 

profilaktyczny „ Przeciw przemocy” . 

 Uczniowie kontynuują realizację następujących  programów: 

-  w zakresie edukacji antytytoniowej: „ Nie pal przy mnie, proszę”  

-  „ Znajdź właściwe rozwiązanie”   

-  europejski program „ Owoce w szkole”  i  „ Szklanka  mleka”   ; 

-  program „ Trzymaj formę”, nadzorowany przez PSSE w Sierpcu, którego 

głównym celem jest  propagowanie zasad zdrowego stylu życia, w tym wolnego 

od nałogów, 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowała  

spektakl profilaktyczny pt. „ Kolczasta przyjaźń”.  

W ramach Szkolnego Dnia Profilaktyki  młodzież zaprezentowała spektakl w 

wykonaniu uczniów klas IV b  przygotowany pod kierunkiem pedagoga szkolnego 

pt. „ Sobą być – w zgodzie żyć”. Spektakl obejrzała  społeczność szkolna   

( ok. 350 uczniów). 

        Główne cele spektaklu to:  

- ukazanie zgubnych skutków stosowania wszelkich używek,  

- kształtowanie umiejętności odmawiania – asertywności,  

- uczenie tolerancji wobec innych osób,  

- zachęcanie uczniów do proszenia o pomoc dorosłych  w trudnych sytuacjach, 
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- kształtowanie w uczniach postaw przyjaźni, życzliwości i szacunku.  

Tego dnia zostały rozstrzygnięte  konkursy profilaktyczne :  

- literacki- „ Zapobiegam – Wygrywam” ( 3 laureatów), 

- konkurs wiedzy na temat „ Profilaktyka uzależnień” dla klas V,  który został 

przeprowadzony dnia 27.03.2012r.   ( 4 laureatów)  

Wszyscy  laureaci zostali obdarowani nagrodami w postaci dyplomów oraz 

materiałów piśmienniczych ( farby, mazaki, notatniki itp.). Nagrody zostały 

sfinansowane ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.  

 Wzorem lat ubiegłych, uczniowie ( w liczbie ok. 80 ) uczestniczyli w  

w VI festynie „ Z nami bezpieczniej” , zorganizowanym m.in. przez Komendę 

Powiatową Policji w Sierpcu. Rozstrzygnięte zostały konkursy plastyczne oraz  

wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.   

W  ramach ogólnopolskiego programu społecznego „ Szkoła bez przemocy”,  

uczniowie klas IV– VI  uczestniczyli w Szkolnych Zawodach Sportowych, 

zgodnie z naczelnym hasłem programu „ Kibicuję fair play”. 

Wszystkie klasy zostały zapoznane z kodeksem „ Szkoły bez przemocy” i na 

bieżąco  brały udział  w zajęciach wychowawczych  na temat przemocy i agresji.  

Uczniowie klas IV  ( w liczbie  90 )  brali udział  w spotkaniu z kuratorem  na 

temat: „ Środki wychowawcze stosowane wobec nieletnich”; 

- uczniowie klas V ( w liczbie 84 ) uczestniczyli w spotkaniu  z policjantami 

Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu na temat:   „ Obowiązek reagowania na 

demoralizację i przestępczość wśród nieletnich;  

- uczniowie klas VI ( w liczbie 96 ) wzięli udział  w spotkaniu z mecenasem na 

temat „ Środki wychowawcze stosowane wobec nieletnich”.   

Ponadto każda klasa  VI wzięła udział w dwugodzinnych warsztatach 

profilaktycznych  na temat:  „Odpowiedzialny nastolatek” , zaś realizatorem było 

Centrum Profilaktyki „ Nowa Perspektywa” z Krakowa. 

Warsztaty sfinansowane zostały ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych.  

Wychowawcy klas IV – VI  dla swoich uczniów wyświetlili  filmy    pt. „ Lekcje 

przestrogi” . Są to filmy edukacyjne o współczesnych zagrożeniach młodzieży, 

poruszające problem narkotyków, alkoholizmu, przemocy,  sekt oraz uzależnienia 

od multimediów. Jest to bardzo znacząca pomoc w realizacji działań 

profilaktycznych z młodzieżą.   

W związku z obchodzonym 1 grudnia Światowym Dniem Walki z HIV – AIDS  

wszyscy uczniowie klas VI uczestniczyli w pogadance z pedagogiem szkolnym na 

temat choroby AIDS,  w oparciu o film edukacyjny pt. „ Żyję bez ryzyka AIDS”.  

Pedagog realizowała z uczniami klas I – VI zajęcia profilaktyczno – 

wychowawcze,  zgodnie z programem „ Przeciw przemocy” na następujące 

tematy: 

- „Jak reagować na agresję i przemoc ? ” 

- „ Postawa asertywna w sytuacji przemocy”, 

- „ Żyję bez ryzyka HIV - AIDS” 
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- „ Uczę się rozpoznawać uczucia i reagować na agresję  i przemoc” 

- „ Asertywnie reaguję na przemoc”,  

- „ Jak skutecznie rozwiązywać konflikty?”  

- „ Powstrzymać agresję”,  

- „ Fazy uzależnienie od nikotyny”, „ Skutki zdrowotne palenia papierosów” ,  

-  „ Jak czuję się w mojej klasie? Rozpoznaję emocje”.  

- „ Jak radzić sobie z różnymi emocjami?”  

Gimnazjum Miejskie – kontynuacja przez całą społeczność szkolną uczestnictwa 

w Ogólnopolskim Programie „Szkoły bez przemocy”, którego celem jest 

minimalizowanie zjawiska agresji i przemocy. Za uczestnictwo w ubiegłorocznym 

programie i realizację tych zadań Gimnazjum otrzymało Certyfikat „Szkoły bez 

przemocy”. Rada Pedagogiczna  (45 osób) i   Rodzice ( 480 osób) uczestniczyli w 

szkoleniu na temat „Cyberprzemoc , wpływ agresji w grach komputerowych na 

rozwój dzieci i młodzieży”. Wszyscy uczniowie uczestniczyli w zajęciach z 

pomocą prezentacji multimedialnej nt. bezpieczeństwa w internecie i problemu 

uzależnienia od internetu.  Całość zadania opłacono ze środków na 

przeciwdziałanie narkomanii. Na godzinach wychowawczych pedagog szkolny i 

wychowawca przeprowadzali zajęcia, pogadanki o tematyce agresji, uzależnień, 

radzenia sobie z trudnych sytuacjach. W ramach Światowego Dnia bez papierosa 

zorganizowano konkurs profilaktyczny pn. „Dziękuję Nie”, w którym wzięło 

udział 35 dzieci. Nagrody w konkursie zakupiono ze środków MKRPA. 

Ponadto w szkole odbywają się z uczniami spotkania z kuratorem zawodowym, 

dzielnicowymi KPP.  

W ramach akcji letniej  ze środków MKRPA dzieci i młodzież z rodzin  z 

problemami  uzależnień, z rodzin dysfunkcyjnych  i  niewydolnych wychowawczo  

wypoczywały na obozie w Stanicy ZHP w Słupi. Sfinansowano również kolonie 

dla czwórki dzieci z Sierpca, a przebywających w Domu Dziecka w Kowalewie.   

Dofinansowano również  do wycieczek dzieci korzystających z wakacji w mieście, 

organizowanych przez  Zarządy Osiedli  Nr 1, Nr 2 i  Nr 6.  Opłacony został 

przewóz dzieci na wycieczkę. Zarząd Osiedla Nr 4 zakupił dla dzieci cztery piłki 

do gry na ORLIKu. Na wniosek Zarządu Osiedla Nr 3 zakupiono trawę i opłacono 

roboty związane z przygotowaniem terenu pod nowe boisko nad rzeką. 

Łączny koszt 19.660zł. 

Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie 

sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub 

poza miejscem sprzedaży oraz kontrole w zakresie przestrzegania zasad 

obrotu  tymi  napojami. 

    W  roku 2012 Miejska Komisja  zaopiniowała  30  wniosków  o wydanie 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wnioski dotyczyły:  25  zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia alkoholu poza 

miejscem sprzedaży – sklepy   i  5   zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży – gastronomia.  

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych na koniec 2012 roku wynosiła 

ogółem  65,  w tym:  53 punkty to sklepy   i   12 – gastronomia.  
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Ponadto Komisja zaopiniowała  10 wniosków o wydanie zezwoleń na 

jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych oraz  8 wniosków  ws zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych  w  tzw. „ogródkach piwnych”. 

Koszt opieki autorskiej na oprogramowanie  koncesji na wydawanie zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych dla Referatu Działalności Gospodarczej UM 

wyniósł  693,72 zł. 

Wspomaganie działalności instytucji,  stowarzyszeń   i  osób fizycznych 

służące  rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

      W tym punkcie kontynuowana jest pomoc dla Stowarzyszenia Rodzinnego 

Klubu Abstynentów  „Przystań”, którego początki sięgają od 1992r. 

Klub liczy  24 członków  stałych i  nieokreśloną liczbę osób dochodzących, 

dotkniętych chorobą alkoholową. Przy Klubie funkcjonuje grupa  AA   i   grupa 

wsparcia AL–ANON  - kobiety.   

Klub pomaga każdemu, kto chce podjąć leczenie i wytrwać w abstynencji, 

dostarcza wiedzy, konkretnych informacji, tzw. informacje zwrotne.   

Klub prowadzi działalność dla wszystkich uzależnionych od alkoholu.  

Na zajęciach omawiane są zagadnienia dot. choroby alkoholowej,  jak jej 

zapobiegać i pomagać innym. Wspólne spotkania pozwalają cieszyć się każdym 

dniem trzeźwości i utwierdzają, że warto żyć bez alkoholu i innych środków. 

Stowarzyszenie współpracuje na bieżąco z Miejską Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią 

Terapii Uzależnień, którą kieruje Pani Anna Niemczyk  oraz  ze Szpitalem 

Psychiatrycznym  Oddz. Detoksykacji w Gostyninie i Szpitalem ds Uzależnień w 

Płocku.  

Stowarzyszenie jest członkiem Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń 

Abstynenckich w Warszawie, dzięki czemu korzysta z bezpłatnych szkoleń 

terapeutycznych, porad psychologów i terapeutów oraz spotkań integracyjnych. 

W 2012r. ze szkoleń  terapeutyczno - uzależnieniowych  organizowanych przez 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Broku i Warszawie skorzystało 

siedmiu członków Klubu. Koszt przejazdu na szkolenie został pokryty ze środków 

MKRPA. Dzięki dofinansowaniu ze środków na profilaktykę uzależnień (2.000zł) 

kilkunastu  członków Klubu Abstynenta uczestniczyło w Ogólnopolskim Zjeździe 

Rodzin Abstynenckich w Małym Cichym k. Zakopanego. Patronat honorowy nad 

grupą z Mazowsza objął  Marszałek Województwa Mazowieckiego.   

Członkowie Stowarzyszenia brali udział w spotkaniach kulturalno-oświatowych i 

sportowych organizowanych przez Mazowiecki Związek Stowarzyszeń 

Abstynenckich.  Ponadto członkowie Klubu byli uczestnikami ogólnopolskich 

rodzinnych spotkań abstynenckich w  Częstochowie i Licheniu.  

Członkowie Stowarzyszenia czynnie uczestniczą w rozgrywkach II Mazowieckiej 

Ligi Tenisa Stołowego w Warszawie, Raszynie, Błoniach Warszawa- Ursus i 

Grodzisku Mazowieckim,  zdobywając zaszczytne pierwsze miejsca. Za przewóz 

zawodników na rozgrywki zapłacono ze środków MKRPA. 

We wrześniu Klub obchodził XX rocznicę istnienia. W uroczystości uczestniczyli 

przedstawiciele władz miejskich, członkowie MKRPA, członkowie innych klubów 
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i grup AA z terenu Mazowsza. Obchody rocznicowe dofinansowano ze środków 

MKRPA.  Ponadto w okresie letnim Klub  zorganizował  spotkania  szkoleniowo-

terapeutyczne przy ognisku, które odbyły się w Szczutowie i Szczekarzewie.  

W celach towarzysko-terapeutycznych członkowie naszego Klubu wyjeżdżali z 

rewizytą do zaprzyjaźnionych Klubów: do Gąbina, Kutna, Płocka, Żychlina, 

Płońska, Zawidza, Szczutowa, Skępego, Lipna, Nidzicy, Działdowa, Kowalewa 

Pom., Pułtuska, Warszawy, Mławy, Ciechanowa, Żuromina,  Bieżunia.  

W siedzibie Stowarzyszenia członkowie Klubu zorganizowali  też „Wieczór 

Andrzejkowy”, natomiast w grudniu, spotkanie opłatkowe, w którym 

uczestniczyli:  władze miasta, członkowie MKRPA, proboszcz parafii Farnej i inni 

zaproszeni goście. 

Członkowie Klubu uczestniczyli w Warszawie w koncercie upamiętniającym 

drugą rocznicę śmierci Andrzeja Nagiela – wieloletniego działacza ruchu 

abstynenckiego. 

Rodzinny Klub Abstynenta „Przystań” wspólnie z MKRPA zorganizował 

spotkanie roboczo- integracyjne wszystkich Klubów zrzeszonych w Mazowieckim 

Związku Stowarzyszeń Abstynenckich, w którym uczestniczył min. dyrektor 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej , dyrektor Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prezes i sekretarz MZSA w 

Warszawie, władze miasta i powiatu. Spotkanie odbyło się w CKiSz. 

do świetlicy Klubu Abstynenta „Przystań” zakupiono również sprzęt sportowy. 

Łączne wydatki na działalność Klubu wraz z opłatą za RTV wyniosły  

11.851,51zł.  

Pozostałe wydatki ze środków MKRPA to: 

-  2.500zł  na poczet pokrycia kosztów pobytu mieszkańców miasta w Płockiej 

Izbie Wytrzeźwień, zgodnie z podjętą uchwałą i zawartym porozumieniem 

pomiędzy Burmistrzem Miasta Sierpca a Prezydentem Miasta Płocka.  

W 2012r. do Izby Wytrzeźwień w Płocku  przewieziono 40 osób. 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła   

 9 posiedzeń. Ryczałt członka Komisji za posiedzenie wynosi 100zł brutto. 

Członkowie Komisji przeprowadzili rozmowy z  73 osobami, zgłoszonymi przez 

Policję  lub członków rodziny, w związku z nadużywaniem przez nich alkoholu.   

Członkowie Komisji udzielali porad, kierowali na terapię, ewentualnie na badanie 

przez biegłego psychiatrę i biegłego psychologa w celu stwierdzenia, czy pacjent 

jest uzależniony od alkoholu. 

W 2012r. Komisja skierowała 4 wnioski do Sądu Rejonowego w Sierpcu  w 

sprawie wszczęcia postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się 

obowiązkowemu leczeniu odwykowemu.   

Na przeprowadzenie badań i sporządzenie opinii  psychiatryczno-psychologicznej 

przez biegłych sądowych wydatkowano 2.000zł. 

Na wypłatę delegacji i szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych wydatkowano 900zł. 

5.000zł na zakup instrumentów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Sierpcu. 
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Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem do pracowni 

informatycznych  i do świetlicy w Gimnazjum Miejskim  - 38.923,98zł. 

Na monitoring przy SP2 – 2000zł. 

Na nagrody z okazji X-lecia hali sportowej przy SP2 

Zakup telewizora dla Domu Dziecka w Szczutowie – 2.250zł. 

Na urządzenie placów gier i zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2– zakup sprzętu, 

przewóz, montaż ( doposażenie) - wydatkowano środki finansowe w wys. 8.000zł 

W roku 2012  na realizację zadań  w zakresie profilaktyki uzależnień ( w tym 

narkomania) i z wydatkami Środowiskowego Ogniska Wychowawczego przy 

MOPSie wydatkowano łącznie kwotę  343.140,55zł. 

Pozostałe środki z 2012r. przechodzą do budżetu roku 2013. 

 

 

 

 

Sierpc, marzec 2013r. 

Sporz.: H.W. 


