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SPRAWOZDANIE 

Z REALIZACJI  MIEJSKIEGO PROGRAMU  PROFILAKTYKI  

I  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH  ORAZ  

  PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W SIERPCU 

za  2014r. 

 

 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 2014  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 i  rozwiązywania problemów    

    Alkoholowych oraz narkomanii; 

-  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 395/LV/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 grudnia 2013r.  został  przyjęty 

Miejski Program Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i 

Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Sierpca na 2014r. 

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

sprzedaż napojów alkoholowych. W 2014 roku z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż 

alkoholu wpłynęło do budżetu miasta  411.009,11zł plus środki niezrealizowane z 2013r. – 

30.604,02zł, co łącznie dało kwotę  441.613,13zł. 
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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 110, w tym mężczyzn 79. 

Osoby zamieszkujące w mieście – 48 . 

Uzależnieni, którzy zgłosili się po raz pierwszy ogółem 47, w tym mężczyzn – 34,  

z terenu miasta – 18 ogółem. 

Współuzależnieni zarejestrowani w poradni ogółem 32, w tym 2 mężczyzn, 

z tego z terenu miasta - 12 osób. 

Współuzależnieni, którzy zgłosili się po raz pierwszy ogółem 21, w tym mężczyzn - 2,  z 

tego z terenu  miasta – 8. 

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. 

Poradnia przeprowadziła ogółem (cały powiat) – sesji indywidualnych 1225,  

sesji grupowych 244. 

 

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 1.01.2014r. do 

31.07.2014r. zapisanych było 27 osób a od 1.09.2014r. do 31.12.2014r. 24 osoby. 

Wychowankowie uczęszczający do świetlicy to uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 i 

3 w Sierpcu oraz Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu. Dzieci, które uczęszczają do świetlicy 

pochodzą z rodzin biednych, wielodzietnych, niewydolnych wychowawczo, 

zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnień. Zajęcia w świetlicy odbywały się 

w godzinach od 11.00 do 19.00, a w dni wolne od zajęć szkolnych czyli ferie zimowe, 

wakacje, przerwy świąteczne w godzinach od 11.00 do 17.00. Raz w tygodniu pracę 

stałych opiekunów wspomagała praca pedagoga-logopedy oraz psychologa. W 

czasie pobytu wychowankowie otrzymywali podwieczorek (bułka zwykła z masłem, 

serem, wędliną, dżemem, owoc, herbata), a w dni wolne od zajęć szkolnych dzieci 

śniadanie, obiad, podwieczorek. Przez cały rok  organizowano dożywianie w soboty i 

niedziele. Ponadto dzieci otrzymywały paczki w postaci słodyczy lub artykułów 

papierniczych z okazji świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Dnia Dziecka, Mikołajek, 

Andrzejek. 

Celem zadań opiekunów, pedagoga i psychologa było: 

 zapewnienie bezpieczeństwa i opieki wychowawczej; 

 kształtowanie umiejętności społecznych: słuchania, mówienia, proszenia, 

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

emocji w sposób społecznie akceptowany; 

 kształtowanie postawy tolerancji, dialogu, umiejętności słuchania innych; 

 przeciwdziałanie uzależnieniom i innym zachowaniom destrukcyjnym; 

 rozwijanie zainteresowań plastycznych i technicznych; 

 organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielności pracy 

umysłowej i udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w odrabianiu prac 

domowych; 
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 wpajanie szacunku do wspólnego dobra jako ważnego czynnika zajęć 

codziennych; 

 wdrażanie do stosowania zasady „fair play”- nie tylko w sporcie i na co dzień; 

 rozwijanie pamięci, koncentracji uwagi, wyobraźni; 

 wdrażanie do kulturalnego zachowania się wobec rówieśników, osób dorosłych, 

a także w miejscach publicznych; 

 kształtowanie odpowiednich nawyków higienicznych; 

 zwracanie uwagi na istotę dbania o własne zdrowie; 

 wdrażanie wychowanków do dbania o ład i porządek w pomieszczeniach 

świetlicy, szanowania sprzętu i pomocy dydaktycznych; 

 rozbudzanie uczuć więzi międzypokoleniowej; 

 rozbudzanie uczuć patriotycznych; 

 kształtowanie odwagi wystąpień przed grupą; 

 wdrażanie do kultywowania tradycji Wielkanocnych, Andrzejkowych, 

Bożonarodzeniowych; 

 uwrażliwianie dzieci na potrzeby ludzi starszych i konieczność niesienia im 

pomocy; 

 wdrażanie do zgodnej pracy w zespole; 

 rozwijanie sprawności fizycznej; 

 zachęcanie do pomagania rodzicom w codziennych czynnościach; 

 zachęcanie do aktywnych form wypoczynku; 

 współpraca z rodzicami, opiekunami wychowanków; 

 kształtowanie umiejętności wyrażania własnego zdania; 

 kształtowanie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. 

Wymienione cele realizowano poprzez różnego rodzaju zajęcia i formy pomocy: 

 pomoc indywidualna w odrabianiu prac domowych; 

 zajęcia plastyczno – techniczne z wykorzystaniem pomocy znajdujących się w 

świetlicy (bibuła, patyczki, mazaki, kredki, farby, kolorowe kartki, kasztany, 

żołędzie, jarzębina, szyszki, makaron, itp.); 

 spacery ulicami miasta, do lasu (grzybobranie, obserwowanie i rozróżnianie 

drzew, krzewów, ptaków), do parku, nad „Jeziórka”, nad rzekę; 

 zabawy w terenie, na placu zabaw, przy „Jeziórkach”, na polanach leśnych; 

 oglądanie filmów, gry na komputerach; 

 zajęcia relaksacyjne i ćwiczenia związane z umiejętnością radzenia sobie ze 

stresem i przykrymi emocjami; 

 ćwiczenia utrwalające wiedzę szkolną (utrwalanie pisowni wyrazów z „rz, ż”, „ch, 

h”, „ó, u”, ą ,e, om, en, em itp., utrwalanie pisowni wyrazów ze spółgłoskami, 

zeszyty ćwiczeń do języka polskiego, zeszyty: gry i zabawy z tabliczką mnożenia, 

zeszyty prac z zabawami obrazkowo – słowniczkowymi, zabawy z labiryntami, 

ćwiczenia tabliczki mnożenia poprzez kompletowanie kart w pary, podawanie 

odpowiedzi na kartę, zeszyty ćwiczeń do pokonywania trudności w 

rozpoznawaniu części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek), 

zeszyty ćwiczeń z ćwiczeniami gramatycznymi, zeszyty ćwiczeń do nauki 

ortografii rozwijające funkcje percepcyjno - motoryczne warunkujące proces 

nauki pisania, zeszyty prac zawierające loteryjki obrazkowe i utrwalające obraz 

graficzny wyrazów z „ch, h”, „rz, ż” , „ó, u”, zabawy głoskami i literami (dzieci 

najmłodsze); 
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 wykonywanie całym rokiem gazetek okolicznościowych z okazji świąt Bożego 

Narodzenia, Wielkanocy, Andrzejek, nadejścia pór roku, Dnia Babci i Dziadka; 

 dbanie o ład i porządek w świetlicy oraz w wokół budynku (wycieranie kurzu, 

układanie na półkach, dbanie o rośliny doniczkowe, przesadzanie, podlewanie, 

zagrabianie liści, podlewanie i pielenie na grządkach kwiatowych; 

 przygotowanie części artystycznej z okazji Bożego Narodzenia, Dnia Babci i 

Dziadka, Dnia Matki; 

 organizowanie dyskotek, balu karnawałowego, wieczoru andrzejkowego, 

konkursów, zabaw ruchowych; 

 udział w akcji „Sprzątanie Świata”; 

 wyjścia na krytą pływalnię; 

 zajęcia rekreacyjno – sportowe w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2; 

 turniej tenisa stołowego; 

 wyjście do Ogniska Pracy Pozaszkolnej 

-   obejrzenie prac plastycznych w galerii plastycznej; 

-  udział w warsztatach plastycznych- wykonywanie rzeźby i płaskorzeźby w                 

masie solnej; 

- rysowanie kolorową kredą na asfalcie nt. „Kosmos i świat morski”. 

 wyjście do Miejskiej Biblioteki Publicznej 

- udział w grach i zabawach, słuchanie i omawianie treści „Legendy o 

Warszawskim Bazyliszku” Wandy Chotomskiej; 

- udział w zajęciu ułatwiającym poznanie kultury Egipcjan, ich sztukę, religię i 

życie codzienne. Poprzez liczne zajęcia, książki historyczne, opowiadania, 

albumy dzieci podziwiały piramidy, kunszt ściennych malowideł i hieroglifów. Z 

masy solnej dzieci wykonały figurki piramid, skarabeuszy a z papieru wykonały 

królewskie nakrycie głowy. Z opowiadań, dzieci dowiedziały się w jaki sposób 

budowano piramidy, wytwarzano papirus, balsamowano zmarłych oraz 

dlaczego Nil był uważany za świętą rzekę.  

Wychowankowie odszyfrowywali zakodowane wyrazy przy pomocy egipskiego 

alfabetu oraz pisali swoje imiona. Opowiadanie , które dzieci wysłuchały to: 

„Klątwa egipskich kotów”, „Egipcjanin Hapi”. Dodatkową atrakcją były quizy, 

zagadki i zabawy grupowe. 

 Wyjście do Muzeum Wsi Mazowieckiej 

- obejrzenie wystawy pt. „Cepeliowska tkanina artystyczna” (kilimy różnego 

rodzaju  tkaniny, gobeliny, sumaki, wątki, sploty); 

- obejrzenie urządzeń związanych z przędzą takich jak: krosno, czółenko tkackie, 

kołowrotek, motowidło; 

- udział w warsztatach edukacyjnych „Tajemnice warsztatu tkackiego- moja 

tkanina”. Samodzielne wytkanie tkaniny na specjalnie przygotowanych ramach. 

- zwiedzanie wystawy pt. „ Sierpc i ziemia sierpecka na przestrzeni wieków”. Na 

tej wystawie zostały ukazane dzieje osadnictwa na ziemi sierpeckiej od 

najstarszych śladów po współczesność miasta. W pierwszej sali zaprezentowano 

najstarsze informacje dotyczące regionu. W drugiej sali można było zapoznać 

się z widokami miasta na przestrzeni dziesięcioleci, zobaczyć przedmioty 

codziennego użytku, wyposażenie domów, zarówno wiejskich jak i 

mieszczańskich (zabawki, numizmaty, militaria, wyposażenie biura czy szkolnej 

ławki). Integralną częścią tej wystawy były: maszyny, narzędzia, sztandary 
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strażackie czy mundury. Na wystawie zaprezentowana została również kronika 

Sierpca prowadzona w latach 1974-1981. 

 wyjście do Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu  

- obejrzenie filmu pt. „Piłkarzyki rozrabiają”- czyli wielka liga małych mistrzów; 

- obejrzenie wystawy „Malarstwo Wojciecha Palińskiego - liczne pejzaże”. 

 wycieczka krajoznawcza na trasie Sierpc - Kutno - Płock - Sierpc 

- Kutno – pobyt w Aquaparku; 

- Płock – pobyt Ogrodzie Zoologicznym, zajęcia edukacyjne na terenie ZOO 

(nazwy zwierząt, ich pochodzenie), sesja fotograficzna, pobyt w Mc Donald's 

(spożycie posiłku); 

 pobyt dzieci w czasie wakacji na koloniach w Słupi oraz w Chłapowie; 

 spotkanie z Panem Krzysztofem Kosiorek rzecznikiem prasowym Komendy 

Powiatowej Policji w Sierpcu i Panią Teresą Malinowską starszym asystentem 

oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno- 

Epidemiologicznej w Sierpcu. W czasie tego spotkania odbyły się zajęcia 

informacyjno – edukacyjne skoncentrowane na bezpieczeństwie dzieci i 

młodzieży podczas wakacji. Program miał na celu przedstawienie dzieciom i 

młodzieży elementów prawa i pożądanych zachowań mających służyć ich 

bezpieczeństwu i przygotowanie do radzenia sobie ze współczesnymi 

zagrożeniami. Były informacje dotyczące min. zagrożeń w ruchu drogowym czyli 

elementy wychowania komunikacyjnego w tym zasad poruszania się na rowerze 

i skuterze .Celem warsztatów Pani Malinowskiej było wyedukowanie dzieci i 

młodzieży w zakresie profilaktyki chorób wywołanych przez kleszcze. Mowa była 

o metodach profilaktyki kleszczowego zapalenia mózgu (szczepienia 

profilaktyczne oraz stosowanie odpowiedniego ubioru); 

 zajęcia rekreacyjno – sportowe na stadionie (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji) 

na placach zabaw, przed budynkiem świetlicy, zajęcia na siłowni zewnętrznej 

przeznaczonej do rekreacyjnego treningu, korzystanie z urządzeń takich jak: 

wioślarz, prasa nożna, biegacz, stepper, twister; 

 zorganizowanie balu karnawałowego (konkurs na najładniejszy strój), dyskoteki 

w czasie których odbyły się konkursy; 

 pieczenie rogalików (zagniatanie ciasta, formowanie rogalików, pieczenie, 

degustacja); 

 udział wychowanków w III Wakacyjnym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza 

Miasta Sierpc organizowanym przez Zarząd Osiedla nr 4; 

 udział w „Sierpeckiej Lidze Orlika” (od 22 kwietnia do 24 czerwca) - zajęcia na 

kompleksie sportowym „Orlik 2012” organizowanego przez Zarząd Osiedla nr  4; 

 udział w „Rodzinnej Majówce” z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka której głównym 

organizatorem był Zarząd Osiedla nr 4; 

Wychowankowie świetlicy przygotowali i przedstawili część artystyczną, 

przygotowali również dla mam bibułkowe kwiaty. W czasie tego spotkania 

zorganizowano dla dzieci biegi, gry zręcznościowe, konkurs plastyczny, zabawę 

taneczną. Dzieci otrzymały słodycze i napoje, zorganizowano grilla. 

 udział w turnieju tenisa stołowego i w turnieju „Piłkarzyki dla dzieci”, „Sierpecki 

Master Cup 2014”; 
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W tenisie stołowym II miejsce zdobyła Karolina Białek oraz I i II miejsce Paweł i 

Piotr Białek. W turnieju „Piłkarzyki” VIII miejsce zajęła Karolina Białek oraz Paweł 

Białek; 

 udział w balu karnawałowym organizowanym przez Zarząd Osiedla nr 4. Na tym 

balu zaprezentowała się w układzie tanecznym do piosenki „Ona tańczy dla 

mnie” wychowanka świetlicy Karolina Białek; 

 udział w wiosennym „Teście Coopera”, który odbył się nad „Sierpeckimi 

Jeziórkami”. Wychowankowie świetlicy chętnie brali udział w teście: bieg na 12 

minut, marsz na dystansie 1 km; 

 udział w imprezie zorganizowanej przez Zarząd Osiedla nr 4 „Jazda na byle 

czym”. Udział w konkursie – najciekawszy strój dla rowerzysty, rolkarza lub 

deskorolkarza; 

 ćwiczenia relaksacyjne i ćwiczenia związane z umiejętnością radzenia sobie ze 

stresem i przykrymi emocjami; 

 burze mózgów- rozwiązywanie zagadek, łamigłówek, krzyżówek, rebusów; 

 nagradzanie słowne, wzmacnianie właściwych zachowań kultury osobistej, 

ponoszenie konsekwencji niewłaściwych zachowań; 

 rozmowy indywidualne z dziećmi, które zgłaszały do opiekunów problemy; 

 z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Dnia Dziecka, wychowankowie 

otrzymywali paczki w postaci słodyczy lub artykułów papierniczych; 

 zorganizowano dożywianie dzieci w soboty i niedziele; 

 wykonywanie prac plastycznych: kwiatów, łabędzi, koszyczków z okazji Dnia 

Kobiet, Dnia Babci i Dziadka oraz wręczanie tych prac pracownikom MOPS i 

podopiecznym DDP; 

 poznawanie różnych dziedzin życia: przyroda, historia, technika poprzez 

korzystanie z podręcznej biblioteczki świetlicy (atlasy zwierząt, 1000 pytań i 

odpowiedzi, encyklopedie, słowniki, encyklopedie zwierząt ) 

 organizowanie dyskotek, Mikołajek, wieczoru Andrzejkowego, połączonych z 

zabawami i konkursami; 

 udział wychowanków w konkursie plastycznym „Dni Honorowego 

Krwiodawstwa” - wykonanie prac plastycznych różnymi technikami; 

 „Zbieramy, pomagamy, leczymy”-zbieranie nakrętek plastikowych. Akcja 

zorganizowana przez stowarzyszenie „Szansa na Życie”; 

 rozwijanie umiejętności grafomotorycznych – nawlekanie korali, wycinanie, 

składanie orgiami; 

 ćwiczenia dla dzieci z trudnościami w mowie, ćwiczenia narządów 

artykulacyjnych, ćwiczenia oddechowe, gry i zabawy logorytmiczne; 

 ćwiczenia w kształtowaniu umiejętności poprawnego wypowiadania się pod 

względem semantycznym i syntaktycznym; 

 opowiadanie historyjek obrazkowych kształtujących myślenie przyczynowo- 

skutkowe; 

 ćwiczenia w utrwalaniu zasad pisowni języka polskiego, czytanie ze 

zrozumieniem; 

 poprzez różne ćwiczenia rozwijano umiejętności grafomotoryczne; 

 ćwiczenia z dziećmi mającymi trudności w mowie, ćwiczenia narządów 

artykulacyjnych, ćwiczenia oddechowe; 

 gry i zabawy logorytmiczne; 
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 poprzez historyjki obrazkowe wzbogacano zasób słów i budowania zdań; 

 udzielano informacji o sposobach i formach pomocy dostępnych na terenie 

miasta; 

 rozmowy z rodzicami na temat właściwych metod wychowawczych; 

 indywidualne rozmowy z dziećmi dostosowane do problemów każdego dziecka; 

 stymulowano ogólny rozwój dziecka poprzez korygowanie zaburzonych funkcji 

psychofizycznych poprzez zadania rozwijające: koordynację wzrokowo- 

ruchową, percepcję i pamięć słuchową, orientację przestrzeni i wyobraźni, 

sprawność grafomotoryczną. 

 ćwiczenia w rozwijaniu umiejętności społecznych, umiejętności współpracy w 

grupie poprzez wykonywanie wspólnych zadań, modelowanie zachowań, 

nagradzanie słowne, kultury osobistej, ponoszenie konsekwencji niewłaściwych 

zachowań; 

 grupowe zajęcia w formie gier i zabaw psychologicznych rozwijających strukturę 

„Ja”, poczucie tożsamości, samoakceptację i indywidualne zdolności dzieci; 

 zajęcia grupowe terapeutyczne rozwijające samoakceptację, poczucie własnej 

wartości dziecka w formie gier psychologicznych, technik projekcyjnych i 

antyterapii; 

 grupowe zajęcia z zakresu wiedzy, metod radzenia sobie ze stresem, frustracją w 

postaci wizualizacji, treningu autogennego i relaksacyjnego; 

 minimalizowanie zaniedbań pedagogicznych poprzez pomoc w zrozumieniu 

przerobionego materiału, pomoc w odrabianiu zadań domowych i nadrobieniu 

ewentualnych zaległości; 

 współpraca z wychowawcami świetlicy na temat prawidłowego 

funkcjonowania i rozwoju wychowanków, omawianie aktualnych problemów i 

wspólne ustalanie planu pomocy dziecku. 

     Na działalność ŚOW w 2014 roku wydatkowano łączną kwotę 214.300 zł.  z czego  

93.720 zł stanowiło środki na wynagrodzenia plus 36.042 zł pochodne od wynagrodzeń. 

Wynagrodzenia dla specjalistów-konsultantów (pedagoga, psychologa, radcy 

prawnego), dla specjalistów prowadzących warsztaty edukacyjne dla ofiar przemocy 

w rodzinie oraz dla osoby wydającej  w soboty posiłki dla dzieci,  to wydatki w 

wysokości 48.398 zł. Na artykuły żywnościowe wydatkowano 19.756 zł, natomiast na 

zakup energii, wody, gazu, usług remontowych, odzieży roboczej, opłaty bankowe, 

telefon, ubezpieczenie mienia oraz organizację wycieczek i występy teatrzyku – 9.825 

zł.  Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 6.359 zł, Natomiast  na zakup 

pomocy naukowych 200 zł.                   

      Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych  przekazała dodatkowo 

kwotę  w wys. 5.829 zł na zakupienie artykułów żywnościowych w celu przygotowania 

zup, wydawanych nieodpłatnie mieszkańcom miasta w soboty i niedziele. 

   Na świadczenia pomocy społecznej, dla osób podejmujących leczenie odwykowe 

lub rodzin z problemem alkoholowym, wydatkowano kwotę – 7.000 zł ( 522 świadczenia 

dla  14 osób). 

Łącznie MOPS na działalność Środowiskowego Ogniska Wychowawczego wydatkował 

kwotę 227.129 zł. 
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Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  

w szczególności  dla dzieci i młodzieży. 

 

Informacje nt. realizacji zadań z profilaktyki wychowawczej i uzależnień w 

poszczególnych szkołach są załączone do niniejszego sprawozdania. 

Na programy profilaktyczne, spektakle i warsztaty oraz na nagrody za udział w 

konkursach dla uczniów szkół podstawowych i Gimnazjum wydatkowano 13.765,02zł. 

 

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 2014 Miejska Komisja  zaopiniowała 16 wniosków  o wydanie zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych. Wnioski dotyczyły:  15 zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia alkoholu poza miejscem sprzedaży – 

sklepy   i  1  zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do 

spożycia w miejscu sprzedaży – gastronomia.  

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych na koniec 2014 roku wynosiła 

ogółem 67, w tym: 57 punktów to sklepy   i 10 – gastronomia.  

Ponadto Komisja zaopiniowała  2 wnioski o wydanie zezwoleń na jednorazową 

sprzedaż napojów alkoholowych. 

Koszt opieki autorskiej na oprogramowanie  koncesji na wydawanie zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych dla Referatu Działalności Gospodarczej UM wyniósł  

738zł . 

Wspomaganie działalności instytucji,  stowarzyszeń   i  osób fizycznych 

służące  rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

      W tym punkcie kontynuowana była pomoc dla Stowarzyszenia Rodzinnego Klubu 

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

1800 do 2300 . Obecnie Klub  liczy  24 członków  stałych i  nieokreśloną liczbę osób 

dochodzących, dotkniętych chorobą alkoholową.  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. 

Przy Klubie „Przystań” funkcjonuje Grupa AA „Przystań” licząca od 12 do 20 członków i 

grupa wsparcia AL.-ANON kobiety licząca ok. 14 osób. 

W okresie sprawozdawczym Prezes oraz członkowie Klubu brali udział w szkoleniach 

roboczo-integracyjnych organizowanych przez MZSA w miejscowościach: Ostrów 

Mazowiecka, Błonie, Warszawa, Pułtusk, Pruszków, Mława, Gostynin, Płock, Grodzisk 

Mazowiecki, Ursus. 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 

Murzasichlu 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.  
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Ponadto członkowie Klubu byli uczestnikami ogólnopolskich rodzinnych spotkań 

abstynenckich w  Częstochowie i Licheniu.  

Członkowie Stowarzyszenia czynnie uczestniczyli w rozgrywkach  Mazowieckiej Ligi 

Tenisa Stołowego o puchar Burmistrza Ursusa, gdzie zawodnicy Klub Sierpc  zostali 

mistrzami klubów województwa mazowieckiego zdobywając I miejsce. 

Za przewóz zawodników na rozgrywki zapłacono ze środków MKRPA. Klub „Przystań” 

zorganizował drużynowy turniej tenisa stołowego klubów województwa 

mazowieckiego w hali sportowej  SP nr 2 o puchar Burmistrza Miasta Sierpca, 

zdobywając II miejsce. Klub  w swojej siedzibie zorganizował spotkanie roboczo-

integracyjne wszystkich klubów województwa mazowieckiego, w którym udział wzięły 

władze miejskie i powiatowe oraz dyrektorzy PARPY i MCPS z Warszawy. 

Klub Abstynenta był współorganizatorem  Dnia Dziecka dla dzieci ze świetlicy 

środowiskowej MOPSu. Członkowie Klubu wzięli udział w spływie pontonowym po Wiśle 

– począwszy od Warszawy do Gdańska.  

We wrześniu Klub obchodził XXII 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, Skępem 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. 

Również we wrześniu członkowie Klubu uczestniczyli  w obchodach 50-lecia ruchu 

abstynenckiego na Mazowszu, które odbyły się hali Arena w Pruszkowie. W listopadzie 

członkowie Klubu wzięli udział w turnieju tenisa stołowego o puchar Burmistrza Ostrowa 

Mazowieckiego zdobywając II miejsce.  

Łączne wydatki na działalność Klubu  „Przystań” wraz z opłatą abonamentową za RTV i 

internet  wyniosły  11.657,65zł. 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła  11 posiedzeń. Na 

wynagrodzenia członków Komisji i pełnomocnika wydano 13.567,98zł (łącznie z 

pochodnymi). 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.  Koszty biegłych i sądowe wyniosły 1.584zł. Zakupiono chłodnię za 

kwotę 4.821,54zł i przekazano w użyczenie dla ZHP- Stanica w Słupi. 

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 ( 30  dzieci), na koloniach w Jarosławcu (20  dzieci). 

Sfinansowano również kolonie dla 25 dzieci na obozie sportowo-rekreacyjnym. 

Łącznie na wypoczynek letni wydatkowano 39.480zł. Dofinansowano również  do 

paczek choinkowych organizowanych przez  Zarządy Osiedli w kwocie 1.599,30zł.   

Na szkolenia i delegacje członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych wydatkowano  2.928zł. 

W roku 2014  na realizację zadań w zakresie profilaktyki uzależnień łącznie z wydatkami 

na działalność Środowiskowego Ogniska Wychowawczego przy MOPSie wydatkowano 

kwotę  317.529,10zł.   

 

 

Sierpc, marzec 2015r. 
Sporz.: Halina Waszkiewicz 


