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SPRAWOZDANIE 

Z REALIZACJI  MIEJSKIEGO PROGRAMU  PROFILAKTYKI  

I  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH  I   

  PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

MIASTA SIERPCA za  2013r. 

 

      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 2013  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; 

-  pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych i osób  

   zagrożonych uzależnieniem. 

Uchwałą Nr 270/XXXVIII/213 z dnia 27 lutego 2013r. Rady Miejskiej Sierpca z został  przyjęty 

Miejski Program Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania 

Narkomanii dla miasta Sierpca na 2013r. 

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

alkoholowych. W 2013 roku z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęło do 

budżetu miasta 425.080,87zł  plus środki niezrealizowane z 2012r. - 59.041,46zł, co łącznie dało 

kwotę 484.122,33zł. 
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REALIZACJA PROGRAMU: 

 

Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. 

Zadanie to realizuje Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Sierpcu. Liczba osób 

uzależnionych zarejestrowanych w poradni ogółem 115, w tym kobiet  20,  z tego z terenu miasta 

– 41 osób, w tym 6 kobiet. 

Uzależnieni, którzy zgłosili się po raz pierwszy ogółem 54, w tym kobiet 7,  

z terenu miasta – 16, w tym 3 kobiety. 

Uzależnieni jednocześnie od alkoholu i środków psychotropowych – ogółem 2 osoby z terenu 

miasta /mężczyźni/. 

Współuzależnieni zarejestrowani w poradni ogółem 35, w tym 31 kobiet,  

z tego z terenu miasta - 10 osób, w tym  7  kobiet; 

Współuzależnieni, którzy zgłosili się po raz pierwszy ogółem 18, w tym 14 kobiet,  z tego z 

terenu  miasta – 6,  w tym 4 kobiety. 

W poradni realizowany jest program terapeutyczny dla następujących grup: 

- grupa wstępna  - 1 miesiąc   

- grupa podstawowa – 2 miesiące  

- grupa terapii pogłębionej – 9 miesięcy  

Każdy pacjent objęty jest psychoterapeutyczną opieką indywidualną. 

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego Poradnia prowadzi zajęcia psychoterapeutyczne dla 

współuzależnionych kobiet (żon i partnerek alkoholików). 

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 01.01.2013 r. zapisane były 24 

osoby, a od 01.09.2013 r. 26 osób. Wychowankowie , którzy uczęszczali do świetlicy to 

uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Gimnazjum Miejskiego w 

Sierpcu. Wychowankowie to dzieci, które pochodzą z rodzin wielodzietnych, ubogich lub 

niewydolnych wychowawczo. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 

11.00 do 19.00, a w dni wolne od zajęć szkolnych (ferie, wakacje, przerwy świąteczne) od 

godziny 9.00 do godziny 17.00. Pracę opiekunów stałych wspomagała praca pedagoga – 

logopedy oraz psychologa. W czasie codziennego pobytu wychowankowie otrzymywali 

podwieczorek (bułka słodka, bułka z masłem, serem, wędliną, herbata oraz owoc) . W dni wolne 

od zajęć szkolnych wychowankowie spożywali trzy posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek). 

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

różnych uroczystości takich jak Dzień Dziecka, Wielkanoc, Mikołajki, Andrzejki, Boże 

Narodzenie dzieci otrzymały upominki, paczki w postaci artykułów papierniczych i słodyczy. 

Celem zadań opiekunów, pedagoga i psychologa było: 

 Zapewnienie bezpieczeństwa, opieki wychowawczej ; 

 Wdrażanie do kulturalnego zachowania się w różnych miejscach; 

 Budzenie i rozwijanie w wychowankach postaw proekologicznych, uwrażliwienie dzieci 

na znaczenie segregacji śmieci, oszczędzania wody; 

 Zachęcanie do rozwijania swoich zainteresowań; 

 Rozbudzanie uczuć więzi międzypokoleniowej; 

 Rozbudzanie uczuć patriotycznych; 

 Kształtowanie postaw tolerancji wobec innych narodowości, kultur; 

 Kształtowanie odpowiednich nawyków higienicznych; 

 Zwracanie uwagi na istotę dbania o własne zdrowie; 

 Rozwijanie spostrzegawczości, pamięci, koncentracji uwagi, wyobraźni; 

 Wdrażanie do kulturalnego zachowania się i współpracy; 
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 Doskonalenie posiadanych i zdobywanie nowych umiejętności w dziedzinie piłki nożnej; 

 Zwracanie uwagi na znaczenie rodziny w życiu każdego człowieka; 

 Wdrażanie do kultywowania tradycji świątecznych; 

 Rozbudzanie wrażliwości emocjonalnej; 

 Uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi, zwłaszcza osób starszych, ubogich i młodszych 

dzieci; 

 Rozwijanie umiejętności wyrażania własnego zdania; 

 Doskonalenie techniki pisania, liczenia, czytania; 

 Uświadamianie wychowanków o zagrożeniach nieodpowiedniego korzystania z sieci; 

 Budzenie szacunku dla każdej pracy; 

 Wdrażanie do zgodnej współpracy podczas zabaw; 

 Rozwijanie sprawności fizycznej wychowanków; 

 Kształtowanie szacunku do tradycji narodowych i ludowych; 

 Zachęcanie dzieci do spacerów i zabaw na świeżym powietrzu; 

 Wdrażanie wychowanków do dbania o ład i porządek w pomieszczeniach świetlicy 

szanowanie sprzętu i pomocy dydaktycznych; 

 Rozbudzanie uczuć szacunku , wdzięczności ; 

 Wdrażanie do stosowania zasady ,,fair-play”- nie tylko w sporcie, ale i na co dzień; 

 Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń znajdujących się na placu zabaw; 

 Kształtowanie postawy tolerancji, dialogu, umiejętności słuchania innych; 

 Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i 

udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w odrabianiu prac domowych; 

 wpajanie szacunku do wspólnego dobra jako ważnego czynnika życia codziennego; 

 Przeciwdziałanie uzależnieniom i innym zachowaniom destrukcyjnym; 

 Kształtowanie umiejętności społecznych: słuchania, mówienia, proszenia, przepraszania, 

asertywności, radzenia sobie ze złością swoją i innych, wyrażanie emocji w sposób 

społecznie akceptowany; 

 Rozwijanie zainteresowań plastycznych.  

Wymienione cele realizowano poprzez różnego rodzaju zajęcia i formy pracy: 

 Pomoc indywidualna w odrabianiu prac domowych; 

 Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnego rodzaju materiału m.in. artykułów 

papierniczych (bibuła, kredki, kolorowe brystole, mazaki, wycinanki, mąka, sól, kasztany, 

żołędzie, liście, jarzębina); 

 Minimalizowanie zaniedbań pedagogicznych poprzez pomoc w utrwalaniu przerabianego 

materiału, nadrabianiu zaległości szkolnych; 

 Rozwijanie umiejętności społecznych, umiejętności współpracy w grupie poprzez 

wykonywanie wspólnych zadań, modelowanie zachowania; 

 Nagradzanie słowne, wzmacnianie właściwych zachowań, kultury osobistej, ponoszenie 

konsekwencji niewłaściwych zachowań; 

 Stymulowanie rozwoju emocjonalnego, rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie uczuć, 

pobudzanie do empatii; 

 Burze mózgów - rozwiązywanie zagadek, łamigłówek, krzyżówek; 
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 Zajęcia relaksacyjne i ćwiczenia związane z umiejętnością radzenia sobie ze stresem i 

przykrymi emocjami; 

 Zabawy, ćwiczenia sportowo-rekreacyjne w świetlicy, na wolnym powietrzu, na placu 

zabaw, w terenie, w sali gimnastycznej SP nr 3 w Sierpcu; 

 Warsztaty plastyczne w Ognisku Pracy Pozaszkolnej – prace wykonywane różnymi 

technikami z użyciem różnego rodzaju materiału  wydzieranki, prace z masy solnej 

(gwiazdy, aniołki, mikołaje; 

 Zwiedzanie galerii Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Warsztaty były prowadzone przez P. 

Marię Jagodzińską., 

 Wykonanie grupowej pracy plastycznej farbami i kredkami nt. ,,Pociąg wakacyjny”. 

 Pobyt na Pływalni Krytej; 

 Wycieczka do Muzeum Wsi Mazowieckiej; 

 obejrzenie wystawy rzeźb Edmunda Szpanowskiego z okazji 40 lat pracy twórczej. 

Tytuł wystawy ,,Czarne damy, Szpanerki i inne Osobowości”. Na ekspozycji została 

zaprezentowana bogata kolekcja rzeźb i płaskorzeźb od małych form kapliczek 

przydrożnych do monumentalnych przedstawień  (figury religijne, baśniowe, 

etniczne, historyczne jak również przedmioty użytkowe o różnorodnym 

przeznaczeniu. W kolekcji zostały również zaprezentowane fotografie 

przedstawiające świat przyrody, z którego artysta czerpał inspiracje do realizacji 

swoich pasji; 

 zwiedzanie wystawy malarstwa i rzeźby pt. ,,Dwa światy” Adama Kołakowskiego – 

absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu mieszkającym  i tworzącym w 

rodzinnej Opinogórze. Na wystawie zostały zaprezentowane prace malarskie o 

różnorodnej tematyce i formie oraz rzeźby terakotowe. Obrazy zostały oprawione w 

stare drewniane ramy nadające pracom artysty niezwykłego charakteru i 

oryginalności; 

 zabawy z kaligrafią – wypisywanie kart i kolorowanie pisanie tuszem wyrazów i 

liter; 

 projekcja prezentacji multimedialnej ,,Cztery pory roku”; 

 Wycieczka do Miejskiej Biblioteki Publicznej: 

 udział w zabawach proponowanych przez pracowników biblioteki; 

 udział w zajęciach plastycznych ,,Świat utęskniony – świat mojej wyobraźni” – 

zajęcia pobudzające wyobraźnię i inwencję twórczą; 

 obejrzenie wystawy Wojciecha Witkowskiego pt. ,,Sierpc w akwareli Wojciecha 

Witkowskiego”- malowniczy, piękny, słoneczny, zimowy. Wernisaż prac został 

zaprezentowany w czytelni. 

 Udział w II wakacyjnym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Sierpc  - 

drużyny mieszane. Wychowankowie świetlicy zajęli  III miejsce i otrzymali puchar. 

Zajęcia prowadzone były przez instruktora rekreacji ruchowej P. Bogdana Bartnickiego i 

trenera środowiskowego P. Łukasza Wróblewskiego. 

 Udział w Wakacyjnym turnieju piłki nożnej ,,Lato w mieście 2013” zorganizowanym 

przez Miejski Ośrodek  Sportu i Rekreacji w Sierpcu. Drużyna świetlicy przyjęła nazwę 

,,Kaczuny” i zajęła III miejsce. Nasz wychowanek Sylwester Lisicki został królem 

strzelców. Cała drużyna i Sylwester Lisicki otrzymali dyplomy i puchar. 
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 Udział w ,,Teście Coopera ‘’- na sprawdzenie wydolności organizmu. 

 w teście dla biegaczy – bieg przez 12 minut III miejsce zajął Sebastian Lisicki, 

            VI miejsce Sylwester Lisicki; 

 w teście dla piechurów – do pokonania dystans 1 km w jak najkrótszym czasie  

           I miejsce zajęła Katarzyna Boguszewska 

           II miejsce Mateusz Bawoł 

           IV miejsce Sylwester Lisicki; 

 Udział w ,,Sierpeckiej Lidze Orlika 2013”. Zajęcia odbywały się od kwietnia do czerwca 

na kompleksie sportowym ,,Orlik 2012” i były prowadzone przez P. Bogdana 

Bartnickiego. Zawody zostały rozegrane systemem ,,każdy z każdym” i rewanże. 

Wszystkie drużyny otrzymały indywidualne medale oraz drużynowe puchary. Nagrody 

wręczali: Dyrektor MOPS P. Alina Olszewska oraz członek Zarządu Osiedla nr 4 P. 

Sławomir Florczak. W zajęciach brały udział : Maciej Żołnowski, Sebastian Lisicki, 

Maciej Kopera, Karolina Białek, Paweł Białek, Mateusz Bawoł, Katarzyna Boguszewska; 

 Udział w rodzinnej Majówce z okazji Dnia Matki. Uroczystość zorganizował  Zarząd 

Osiedla nr 4, opiekunowie świetlicy Środowiskowego Ogniska Wychowawczego oraz 

Stowarzyszenie Rodzinny Klub Abstynenta ,,Przystań”. W programie imprezy odbyło się 

wiele atrakcji i konkursów dla dzieci m.in.; 

 pokaz Państwowej Straży Pożarnej; 

 gry zręcznościowe i piłkarzy ki, tenis stołowy; 

 konkurs plastyczny pt ,,Rodzinna Majówka w oczach dzieci”; 

 malowanie twarzy; 

 tańce przy muzyce; 

 napoje, słodycze, grochówka; 

Część artystyczną przedstawiły dzieci ze świetlicy Środowiskowego Ogniska 

Wychowawczego. Dla osób, które brały udział w konkursach zostały wręczone nagrody 

przez prezesa Rodzinnego Klubu Abstynenta  

P. Tadeusza Wasińskiego. O oprawę muzyczną zadbał P. Sławomir Florczak - sekretarz 

Zarządu Osiedla nr 4. 

 Wyjazd wychowanków na kolonie letnie do Sztutowa, Jarosławca i Słupi; 

 Wycieczka do Ośrodka Wypoczynkowego w Szczutowie: 

 zajęcia w terenie wokół jeziora: rozpoznawanie i nazywanie drzew, roślin, owoców i 

krzewów, zbieranie szyszek, kasztanów, żołędzi, rozpoznawanie owadów, 

obserwowanie ptaków; 

 zabawy ruchowe, zabawy na placu zabaw, rozgrywki w siatkówkę, piłkę nożną, 

koszykówkę; 

 kąpiel w jeziorze; 

 grill. 

 Wycieczka do Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu: 

 zapoznanie z pracą dyspozytora; 

 organizacja Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego na obszarze powiatu; 

 organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej w czasie pożarów, klęsk żywiołowych 

lub likwidacji miejscowych zagrożeń; 

 rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń; 

 zapoznanie się z obowiązkami strażaków i strojem odpowiednim do danego 

zgłoszenia; 
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 oglądanie wyposażenia samochodów strażackich; 

 zapoznanie z pomieszczeniami; 

 rozmowa nt. prawidłowego zachowania się w czasie zgłoszenia pożaru . 

 Wycieczki w celu rekreacyjno-edukacyjnym: do lasu (grzybobranie) nad rzekę, do parku - 

obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku; 

 Oglądanie filmów z płyt; 

 Turnieje tenisa stołowego; 

 Organizowanie dyskotek, balu kanałowego, Mikołajek, wieczorku andrzejkowego, Dnia 

Dziecka; 

 Przygotowanie inscenizacji Bożonarodzeniowej do DDP - wiersze, śpiewanie kolęd; 

 Przygotowanie kolorowych kwiatów, laurek z okazji Dnia Kobiet dla podopiecznych 

DDP, pracowników MOPS, prace z okazji Dnia Babci i Dziadka; 

 Wycieczka do Zakładu Produkcji Czekolady i Artykułów Cukierniczych ,,WIEPOL” w 

Sierpcu; 

 zapoznanie się z urządzeniami, produkcją czekolady oraz art. cukierniczymi. 

Wychowankowie mieli okazję obserwować poszczególne etapy wyrobu cukierków, 

ciastek i polewy - wyrabianie ciasta, nakładanie do maszyny, oblewanie cukierków 

czekoladą, następnie pakowanie w papierki i ważenie w kartonach; 

 zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa podczas wykonywania prac produkcyjnych; 

 rozmowa z przedstawicielem zakładu nt. składowania wyrobów gotowych i surowców; 

 degustację wyrobów cukierniczych. 

 Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne; 

 usprawnianie pamięci; 

 usprawnianie myślenia logicznego i tematycznego; 

 usprawnianie analizy i syntezy słuchowej i słuchowo-wzrokowej; 

 Dyżury, konsultacje i porady psychologa dla rodziców; 

 diagnozowanie sytuacji wychowawczych dzieci celem wspierania ich 

wszechstronnego rozwoju; 

 poradnictwo dla członków rodzin, w których następuje problem alkoholowy; 

Grupowe zajęcia młodzieży z zakresu wiedzy o rozpoznawaniu i szkodliwości środków 

psychotropowych w formie ćwiczeń, modelingu; 

 Profilaktyka zachowań agresywnych, aspołecznych; 

 zajęcia grupowe z zakresu: Jak sobie radzić ze stresem, frustracją? 

 ćwiczenia rozpoznawania i kontroli emocji negatywnych, nazywanie i omawianie ich; 

 zajęcia relaksacyjne, trening autogenny, wizualizacje. 

 Udział wychowanków w konkursie plastycznym organizowanym przez Polski Czerwony 

Krzyż. Temat pracy: ,,Ochrona i promocja  zdrowia”; 

 Spotkanie integracyjne z wychowankami Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu – 

obejrzenie teatrzyku ze studia ART-RE z Krakowa; 

 Przygotowanie części artystycznej na uroczystość choinkową organizowaną  przez P. 

Bogdana Bartnickiego – przewodniczącego Zarządu Osiedla nr 4 ; 

 udział w zabawie karnawałowej ; 

 udział w konkursach i turniejach; 

 wykonywanie dekoracji, gazetek, stroików  okolicznościowych; 
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 Poznawanie różnych dziedzin życia (technika, historia, przyroda) poprzez 

wykorzystywanie pozycji znajdujących się w biblioteczce świetlicy: słowniki, 

encyklopedie, ,,500 pytań i odpowiedzi”, ,,Jak ,gdzie, kiedy”, ,,Wielkie postacie w 

dziejach Polski i świata”,  ,,Encyklopedie zwierząt  i roślin”,  ,,Świat wiedzy”. 

 Dbano o grządki kwiatowe znajdujące się wokół budynku, zagrabiano liście, podlewano 

rabatki kwiatowe, udział w akcji ,,Sprzątanie świata”; 

 Prowadzono różnego rodzaju ćwiczenia logopedyczne  dla dzieci z trudnościami w 

mowie polegające na usprawnianiu narządów artykulacyjnych, ćwiczenia oddechowe i 

logorytmiczne, rysowanie znaków litero podobnych, rysowanie elementów w lustrzanym 

odbiciu; 

 Rozmowy, dyskusje, pogadanki ułatwiające  dzieciom prawidłowe funkcjonowanie w 

społeczeństwie; 

 Pożegnanie zimy- przywitanie wiosny (palenie Marzanny, gry, zabawy, tradycje związane 

z tymi obrzędami). 

 

      Na działalność ŚOW w 2013 roku wydatkowano łączną kwotę 219.167zł.  z czego  92.410zł 

stanowiły środki na wynagrodzenia plus 34.398 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 38.560zł. Na artykuły 

żywnościowe wydatkowano 21.202zł, natomiast na zakup energii, wody, gazu, usług 

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

wycieczek i występy teatrzyku – 22.871zł.  Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 

9.432zł, natomiast  na zakup pomocy naukowych - 294 zł.                   

      Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych  przekazała kwotę  w wys. 

5.542 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 5.000 zł ). 

   Na świadczenia pomocy społecznej,  dla osób podejmujących leczenie odwykowe lub rodzin z 

problemem alkoholowym, wydatkowano łączną kwotę – 20.250 zł  ( 4260 świadczeń dla 216 

osób). 

   Łącznie w  rozdziale 85154, MOPS wydatkował kwotę 249.959 zł. 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  

w szczególności  dla dzieci i młodzieży. 

Informacje nt. realizacji zadań z profilaktyki wychowawczej i uzależnień z poszczególnych szkół 

są załączone do niniejszego sprawozdania. 

 

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 2013 Miejska Komisja  zaopiniowała  23  wnioski  o wydanie zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. Wnioski dotyczyły:  16 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z 

przeznaczeniem do spożycia alkoholu poza miejscem sprzedaży – sklepy   i  4  zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży – 

gastronomia.  

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych na koniec 2013 roku wynosiła ogółem 67, w 

tym: 58 punktów to sklepy   i  9 – gastronomia.  

Ponadto Komisja zaopiniowała  3 wnioski o wydanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż 

napojów alkoholowych. 
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Koszt opieki autorskiej na oprogramowanie  koncesji na wydawanie zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych dla Referatu Działalności Gospodarczej UM wyniósł  738 zł. 

Wspomaganie działalności instytucji,  stowarzyszeń   i  osób fizycznych 

służące  rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

      W tym punkcie kontynuowana jest pomoc dla Stowarzyszenia Rodzinnego Klubu 

Abstynentów  „Przystań” z siedzibą w MOPSie. Klub czynny jest codziennie od godz. 18
00

 do 

23
00

 . Obecnie Klub  liczy  26 członków  stałych i  nieokreśloną liczbę osób dochodzących, 

dotkniętych chorobą alkoholową. Przy Klubie funkcjonuje grupa  AA   i   grupa wsparcia AL–

ANON  - dla kobiet.  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 Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Terapii Uzależnień i 

Współuzależnienia, którą kieruje Pani Anna Niemczyk  oraz  ze Szpitalem Psychiatrycznym  

Oddz. Detoksykacji w Gostyninie i Szpitalem ds Uzależnień w Płocku.  

Rodzinny Klub Abstynenta jest członkiem Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń 

Abstynenckich w Warszawie, dzięki czemu korzysta z bezpłatnych szkoleń terapeutycznych, 

porad psychologów i terapeutów oraz spotkań integracyjnych. 

W okresie sprawozdawczym Prezes oraz członkowie Klubu brali udział w szkoleniach roboczo-

integracyjnych organizowanych przez MZSA w:  Siedlcach, Pułtusku, Grodzisku Mazowieckim, 

Gostyninie, Pruszkowie i Płocku oraz w Broku. Koszt przejazdu na szkolenie został pokryty ze 

środków MKRPA.  

Dzięki dofinansowaniu ze środków na profilaktykę uzależnień 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 uczestniczyli w rozgrywkach  drugiej Mazowieckiej Ligi 

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

Mazowieckim. Klub Abstynenta „Przystań” zdobył I miejsce i otrzymał puchar ufundowany 

przez Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. Za przewóz 

zawodników na rozgrywki zapłacono ze środków MKRPA. Klub Abstynenta był 

współorganizatorem Dnia Dziecka w świetlicy środowiskowej MOPSu. We wrześniu Sierpecki 

Klub zorganizował spotkanie roboczo-integracyjne Klubów z terenu województwa 

mazowieckiego. W spotkaniu uczestniczyli: prezes i sekretarz MZSA z Warszawy, Dyrektor 

PARPY i MCPS oraz władze miejskie i powiatowe. 

We wrześniu również Klub obchodził XXI rocznicę istnienia. W uroczystości uczestniczyli 

przedstawiciele władz miejskich, członkowie MKRPA, członkowie innych klubów 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 siedzibie Stowarzyszenia członkowie Klubu  organizowali   spotkania: Wielkanocne Jajeczko, 

Wieczór Andrzejkowy, natomiast w grudniu, spotkanie opłatkowe i wieczorek sylwestrowy. W 

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

zaproszeni goście. 
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Członkowie Klubu uczestniczyli w Warszawie w koncercie upamiętniającym trzecią rocznicę 

śmierci Andrzeja Nagiela – wieloletniego działacza ruchu abstynenckiego.  

Łączne wydatki na działalność Klubu wraz z opłatą abonamentową za RTV i internet wyniosły  

9.272,42zł. 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła  9 posiedzeń. 

Wynagrodzenie członka Komisji za posiedzenie wynosi 100zł brutto. 

Członkowie Komisji przeprowadzali rozmowy z osobami zgłoszonymi przez Policję  lub 

członków rodziny, w związku z nadużywaniem przez nich alkoholu.   

Udzielali porad, kierowali na terapię, ewentualnie na badanie przez biegłego psychiatrę i 

biegłego psychologa w celu stwierdzenia, czy pacjent jest uzależniony od alkoholu i kierowali 

wnioski do Sądu Rejonowego w Sierpcu  w sprawie wszczęcia postępowania o zastosowanie 

obowiązku poddania się obowiązkowemu leczeniu odwykowemu.   

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 ( 20 dzieci), na koloniach w Jarosławcu (20 dzieci). Sfinansowano również 

kolonie dla trójki dzieci z Sierpca, a przebywających w Domu Dziecka w Kowalewie oraz  8 

dzieci na obozie sportowo-rekreacyjnym w Wymyślinie. 

Dofinansowano również  do paczek choinkowych dla dzieci, organizowanych przez  Zarządy 

Osiedli.   

Na szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

wydatkowano 3.360zł. 

Na urządzenie placów gier i zabaw: 

- na terenie Zarządu Osiedla Nr 1  - 23.686,11zł 

- na terenie Zarządu Osiedla Nr 5  -   8.667,81zł; 

- na terenie Zarządu Osiedla Nr 6 i przygotowanie terenu pod boisko przy ul. Chrobrego-  

26.146,11zł; 

- urządzenie siłowni zewnętrznej  - 24.477,00zł; 

- ścianka do tenisa ziemnego przy SP 3 - 34.968,50zł; 

- zestaw zabawowy przy Szkole Podstawowej Nr 2 - 6.300zł; 

 

W roku 2013  na realizację zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i z wydatkami 

Środowiskowego Ogniska Wychowawczego przy MOPSie wydatkowano łącznie kwotę  

453.513,31zł. 

 

 

 

 

Sierpc, marzec 2014r. 

Sporz.: H.W. 


