Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Sulechów w roku 2015

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to,
kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi."
Jana Paweł II

Sulechów, 17 marca 2015 roku

Podstawą do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych zawartego w Uchwale Nr 0007.468.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia
21 października 2014 roku jest art. 41, ust. 1, 2 i 5 ustawy z 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356
z późniejszymi zmianami), natomiast podstawą Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii zawartego w Uchwale Nr 0007.467.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21
października 2014 roku jest art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 poz. 124 z późniejszymi zmianami). Zadania
określone w programach na rok 2015 realizowane były w oparciu o funkcjonowanie Biura
Pełnomocnika ds. Uzależnień w Sulechowie, które mieściło się w budynku przy ul. Licealnej
18 A, działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działalność
świetlic środowiskowych, szkoły i inne placówki realizujące programy profilaktyczne oraz
współpracę z organizacjami pożytku publicznego, kościołami i związkami wyznaniowymi
w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.
W wyniku reorganizacji Urzędu Miejskiego w Sulechowie Biuro Pełnomocnika
ds. Uzależnień zostało wcielone w strukturę organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sulechowie i od 1 sierpnia 2015 roku działa w siedzibie przy ul. Jana Pawła II 52
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.
Źródłem finansowania realizacji powyższych zadań są wpływy z opłat za zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych.
511.464,01 zł.

Dochody z tego tytułu w roku 2015 wyniosły

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2015
zrealizowano zadania oraz poniesiono wydatki, które przedstawiają się następująco
w poszczególnych obszarach:
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu lub narkotyków
W celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od środków psychoaktywnych w roku 2015 zatrudniono czterech terapeutów
uzależnień. Wszyscy specjaliści udzielali pomocy o charakterze terapeutycznym osobom
uzależnionym i współuzależnionym oraz zagrożonym uzależnieniem:
 terapeuci uzależnień zajmujący się problemami uzależnienia i współuzależnienia
od alkoholu przyjmowali w poniedziałki i środy od 15.00 do 20.00 i udzielili łącznie
916 konsultacji,
 terapeuta uzależnień zajmujący się problemami współuzależnienia przyjmował
w każdy I i III czwartek miesiąca od 16.00 do 19.00 i udzielił 52 konsultacji
indywidualnych oraz 173 konsultacji podczas spotkań grupowych,
 terapeuta uzależnień zajmujący się problemami uzależnienia i współuzaleznienia
od narkotyków przyjmował w piątki od 15.00 do 20.00 i udzielił 225 konsultacji.
Wydatki z wyżej wymienionych zadań wyniosły 32.940,00 zł
Sprawozdania z działań podejmowanych w ramach dyżurów terapeutów uzależnień za rok
2015 przedstawiono w Załącznikach nr 1, 2, 3 i 4.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholizmu lub narkomanii,
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie
W celu udzielenia mieszkańcom gminy efektywnej pomocy w sytuacjach przemocy
w rodzinie wynikających z nadużywania alkoholu i narkotyków zatrudniono psychologa,
który dyżurował w każdy wtorek od 14.00 do 19.00. W roku 2015 psycholog przyjął 135
osób.
Wydatki z tego tytułu wyniosły 8.700,00 zł.
Sprawozdanie z działań realizowanych przez psychologa w roku 2015 przedstawia Załącznik
nr 5.
W roku 2015 funkcjonowało 9 świetlic środowiskowych: „Aniołkowo” i „Staś”

w Sulechowie oraz świetlice wiejskie w: Brodach, Bukowie, Cigacicach, Kijach,
Klępsku, Mozowie i Pomorsku. W każdej ze świetlic realizowano program zajęć dla dzieci
i młodzieży pochodzących ze środowisk zagrożonych uzależnieniem, z rodzin, w których
występują problemy wychowawcze, ale także z rodzin funkcjonujących w sposób
prawidłowy. Łącznie we wszystkich świetlicach zapisanych było ok. 250 dzieci.
Podczas prowadzonych zajęć uwzględniono działania mające na celu wspomaganie
rozwoju, kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się, wzmacniania zachowań
asertywnych, wspieranie rozwoju zainteresowań i talentów, rozwijanie kreatywności
i twórczego myślenia oraz propagowanie zdrowego stylu życia.
Wychowawcy wszystkich świetlic współpracowali z rodzicami i opiekunami dzieci,
pedagogami, wychowawcami klas oraz terapeutami.
Na funkcjonowanie świetlic wydatkowano kwotę 87.997,00 zł, którą przeznaczono
na wynagrodzenia dla wychowawców prowadzących zajęcia, doposażenie świetlic w gry
edukacyjne i sprzęt sportowy oraz zakup niezbędnych artykułów biurowych i spożywczych.
Sprawozdania z działalności świetlic znajdują się w Załącznikach nr 6,7,8,9,10,11,12,13,14
i 15.
Inne działania obejmowały:
 nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń Biura Pełnomocnika ds. Uzależnień grupom
wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz wspomaganie
merytoryczne działalności tych grup (Anonimowi Alkoholicy, Grupa Samopomocowa
Kobiet),
 funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w Biurze Pełnomocnika
ds. Uzależnień, w 2015 roku pracownicy biura przeprowadzili około 270 rozmów
z osobami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków, współuzależnionymi oraz
dotkniętymi przemocą w rodzinie, ponad połowa to rozmowy z osobami nie
zarejestrowanymi w bazie danych,
 pomoc w organizacji nieodpłatnych badań mammograficznych dla kobiet z terenu
Gminy Sulechów.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności
dla dzieci i młodzieży
Działania profilaktyczne w roku 2015 nakierowane były przede wszystkim
na działalność profilaktyczną wśród dzieci i młodzieży i obejmowały:
1. Zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży w okresie wakacyjnym poprzez

współpracę z organizacjami pożytku publicznego:
 Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizował warsztaty
profilaktyczno – wychowawcze w formie obozu dla 30 dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych,
 Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Babimojsko –
Sulechowski ZHP zrealizowała warsztaty edukacyjno – profilaktyczne z konkursem
z zakresu profilaktyki uzależnień dla 200 dzieci,
 Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Zielonej Górze
zrealizowała warsztaty profilaktyczno – wychowawcze w formie obozu dla 30 dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych.
Środki przeznaczone na realizację powyższych zadań wyniosły 50.000,00 zł.
2. Działania edukacyjno – informacyjne w ramach ogólnopolskich kampanii.
Kampania Przeciw Pijanym Kierowcom została zrealizowana przy współpracy
z klubem sportowym PROMIL Sulechów, Komisariatem Policji i Strażą Miejską. Hasło
kampanii było tematem przewodnim I turnieju szóstek piłkarskich organizowanego przez
klub sportowy PROMIL.

Logo kampanii „Przeciw Pijanym Kierowcom” 2015.

Plakat promujący I Turniej Szóstek Piłkarskich.

Gmina Sulechów zaangażowała się również w udział w nowej kampanii edukacyjno profilaktycznej „Narkotyki? To mnie nie Kręci – Dopalacze”. W ramach kampanii szkoły
otrzymały

materiały

informacyjne

oraz

gotowe

scenariusze

zajęć

i audycje

do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz rodziców.

Logo kampanii „Narkotyki? To mnie nie kręci!”
Zakupiono pakiet kampanii edukacyjno – profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2016.
Wydatki na realizację wyniosły 9.370,00 zł.

Logo kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2016.
3. Szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
dzielnicowych, pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, kuratorów sądowych,

członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz pracowników Biura Pełnomocnika
ds. Uzależnień.
Wydatki z tego tytułu wyniosły 5.256,00 zł.
4. Realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień poprzez udział dzieci
i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w spektaklach,
widowiskach, prelekcjach, pogadankach oraz zajęciach warsztatowych:
 widowisko artystyczne „Wygraj Szansę” i program profilaktyczny „Trzeźwość na
co dzień” dla uczniów Zespołu Szkół w Sulechowie,
 warsztaty edukacyjno – profilaktyczne „Końcowe odliczanie… Życie traci się
raz…” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 (Fot. 1) w Sulechowie i uczniów
Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej nr 3 w Sulechowie (Fot. 2),

Fot. 1

Fot. 2

 widowisko artystyczne o tematyce edukacyjno – profilaktycznej dla uczniów
Szkoły Podstawowej w Kijach,
 spektakle profilaktyczne „Dorotka po drugiej stronie tęczy” i „Dzieci w sieci” dla
uczniów Szkoły Podstawowej w Bukowie (Fot. 3),

Fot. 3
 warsztaty i pogadanki edukacyjno – profilaktyczne dotyczące alkoholu
i narkotyków dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie,
 pogadanki edukacyjno – profilaktyczne dotyczące substancji psychoaktywnych
w Gimnazjum w Pomorsku, Gimnazjum nr 2 w Sulechowie oraz Gimnazjum nr 3
w Sulechowie (Zespół Szkół).
Wydatki z tego tytułu wyniosły 6.020,00 zł.
5. Organizacja wyjazdu integracyjnego dla wychowanków świetlic środowiskowych
do Wrocławskiego Zoo.
Wydatki z tego tytułu wyniosły 1 600,00 zł.
6. Organizacja Pikniku Świetlic, w którym uczestniczyli wychowankowie wszystkich
świetlic funkcjonujących w roku 2015. Podczas pikniku dzieci i młodzież brały udział
w konkursach edukacyjno - profilaktycznych oraz różnorodnych grach i zabawach.
Wydatki z tego tytułu wyniosły 2.550,00 zł.
7. Wsparcie realizacji Dnia Dawcy Szpiku.
Wydatki z tego tytułu wyniosły 550,00 zł.
8. Opracowanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych Gminy Sulechów na podstawie

przeprowadzonych w szkołach, wśród mieszkańców oraz sprzedawców napojów
alkoholowych badań ankietowych.
Wydatki z tego tytułu wyniosły 4.450,00 zł
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przemocy w rodzinie
1. Współpraca z Komisariatem Policji w Sulechowie w zakresie realizacji programów
skierowanych do mieszkańców Gminy Sulechów oraz uzyskiwanie informacji
dotyczących sytuacji osób zgłoszonych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
2. Współpraca z pracownikami socjalnymi, uzyskiwanie informacji dotyczących sytuacji
osób zgłoszonych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym poprzez zgłaszanie osób oraz rodzin
wymagających natychmiastowej interwencji odpowiednich służb.

Działania podejmowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma za zadanie
podejmować działania motywujące wobec osób nadużywających alkoholu do podjęcia
leczenia.

Komisja

kontroluje

również

przedsiębiorców

prowadzących

działalność

gospodarczą w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.
W roku 2015 Komisja przyjmowała i rozpatrywała wnioski o leczenie uzależnienia
od alkoholu, na ich podstawie kierowała do Sądu Rejonowego stosowne wnioski
o zobowiązanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego przeciwalkoholowego.
Przeprowadzała także kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
wiarygodności składanych przez przedsiębiorcę oświadczeń o wysokości obrotu napojami
alkoholowymi, przestrzegania na terenie punktu przepisów o dozwolonych formach reklamy
i promocji napojów alkoholowych a także źródeł pochodzenia alkoholu. Ponadto Komisja
stale współpracuje z Sądem Rejonowym w Świebodzinie, Prokuraturą Rejonową
w Świebodzinie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sulechowie, Komisariatem Policji
w Sulechowie

oraz

Zespołem

Interdyscyplinarnym

ds. Przeciwdziałania

Przemocy

w Rodzinie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulechowie.
Na działania realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Sulechowie w roku 2015 wydano kwotę 46.194,00 zł.
Załącznik nr 16 przedstawia sprawozdanie

z działalności Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulechowie za rok 2015.
Zadania zaplanowane do realizacji w ramach Gminnych Programów Profilaktycznych
na rok 2015 zostały wykonane w 93 % do planu. Na realizację Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 441.951,86 zł
natomiast na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii kwotę
33.693,37 zł. Większość działań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom w Gminie
Sulechów ma charakter ciągły, a ich realizacja rozłożona jest na wiele lat. Kontynuacja
podejmowanych w roku 2015 działań ujęta została w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

Załącznik nr 1

Sprawozdanie ze spotkań informacyjno- konsultacyjnych w Biurze
Pełnomocnika ds. Uzależnień w Sulechowie za rok 2015

Łączna ilość udzielonych przeze mnie porad wyniosła 462, uczestniczyło
w nich 81 osób: 43 kobiety, 38 mężczyzn.
W pierwszej dekadzie uczestniczyło 112 porad,
w drugiej – 127 porad,
w trzeciej – 111 porad,
w czwartej – 112 porad.
Wśród zgłaszających się były osoby kierowane przez Biuro Pełnomocnika ds. Uzależnień,
GKRPA, Sąd Rejonowy, Kuratorów, były również tzw. osoby „dobrowolne”, np. po odbytej
terapii stacjonarnej. Spotkania miały charakter rozmów informacyjno – konsultacyjnych.
Do najczęściej zgłaszanych problemów: konflikty rodzinne, konflikty z prawem, brak pracy,
kłopoty finansowe, problemy związane z utrzymywaniem abstynencji, brak perspektyw
na przyszłość.
Osoby przychodzące były informowane o możliwościach podjęcia leczenia odwykowego,
a także konsultacji z psychologiem.

Sylwia Stachowiak

Załącznik nr 2

Sprawozdanie z działań prowadzonych w ramach dyżurów w Biurze Pełnomocnika
ds. Uzależnień w Sulechowie w roku 2015 przez instruktora terapii uzależnień
W ramach realizacji umowy o świadczenie usług terapeutycznych w trakcie pełnionych
dyżurów w Biurze Pełnomocnika ds. Uzależnień w Sulechowie skonsultowano 454 osoby.
Spotkania odbywały się w środy, cztery razy w miesiącu, średnio miesięcznie uczestniczyło
w spotkaniach około 50 osób. Spotkania w głównej mierze miały charakter rozmów
informacyjno- konsultacyjnych, które koncentrowały się głównie na problemach zgłaszanych
przez klientów i które dotyczyły problemów związanych z nadużywaniem alkoholu przez
te osoby lub członków ich rodzin. W ramach prowadzonych dyżurów zgłaszały się osoby
uzależnione w tym osoby które ukończyły podstawowy termin terapii w ośrodkach
stacjonarnych, osoby współuzależnione, nadużywające szkodliwie alkoholu, oraz osoby, które
chciały zdobyć podstawową wiedzę na temat uzależnienia oraz sygnałów ostrzegawczych
dotyczących tej choroby.
Do najczęściej zgłaszanych problemów wynikających z nadużywania alkoholu
należały: aktualna sytuacja życiowa w kontekście rozpoznawalnych problemów w relacjach
rodzinnych, utrata pracy oraz trudności w podjęciu nowej, straty finansowe, konflikty
z prawem, a także brak oparcia w sobie, brak wiary we własne umiejętności w tym zaniżone
poczuciem własnej wartości, poczucie utraty sensu życia, pesymistyczna ocena własnej
sytuacji życiowej.
Wśród zgłaszających się były także osoby kierowane przez Biuro Pełnomocnika
ds. Uzależnień w Sulechowie, GKRPA w Sulechowie, Sąd Rejonowy

w Świebodzinie

w ramach realizacji postanowień o przymusowym leczeniu odwykowym w warunkach
ambulatoryjnych, kuratorów sądowych, będące podopiecznymi OPS w Sulechowie.
Podejmowane działania zależały od różnorodności zgłaszanych problemów i od poziomu
motywacji do współpracy. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby uzależnione, w tym osoby
które zdecydowały się na zgłoszenie do terapeuty z powodu ponoszonych konsekwencji
wynikających z uzależnienia, także te zaprzeczające problemowi z uzależnieniem, ale także
osoby uzależnione kontynuujące rozpoczęty program trzeźwienia.
W pracy z klientem spotykano się zarówno z prezentowaną chęcią zmiany swojego

uzależnionego funkcjonowania, deklaracjami abstynencji, a także z dużym oporem,
niechęcią i negacją. Osoby zgłaszające się otrzymywały podstawowe informacje na temat
tego, czym jest uzależnienie i jakie są jego przejawy. Mogły z terapeutą przyjrzeć się swojej
aktualnej sytuacji życiowej wynikającej z używania alkoholu. Klient zachęcany był do tego,
by sam przyjrzał się, w jakim stopniu uzyskane informacje odnoszą się do jego aktualnej
sytuacji życiowej. Spotkania z terapeutą. miały pomóc mu w podjęciu decyzji
o utrzymywaniu abstynencji lub ograniczeniu picia. Informacje dotyczyły również
możliwości podjęcia leczenia odwykowego zarówno w warunkach stacjonarnych
i ambulatoryjnych a także korzystania z wsparcia grup samopomocowych-spotkania grup
Anonimowych Alkoholików.
Efektem podejmowanych działań w formie

krótkich interwencji terapeutycznych było

podjęcie przez część osób terapii odwykowej w warunkach stacjonarnych, a po jej
ukończeniu miały możliwość kontynuacji dalszej pracy nad sobą, poprzez spotkania
z terapeutą i realizację swojego programu trzeźwienia.

Andrzej Kasprzycki

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomani za Rok 2015
W 2015 roku w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w Sulechowie udzieliłem
łącznie 225 konsultacji. W ramach prowadzonych dyżurów zgłaszały się do mnie osoby
uzależnione, współuzależnione, osoby nadużywające w sposób szkodliwy substancji
psychoaktywnych, osoby,

które ukończyły podstawowy program terapii w ośrodkach

stacjonarnych lub w ambulatorium oraz osoby, które chciały zdobyć podstawową wiedzę na
temat uzależnienia oraz sygnałów ostrzegawczych dotyczących tejże materii.
Z 225 konsultacji, których udzieliłem w minionym roku 155 udzieliłem osobą
dorosłym. Wśród tych osób znajdowały się osoby uzależnione, osoby zgłaszające się po
poradę oraz osoby współuzależnione. W minionym roku cztery osoby dorosłe, które zgłosiły
się do Punktu Konsultacyjnego

podjęło długoterminowe leczenie odwykowe w

Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień w Ciborzu.
Z 225 konsultacji 70 udzieliłem nieletnim. Większość z nich była udzielona osobą
nadużywającym substancji psychoaktywnych w sposób szkodliwy. Wszyscy nieletni, którzy
zgłaszali się na spotkania uczęszczało do szkół gimnazjalnych na terenie gminy Sulechów.
Trzy osoby trafiły na oddział detoksykacyjny i dwie z nich podjęły leczenie.
W 2015 r. udzieliłem 70 porad. Po porady zgłaszały się osoby dorosłe. Byli to przede
wszystkim rodzice, którzy chcieli zaczerpnąć informacji dotyczących objawów uzależnienia,
rozwoju uzależnienia oraz informacji oraz pomocy w kwestiach podjęcia detoksykacji i
terapii.
W 2015 r. przeprowadziłem również we wszystkich szkołach gimnazjalnych na terenie
gminy Sulechów warsztaty na temat szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych (w
tym tzw. dopalaczy).
W trakcie dyżurów w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w zależności od
stopnia uzależnienia, wieku oraz pozostałych czynników mających wpływ na rozwój
uzależnienia przeprowadzałem różnorodne metody interwencji terapeutycznych.
Ilość Konsultacji: 225
Dorośli: 155

Nieletni: 70
Mężczyźni: 163
Kobiety: 62
Osoby Uzależnione: 90
Osoby nadużywające w sposób szkodliwy: 61
Osoby zgłaszające się po poradę: 70
Osoby współuzależnione: 4

Andrzej Stasiulewicz

Załącznik nr 4

SPRAWOZDANIE
z realizacji zadań wynikających z umowy PU.8141.43.2015

Spotkania terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin
odbywały się dwa razy w miesiącu.
Osoby uzależnione miały możliwość indywidualnych spotkań z terapeutą, podczas
których uzyskiwały informacje na temat leczenia i pomoc w wytrwaniu w abstynencji.
Przekazywana im była podstawowa wiedza o chorobie alkoholowej i motywacja do
systematycznej pracy nad sobą w kierunku zdrowienia.
Osoby współuzależnione spotykały się w grupie terapeutycznej pracującej na procesie
grupowym. Aktualne problemy osób uczestniczących w zajeciach rozwiązywanie i omawiane
były na bieżąco.
Odpowiednio do potrzeb prowadzona była edukacja na temat choroby alkoholowej,
współuzależnienia, funkcjonowania rodziny.
Osoby biorące udział w zajęciach były systematycznie motywowane
i ukierunkowywane do dokonania zmian w swoim funkcjonowaniu. Pomocą były wybrane
lektury i omawiane przypadki.
Wszystkie zgłaszające się osoby uzyskały odpowiednie dla siebie informacje
i wsparcie.

Wiesława Gieruszyńska

Załącznik nr 5
Sprawozdanie z przeprowadzonych dyżurów psychologicznych w Biurze
Pełnomocnika ds. Uzależnień
w Sulechowie za rok 2015
W okresie od 01.04.2015r. do 22.12.2015r. z konsultacji psychologicznych pełnionych
w Biurze Pełnomocnika ds. Uzależnień w Sulechowie skorzystało łącznie 135 osób: 82
kobiety (w tym 33 kobiety z dziećmi) oraz 20 mężczyzn.
Osoby , które przychodziły do psychologa w większości zgłaszały się same. Część
była kierowana przez asystentów rodziny lub pracowników Biura Pełnomocnika
ds. Uzależnień w Sulechowie. Niektóre osób korzystały z jednorazowej konsultacji, inne
osoby uczestniczyły w regularnych spotkaniach.
Do najczęściej zgłaszanych problemów należą: uzależnienia członka rodziny,
możliwości leczenia psychiatrycznego lub odwykowego, współuzależnienia, konflikty
w rodzinie, kryzysy rozwojowe, problemy z agresją, trudności w codziennym życiu, brak
perspektyw na przyszłość oraz brak wsparcia przez najbliższych, problemy wychowawcze
z dziećmi,

problemy w szkole (wagary, złe zachowanie), samookaleczanie się, problem

osamotnienia.
Niektórym konsultowanym zaproponowano wizytę w PZP oraz

możliwość

korzystania z pomocy różnych specjalistów z zakresu uzależnień, które pełnią dyżury
w tutejszej placówce.

Edyta Sobol

Załącznik nr 6

SPRAWOZDANIE
z działalności świetlicy „Aniołkowo” przy parafii Podwyższenia Krzyża
Świętego w Sulechowie za rok 2015
Pobyt dzienny na świetlicy obejmował wykonywanie szkolnych zadań domowych oraz
ćwiczenia w czytaniu, pisaniu, liczeniu.
Codziennie uczestnicy otrzymywali posiłek – kanapki i owoce lub słodycze.
Czas do dyspozycji kierownika świetlicy po wykonaniu stałych czynności to około 1 godzina
, którą wykorzystywano zgodnie z potrzebami i predyspozycjami dzieci na dany dzień.
Przeprowadzano konkursy, quizy, kalambury. Przekazywano wiedzę o ortografii w
zabawach i krzyżówkach.
Pracowano ze słownikami i encyklopediami, korzystając z Biblioteki Miejskiej, jak i
świetlicowej.
Wdrażano i uwrażliwiano na estetykę otoczenia – gazetki okolicznościowe, sprzątanie,
dekoracje.
Przypominano i przestrzegano zasad bezpieczeństwa w zabawach, na wycieczkach czy
podczas pobytu na świetlicy.
Systematycznie prowadzone były zajęcia socjoterapeutyczne grupowe jak i indywidualne.
Prowadzono zajęcia muzyczne i plastyczne.
Współpracowaliśmy z Klubem Seniora „Szarotka”, ukazując ile można czerpać wiadomości z
doświadczenia osób starszych. Po zajęciach, każdorazowo prowadzona była ukierunkowana
rozmowa.
Uwrażliwianie na potrzeby osób niepełnosprawnych, zmiana stereotypów dotyczących
niepełnosprawności oraz „lęku” przed osobami niepełnosprawnymi to cele spotkań z
młodzieżą z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.
Odbywały się projekcje filmów, które były tak dobrane aby przekazywały wartości, o
których po projekcji rozmawiano z dziećmi. Jest to także integracja grupy (wspólne rozmowy
w grupie, bycie razem, przygotowywanie posiłku i spożywanie). Jest to szczególny czas
wyciszenia, radości z bycia razem, zaangażowania, na co ma wpływ również inna pora i
godzina spotkań, niż stałe zajęcia.

Zorganizowana została wycieczka do Rokitna na Diecezjalne Obchody Dnia Dziecka.
Spędziliśmy noclegi w świetlicy - „Biwakowanie”.
Wspólnie z zaproszonymi gośćmi obchodziliśmy wigilię, przygotowując kolację oraz
prezenty. Przygotowano grupę kolędników z prezentacją:
- przypomnienie zwyczajów bożonarodzeniowych,
- kultywowanie tradycji przedstawień jasełkowych,
- integracja poprzez wspólne kolędowanie i dzielenie się opłatkiem,
- wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, bogacenie wyobraźni,
- kształcenie umiejętności pracy w grupie,
- budzenie akceptacji własnej osoby,
- umożliwienie uczniom wykazania talentu poprzez pełnienie określonych ról,
- zaspokojenie naturalnych potrzeb dziecka do ruchu i zabawy
Obchodzono uroczyście Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Chłopca,
Walentynki, Andrzejki, Mikołaja.
Dbano o wychowanie patriotyczne – 11 Listopada, 3 Maja, Dzień flagi.
Utrzymywany był kontakt z pedagogiem szkolnym – Gimnazjum nr2, Szkoła Podstawowa
nr3, asystentem rodziny.
Podejmowana była też współpraca z rodzicami w procesie wychowawczym dziecka, jak też
zaangażowania w działalność świetlicy (drobne naprawy sprzętu, przygotowanie strojów itp.)
Systematycznie pracowano nad wdrażaniem norm i zasad społecznych.
Jeśli dzieci mają potrzebę spotkania się poza godzinami zajęć w świetlicy i wychodzą z taką
inicjatywą, planowane są takie spotkania wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci (wycieczka
rowerowa, rozmowa, piesze wycieczki).

Grażyna Rekowska

Załącznik nr 7
Sprawozdanie z pracy świetlicy Staś
w roku 2015
Wychowawcą świetlicy w roku 2015, była pani mgr Magdalena Szalpuk.
Świetlica była czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00–17.00
Na zajęcia świetlicowe uczęszczało 5– 15 uczniów z klas I – VI.
Świetlica jako placówka wsparcia dziennego jest miejscem, w którym dzieci
mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas, po zakończeniu zajęć
lekcyjnych. Świetlica sprawuje funkcję opiekunczą, wychowawczą, dydaktyczną,
profilaktyczną i kompensacyjną.
Główne zadania świetlicy realizowane w ciągu całego roku to:
1. zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki,
2. kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie,
3. uczenie dbałości o własne zdrowie,
4. rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zdolności uczniów,
5. udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
Dzieciom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych
formach zajęć, organizowane są między innymi:
 zajęcia plastyczno-manualne: rysowanie ołówkiem, kredkami, malowanie
farbami, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, itp.,


zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki,
zabawy matematyczne, doskonalenie czytania,



zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu,
spacery, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną,
turnieje sprawnościowe,



zajęcia kulinarne,



zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek
i filmów edukacyjnych,



realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej;

W ciągu całego roku wychowawca świetlicy pomaga uczniom w odrabianiu
lekcji oraz utrwalaniu wiadomości zdobytych na zajęciach lekcyjnych. Dba
również o kulturę zachowania i słowa, eliminując wszelkie objawy agresji. Wiele
czasu poświęca się zagadnieniu bezpieczeństwa dzieci na drodze, w szkole i poza

nią oraz w trakcie wypoczynku w czasie ferii zimowych, przerw świątecznych itp.
Uczniowie mają czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami,
korzystają z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Wśród wielu
różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są
zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz zabawy ruchowe, dlatego
poświęca się im w świetlicy dużo czasu. Prace uczniów eksponowane są na gazetce
ściennej oraz dekorują świetlicę, pozwalając tym samym zaistnieć uczniom,
którzy biorą czynny udział w zajęciach plastycznych.
Dzieci chętnie tworzyły liczne gazetki ścienne: Moje Wakacje; Dzień
Nauczyciela; Boże Narodzenie; Mój przyjaciel; Walentynki; i inne.
W minionym roku zorganizowany został również kiermasz ozdób świątecznych,
z którego dochód przeznaczono na zakup artykułów papierniczych i doposażenie
świetlicy.
Odbyły się też zabawy : karnawałowa, andrzejkowa i bal wszystkich świętych,
a w okresie Bożego Narodzenia spotkanie mikołajkowe i Wigilia wraz z
upominkami dla dzieci.
W okresie ferii zimowych oraz wakacji, dzieci mogły dodatkowo korzystac z
licznych wyjazdów m.in. :
 na basen,
 do sali zabaw w Zielonej Górze,
 na kręgielnię,
 na koncert Arki Noego,
 do wrocławskiego zoo i innych.
Dzieci reprezentowały też świetlicę na Przeglądzie Kolęd, zdobywając
wyróżnienie.
Wszystkie odbywające się w ciągu roku zajęcia świetlicowe, nawiązywały do
aktualnie przeżywanych świąt i obchodzonych rocznic.
Magdalena Szalpuk

Załącznik nr 8

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ
w BRODACH z 2015r
WRZESIEŃ
-zapoznanie się z uczestnikami
-nasze wspomnienia z wakacji
-gra na kubkach, zabawy rytmiczne „dźwięki otaczających nas przedmiotów”
-zabawy na wolnym powietrzu „pajęczyna”
-ćw. ruchowe, pin pong
-warsztaty origami „żuraw”, bambusy z rolek po papierze
- zajęcia kulinarne /surówka z warzyw/
PAŹDZIERNIK
-zajęcia teatralne/dynamika ciała ,aparat mowy/
-pismo japońskie
-taniec japoński a oberek
-kalambury, puzzle ,gry planszowe
-film na kartce papieru / zajęcia manualne/
- makijaż halloween
-Wszystkich Św. – dyskusja
-zajęcia kulinarne /budyń/
LISTOPAD
-wybór pastorałki- gra na kubkach /przygotowania do przeglądu kolęd i pastorałek/
-spacer po wsi „mieszkam tutaj”
- ćw. gry na kubkach
- gry planszowe ,pin pong ,zabawy na świeżym powietrzu
-świece z plasteliny, kwiaty z bibuły, kalendarze adwentowe
-andrzejki /wróżby, konkursy ,zabawa/
GRUDZIEŃ

-przygotowania do przeglądu / śpiew , ozdabiamy kubki /
-udział w przeglądzie /I wyróżnienie/
-kalambury, puzzle,gry planszowe
- zajecia teatralne
-mikołaj z waty, ozdoby świąteczne, maski na bal
- wigilia /poczęstunek, dyskusja/
-dyskoteka sylwestrowa
-zajęcia kulinarne /koreczki z owoców/

Marzena Kielar

Załącznik nr 9

Sprawozdanie z działalności Świetlicy Środowiskowej w Bukowie.

Świetlica Środowiskowa w Bukowie w listopadzie oraz grudniu 2015 roku była
prowadzona w stałych godzinach: poniedziałki i środy od godziny 15 do godziny 19,
natomiast we wtorki i czwartki od godziny 15 - do godziny 18:30. W zajęciach uczestniczyły
24 osoby w zróżnicowanym wieku od 6 - 15 lat.
Wśród codziennych zabaw i zajęć tematycznych, realizowanych według miesięcznego
planu pracy świetlicy znalazło się wiele różnych form zajęciowych, rozwijających
zainteresowania dzieci, mianowicie:
- pomoc w odrabianiu lekcji;
- zajęcia kulinarne;
- zagadki, konkursy, quizy, kalambury;
- zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu;
- zajęcia literackie;
- gry i zabawy ruchowe w świetlicy;
- zajęcia plastyczne;
- zajęcia muzyczne - karaoke;
- zabawy stolikowe jak gry planszowe, układanki, karty.
Dla moich wychowanków szczególnie ważne i lubiane są zajęcia ruchowe oraz
kulinarne jak i wszelkiego rodzaju zagadki i konkursy. Dlatego też tak dużo czasu zawsze im
poświęcam. W ramach zajęć ruchowych prowadziłam ćwiczenia i zabawy, które miały na celu
usprawnić koordynację ruchową u młodszych dzieci, a u starszych ją wzmocnić. Rozwijały
one również koordynację wzrokową i słuchową. Np. zabawa w "krzesełka" bądź "pingwinek".
Podczas zajęć kulinarnych zaobserwowałam pełne zaangażowanie dzieci, satysfakcję z tego,
że mogą poznawać różne smaki i nowe przepisy. Dużo radości sprawiało im pieczenie
słodkości; ciast, ciasteczek oraz gofrów. Jak i pieczenie własnej pizzy. Wiele czasu
poświęcałam zajęciom rozwijającym intelekt i myślenie logiczne. Podczas tych zajęć dzieci
miały za zadanie rozwiązywanie krzyżówek, rebusów jak i testów ortograficznych.
Małgorzata Heyduk

Załącznik nr 10
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ- ŚWIETLICA
W CIGACICACH
Zajęcia w świetlicy odbywały sie od poniedziałku do piątku w godzinach od 13 do 16.
Prowadzącymi świetlicy są Pani Arleta Kobyluk i Pani Karolina Winiarska. Zajęcia odbywały
się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem i uczęszczało na nie 13 dzieci w wieku
od 3 roku życia do 7 lat. Sprawozdanie uwzględnia miesiące od września do grudnia.
W naszej świetlicy w ramach spędzania wolnego czasu organizujemy podopiecznym wiele
różnych zajęć, między innymi wszelkiego rodzaju prace ręczne usprawniające funkcje
manualne. Zajęcia te są zróżnicowane pod względem technik i treści. Stosowane z
zachowaniem zasady stopniowania trudności.
Zajęcia wzbogacamy różnorodnymi metodami m. in. :
*wszelkiego rodzaju prace manualne
*muzykoterapia (słuchanie piosenek)
* opowiadanie i słuchanie bajek
*ćwiczenia relaksacyjne (przy muzyce)
* ćwiczenia ruchowe usprawniające fizyczność dzieci.
Na terenie świetlicy zorganizowane zostały imprezy okolicznościowe takie jak
Andrzejki, Mikołajki i Bal karnawałowy oraz wystawy świąteczne (własna galeria dzieci).
Uczniowie mają czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami,
korzystają z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Organizowane są także
zabawy, konkursy oraz wiele innych interesujących zajęć pozalekcyjnych. Wśród wielu
różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o
charakterze plastyczno-technicznym oraz zabawy ruchowe, dlatego poświęca się im w
świetlicy dużo czasu. Uczniowie mieli również możliwość czynnego wypoczynku oraz
rozwijać swoje zainteresowania.

Swobodne zabawy w kącikach tematycznych

W okresie jesiennym dzieci zapoznały się z nową porą roku oraz wzbogaciły swoje
słownictwo poprzez nazwy zjawisk atmosferycznej oraz obserwowały zmieniającą się
pogodę. Aby wzbogacić doznania uczniów często wybieraliśmy się na spacery w okoliczne
miejsca i zbieraliśmy dary jesieni, z których następnie zostały wykonywane prace techniczne
oraz ustrojenie klasy.

Praca „Jesienna wiewiórka”

Praca „Jeżyk”

Spacer po bliskiej okolicy
Jedną z takich prac są kasztanowe ludziki, które sprawiły dzieciom dużo satysfakcji
oraz szkoliły małą motorykę najmłodszych. Aby ustroić klasę zostały wykonane również
sowy, które następnie zamieszkały świetlicowy parapet oraz kolorowe liście jesieni.

Sowy

„Ludziki z darów jesieni”
Poprzez prace plastyczne, które były wykonywane przynajmniej dwa- trzy razy w

tygodniu, dzieci mogły poznać nowe techniki plastyczne, poznać różne materiały i metody
wykonywania prac, a także zaprezentować swoje prace w galerii świetlicowej.
W ciągu tego okresu nauczyciele pracujący w świetlicy pomagali uczniom
w odrabianiu lekcji oraz utrwalaniu wiadomości zdobytych na zajęciach lekcyjnych. Dbano o
kulturę zachowania i słowa, eliminowano wszelkie objawy agresji. Wiele czasu poświęcono
zagadnieniu bezpieczeństwa dzieci na drodze, w szkole i na wycieczkach szkolnych.
Aby poprawić sprawność ruchową dzieci oraz ich zwinność, w każdy czwartek
uczęszczaliśmy na salę gimnastyczną, która mieści się w budynku szkolnym, gdzie dzieci
mogły korzystać z różnych przyrządów gimnastycznych. Na zajęciach w sali gimnastycznej
często były używane klocki dmuchane, które były bezpieczne dla dzieci, ale które również
pozwalały na budowanie torów przeszkód i ich modyfikowanie. Dzięki takim zajęciom dzieci
mogły rozwijać się ruchowo, a przy tym myśleć strategicznie i rozwijać swoje zdolności
twórcze w konstruowaniu różnych budowli z klocków.
W codziennych zajęciach uwzględniano również takie zajęcia, które kształtowały ich
rozwój umysłowy m. in. układanie puzzli, klocków, rebusów, zagadek oraz różnorodnych gier
edukacyjnych. Były także zajęcia relaksacyjne, które polegały na wyciszeniu i odprężeniu się
dzieci, które eliminowały stres, a także bajko-terapia, która miała rozwinąć wyobraźnię
uczniów.
Uczniowie podczas codziennych zajęć uczyli się również współpracy w grupie,
pozytywnych zachowań oraz rozwijali swoje zdolności, uczyli się dbać o porządek i
odkładania rzeczy na swoje miejsce.
Świetlica wzbogaciła swoją bazę o sprzęt sportowy oraz różnorodne gry planszowe,
które zostały wykorzystane z codziennych zajęciach oraz na zajęciach na świeżym powietrzu.
W okresie zimowym zostały wykonywane różnorodne prace plastyczne, z których
następnie została utworzona wystawa świąteczna, a także dzieci ubierały choinkę i pisały listy
do świętego Mikołaja.

Kartki świąteczne w wykonaniu dzieci

Bałwanki
W świetlicy zorganizowane zostały Mikołajki, na których to każde dziecko otrzymało
prezent, a następnie był poczęstunek. Zorganizowane zostały również różne zabawy, gry i
konkursy.

Mikołajki
W późniejszym okresie nadal będziemy realizować tematykę zawartą w planie pracy
świetlicy, dbać o dekorację i wystrój klasy, motywować uczniów do systematycznego
odrabiania lekcji oraz rozwijać zainteresowania uczniów.

Załącznik nr 11
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W KIJACH ZA
ROK 2015
- wychowawca Joanna Wróblewska

Świetlica w KIJACH funkcjonuje zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz narkomanii. Podczas zajęć realizowane są cele i zadania
określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Świetlica rozpoczęła działalność od 19 stycznia tego roku.
Świetlica Środowiskowa w Kijach była otwarta trzy dni w tygodniu po 5 godzin ( razem 60 h
miesięcznie). W zajęciach uczestniczyli uczniowie w wieku szkoły podstawowej. Dzieci
pochodzą z różnych rodzin, zarówno z rodzin dysfunkcyjnych, jak i z rodzin bez problemów,
ale w zdecydowanej większości z domów ubogich. Przyjęte na zajęcia świetlicowe zostały 22
osoby. W roku 2016 udział w zajęciach wzięło
wychowanków.
Zajęcia odbywały się na poddaszu budynku, w którym mieści się przedszkole oraz w sali
sportowej (udostępnione przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kijach), a także na boisku i
placu zabaw. Do dyspozycji świetlicy jest niewielki pokój (2 stoliki, 10 krzesełek, duży regał
(od Sołtysa wsi Pana Romana Wilczyńskiego)), niewielka kuchnia (kuchenkę elektryczną z
piekarnikiem dostaliśmy w czerwcu od sponsora Pana Józefa Bagińskiego, meble kuchenne,
dywan, zabawki, jak i częste środki finansowe pochodzą od stałego sponsora świetlicy Pana
Leszka Wróblewskiego) i łazienka. Dzieci mogą korzystać z gier planszowych i piłkarzyków
oraz ze sprzętów sportowych zakupionych pod koniec roku przez Pełnomocnika ds.
Uzależnień Panią Elżbietę Colle (2 gry planszowe – reszty z zamówionych nie otrzymaliśmy).
Doposażamy świetlicę także ze środków funduszu sołeckiego (art. plastyczne i gry,
spożywcze, art. gospodarstwa domowego, sprzęt elektroniczny, środki czystości).
Świetlica jest miejscem, gdzie dzieci czują się bezpiecznie i w poszanowaniu swojej godności
osobistej. Tu mogą rozwijać swoje umiejętności (plastyczne, muzyczne, sportowe),
uczestniczą w konkursach ( świetlica je również organizuje np. konkurs na wierszyk
Bożonarodzeniowy), wycieczkach, otrzymują tu pomoc w odrabianiu zadań domowych i w
nauce. Dzieci uczą się dbania o czystość i porządek (pomagają w pracach porządkowych).
Świetlica otrzymała od Pełnomocników ds. Uzależnień środki finansowe na zakup
materiałów plastycznych oraz spożywczych, a także dofinansowanie na organizację Dnia
Dziecka.
Dzięki Pani Dyrektor Elżbiecie Colle w listopadzie i grudniu wychowankowie świetlicy i ich
rodzice mogli otrzymać pomoc psychologa na miejscu w Kijach (istnieje konieczność
kontynuacji tej akcji z uwagi na duże zapotrzebowanie, a jednocześnie niski statut materialny
rodzin, który mocno utrudnia im lub nawet uniemożliwia wyjazdy do poradni w Sulechowie).
Świetlica ściśle współpracuje z Sołtysem wsi Panem Romanem Wilczyńskim i Radą Sołecką:
wspólnie organizowane są miejscowe imprezy, takie jak Dzień Dziecka czy Dożynki (zadania
wychowawcy świetlicy - prace organizacyjne, pozyskiwanie sponsorów i nagród,

przeprowadzanie konkursów dla dzieci, prace porządkowe) oraz udział w kiermaszach
(charytatywna praca wychowawczyni, pomoc sponsorów i wolontariuszy oraz przede
wszystkim nieoceniona pomoc Sołtysa Romana Wilczyńskiego pozwoliły zebrać środki
finansowe na rzecz wychowanków w kwocie 425 zł -kiermasz Wielkanocny oraz 1012, 50 zł kiermasz Bożonarodzeniowy). Środki te zostaną przeznaczone w całości na potrzeby
wychowanków świetlicy (wycieczki, zakup materiałów plastycznych i art. spożywczych).

WAKACJE (LIPIEC i SIERPIEŃ)

Przeprowadzone zajęcia:
- kulinarne – gofry, babeczki, blok czekoladowy, desery z bitą śmietaną, frytki, koktajle
owocowe, sałatka owocowa
- plastyczne – prace tworzone różnymi technikami (np. prace z recyklingu, lepienie z gliny,
obrazy na płótnie, itp.)
- sportowe piłkarskie, badminton, zabawy ruchowe, plac zabaw, spacery
WRZESIEŃ 2015
Przeprowadzono zajęcia:
- plastyczne – recykling, drzewko szczęścia, modelina, glina, farby i kredki, tematyka
jesienna,
- kulinarne – babeczki, placki ziemniaczane, hamburgery, naleśniki, racuchy, blok
czekoladowy, gofry, biszkopciki
- sportowe na sali oraz na placu zabaw
- odrabianie zadań domowych
05.09 - Wyjazd do Drzonkowa na doskonale zorganizowany piknik dla dzieci ze świetlic
socjoterapeutycznych, umożliwiony przez Panią Dyrektor Elżbietę Colle. Dzieciom
zapewniono wiele rozrywek (zamki dmuchane, występy artystyczne, jazda konno,
przejazdy bryczką, modelowanie balonów, konkursy rekreacyjne), poczęstunek, obiad i
mini wykład w formie bajkoterapii na temat miłości bliźnich oraz stoiska tematyczne
policji, stowarzyszenia „BABA” i innych.
17.09. - Wycieczka do Biskupina dla dzieci ( ilość uczestników - 50 osób, przejazd
autokarem, zwiedzanie z przewodnikiem, obiad) zorganizowana przez sołtysa Pana
Romana Wilczyńskiego i Świetlicę Środowiskową w Kijach, sfinansowana ze środków
funduszu sołeckiego i środków wiejskich.

]

PAŹDZIERNIK
Przeprowadzono zajęcia:
- kulinarne – babeczki, spaghetti, drożdżówki, biszkopty, ciasteczka, naleśniki, tosty,
- sportowe i zabawy ruchowe – piłka nożna, siatkówka, koszykówka, zabawy i gry , spacery i
plac zabaw
- odrabianie zadań domowych,
- plastyczne – plakat na konkurs, recykling, farby i kredki,
- profilaktyka uzależnień – pogadanki i dyskusje, przygotowania do konkursu
organizowanego przez ZHP (papierosy, alkohol, narkotyki, zdrowe odżywianie)
17.10. - Udział w konkursie organizowanym przez ZHP Sulechów w Sp1 w Sulechowie
(II miejsce)
30. 10. - Halloween – zabawa z konkursami i poczęstunkiem dla dzieci
LISTOPAD :
- plastyczne – o tematyce jesienno- zimowej, farby, kredki, plastelina, dary natury, ozdoby
świąteczne
- pogadanki i dyskusje na temat Święta 11 listopada i bohaterach narodowych
- kulinarne – naleśniki, pizza, frytki, babeczki, tosty, rogaliki, ciastka, czekolada,
- sportowe i zabawy ruchowe – piłka nożna, siatkówka, koszykówka, zabawy i gry
- odrabianie zadań domowych
- muzyczne – próby kolęd na przegląd kolęd i pastorałek
GRUDZIEŃ :
Zajęcia:
- plastyczne (ozdoby świąteczne na kiermasz, obrazki związane z tematyką zimową z
wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych, np. farby, plastelina, recykling)
- kulinarne (sałatka owocowa, frytki, pierniki i ciasta świąteczne)
- sportowe i rekreacyjne w sali sportowej
- pomoc w odrabianiu zadań domowych
- pogadanki i dyskusje na temat tradycji bożonarodzeniowych oraz wspólne śpiewanie kolęd
– spotkanie wigilijne, konkurs rodzinny na wierszyk Bożonarodzeniowy

03.12. - Udział w III Przeglądzie kolęd i pastorałek dla dzieci ze świetlic w sulechowskim
Zborze, na zaproszenie Pani Natalii Karpińskiej i Pani Dyrektor OPS
20.12. - Udział w kiermaszu bożonarodzeniowym – prezentacja ozdób świątecznych i
wypieków (zebrana kwota zostanie przeznaczona na wyjazdy dzieci podczas ferii do
Planetarium i Muzeum przyrodniczego i Salę zabaw AREK w Zielonej Górze, w lutym
na kręgielnię, a także na zakup art. spożywczych i plastycznych z przeznaczeniem na
zajęcia dla wychowanków Świetlicy).
Joanna Wróblewska

Załącznik nr 12
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W KLĘPSKU
ZA 2015 r.

WYCHOWAWCA – JOANNA WRÓBLEWSKA
Świetlica w Klępsku funkcjonuje zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz narkomanii. Podczas zajęć realizowane są cele i zadania
określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Świetlica Środowiskowa w Klępsku była otwarta trzy razy w tygodniu po 5 godz. ( 60 h
miesięcznie). W zajęciach uczestniczyli uczniowie w wieku szkoły podstawowej i gimnazjum
oraz szkoły średniej. Dzieci pochodzą z różnych rodzin, zarówno z rodzin dysfunkcyjnych,
jak i z rodzin bez problemów. Zajęcia odbywały się w budynku świetlicy wiejskiej
zaopatrzonej w salę komputerową, kuchnię, salę plastyczną i salę zabaw. Obok znajduje się
boisko sportowe i plac zabaw.
Świetlica ściśle współpracuje z Sołtysem Panią Magdaleną Mikulską- Jaroszkiewicz, Radą
Sołecką oraz MKS Klępsk. Wspólnie organizowane są imprezy miejscowe, wyjazdy i zajęcia
dla dzieci. Możemy liczyć zawsze na bezinteresowną pomoc od wyżej wymienionych w
każdej sprawie.
STYCZEŃ 2015 ROKU
W zajęciach brało udział 116 osób.

Przeprowadzone zajęcia od 19 do 31 stycznia:
- kulinarne – ciastka pieguski, babeczki
- plastyczne – kolorowanki, prace plastyczne różnymi technikami, konkurs plastyczny
KARNAWAŁ- maski karnawałowe na bal
- sportowe – ping- pong, piłkarzyki,
- komputerowe
- pomoc w odrabianiu zadań domowych

31 STYCZNIA odbył się BAL KARNAWAŁOWY dla dzieci – konkursy z nagrodami,
zabawa przy muzyce, ciasto, owoce, słodycze i napoje dla wszystkich uczestników –
SPONSORZY: Biuro Pełnomocnika ds. Uzależnień, Hurtownia Owocowa - Warzywna
Sulechów, Sklep Junior.

LUTY 2015 ROKU

W zajęciach brało udział 174 wychowanków

Przeprowadzone zajęcia:
- kulinarne – ciasto z kremem waniliowym, babeczki z kawałkami czekolady, mini pizza
- plastyczne – kolorowanki, prace plastyczne różnymi technikami, koszyczki walentynkowe,
prace recyklingowe z butelek plastikowych
- sportowe – ping- pong, piłkarzyki, hula- hop, skakanki
- komputerowe
- pomoc w odrabianiu zadań domowych
Pierogowo – zajęcia kulinarne prowadzone z pomocą kucharki Pani Jolanty
Paluszkiewicz z Rady Sołeckiej – pierogi ruskie
Zabawa walentynkowa 14 lutego – zabawy i wróżby walentynkowe, konkursy z
nagrodami, zabawa taneczna, poczęstunek

GRY XXL, leśny dzień – zajęcia we współpracy z SDK
MARZEC 2015 ROKU

WYCHOWAWCA – JOANNA WRÓBLEWSKA
W zajęciach brało udział 183 wychowanków

Przeprowadzone zajęcia:
- kulinarne – mini pizza, ciasto z kremem czekoladowym, racuszki z jabłkami
- plastyczne – kartki wielkanocne, ozdoby wielkanocne
- sportowe – ping- pong, piłkarzyki, hula-hop, skakanki, zabawy ruchowe
- komputerowe
- pomoc w odrabianiu zadań domowych

KWIECIEŃ 2015 ROKU

WYCHOWAWCA – JOANNA WRÓBLEWSKA
W zajęciach brało udział 197 wychowanków

Przeprowadzone zajęcia:
- kulinarne – pizzerki, ciastka pieguski
- plastyczne – tematyka wiosna, kwiaty, różne techniki plastyczne
- sportowe – ping- pong, piłkarzyki,

- komputerowe
- pomoc w odrabianiu zadań domowych

Turniej sportowy zorganizowany wraz z Młodzieżowym Klubem Sportowym KS
KLĘPSK, finansowanie ze środków – Gmina Sulechów (KS KLĘPSK)

MAJ 2015 ROKU
W zajęciach brało udział 174 wychowanków.

Przeprowadzone zajęcia:
- kulinarne – ciasta murzynkowe, babeczki, budyń
- plastyczne – kolorowanki, prace plastyczne różnymi technikami, tematyka związana z
wiosną oraz Świętem 3 Maja (flaga Polski, godło, hymn)
- sportowe – ping- pong, piłkarzyki,
- komputerowe
- pomoc w odrabianiu zadań domowych

2 MAJA – Majówka na sportowo – rodzinny festyn sportowy – konkursy sportowe dla
dzieci, mini mecz piłki nożnej, poczęstunek i napoje dla uczestników, nagrody. Impreza
finansowana przez Gminę Sulechów i KS KLĘPSK, prowadzenie festynu - Joanna
Wróblewska, współpraca – Rada Sołecka, liczba uczestników ok. 100 osób
16 MAJA – w całości zasponsorowana wycieczka do wrocławskiego ZOO, sponsorzy:
Pan Stanisław Kaczmar (bilety wstępu, obiad, napoje) oraz Gmina Sulechów (autokar).

CZERWIEC 2015 ROKU
W zajęciach brało udział 174 wychowanków

Przeprowadzone zajęcia:
- kulinarne – ciastka biszkoptowe z marmoladą x2, jagodzianki drożdżowe x2
- plastyczne – przygotowywanie strojów z recyklingu i plakatu promującego Klępsk, prace
plastyczne różnymi technikami
- sportowe – ping- pong, piłkarzyki, zawody sportowe drużynowe, dart, skoczki, zabawy
ruchowe, mini mecze piłki nożnej
- komputerowe
- pomoc w odrabianiu zadań domowych

20 czerwca – festyn dla dzieci ze świetlic środowiskowych w Klępsku zorganizowany
przez Panią Kamilę Górną Pełnomocnika ds. Uzależnień i wychowawczynie świetlic z
terenu gminy Sulechów ( Klępsk, Kije – Joanna Wróblewska, Pomorsko – Marzena
Kielar, Mozów- Anna Zawodna, Sulechów: „STAŚ”- Magdalena Szalpuk,
„ANIOŁKOWO” - Grażyna Rekowska)
Przeprowadzono: konkurencje z nagrodami, ciepły posiłek, napoje, zabawy ruchowe
z animatorką, malowanie twarzy, modelowanie balonów, strzelanie z łuku, pokaz
udzielania pierwszej pomocy, pokaz mody recyklingowej; liczba uczestników
ok. 140 osób, w tym ok. 120 dzieci.
Piknik zaszczycili swym przybyciem zaproszeni goście: Burmistrz Sulechowa Pan
Ignacy Odważny, sołtysi i rady sołeckie: Pomorska, Klępska, przewodniczący Rady
Miasta Pan Stanisław Kaczmar, skarbnik gminy – Pani Magdalena Klucznik, radny
Piotr Bodnar

26 czerwca – festyn organizacji pozarządowych w Sulechowie – prezentacja
Młodzieżowego Klubu Sportowego KS KLĘPSK – obecni byli przedstawiciele władz
klubu (Prezes Ireneusz Dub, Skarbnik Jolanta Paluszkiewicz) oraz wychowawczyni i
wychowankowie świetlicy środowiskowej w Klępsku (Joanna Wróblewska, Oliwia Dub,
Róża Wróblewska, Jesika Piątek, Dawid Piątek, ) – zbiórka funduszy na wakacyjny
wyjazd do kina Cinema City.

LIPIEC 2015 ROKU
W zajęciach brało udział 188 wychowanków, w tym 17 dziewczyn i 24 chłopców.

Przeprowadzone zajęcia:
- kulinarne – gofry, babeczki, koktajle owocowe
- plastyczne – prace tworzone różnymi technikami
- sportowe – ping- pong, piłkarzyki, zawody sportowe drużynowe, dart, skoczki, zabawy
ruchowe, mini mecze piłki nożnej
- gry playstation

Joanna Wróblewska

Załącznik nr 13
Kije, 15.01.2016

Sprawozdanie
Praca na Świetlicy środowiskowej w Klępsku przebiegała według ustalonego
planu oraz grafiku zajęć. Do świetlicy zapisano 68 osób z których około 40
brało udział w zajęciach świetlicowych. Świetlica czynna była w godzinach
popołudniowych od 14.00-19.00 ( 5 godzin) , niekiedy te godzinny byłe
zmienne. Do moich (wychowawcy) zadań należało organizowanie czasu
wolnego dzieciom, dbanie o ich bezpieczeństwo, a także odrabianie zadań
domowych z dziećmi i przygotowanie różnych prac domowych. Zajęcia
w zasadzie przebiegały w spokojnej atmosferze, nie wyłączając dni gdzie
niekiedy wychowankowie przeszkadzali w zajęciach, zachowywali się nagannie
oraz nie przestrzegali zasad i nie reagowali na polecenia wychowawcy.
Prowadzone były zajęcia plastyczne, ruchowe (zumba) oraz zajęcia
komputerowe. Poza tym dzieci mogły pograć w piłkarzyki, ping-ponga oraz
playstation ( co wśród dzieci cieszyło się największą popularnością-głównie
chłopców).Graliśmy również w różnego typu gry np. scrabble, twister,warcaby,
które pozytywnie wpływały na rozwój dziecka i dzieci chętnie w nich
uczestniczyły. Na świetlicy przygotowywaliśmy również imprezy
okolicznościowe tj. Halloween, andrzejki, w których dzieci chętnie
uczestniczyły i otrzymywały drobne upominki. Przygotowywaliśmy się również
do występu w ,, Zborze” gdzie zespół złożony z 6 dziewczyn zaśpiewał
przygotowane przez siebie kolędy i pieśni świąteczne. Kolejnym wydarzeniem
w którym dzieci czynnie brały udział było przygotowywanie ozdób
świątecznych, które później zostały sprzedane na kiermaszu świątecznym
w Sulechowie.
Klaudia Wachelka

Załącznik nr 14

Sprawozdanie z działalności Wiejskiej Świetlicy
Środowiskowej w Mozowie
2015 r.
Wiejska Świetlica Środowiskowa z Mozowie działa od 1 października 2012 roku.
Świetlica jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu wsparcia dziennego, która realizuje
cele i zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
Placówka Wsparcia Dziennego (Świetlica Środowiskowa) w Mozowie czynna jest od
poniedziałku do piątku oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca.
Dzięki wspólnej pracy większość wychowanków Świetlicy Środowiskowej otrzymało promocję
do klas następnych.
W zajęciach uczestniczą uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum a także dzieci w
wieku przedszkolnym. Przedział wiekowy uczęszczających do Świetlicy wynosi od 4 lat do 16
roku życia. Młodzież pochodzi z różnych rodzin, rozbitych, niewydolnych wychowawczo, z
rodzin borykających z kłopotami finansowymi – bezrobociem, z rodzin dotkniętych
problemem alkoholizmu. Nie ma podziału na biedniejszych i bardziej zamożnych dzięki czemu
wszyscy bardzo dobrze się tu czują nie mając dyskomfortu, że jest to świetlica tylko dla dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych.
Dla wychowanków jest to drugi dom, gdzie w atmosferze ciepła i miłości, szacunku,
zrozumienia, bezpieczeństwa, akceptacji, pomocy i wsparcia realizuje się rozwój intelektualno
– moralno – społeczny.
Wychowankowie dzięki zajęciom w świetlicy podnoszą swój poziom intelektualny, mają
możliwość rozwoju relacji społecznych, odpowiedzialności za wspólne dobro. Dzieci z pełną
świadomością mogą liczyć na wyrozumiałość względem ich problemów, akceptacje i pomoc
dostosowaną do potrzeb. Dzieci uczucia swe mogą eksponować poprzez wypowiedzi słowne,
plastyczne. Dostarczało im to możliwości rozwijania własnego talentu.
Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracam na kształtowanie umiejętności
współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.
Placówka prowadzi następujące formy pracy :
• zajęcia wychowawcze, profilaktyczne,
• zajęcia rozwijające zainteresowania : warsztaty twórcze, zajęcia rytmiczno - muzyczne,
teatralne,
• zajęcia integracyjna (gry i zabawy)
• pomoc pedagogiczna,

•
•

korepetycje z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego ( bezpłatne).
zajęcia kulinarne – nauka wypieku ciast, przygotowywania frytek, gofrów, kanapek,
naleśników, pizzy, deserów, placków ziemniaczanych

W miesiącu styczeń dzieci ze Świetlicy zrobiły piękną gazetkę zimową, na której były rysunki,
które przedstawiały wyobrażenia dzieci na temat tego jak wygląda nowy rok. Dziecdi
wyrównywały zaległości w nauce a także wspólnie bawiły się w różne zabawy ruchowe np.
'guziki kolorowe', dzięki tej zabawie ćwiczony był refleks i szybkość (układnie w parach wierzy
z guzików na czas). Zajęciom towarzyszyły pozytywne emocje i chęć do wspólnej zabawy a
także integracji.
Ważniejsze wydarzenia z życia świetlicy w miesiącu luty:
•

walentynki

•

tłusty czwartek

W marcu podopieczni dekorowali świetlicę na okazjonalne święta a także rzetelnie
uzupełniali luki szkolne podczas odrabiania lekcji. Dzieci wykonywały prace plastyczne.
Ważniejsze wydarzenia miesiąca:
• Dzień Kobiet,
•

Dzień Mężczyzn.

W kwietniu dzieci brały udział w różnych grach i zabawach ruchowych, w których
wykorzystano różne przybory: piłki, baloniki, skakanki itp. Były to ulubione przez dzieci
zajęcia, umożliwiały im bowiem realizowanie swoich pasji sportowych, uczyły
współzawodnictwa i integracji w zespole. Dzieci wspierały się nawzajem. Ćwiczenia ruchowe
to doskonała alternatywa i odskocznia dla „siedzącego" trybu życia. Wobec długich godzin
jakie uczeń spędza w szkolnej ławce lub przed komputerem są wskazaną formą relaksu,
dostarczają dzieciom dużo radości, stwarzają możliwość odprężenia się. Jest to też najlepszy
sposób rozładowania złych emocji, stresu itp. Dzieci bardzo chętnie grały w różnego rodzaju
gry planszowe, które nie tylko bawiły ale również uczyły wytrwałości i współpracy w grupie.
W czasie zajęć zwracano uwagę na bezpieczeństwo i odpowiedzialność za siebie i innych
zwłaszcza podczas zajęć ruchowych. Dzieci zaangażowały się także w sprzątanie terenu wokół
świetlicy oraz porządkowaniu sali świetlicowej po każdych zajęciach. Zajęcia cieszyły się
dużym zainteresowaniem dzieci.
W maju pogoda pozwalała nam na przebywanie znacznej ilości czasu na dworze. Po
wykonaniu wszystkich obowiązków mogliśmy wspólnie pójść na spacer. Odwiedzaliśmy
bardzo często nasz piękny plac zabaw, na którym razem bawiliśmy się korzystając nie tylko z
tamtejszych przyrządów. Zabieraliśmy ze sobą również piłki, skakanki i hula – hop, którymi

bawiliśmy się na sąsiadującym obok placu zabaw boisku.
W miesiącu czerwcu Świetlica Środowiskowa w Mozowie wraz z podopiecznymi świętowała
obchody święta dzieci - były to zajęcia w naszej świetlicy. Dzieci brały udział w prowadzonych
przez Świetliczankę zajęciach typu: slalom, przeciąganie liny. Kazy dostał coś słodkiego i mógł
skosztować pysznego soku z czereśni.
W lipcowe i sierpniowe dni podczas zajęć dzieci również biwakowały pod Salą Wiejską w
Mozowie oraz grały w siatkówkę plażową na boisku. Odbywały się też gry i zabawy
integracyjne na świeżym powietrzu. W pierwszy dzień kalendarzowego lata dzieci podczas
spaceru uczyły się nazw drzew na podstawie obserwacji liści. Podczas ciepłych, letnich
wieczorów na Sali wiejskiej odbywały się zabawy integracyjne dla całej grupy. Zajęcia miały
na celu kształtowanie refleksu, ruchu ora rozwijające wyobraźnię. Wychowankowie, czas
zajęć wykorzystywały nie tylko do odpoczynku i zabawy ale przede wszystkim do
wyrównywania różnic programowych z różnych szkolnych przedmiotów. Dzieci uczyły się
także dbania o czystość na świetlicy oraz wokół niej – porządki. Tradycyjnie odbywały się
zajęcia kulinarne – dzieci same przygotowywały posiłki takie jak naleśniki, kanapki, gofry.
Częstowane były również budyniem i kisielem. W dni deszczowe chłodniejsze
wychowankowie uczyli się poprawnej ortografii pisząc dyktanda.
W miesiącu wrześniu Świetlica Środowiskowa w Mozowie prowadziła zajęcia
plastyczne pt. „ Przygotowanie do jesieni” – podopieczni przygotowywali drzewa z foli,
papierowe grzyby i jeże a także witraże jesienne. W Świetlicy odbywały się również zajęcia,
które kształtowały zręczne wycinanie dla grypy młodszych dzieci w przedziale wiekowym 3-6
lat. Podczas jesiennych wieczorów na Sali wiejskiej odbywały się zabawy integracyjne dla
całej grupy. Zajęcia miały na celu kształtowanie refleksu, ruchu ora rozwijające wyobraźnię.
Wychowankowie, czas zajęć wykorzystywali nie tylko do odpoczynku i zabawy ale przede
wszystkim do wyrównywania różnic programowych z różnych szkolnych przedmiotów.
W miesiącu październiku Świetlica Środowiskowa w Mozowie prowadziła zajęcia
plastyczne, na których podopieczni przygotowywali się do dnia Halloween. Przygotowywane
były duszki z chusteczek, tekturowe nietoperze itp. Dzieci wycinały również dynie. W
Świetlicy odbywały się również zajęcia, przy użyciu „kart nauczyciela”, które przygotowane
były specjalnie dla każdej grupy wiekowej aby rozwijać umiejętności kolorowania (3latka),
sprawnego liczenia i poprawnego pisania (7-8 lat).
Podczas zajęć w listopadzie dzieci odrabiały lekcje oraz wyrównywały zaległości w
nauce. Wykonywały prace plastyczne pt. „Magiczny wieczór andrzejkowy” oraz gazetkę
tematyczną. Miesiąc ten był pełen refleksji, w które wprawił podopiecznych Dzień Wszystkich
Świętych a także Narodowe Święto Niepodległości, o którym zostały przeprowadzone zajęcia
tematyczne wyjaśniające sens tego święta. Dzieci brały udział w akcji „Nakrętka” - pomoc
chorej dziewczynce (zbieranie plastikowych nakrętek na wózek inwalidzki). W ostatni dzień
miesiąca w świetlicy odbył się wieczór andrzejkowy z wróżbami, tańcami i słodkościami.
W grudniu miesiąc należał do czasu świątecznego. Wychowankowie zrobili piękne
ozdoby świąteczne w całej świetlicy stwarzając tym samym wspaniały świąteczny klimat.
Została ubrana również piękna, żywa choinka – ozdobami zrobionymi przez dzieci. 23 grudnia

wszyscy odświętnie ubrani przygotowaliśmy piękną słodką wigilię, podzieliliśmy się opłatkiem
i życzyliśmy sobie wesołych świąt. Wychowankowie czynny udział brali w zajęciach i efektem
tej pracy było przygotowanie przedstawienia z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia, które odbyło się 19 grudnia. Dzieci przeniosły widzów w magiczny czas świąt.
Przedstawienie zwieńczone zostało kolędą, zimnymi ogniami a także symbolicznym
połamaniem się opłatkiem z gośćmi, którymi byli m.in. pan Burmistrz wraz z małżonką
Aktorzy podzielili się opłatkiem ze wszystkimi uczestnikami tego wspaniałego wydarzenia.
Głównym celem Wiejskiej Świetlicy Środowiskowej jest zapewnienie dzieciom i młodzieży
poczucia bezpieczeństwa, podniesienia własnej wartości, nauki współpracy w grupie,
zagospodarowywanie wolnego czasu, pomoc w nauce.
Anna Zawodna
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY
ŚRODOWISKOWEJ W POMORSKU
STYCZEŃ
- zima wokół nas ,jak pomagać zwierzętom podczas mrozu –dyskusja
- bezpieczeństwo podczas zabaw na lodzie-rysunek
- gry planszowe ,pin pong ,koszykówka ,ręczna i siatkówka na Sali gimnastycznej
- sekcja taneczna zumby
LUTY
- ferie /zabawy na świeżym powietrzu, konkursy ,zawody zręcznościowe, wyjazd do SDK na
recital iluzjonistyczny, warsztaty rękodzieła przeprowadzone przez Panie z UTW /
- wspólna praca nad scenariuszem, podział na role
- sekcja taneczna zumby
- zajęcia plastyczne/wycinanka, plastelina „magiczne dzieła” /
- zajęcia kulinarne/ pączki ,wspólny posiłek/
-kino familijne „Czarownica” cz. I
MARZEC
-ćwiczenia teatralne/próba, nauka piosenek/
-zajęcia plastyczne /prace do scenografi/
-sekcja taneczna zumba
-kino familijne „Czarownica” cz.II
-występ z okazji DNIA KOBIET
-dyskusja –podsumowanie występu
-warsztaty decupage/ozdoby wielkanocne/
-warsztaty origami/jajo wielkanocne/
-wspólne wypieki z paniami z SGW /babki ,mazurki-wypieki/
-kiermasz świąteczny/ I m. za najsmaczniejszą babkę wielkanocną oraz II m. za jajo
wielkanocne/
KWIECIEŃ
-gry planszowe, konkurs układania puzzli na czas
-zajęcia sekcji tanecznej zumba
-zabawy sportowe na Sali gimnastycznej
- turniej gry w państwa i miasta
-sekcja teatralna-pantomima
-wyjazd na basen do Sulechowa
-nauka jezyka migowego
-przygotowania do zawodów sportowych/plakat,moda recyklingowa,ćw. Sportowe/
MAJ
-sekcja taneczna zumba
-sekcja teatralna

-książka kiedyś i dziś/dyskusja/
-zabawy sprawnościowe/orlik/
-śpiewać każdy może
-prace plastyczne dokańczamy stroje recyklingowe
-występ sekcji tanecznej w sp. Brody
CZERWIEC
-Dzień Dziecka- zabawy ,konkursy na orliku
-sekcja taneczna –taniec plemienny
-sekcja teatralna –śpiewam , mówię ,tańczę
-przygotowania do Święta Wianka/pleciemy wianki z paniami z SGW, organizacja
rodzinnych podchodów, scenariusz imprezy ,przedstawienie, wykonanie lampionów z puszek,
przygotowania do maratonu /
-rebusy, zabawy sportowe, gry planszowe
-uczestnictwo w Święcie Wianka
LIPIEC
- start –zaczynamy wakacje-dyskusja/bezpieczeństwo, zabawa, marzenia/
-rysunek „moje wymarzone lato”
-sekcja taneczna
-sekcja teatralna
-zabawy z rodzicami na świeżym powietrzu
-nauka piosenek /śpiewamy przy ognisku/
-ognisko
-biwak/noc pod namiotem/
-wspólne gotowanie
-wielkie puzzlowanie /turniej dzieci kontra rodzice/
SIERPIEŃ/2015r/
-wakacji ciąg dalszy/sprzątanie placu po dwudniowym biwakowaniu/
- wielkie puzzle wielkie zmagania /układanie puzzli w grupach na czas/
-wieczorne seanse filmowe ,przy popcornie
-rysunek /przygotowanie do konkursu w ramach projektu o historii Polski/
- ogniska/zorganizowane zostały wspólnie ze S. Gospodyń Wiejskich/
WRZESIEŃ/2015r/
- czas szkoły/dyskusja –szkoła kiedyś i dziś/
- gry planszowe ,nauka piosenki z okazji zbliżających się dożynek
-zabawy ruchowe na Orliku, sekcja taneczna zuumby
- przebojem września okazała się gra w państwa i miasta
- 05.09.-Dożynki- podczas których dzieci wzięły udział w części artystycznej
- zajęcia teatralne –kabuki/teatr japoński/
PAŹDZIERNIK/2015r/
- przygotowania do zawodów sportowych : plakat żyję zdrowo ,testy na temat higienicznego
trybu życia ,zdrowe odżywianie ,ćwiczenia sportowe na Sali gimnastycznej w gimnazjum –
zawody odbyły się 17.10.2015 w szkole podstawowej nr.1 w Sulechowie
-ćwiczenia teatralne /przygotowania do realizacji projektu „Mój Kawałek Kultury”/ dzieci

wykonywały liczne prace manualne do scenografii ,poznały technikę origami, nauczyły się
tańców japońskich, poznały liczby japońskie do 10 i nauczyły się piosenki japońskiej/
-22.10-poraz pierwszy odbyła się próba na scenie w SDK
-wszystkie dalsze próby i wyjazdy do SDK spowodowały ożywienie chęci współpracy
między uczestnikami, zintegrowały bardzo mocno grupę, nauczyły asertywności ,pozwoliły
zrozumieć dzieciom jak ciężka jest praca aktora i nauczyły szacunku do miejsca jakim jest
teatr.
LISTOPAD
-dyskusja związana z Świętem Zmarłych ,symbol zniczy
-zajęcia sportowe/koszykówka ,siatkówka/ gry planszowe/
-warsztaty teatralne –ruch, mimika ,gesty
-zajęcia rytmiczne, prace manualne
-próby w SDK
-13.11.2015 premiera spektaklu „KAGUYA HIME”
-zabawa andrzejkowa
GRUDZIEŃ
- dyskusja – błędy i sukcesy podczas wystepu
-przygotowania do jasełek ,podział ról, warsztaty „żywe słowo a gest”
-kino familijne/poczęstunek -popcorn/
-ozdoby świąteczne, Mikołaj z waty, wykonanie świeczników, wieńców,
udział w kiermaszu świątecznym
-próby teatralne i dwa występy w SDK dla szkół gminy Sulechów
-dalsze przygotowania do Jasełek
- dyskusja „wigilijny stół”
Ogółem w zajęciach brało udział od 12 do 30 osób .Zajęcia odbywały się w gimnazjum i
świetlicy wiejskiej w zależności od temperatury. Dzieci otrzymywały posiłek i napoje.

Marzena Kielar
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Sprawozdanie z działalności
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Sulechowie
za rok 2015
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulechowie działa
na zasadach określonych w:
1. Ustawie z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi( tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231)
(tekst ujednolicony);
oraz w podejmowanych działaniach nawiązuje w szczególności do:
1. Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
2. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
3. Rekomendacjach Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
do
realizowania
i
finansowania
gminnych
programów
profilaktyki
i rozwiązywania i problemów alkoholowych na rok 2015;
Celem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulechowie
jest przede wszystkim podejmowanie konkretnych działań na rzecz trzeźwości mieszkańców
Gminy Sulechów, zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych, ochrony
dzieci
i młodzieży oraz dorosłych przed uzależnieniem od alkoholu oraz promowanie
trzeźwego aktywnego stylu życia poprzez tworzenie systemu oddziaływań profilaktycznych i
terapeutycznych w procesie edukacyjno-wychowawczym dzieci i młodzieży.
Zdecydowanie nasze działania były ukierunkowane na zmniejszanie rozmiarów szkód
zdrowotnych i społecznych spowodowanych nadużywaniem alkoholu i zjawiskiem przemocy
w rodzinie, przerwanie procesu degradacji osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób
zagrożonych uzależnieniem poprzez organizację konkretnego systemu wsparcia i pomocy
w sytuacjach trudnych przy ścisłej współpracy z instytucjami pomocniczymi( Zespół
Interdyscyplinarny, OPS, Policja. Prokuratura).
W 2015 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działała
w takim samym składzie , jak w roku poprzednim: Przewodnicząca: Ewa Szponar- pedagog
ZS w Sulechowie, kurator społeczny SR w Świebodzinie- Wydział Rodzinny i Nieletnich, Zca Przewodniczącej- Andrzej Banaszek- kurator zawodowy SR w Świebodzinie- Wydział
Karny, Sylwia Kuczyńska- Szpak- funkcjonariusz Komisariatu Policji w Sulechowie, Aneta
Szustak- pracownik socjalny OPS w Sulechowie, kurator społeczny- wydział karny SR
w Świebodzinie, Małgorzata Świgoń- Prządka- kurator zawodowy- Wydział Rodzinny
i Nieletnich SR w Świebodzinie.
W 2015 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Sulechowie odbyła 12 posiedzeń głównych podczas których dokonywano diagnozy
i analizy problemów alkoholowych dotyczących mieszkańców naszej Gminy. Planowano co
miesięcznie harmonogram działań.

Opracowywano również strategie pomocy i przeciwdziałania dalszym patologiom
społecznym.
Podczas 36 spotkań zespołu motywującego łącznie na posiedzenia zaproszono 650
osób. W stosunku do w/w osób prowadzone były rozmowy o charakterze motywującodiagnostycznym. Oferowano szeroki wachlarz pomocy i wsparcia, pouczano o
konsekwencjach niewywiązywania się z zobowiązań nałożonych przez sąd.
Osoby te były kierowane do stosownych placówek lecznictwa i terapii, na spotkania
indywidualne i grupowe z terapeutą, spotkania grup samopomocowych i innych instytucji
wspierających rodzinę w sposób bezpośredni i pośredni.
Zdecydowana osób zaproszonych skorzystała z oferty specjalistów współpracujących
z GKRPA. Rozmowy motywujące w przeważającej części okazały się skuteczne i spełniły
swoje zadania- osoby zgłosiły się dobrowolnie na spotkania z terapeutą oraz w placówkach
lecznictwa odwykowego.
Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w każdy
piątek pełnili dla mieszkańców gminy dyżury, podczas których udzielali informacji
profilaktycznych , proponowali strategie pomocy i rozwiązywania problemów w zakresie
uzależnień oraz przemocy w rodzinie. Na dyżury zapraszani byli również klienci oraz
członkowie ich rodzin objętych zasięgiem działań GKRPA. Łącznie zaproszono 409 osób.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaopiniowała łącznie 54
wniosków o podjęcie leczenia odwykowego na podstawie prowadzonego postępowania
wyjaśniającego.
Wnioski kierowane były również w oparciu o sugestie i prośby instytucji
współpracujących w zakresie profilaktyki uzależnień i zagrożeń patologią społeczną:
- 21 wniosków wpłynęło z Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie oraz 5
z Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy;
- 4 wnioski wpłynęły z Sądu Rejonowego w Świebodzinie;
- 1wniosek z Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie
- 23 wnioski o wszczęcie postępowania wyjaśniającego pochodziło od osób
prywatnych;
Do Sądu Rejonowego w Świebodzinie wpłynęło łącznie 17 wniosków o zastosowanie
leczenia odwykowego na podstawie otrzymanych opinii biegłych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowała do Sądu
Rejonowego w Świebodzinie łącznie 11 wniosków o przebadanie osób wskazanych przez
biegłych sądowych oraz na podstawie ich opinii do podjęcia zobowiązania do leczenia
odwykowego.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowała do
Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie 3 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa w związku z nadużywaniem alkoholu i stosowaniem przemocy.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaopiniowała
pozytywnie 54 postanowień dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Przeprowadziła 10 kontroli sklepów pod kątem legalności i koncesji sprzedaży
alkoholu, kontroli wiarygodności składanych przez przedsiębiorcę oświadczeń o wysokości
obrotu napojami alkoholowymi, przestrzegania na terenie punktu przepisów o dozwolonych
formach reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz kontroli źródła pochodzenia
alkoholu.

Mając na uwadze ważność podejmowania zróżnicowanych działań profilaktycznych
podjęliśmy szereg czynności zmierzających do promowania zdrowego stylu życia i zachowań
akceptowanych społecznie.
Podjęliśmy współpracę z instytucjami mającymi bezpośredni bądź pośredni wpływ na
kształtowanie profilaktyki lokalnej oraz zapobiegania patologiom społecznym, takimi jak:
Ośrodek Pomocy Społecznej, Komisariat Policji, Sąd Rejonowy w Świebodzinie- kuratorzy
sądowi, pedagodzy z poszczególnych placówek oświatowych.

Ewa Szponar

