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SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

I RoZwązYwANIA PRoBLEMow ALKoHoLowYCH oRAZZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKoMANII
MIASTA SIERpCA za 20tlr.

Prowadzenie działań zwięanychz profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoho1owych oraz działań w zakresie przeciwdziałLia narkómanii nui.'y ao
zadań własnych gminy.

Koordynacją ty ch zadań w mieście Sierpc w roku 2011 zajmowała się Miejska
Komisja Rozwiązy'wania Problemów Alkoholowych powołana Zarządzeniem 

"

Burmistrza Miasta z dnia 20 lutego 2007r' w składzie następującym:
1. Zbigniew Le szczyński - Z-caBurmistrza - Przewodniózący Komisji
2. Ąina olszewska - D}.r.ektor Miejskiego ośrodka Pońocy

3. Joranta wojda i::i"-".T"'**rlilT"J"o.,"*.wej Nr 3
4. Danuta Cy.wińska-Parulska - Kurator zawodowy -Sąd Rejonoiły w Sierpcu
5. Tadeusz Wasński - Pręzes Stowarzyszenia noaannejo rtuuu

Miejska Komisja Rozwią.z1r,van'#.'ffilkTffiiTo*y"t' p.u",rj" w oparciu o
ustawę o wychowaniu w trzeźwośęi i przeciwdziałaniu atonotizrnowi 6e'an. tełst.
Dz. U. 2002r. Nr 1 47' poz.l23 1 z późn- zmianami) oraz ustawę z d.,.a i9 ltpca
2005r. o przectwdziałaniu narkomanii lDz.U. Nr I79, poz. |485 ze zm/.
Komisja realizuje zadania należące do gminy poprzez:
- opracowanie projektu miejskiego programu profilaktyki uzaleimiefti rozwią'zyłvania problemów alkoholowych;
- opiniowanie wniosków ws wydawania zezwoleń na sprzedużnapoj ów

alkoholowych;
- opiniowanie wniosków o cofrrięcie zezłvolen w przypladku naruszenia

zakant sprzedłĘ alkoholu nieletnim i nietrzeźwyrn lub zakłócania
porządku publiczrrego w miejscu sprzedaży;

_ podejmowanie cąmności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec
osoby uzaleźnionej od alkoholu obowiąku poddania się leczeniu odwykowemu
w zakJadzie leczenia uzależnień;

- kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w celu wszczęcia
postępowania prowadzącego do nałozenia obowiązku leczćniaodwykowego;

- dofinansowanie działa1ności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkolóniowej w
zakresie rozwiryrywania problemów uz a\eżnien, w ńzególności dla dzieci i
rrtłodzieĘ, w Ęm zaj ęć sportowo-rekreacyjnych dla uczriów' a także działań na
rzecz doźrywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycmych;

_ pomoc społeczna osobom uzaleźnionym i rodzinom osób uzależrionych;
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- wspomagani e działań insĘrtucj i, organizacji pozarządowych i osób

;;;;;Z;,.ł,r"ą"y"h'o^"iąŃu"l" problemów społeczrrych;

- pomoc terapeutyczna l 
'ehabilitucyjna 

dla osób uzależnionych i osób

zagrożonych uzależni eni em'

Uchwałą Nr 19Al1/2010 nuJv rulej'r'i"j Sierpca zdnta Ż0 grudnia 2010r' został

pńęłj'ii.:.ti Program Prońraryti 1'\ozwlą'zywania 
Problemów

iiliń"r"*v.1, dla miasta Sierpca na 20l lr.. nalomiast Miejski Program

Przeciwdziałania N"rt orn*li la 20i 1r' został przyjęty Uchwałą Nr 106/xv/201i

z dnia 7.09.2011t.
Środki na realizację w/w zadń pochodz ą z opłat za wvdawanie zezwolefi na

snrzedaŻnapoiów "rk'h"l;;;t' 
w )or i roku z wydanych koncesji na sprzedaŻ'

uitonoru wpłynęło do bu&żetu miasta 4l 1'|84'40 zł'

REALIZACJA PROGRAMU:

w Sierpcu' Liczba osóh^

uzależnionych zurei".t'o*u"ych w poradni ogółem 144' w Ęm kobiet 20'

. r"go t ,.."n" miasta - 74 osoby' w rym l0 kobiet'.

I]zależnieni. którzy zgłosili'ię ió *' pl"'*szy ogółem 68' w tym kobiet ó'

1

z terenu miasta 2ó' w tym 2 kobiety'

Uzależnieni jedn""";;i;;J"1k'hoiu i środków psychotropolłych - ogołem 3

osoby z terenu miasta lmężczyźntl '

Wspófuzaleźni"'i 'u'"'i"'[ołani 
w^poradni ogółem 60' w tym 54 kobieĘ'

ztćgo zmiasta- 31 osób' * tyT 29 kobieu

Współuzależnieni, lĆórzy zgłosili się po-r= 
|jeruszy 

ogołem 39' w tym 34

kobiety, ztego z miasta - 19' wtym i7 kobiet'

W poradni oa"i"ro,'ollua 'óoł"- 
(miasto i powiat) - 2378' w tym 64 porady

lekarza PsYchiatry'

' Przeprowadzonych zostało ok' 650 sesji psychoterapii indywiduahej oraz375

sesji PsYchoteraPii gruPowej '

uazietó"o ok. 150 porad telefonicznych'

W poradni reatizorJur'y.iest pfogram terapeutycmy dla następujących grup:

- grupa wstępna - 1 miesiąc

- grupa podstaw owa - Ż miesiące

- l'upa ie'apii pogłębionej - 8 miesięcy

W roku 2011 nadaiiealizówany był program terapii dla osób wspófuzależnionych

w formie pry"h't";;;ii;lńia"ur""j' interwencja kryzysowa d1a ofiar przemocy

oraz analiza nawrotu chorobY'

Każdy pacjent objęty jest psichoterapeutyczlą opieką indylvidualną'



ff -'Ll;l,::::r: }ffi #' Jń[*:i ::',-*:: j{, : 
u: Wyc h o wa wc ze p rzy

23 osoby. 
" "a 
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' x g:Jrł{il:Narodzelie, Wielianoc' Mikołajki o'r..l''"'-ł'j^*"I''::^P:ie_1ka. Bol 
.przyborów szko[nych i .ioay..y. - lywały paczki w postacI

Celem zadań opiekunów, p.auiogu i psychologa było:o Zapewnienie opieki *y.howuw"r"1: o- ", '"'
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do nauki llo.no" ind1'widualna w odrabianiu prac
Przeciwdzlałanie uzależnieniom i innym zachowaniom destrukcyjnym;Pedagogizacja rodziców na temat prawidłowy"r'''"a.a wychowawczych;
)vm1|owan|e 

ogólnego rozwoju dżcci;
_tsztaftowanie konstrulcvwne go rozwiązywanra konfliktów;
L:1l:*1''.. umieJętnosci Luttur"ln"go' ;;;.świet'licy, w miejscacil puuti.-ych, w-"L.,. .'i"lii'*T" 

zachowania się w
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]nabianie i utrwalanie nawyków higien icznych;Rozwijanie zamiłowań do sportu i 
'ypo.'yń-;_'

[lT*]:tri,: o*:]x::l-e"r $"1*:v;; stuchania, ponoszenia

*: ii .*ił i'ili [:"*#-i''."ffi;:''' u m i ej ę tn o śc i'"d'"n ia *oi;' ;;
wdrżanie dzieci do szar
s*i",u"y, nu J;;;;#:""*ania 

sprzęfu i urządzeń znajdujących się w

.YrłmT'ff-ków chroniących wychowanków, minimalizowanie
Kształtowanie potrzebv codziennej 

_troski o zdrowie poprzez prawidłoweodżywianie się' higieni i akt1rłłrośó ftzycm4



. Pomoc wychowankom o obniżonym poczuciu własnej wartości w uzyskaniu

wyższej samooceny;
o Wdrażanie dzieci do kulturalnego zachowania się w świetlicy, miejscach

publicmych w naszYm kraju.

Wymienione cele reaiizowan o poptzez różnego rodzaju zajęcia l formy pomocy:

. Pomoc indylvidualna w odrabianiu prac domowych;

. oglądanie filmów' gry na komputerze;

. spacery ulicami miasta, do parku, do lasu, nad rzekę;

C ZĄęc\a plaĘcme z wykorzystaniem artykułów papiemiczych (bibuły'

'nu'uti, 
kredki, wata, mąka, kolorowe kartki' itp')

r Konsultacje indylvidualne dla rodziców i mieszkańców miasta:

) udzielano wsparcia psychicznego oraz poradnictwa psychologicznego

doĘczącego postępo;ania w różnych trudnych sytuacjach np' w związku

z rrzaleźnieniem od alkoholu' środków psychoaktywnych, w sytuacjach

utraty pracy' rozwodu, doświadczonej pzemocy w rodzinie' przewlekłej

choroby iĘ.;
} wskazywano prawidłowe metody wychowawcze dla dzieci;

o Pomoc dzieciom w rozwiąą'waniu trudnych spraw;

łamigłówek;
Zajęcia realizowarre z programami

zachowaniom destnrkcYjnYm;

przeciwdziałania uza1eżrieniom i innym

o Zajęcta relaksaryjne i ćwiczenia związane z umieiętnością radzenia sobie ze

Mołwowanie dzieci do nauki poprzez wznacnianie mocnych stron'

docónianie wysiłków i sukcesów zwięanych ze szkołą

Korygowanie zaburzonych funkcji psych oftzycznych paprzez' zadanta

,,or*i1ające: percepcję wzrokową ( spostrzegawczość, alalizę i syntezę'

;""'i;j;;.[.*ą), toordynację wzroliowo - ruchową koncentrację uwagi'

sprawność grafomotoryczrą ońentację przestrzenną i wyobrażrię' percepcję

i pamięć słuchową
Mirri.uli"o*urrie zaniedbarl szkolnych poptzez pomoc w utrwaleniu

p.'"robior'ego materiafu , nadrobienie ewentualnych zaległości szkolnych;

h'o'*i; *i" umiejętności społecmych, umiejętności wspóĘracy w grupie

popo"rwykon1'wanie *rpóto"go zadania,modelowanie zachowania;

Ńagradzanie słowne, wzmacnianie właściwych zachowań, kultury osobistej,

poJoszenia konsekwencji niewłaściwych zachowń;

śtym,rlowano rozwój emocjonainy: rozpozrawanie' nazywanle 1 wylazarue

uczuć, pobudzanię do empatii;

Gimnastyka umysfu _ rozvłiryrywanie zagadek, krzyżówek' rebusów'

stresem i PrzYkrYmi emocjami;

Zabavły i gry Sportowo - rekreacyjne w świetlicy' na wohym powietrzu i w

sali gimnastyczrrej SzkoŁy Podstawowej nr 3 w Sierpcu;

zu1{cia plasĘczne w ognisku PracY Pozaszkolnej rÓn1łni technikami

ptu*tv"^v-i - zajęcia prowadzone byĘ przezP ' Marię Jagodzińską'

Ą



. Pobyt na Pływalni Krytej;r Wycieczka do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu _ obejrzenie wystawypt. ''Lalki poiskie, lalki świata'' - wystaw; ze zbiorów Fundacji ,,c.p.iił'1Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie . IJdział ,- **.autu.ł'plasĘczrych - wykonanie prac na temat: ,,Najciekawszy st.ój *gi;uil;;;:wy'óżnienie za najładniejszą i najciekaws rąpru"ę otrr*ali:Adrian Pesta iHubert Andrusiak;
o Wycieczka do Muzeum Wsi Mazowieckiej _ udział w warsztatach ,, MułMuzealnik'' ,,Młody Muzealnik'' * zapońnie wychowanków 

"; 
;ń.;ilifunkcjonowania muzeum etnograficmego, pozrawanie eksponatówmwealnych, sposobu ich przechowy*uniu] wypełnianie kart -*i"ió.r''rysowanie eksponatów;

l 
]vrcie_c1ła do Miejskiej Bib]ioteki Publicznej w Sierpcu - spotkanieiiterackie: *'9"ki' els itp. _ zabawy, ror*rąry.,iniełamigiówek il,;.;;k];i'głośne czytanie bajek, zabawy i gryplanszowe;o Sierpecki Dom Kultury - oglądanie fi1mów; 

',Wall-E', ,,Epoka Lodowcowa,',
,,'Załoga G'', 

',Alwin i wiewiórki'';

' Treningi zastępowania agresji ART - odgrywanie scenek radzenia sobie wróznych sytuacjach np. wyzlviska, p.o*ola.;" do bójek, radzenie sobie zezłością
o Cwiczenia utrwalające wiedzę szkolną (ówiczenia pamięci, koncentracjiuwagi, spostrzegania);

Wycieczka do Skansenu- udział w programie ,,Zima w Skansenie,, (przejazdwozem po terenie Skansenu, projekcja prezentacji multi-eaiłoe;" pi
,,Zwyczaje i obrzędy Bozonaródienió*._ nu Mazowsztt,,, or,r"aźń"Powozowni, mviedzartie galerli rzeźb, ognisko _ pieczenie kiełbasd
z:wiedzarue wnętrza chałup z przełomu XIX ilO( wieku.
wycieczka do 

-Państwowej StraĘ Pożamej _ zapomaniez pomieszczeniami,
pracą strażaków, dyspozlora ,, nłiedzanie nowych pomieszczeń, o4ąa*i"w1posażenia samochodów strazackich;

YY":j: progrŹrmu profilaktycmego ,,Wakacje bez ryzyka,,, ,,Radość bezalkoholu";
przedstawienie teatralne z udziałem al<tów ze studia MĄch FormTeatralnych Scenografii i Rezyserii ART.-RE z Krakowa - współtworzenie

przedstawień oraz kreowanie bajkowego świata przez dzięci. Przedstawienia
ukazu|ą wazne wartości w. fciu jak-: dobro, iodzina, miłość, tot..*.iu.
Prezentowane przedstawienia to : ,,Spiąca Królewna'', ,,Bocian t zuań]|,
,'Kopciuszek'',,,Rubinowy^.Kslązę'',,.ć".*ony Kapfurek''. Spotkania
integracyjne z ntodzieżąz ośrodka Szkoino *Wyc'h ovławczegow Sierpcu
udział w IV Mazowieckich Dniach Integracj i osób Niepełnorp.u*.'y"h'
Współorganizatorem tej imprezy był Miejsń ośrodek Pomo"y spj""^.; *

ł{



Sierpcu. o<lbyfu się między innymi: gry t zabawy tuchowe, zy'łiedzanie

skansenu, grillowanie, tańce przy muzyce' kon}._ursy z nagrodami;
o oglądanie filmów na dvd - lekcje przestrogi ukazuj ące zagrożenia

młodzieży. Pakiet filmów, których istotą jest aseĄwność: ,,Kłamstwo'',
,,Palenie papierosów'', ',,Zna\ezione nie kradzione''' "Wagary'', ',Telefon''.
Filmy edukacyjne z serii ,,Uwaga Ęcie ,, - ukazuj ące problemy

współczesnego świata, z któn''rni spotykamy się na co dziei ,, Telewizja i
miłość'',,'3 Lo\'E''',,Wirtualne uzaleźmienia" ;

o wykonywanie prac plastycznych (laurek, kwiatów ttp.) z okazji Dnia Kobiet,
Dnia Babci i Dziadka, Dnia Ojca;

o wykony"wanie gazetek i stroików okolicznościowych z okĄi Swiąt Bożego
Narodzenia, Wielkanocnych, Dnia Babci i Dziadka;

r przygotowanie części arĘstycznej i dekoracj i z okazjt Dnia Ma1ki i Swiąt
Bożego Narodzenia;

o pogadanka na temat ,,Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej" pod

kierunkiem instruktora Polskiego Czerwonego Krzyża P- DanuĘ Peda
(ocena udzielania pierwszej pomocy, ocena poszkodowanego' udzielanie
pomocy nieprzflomnym, wezwanie pomocy, krwotoki, pierwsza pomoc w
zatrzymaniu oddechu i krązenia);

o dbanie o grządki kwiatowe - pielenie, zagrabianie liści, podlewanie;
o pożegnanie zimy' powitanie wiosny palenie Marzanny;
a

a

wycieczki do lasu - grzybobranie;
organizowanie dyskotek, balu kamawałowego, Mikołajek, wieczoru
andrzejkowego ( gry, konkursy z nagrodami, zabawy ruchowe);

udział w akcji ,,Sptzątanie świata'';
zbiórka plastikowych nakrętek dla Jasia Szpakowskiego;
łvyjazd dzieci na obóz harcerski do Sfupi;
jednodniowa wycieczka do miejscowości Szymbark _ mvledzanie Skansenu
(dom do góry nogami, najdłuższa deska świata, dom Sybiraka, dawne

kaszubskie chaĘ, bunkier z II wojny światowej (bunkier Gryfa
Pomorskiego), stół noblisfy im. Lecha Wałęsy, powozownia, WieĄca _

wejście na wiezę widokową Gofubie _ zvłiedzanie ogrodu botanicmego;

wyjazd dzieci do Aquaparl:u w Pluskach oraz Planetarium w Olszfynie;

udział w zajęciach rekreacyjno - sportowych na obiekcie sportowym ,,Orlik
2012" orgałtizowanych przez Zatząd Osiedla nr 4 (od m-ca maja do m-ca

puździemlka);
tumiej piłki noźnej o Puchar Przewodniczącego Zarządu osiedla nr 4 _

dru4.ny mieszane (miejsce IV);
tumiej piłkarski na szóstkę (miejsce VI);

wyjazd wychowanków do Nowych Proboszczewic na mecz towarzyslci w

piice nożnej mężczyrn młodzieżowych prezentacji Poiska - Walia
(organizator * przewodniczący Zarządu osiedla nr 4 P. Bogdan Baxtnicki);

a

a

a

a

a

a

a

a



o udział w uroczystości z okaz1i
Osiedla nr 4;

. wyjście do 
',Cyrku Zalewski''.

Dnia Dziecka organizowanej przez Zarząd

na przeciwdziałanie

Na działalnośó Środowiskowego ogniska Wychowawczcgo w 201 i roku
wydatkowano łączną kwotę 210.840 zł, z czego 80.060 zł s1anowiły środki na
wynagrodzenia plus 27.133 zł pochodne od wynagrodzeń. Wynagrodzenia dla
specjalistów-konsultantów (pedagoga' psychologa, ru.lcy p.awr'"i o) oraz dla
93oby wydającej w soboty posiłki d1a dzieci, to wydatki w *ysokol"i 3I.395 zł.
Na aĄkuły ż}v''rrościowe wydatkowano 2I.3s4 zi, natomiasi na zakup energii,
wody, gazu, usfug remontowych, odzieĘ roboczej, opłaty bankową teterin,
ubezpieczenie mienia oraz organizację wycieczek i występy teatrzyku - 28.185 zł.
Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 2Ż.083 zł,natomiast na zakup
pomocy naukowych 600 zł.
Ponadto Miejska Komisja Rozwiąry.wania Problemów Alkoholowych
przekazała kwotę w wys. 9.61ó zł na zakupienie arĘkułów ąrwnościowycń w
celu przygotowania zup' wydawanych nieodpłatnie mieszkańcom miasta w sobotyi niedziele. Ze środków prze *czonych na profilakĘkę MoPS zotganizował
wspólnie z CARITAS choinkę noworoczną d1 a- 220 najubóższych dziełl z .ałego
miasta ( koszt 4.000 zł ).
Na świadczenia pomocy społecmej, dla osób podejmujących leczenie odwykowe
lub rodzin z problemem alkoholowym, wydatkowano łączrrą kwotę _ 7,00o;ł ,
(za tę kwotę udzielono 547 świadczenia dla 33 osób).
Łącznie w rozdziale 85154 MoPS ze środków
alkoholiznrowi wydatkował kwotę 231.456 zł.

w szczególności dzieci i młodzieżY.
Zadanie to realizowane jest w poszczegóInych szkołach następująco:
w Szkole Podstawowej Nr 2 - zajęcia warsztatowe dla uczniów klas szósĘch

-.'(!3) przeprow adzone przez terapeutów z Ośrodka Profi1akĘki i lerapii( Uzateimien KAI KAIRos zPłocka. Zajęcia sfinansowane zostĄ ze środków
MKRPA. w kwietniu w ramach szkolnego Dnia profilaktyki uczniowie klas II -

- 
\1 q38) obejrzeli spektakl profilakĘczno-edukacyjny,,Garb'' w wykonaniu- ucńiów klas piąrych i scenki rodzajowe w wykonaniu ucmiów k]asy IlIa. l ,
W czerwcu uczniowie wzięli udział w V festynie ,fl nami bezpieczniej'', ktK"go
głównym organizatorem jest Komenda Powiatowa Policj i. z tij okazii
uczniowie przygotowali plakaty i wystawkę o tematyce zdrowotnej, brali udział
w różnych konkursach, zdob1'wając atrakcyjne nagrody.
ucmiowie klas IV - vI (272) obejrzeli program profilaktycmy 

-o 
dop alaczach pt. l

,Rbtrospekcje'' w wykonaniu aklorów teatru Z Krakowa.
W szkole był prowadzony*p;ogram edukacj i anĘtytoniowej ,,Nie pal przy mnie
proszę'', któr1łn objęto uczniów klas trzecich (8 7) oraz progr am ,,Znajd:ź
właściwe rozwięanie", którym objęto uczniów klas szóstych (93)'
We wrześniu ucmiowie z klas I _ III odbyli spotkanie z inspellorem Policji na
temat ,,Bezpieczna droga do szkoĘ''.



W 1istopadzie uczniowie klas IV _ VI obejrzeli profrlaktyczny plogram słowno-

mvzyczny pt. nZakazany gw_orc'' o temaĘce uzaleźnień od papierosów, alkoholu'

narkotyków i dópalaczy. Róńież w tym samym dniu odbyła się rada szkoleniowa

na temat narkomanii i dopalaczy, w której lczestniczyło 29 larczycieli i 67

rodziców uczniów szósĘch klas. Uczniowieł1as szóstych (88)_wzięii udział w
-warśżalaótr profi1aktycmyćh pt.,,odpowiedżialny nastolatek'', które

prz"prowadiili terapeuci z ,,Nowej Perspekry'wy'' z Krakowa. Kosź warsztatów i

ploglamu opłacóńo że śro<lków MKRPA.
W grudniu uczniowie klas piąĘch (97) obejrzeli program prolrlaktyczny pt'

,,Kochaj mnie mądrze''.
Ponadto ucmiowie biorą udział w konkursach plastycmych o tematyce

profilakrycmej : ',Bezpieczrla 
droga do szkoły", ,,Honorowe krwiodawstwo'',

,,Bezpiecane wakacje".
leaugog szkolny, pielęgniarka oraz przedstawiciele straży pożamej, Sądu i Policji
prowadzą cyk1icnlie z uczniami pogadanki profilaktyczne'

W Szkole Podstawowej Nr 3 - kontynuowany jest program profilaktyczty

,,Przeciw przemoc}'" rea|izowany przez pedagoga i wychowawców klas IV _ VI.

Ucmiowie realizuj ą programy :

- w zakresie edukacji anĄĄ'toniowej: ,, Nie pal przy mnie, proszę'' ( k1' IID

oraz,,Znajtź właściwe rozwiąańe" ( kl. VD ;

- europejski program ,, Owoce w szkole" ( kl. I - ilI), ', 
Szklanka mleka"

(k1.I-vI);
- program ,,Trzymaj formę''( kl. V) , nadzorowany przez PSSE w Sierpcu' 

-

C"i"--p.ogru-.'l ".ip'opugo*anie 
zasad zdrowe go sĘlu życia, wolnego od

nałogów i dbania o kondycj ę ftzyczną-
Dni;27 'O1'.ŻoI1r. zorganizowane zostĄ dla rodziców uczniów klas 1l1 warsztaĘ

profilakĘczrre na temat,, Dopalacze _ rodzaje i skutki zaĄ'wania'',
przeprowadzon e przez terapentów z KAI - KAIROS ( ilość rodziców: 30)'

bb uczniów klas VI zostaĘ zorganizowane dwugodzinne warsztaĘ w zakresie

profilaktyki uzaleźnień ( narkoĘd<i, alkohol, dopalacze), które zostały

przep.owad'one w marcu 201l roku przez terapeutów z KAI _ KAIRoS (ilość

"""niogiJl9} 
ZĄęciawatsztatowe sfinansowane zostĄ ze środków MKRPA'

Dnia 19-6i-etnia 20l1 roku odbył się Szkolny Dzień Profilaktyki pod hasłem

,, Spójrz w lustro'n. Spektakl w wykonaniu uczrriów klas IV b i IV d

p."ygóto*ułu pedagog Jolanta Wojda, który obejrzała cała społecmość szkolna

(ok. 550 uczniów). Główne ceie spektaklu to:

- ukazanie zgubnych Skutków stosowania wszelkich ułwek,
- kształtowanie umiejętności odmawiania - aseĄwności,
- zachęcanie uczrriów, by w trudnych sfuacjach zwracati się o pomoc do

rodziców i nauczycieli. Tego dnia zost ały rozstrzygntęte trzy konkursy

profilaktyczne :

- plastyczny pt . . Żyięzdrowo'' dla klas I * III ( 8 laureatów)

- ptu.ty"""y pt . ,, Życie bez nałogów'' dla klas Iv - VI ( 5 laureatów)

)

:)
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- konkurs wiedzy na temat ,, Profilaklyka uzależnień'' dla klas V, który został
przeprowadzony dnia 29.03.20 1 1r. ( 5 laureatów).
Wszysc-y laureaci zostali obdarowani nagrodami w postaci dyplomów oraz
materiałów piśmienniczych ( farby, mazaki, notatniki itp.), kióie zostĄ
sfinansowane zc środków MKRPA.
W związku z tym dniem więcej godzin wychowawczych przeprowadzono z
uczniami na temat uzależnień i aseńyrłrrrości w s}łuacjach namawiarria.
Dnia l5.04.2011 roku w nviąku ze Swiatowym Dniem Trzeźwości uczniowie
uczestniczyli w pogadankach z pedagogiem' pielęgniarką i wychowawcami.
Wzorem lat ubiegĘch, uczniowie ( w liczbie ok. 90) uczestniczyli dnia 1 czerwca
2011 roku w V fesĘnie ,, Z nami bezpieczniej'' , zorganizowan1łn m.in. przez
Komendę Powiatową Policji w Sierpcu. Rozstrzygnięte zostĄ konkursy
plastycme oruz wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Wśród iaureatów
zna\eźIt się również uczniowie SP3 '
Uczniowie klas starszych wzięii również udziń w konkursie pt. ,, Papieros * twój
wróg'' , zorganizowanym przez PSSE w Sierpcu. Prace naszych laureatów zostały
wyeksponowane podczas tego dnia na stadionie Miejskim, w ramach obchodów
,rSwiatowego Dnia trez Papierosa".
Dnia 3 czerwca 201 1 roku uczniowie klas I - III ( w liczbie ok. 200) uczestniczyli
w spektaklu profilaktycznym pt. ,, Niezłe ziółka, cryli tajemnicza historia Lulka
i Babki'', prezentowanym przez aktorów Teatru ,, Atelier'' z Krakowa.
Wszystkie klasy zostĘ zapoznalrrc z kodeksem,, SzkĄ bez przemocy,' i
uczestniczyĘ w zajęciach na temat przemocy i agresji. Spektakl opłacono ze
środków MKRPA - narkomania.
W czerwcu 20l Ir. ucz'niowie klas V (w liczbie ok. 1l0) wzięli udział w spotkaniu
z psychologiem Poradni Psychologiczno - pedagogicznej w Sierpcu na temat:

'' 
WpĘ.w przemocy na życie dziecka''.

Dnia 13 września 201lr. uczniowie klas 0 a i 0 b oraz klas I _II (wliczbie 190)
uczestniczyli w spotkaniach z policjantami Kpp w Sierpcu na temat :

,, Bezpieczeństwo dzieci na drogach''.
W połowie puździernika 201 1 roku Szkoła Podstawowa nr 3 przysĘliła już po
taz' trzeci do ogóLnopolskiego programu społecznego,, Szkoła bez przemocy'',
podejmując tym samym wiele nowych dztałań na tzecz poprawy bezpieczeństwa i
zrnniejszania niewłaściwych zachowań u uczniów.
W dniach 8 i 9 listopada 2011 roku odbyĘ się w szkole dni profiIaktyczne,
podczas których uczniowie klas IV - v ( w liczbie 180) obejrzeli .p"i.tukt pt.
,,Zakazany owoc'', prezentowany przez aktorów teatru ,' Atelier'' z KrŃowa.
Ucmiowie kfag V( w liczbie 95 ) uczestniczyli w spotkaniu z policjantami
Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu na temat: 

',obowią,zek reagowania na
demoralizację i przestępczość wśród nieletnich''. Podczas spotkania
wykorzystano frlm edukacyjny pt. ,, Masz jedno Ącie _ to nie gra''. Uczniowie
klas VI ( w liczbie 1 10) wzięli udział w spotkaniu z kuratorem dla nieletnich na
temat ,, Srodki wychowawcze stosowane wobec nieletnich''. Dla rodziców
uczniów klas VI przeprowadzono warsztaty profilaltycme na temat :

rl'
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Narkomania a problem dopalaczy''- Z warsztatów skorzystało około 30rodziców. Ponadto w w/w warsztataih slzięli udział.'u,,"'y.i"l" klas IV _ VI(wliczbie 25). SpektakJ i warsŻaty szkoleniowe sfinansowano ze środkówMKRPA - narkomania.

!.zwiezku z obchodzonym,, Dniem bez papierosa" dnia 19 ristopada 2011 rokuodbyły się pogadanki z uczniami klas IV -VI na temat szkodliwego !,'"ływunikoĘny na organizm człowieka.
Dnia 19 pużdziemika20llr. uczniowie klas III i IV ( w liczbie 170 )wzięli udział w spotkaniu z policjantami KPP w Sierpcu. 'l'emat spotkania:
" Zasady bezpieczeństwa w kontakcie z psem. Pokaz tresury psa i zachowania
zasad ostrozności''.
Dnia 22 listopada 201 1r. uczniowie klas VI ( w liczbie 1I2) wzię|i udział
w warsztatach profilakĘczrrych pt. ,, odpowiedzialny nastolatek', .
Realizatorami byli terapeuci z ,,Nowej perspektywy,, z Krakowa.
warsztaty opłacono ze środków MKRPA - narkomania.
Zgodnie z zapotrzebowaniem wychowawcy klas IV - \T dla swoich uczniówwyświetlali pĄekcje filmów edukacyjnycń p! ,, Lekcje przestrogr', 

'"t"pi""y"r'ze' środków MKRPA . Są to filmy eclukacyjne o *społcz"s ny"n ńgroz"*uii''
młodzieży, poruszające problem narkotykó'w, akońotzmu, prr"^ó"y, ,"L, o.-uzależnienia od multimediów. Jest to bardzo dobra pomoc w realiza cjl dzlałanprofi l akĘczny ch z mło dzieżą.
w-:Yi*k" z obchodzonym 1 grudnia Światow)m Dniem Walki zIIII -AIDS uczniowie klas VI obejrzeli film edukacijny pt. ,,żyjęa- irvlr"AlDs".Uczestniczyli również w pogadankact' z peaagóiiem sztońym i *y"ńo*u*"umi.
Pedagog realizowałazuczriami klas I _ VI z,iję*cia protilakfucmo _
wychowawcze, zgodnie z programem ,, Przeciw prze-o"y'' ,ru następujące
tematy;
- -Uczę się reagować na agresję i przemoc''
- ,, Postawa asertywna w m oim Ęciu - zapobiegam uzaleźnieniom,,.
- .Zyję bez ryzyka AIDS''
- ,' Uczę się rozpomawać uczucia i reagować na agresję i przemoc.,
- ,, Jak skutecznie romviqrywać konflikry?''

* Jak gzuję się w mojej klasie? Rozpozraj ę emocje''.
Dy'ekcja' szkoĘ pedagog i wychowawcy wspĘracująw zakresie romvigywania
problemów z dziećmj. Prowadzone są indy-wiauahe roznowyż konsultacje orazporadnictwo. W tym zakresi: poTaga Zespół Wychowawczy' by znateżć jak
najlepsze rozwiązanie nasilających się proLlemów dydaĘczrryc-h i
wychowawczych z uczniami. Szkoła ściśle wspĘracuje! instytucjami
wspieraj ącymi jej działalność w zakresie rozłłiąĘwaniaproblemów dzieci i
młodzieĘ. Na podkreślenie'zasfuguje wspóĘraca z: Sądem Rejonowyn -wydział Rodzinny i Nieletnjch, Komendą Pówiatową Policji, poradnią
Psychologiczno _ Pedagogicmą Miejskim ośrodkiem Pomocy Społecz.nej oraz
Gminnymi ośrodkami Pomocy Społecznej' Miejską Komisją ńozwią7ywana
Problemów Alkoholowych i Powiatowyrn Centrum iomocy Rodzinie.
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Gimnazjum Miejskie - cała społeczność szkolna lczestniczyław ogólnopolskim
Programie ,'Szkoły bez przemocy'', którego celem jest minima1izowaiie zjawiska
agresji i plzemocy. Za uczestnictwo w ubiegłorocznym ploglamie i realizację tych
zadan GimnĘum otrzymało Certyfi kat,,SzkoĘ- bez przemocy''.
P_edagog szkoIny przeprowadził cykl zajęć profilaktycmy"h in. ,'Złość pq{ lupą,.
Uczniowie klas pierwsąych realizowali program ,,,Znajdi właici*" ro^r:-rĘurie:,
w ramach którego przeprowadzony został również konkurs na temat szkojliwości
palenia tytoniu pn. ,,Stop papierosom. Nie pal sobie młodości'''
Nagrody dla laureatów sfinansowane zostały ze środków MKRPA.
Również ucmiowie klas pierwszych uczestniczyli w warsztatach terapeutYcznYch
prowadzonych przez terapeutów z KAI KAIRos, które opłacońe ,oriuły ź"
środkówMKRPA.
We wrześniu w klasach pierw srych zorganizowano spotkan ia z przedstawicielami
sekcji prewencji KPP, w czasie których omawiano pr)episy ustawy o
postępowaniu z nieletnimi pn. ,,odpowied zialność kama osób nieletnich w
oparciu o prezentacje multimedialną _ ,,Zycie jest jedno''.
W pździemiku ucmiowie obejrzeli przedstawienie profilaktyczne nt. uzaleimień
pt. 

''W 
labiryncie''' Przedstawienie sfinansowano ze środków MKRPA.

W listopadzie kadra pedagogicna szkoĘ uczestniczyła w szkoleniu o tematyce
Lłza|eimień,)vlłodzież a środki psychoaktyvme''.

Y g:Fil zorganizowany został dlacałejspołecmości szkolnej Szkolny Dzień
Profilaktyki, w ramach lctórego ucmiowie, nauczyciele i rodzice obejrzófi
spektakl pt. ,,Kochaj mnie mądrze''' Na zakońozenie rodzicom wręczóno ulotki
edukacyjne - -Apel Twojego Dziecka".
W kolejnych dniach spektakl ten obejrzeli również uczniowie klas szóstych SP2 ,
SP3, a także uczniowie z Prywatnego Gimnazjum i Gimnazjum LEOMtIM.
Spektakl opłacono ze środków MKRPA na profilaltykę uzależnień.
Na 

- 
letni i zimowy wypocrynek dzieci i młodzie ży z rodzin z problemami

uzaleźnień, z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo

'yj",k:-T1hoJ€ 1|.360zŁ ByĘ to kolonie, obóz sportowo-rekreacyjny, obóz
w Stanicy ZFIP w Sfupi. Sfinansowano również kolonie dwojgu dzlecióm z'
Sierpca, a przebywającym w Domu Dziecka w Kowalewie.

,^, {

Dofinansowano również do wypoczynku dzieci korzystających z wakacji w
mieście: ,'Lato w mieście'', którego organizatorem tył ń":śti ośrodek'Sportu i
Rekreacj i oraz Zarządy osiedli. Wypoczynek dzieci połąciony był z elementami
szkoleniowymi. Tematyka doĘczyła głównie przemócy i agresji w rodzinie i w
szkole. Zwracano też dzieciom uwagę na szkodliwośó wszelkich użwvek
lqaplelsy, alkohol, narkotyki, dopalacze). Uczono dzieci aserryrvn.j po.tu*y.
Kwalifikacji dzieci na obozy,&olonie dokon}łvał Miejski ośrojek rómocy '
Społecznej. Z wymienionych form wypoczynku skorzystało 65 dzieci.
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obrotu tvmi naooiami.
W roku 2011 Miejska Komisja zaopiniowała 67 wniosków o wydanie

zez:woleń na sprzedaż napoj ów alkoholowych. Wnioski doĘczyĘ: 59 zezwolei..
na sprzedaz napojów alkoholowych z przeznaczeniem. do spożycia alkoho1u poza
miejscem sprzedaży _ sklepy i 8 zezwo1eń n a sprzeduŻ napojów alkoholowych
z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaĘ gastronomia. Komisja
wyd,ała 2 postanowienia ws cofilięcia zemvolenia na sprzedaż detaliczną napoiow
alkoholowych w placówkach handlowych w mvirykl z nieprzestrzeganiem
przepisów ustawy o wychowaniu w trzeżwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi'
tj. sprzeduż nieletnim i spożywanie alkoholu w sklepie.
Liczba punlctów sprzeduĄ napojów alkoholowych na koniec 201 1 roku wynosiła
ogółem ó5, w tym: 54 punkty to sklepy i 11 _ gastronomia.
Ponadto Komisja zaopiniowała 1l wniosków o wydanie zezvłoleń na
jednorazową sprzeduż napoj ów alkoholorłych 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 Referafu Działalności Gospodarczej tIM
wyniósł 693,72 zł'

służace rozwiazrrwaniu problemów a|koholowych.
W tym punkcie konĘnuowana jest pomoc dla Stowarryszenia Rodzinnego

Klubu AbsĘnentów ,,Przystań'', którego początki sięgająod l992r.'
początkowo jako filia, o od 1997r. jako Stowarzyszenie zarejestrowane w Sądzie
okręgowym w Płocku. Rodzinny Klub Abs$.rrenta ,,Przystań w dniu 28 grudnia
2011r' postanowieniem Sądu Rejonowego d1a m. st' Warszawy został wpisany
do Kraj owego Rejestru Sądowego / Rejestru Stowarzyszeń, Innych organizacji
Społeczrrych i Zawodowych, Fundacji oraz Publiczrych Zakładów opieki
Zdrowotnej/ po nr 0000406703. Klub AA mieści się w budynku MoPSu.
Zarząd Stowatzyszenia stanowią: Tadeusz Wasiński, Dariusz Kawecki,
Wiesław Zarecki, Zbigniew Łowin, Piotr Czermiński, WalenĘ Falkiewicz.
Na początku roku Klub liczył 24 członków staĘch i nieokreśloną liczbę osób
dochodzących, dotknięĘch chorobą alkoholową. Klub pomaga każdemu, kto
chce podjąć leczenie i w1trwaó w abstynencj i ' Przy Klubie funkcjonuje grupa
AA licząca l4osób i grupa wsparcia AL-ANON - 14 kobiet.
Klub prowadzi działalność dla wszystkich uza1eżnionych od alkoholu.
Na zajęciach omawiane są zagadnienia dot. choroby alkoholowej, jak jej
zapobiegać i pomagaó irmym. Wspólne spotkania pozwalają ciesryć się każdym
dniem trzeźwości i utwierdzają że wafto Ęćbez alkoholu i innych środków.
Stowarzyszenie współpracuje na bieżąco z Miejską Komisja Rozwią7yłvarria
Problemów Alkoholowych, Miej skim ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią

sprzedał napoiów alkoholowvch przeznaczonvch do spożvcia na mieiscu |ub
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Terapii Uzależnień, którą kieruje Pani Anna Niemczyk oraz ze Szpitalem
Psychiatrycznym oddz- Detoksykacji w Gostyninie i Szpitalem ds'Uzalemień w
Płocku.
Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Mazowieckim Zwiąku Stowarzyszeń
Abstynenckich w Warszawie, dzięki czemu korzysta z bezpłatnychszkoleń
terap€utycznych, porad psychologów i terapeutów o.u' .pótkuńirrtegracyjnych.
W 2011r. ze szkoleń telffpeutyczno - uzaleźnieniowych organizowa-nyc"i pL",
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Broku i Warsiawie 

'Lo.'yrt ło
sześciu członków K]ubu- Dwóch członków Klubu uczestniczyło w pro.j"k"ie
-Wspólnie znaczy lepiej". Realizatorem projektu była Klajowa Rada Zwiąków i
Stowarryszeń Abstynenckich. ByĘ to 4 cykliczne ,"kol.niu po dwa dni.
KoszĘ przejazdu zostaĘ pokryte ze środków MKRPA.
Dzięki dofinansowaniu z budżetu miejskiego ze środków na profilakĘkę
uzaleźnień (2.000zł) 12 członków Klubu Abstynenta uczestniczyło w -

ogólnopolskim Zjeździe Rodzin AbsĘnenckich w MaŁ}m Cichym k. Zakopanego'
|1tronat honorowy nad grupąz Mazowszaobjął Marszałek Województwa
Mazowieckiego.
Członkowie Stowarzyszenia brali udział w spotkaniach kulturalno-oświatowych i
sportowych organizowanych p rzez Mazowiecki Związek Stowarzyszeń
Abstynenckich.
Ponadto członkowie Klubu byli uczestnikami ogólnopolskich rodzinnych spotkań
abstynenckich w Częstochowie i Licheniu.
Członkowie Stowarzyszeni a czynnie uczestniczą w rozgrywkach Mazowieckiej
Ligi Tenisa Stołowego w Warszawie, Warszawa- Ursus i Grodzisku
Mazowieckim, zdobywając zaszc;zy,Enę pierwsze miejsca. Za przewóz
zawodników na rozgrywki zafi.acono ze środków MKRPA i łączrie za3 vryjazdy
zapłacono 1.628,34zu.
We wrześniu K]ub obchodził XfX roczrricę istnienia. W uroczystości uczestniczyli
przedstawiciele władz miejskich, członkowie MKRPA, członkowie innych Hubów
i grup AA z terenu Mazowsza. obchody roczricowe dofinansowano ze środków
MKRPA w wys. 2.000zł. Ponadto w okresie letnim Klub zorganizował 5
spotkań szkoleniowo-terapeutycznych przy ognisku, które odLyĘ się w
Szczutowie, Bledzewie, Szczekarzewie.
W celach towarzysko-terapeutycznych członkowie naszego Klubu wyjeżdzali z
3_wzytądo zaprzyjuźnionych Klubów: do Gąbina, Kutna, Płocka, ŻyLtmu,
Płońska' Zawidza, Szczutowa, Skępego, Lipna, Nidzicy, Działdowa, Kowalewa
Pom., Pułruska, Warszawy, Młu'"rny, Ciechanowa, Żuromina' Bieżunia.
W siedzibie Stowarzyszenia członkowie K]ubu zorganizowali też ''WieczórAndrzejkowy'', natomiast w grudniu, spotkanie opłatkowe, w któryłn
uczestniczyli: władze miasta, członkowie MKRPA' proboszcz paiafii Famej i inni
zaproszeni goście.
Ze środków MKRPA zakupiono do świetlicy Klubu Absqłrenta,,Przystań''
komputer wraz z oprogramowaniem i drukarką. Koszt 2.I04,50zł.
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Pozostałe wydatki ze środków MKRPA to:

- 5.900zł- firmie ,,EKSTER'' za przeprowadzenie monitoringu stanu problemów
uza\ei;n\eń (alkohol, narkotyki, uzaleŹnienie od komputera) i innych zagtożeń
społeczrrych (przemoc środowiskowa i domowa, cyberprzemoc). Monitoring
przeprowadzono w oparciu o: - opinie uczniów szkół podstawowych i gimnazj ów
oraz szkół ponadgimnazjalnych' zebranych w formie badania ankietowego.
Badaniem objęto: trzy klasy VI szkoł podstawowych' trzy klasy III gimnazjów,
oruz trzy klasy II szkół ponadgimnazjalnych; - opinie mieszkańców Sierpca,

którzy ukończyli 18 lat - zębrane w formie sondy ulicmej na 60 losowo
wybranych mieszkańcach.
Z badan monitoringowych został sporządzony rapoń / 20 egz.+ pĄrta CD/ .

Po jednym egzemplarzu rapońu przekazano do szkół podstawowych, gimnazj um i
szkoł ponadgimn azjalnych do wykorzystania w dalszej praay z młodzieŻą

v'' - I.596zł za prenumeratę czasopism ,,Remedium'' i ,,Świat Probl emóvv" l 4 szt.l
d1a szkół miejskich' Klubu AA, MoPs i Poradni LeczeniaUza|eimileń,
- 2.5O0zł na poczet pokrycia kosztów pobytu mieszkańców miasta w Płockiej
lzbie Wyrzeź*,lień, zgodnie z podj ętą uchw ałąi zawaĘm porozumieniem
pomiędzy Burmistrzem Miasta Sierpca a Prezydentem Miasta Płocka'
W 201lr. w Izbie Wyhzeźwień w Płocku przeby'wĄ 74 osoby.
- I.486,84zł - dofinansowanie do organizacji imprezy na Skansenie - IV
Mazowieckich Dni Integracji osób Niepełnosprawnych, w k1órych wzięĘ udział
osoby niepełnosprawne, z dysfunkcjami i ich rodziny - lista osób /200 /

wytypowana z poszczególnych osiedli została zatwierózona przez MOPS.
- 719,86zł na zakup koszulek dla 25 dzieci z todzin, w których występują
problemy alkoholowe, a ćwiczących na oRLlKu _ wniosek Zarządu osiedla Nr 4
/ lista dzieci potwierdzona przez MOPS/.
- 497,91zł _ dofinarrsowanie do akcji ,,Sprzątanie świata'' . W akcji tej brĄ
udział dzieci \ rriodz\eż z telenu osiedla Nr 3 i Nr 5 ' część uczestników objęta

opiekąMoPS / lista 57 osób zatwierdzona przez MoPS/.
.' - I.5o3,79złna zakup wyposaŻenia dla oddziafu Leczenia A1koholowych

Zespołów Abstynencyjnych Woj ewódzkiego Samodzielnego Zespofu Publicznych
ZaHadów opieki Zdrowotnej w Gost1rninie.
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 11 posiedzeń.

Ryczałt członka Komisji za posiedzenie wynosi 100zł brutto.
Członkowie Komisji przeprowadzili ToąIlowy z 70 osobami, zgłoszonymi przez

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

Członkowie Komisji udzielali porad, kierowa1i na terapię, ewentualnie na badanie

przezbiegłego psychiatrę i biegłego psychologa w celu stwierdzeńa, czy pacjent
jest uzależniony od alkohoiu.
W 201lr. Komisja skierowała 2 wnioski do Sądu Rejonowego w Sierpcu w
sprawie wszczęcia postępowania o zastosowanie obowiąku poddania się

obowią7kowemu leczeniu odwykowemu.
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Na przeprowad zenie baduh i sporządzenie opinii psychiatryczno-psychologicznej
przez biegłych sądowych wydatkowano 7 60zł.
Na wypłatę delegacji i szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązyr,vania
Problemów Alkoholowych wydatkowano 2.587,40zł.

\ urzadzenie placów gier i zabavł przy Miej skim Przedszkolu Nr 2 i przy Szkole
Podstawowej Nr 3 _ zakup sprzętu, przewóz, montaż - wydatkowano śiodti
finansowe w wys- Ż9.999,99zł.
W roku 201I na realizację zadań w zakresie profilakĘki uzależnień
wydatkowano łącznte 345.899,1Ozł.
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