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Sprawozdanie za okres I –XII 2015 r. 

z realizacji: 

 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii 

 MMiieejjsskkiieeggoo  PPrrooggrraammuu  PPrrzzeecciiwwddzziiaałłaanniiaa  PPrrzzeemmooccyy  ii  OOcchhrroonnyy  OOffiiaarr  PPrrzzeemmooccyy  ww  RRooddzziinniiee 

 

Zadanie I 

POMOC PSYCHOLOGICZNA, TERAPIA, PORADNICTWO 
 

1.  Działania Punktu Konsultacyjnego (alkohol i narkomania)  

W Punkcie Konsultacyjnym prowadzone jest poradnictwo w sprawach związanych z  uzależnieniem 

i współuzależnieniem, przemocą w rodzinie, sięganiem po środki psychoaktywne przez młodzież oraz 

spotkania mające na celu motywowanie do leczenia uzależnień. Ponadto w Punkcie można otrzymać 

pomoc psychologiczną w sytuacji problemów rodzinnych, małżeńskich, kłopotów wychowawczych 

z dziećmi, kryzysów, spraw trudnych. Udzielana jest też informacja, dotycząca instytucji 

prowadzących terapię uzależnienia i współuzależnienia. 

Konsultanci: 3 psychologów (2 w sprawach dzieci i młodzieży, 1 w sprawach młodzieży i dorosłych), 

2 terapeutów uzależnień,  oraz radca prawny.  

Dane za okres I - XII 2015 r.: 

 zgłosiło się 415 osób, przeprowadzono 794 spotkania - porady, konsultacje, terapia 

indywidualna, motywowanie do leczenia, krótka interwencja profilaktyczna. 

 43 osobom udzielono porad prawnych.  

W Punkcie Konsultacyjnym funkcjonuje również Telefon Zaufania dla osób z problemem uzależnień 

i ich rodzin, osób w kryzysie.  

Raz w miesiącu prowadzona była superwizja prac zespołu konsultacyjnego i MKRPA w Ośrodku 

Psychoedukacji. 

 
 

2. Działania Grupowe 

 Grupa terapeutyczna dla Dorosłych Dzieci Alkoholików –psychoterapia dla osób, które 

borykają się z problemami w obecnym życiu, a źródłem tych problemów są doświadczenia z 

dzieciństwa. Grupa została utworzona w listopadzie 2014 r., składała się z 6-7 kobiet. 

Spotkania odbywały się raz w tygodniu, od stycznia do czerwca 2015 r. 

 Warsztaty wychowawcze "Szkoła Dla Rodziców" - Program realizowany był w oparciu o 

program: "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?"  

Kontynuacja z roku 2014, w 2015 r. odbyło się jedno spotkanie, na którym zakończono 

i podsumowano warsztaty. Zajęcia odbyły się w sobotę -5 godzin. Uczestniczyło 5 osób. 
 

 

3.   Wsparcie grup samopomocowych AA, Al – Anon 

 Od stycznia do grudnia 2015 r. 3 razy w tygodniu spotykała się w Ośrodku grupa AA Anna.  
 

Zestawienie finansowe z realizacji Zadania nr 1 
dział rozdział § pozycja Nazwa pozycji wydatku Wydatki na 31.12.15 

851 85153 
4170  Wynagrodzenia bezosobowe 8 760,00 

4300  Zakup usług – wynagrodzenia psychologów 15 900,00 

851 85154 

4170  Wynagrodzenia bezosobowe 36 100,00 

4210  Zakup materiałów 4 509,77 

4300  Zakup usług – wynagrodzenia psychologów 28 535,99 

4360  Telefon zaufania 295,20 
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Zadanie II  

 DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W OŚRODKU 
 

1. Warsztaty młodzieżowe  

Oferta zajęć profilaktycznych: 

 

Zajęcia dla uczniów klas II – VI szkół podstawowych:  

1. „Agresja w nas i wokół nas” – 2 godzinne zajęcia dotyczące przemocy rówieśniczej, kształtowania 

umiejętności radzenia sobie ze złością, podstaw zachowań asertywnych. Poznanie i zrozumienie 

mechanizmów odpowiedzialnych za trudności w kontrolowaniu impulsów. W zajęciach 

uczestniczyło łącznie ok. 30 dzieci. (1 spotkanie) 

2. „Wierzę w siebie”- 2 godzinne zajęcia dotyczące samooceny, określenia swoich zalet i wad, 

pozytywnego wykorzystania ich w życiu. W zajęciach uczestniczyło łącznie ok. 28 dzieci.(2 

spotkania) 

3. „Szacunek i relacje rówieśnicze” – warsztaty dotyczące poprawnych norm społecznych, 

szacunku oraz tolerancji. W zajęciach łącznie uczestniczyło 87 osób. (4 spotkania) 

4. Cyberprzemoc- 2 godzinne zajęcia warsztatowe mające na celu przeciwdziałanie zachowaniom           

ryzykownym (uzależnienie od komputera, przemoc w internecie). W zajęciach uczestniczyło 30 

osób.  

5. „Poznajmy się lepiej” zajęcia profilaktyczno – wychowawcze integrujące grupę poprzez zabawowe 

formy poznania się. Ponadto zapoznanie się z działalnością Ośrodka oraz  

z organizacją zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. W zajęciach uczestniczyło ok. 100 

osób. 

6.   Zajęcia profilaktyczne z zakresu Bezpieczeństwa – 45-minutowe zajęcia, których ogólnym 

celem było zwiększenie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza nią, tworzenie warunków 

do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu, bezpieczeństwu dzieci na drodze i w szkole, 

przedstawienie zasad bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz uświadomienie dzieciom 

sytuacji i zachowań zagrażających ich zdrowiu i życiu. W zajęciach uczestniczyło łącznie ok. 25 

klas w trzech szkołach podstawowych /około 500 uczniów/ 

 

Zajęcia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: 

1. „Szacunek i relacje rówieśnicze” – warsztaty dotyczące poprawnych norm społecznych, 

szacunku oraz tolerancji. W zajęciach łącznie uczestniczyło 50 osób. (2 spotkania) 

2. „Poznajmy się lepiej” zajęcia profilaktyczno – wychowawcze integrujące grupę poprzez 

zabawowe formy poznania się. Ponadto zapoznanie się z działalnością Ośrodka oraz  

z organizacją zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. W zajęciach uczestniczyło łącznie 147 

osób. 

3. „Budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich”- Zajęcia mające na celu odkrywanie własnej 

tożsamości, indywidualności; nauka wyrażania własnych emocji; podnoszenie poczucia własnej 

wartości; poznanie siebie; swoich potrzeb; sposoby rozładowywania napięć. Uczestniczyło 197 

osób.  

4. „Trening umiejętności radzenia sobie z gniewem i agresją” - zajęcia mające na celu ćwiczenie 

umiejętności rozpoznawania i stopniowania gniewu; znajdowanie i stosowanie zachowań 

alternatywnych; ocenianie korzyści czy strat płynących z konkretnych zachowań; uczenie metod 

redukujących gniewu, dostarczanie wiedzy na temat, w jaki sposób błędne przypisywanie innym 

pewnych intencji, rodzi gniew i agresję; poznanie, w jaki sposób myślenie o konsekwencjach 

działań może być pomocne w unikaniu szkolnych konfliktów. Uczestniczyło 275 osób. 

5. „Uzależnienia” Hazard- 2 godzinne zajęcia warsztatowe mające na celu dostarczanie wiedzy i 

informacji na temat mechanizmów uzależnienia; konfrontowanie młodzieży z ich wyobrażeniami, 
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mitami na temat uzależnienia; dostarczenie  informacji gdzie szukać pomocy. Uczestniczyło 240 

osób. (3 spotkania)  

6. „Uzależnienia” Dopalacze - 2 godzinne zajęcia warsztatowe mające na celu dostarczanie wiedzy i 

informacji na temat mechanizmów uzależnienia; konfrontowanie młodzieży z ich wyobrażeniami, 

mitami na temat uzależnienia; dostarczenie  informacji gdzie szukać pomocy. Uczestniczyło 80 

osób.  

7. „Uzależnienia” Profilaktyka Uzależnień - 2 godzinne zajęcia warsztatowe mające na celu 

dostarczanie wiedzy i informacji na temat mechanizmów uzależnienia; konfrontowanie młodzieży 

z ich wyobrażeniami, mitami na temat uzależnienia; dostarczenie  informacji gdzie szukać 

pomocy. Uczestniczyło 75 osób.  

8. Cyberprzemoc- 2 godzinne zajęcia warsztatowe mające na celu przeciwdziałanie zachowaniom           

ryzykownym (uzależnienie od komputera, przemoc w internecie). W zajęciach uczestniczyły 222 

osoby. 

9. Akcja "Krzyś" zajęcia warsztatowe mające na celu przedstawienie młodym ludziom 

mechanizmów wpływających na człowieka po spożyciu środków psychoaktywnych, zagrożeń i 

konsekwencji płynących z prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem środków 

psychoaktywnych. W zajęciach uczestniczyło około 50 osób. (2 spotkania) 

  

 

2. Centrum Zajęć Pozaszkolnych „Junior”  

 

Klub Aktywności „Junior” 

Celem działalności Klubu Aktywności „Junior” jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, 

rozwijanie indywidualnych zainteresowań, nauka uniwersalnych umiejętności społecznych 

(współpraca w grupie, radzenie sobie w sytuacjach trudnych). Istotnym zadaniem klubu jest pomoc w 

nauce, przezwyciężanie trudności szkolnych i rozwijanie samodzielnej pracy. Duże walory 

wychowawcze mają wspólne zajęcia rekreacyjno – sportowe, integracyjne i prace plastyczne. 

Zaspokajają one podstawowe potrzeby dzieci, w szczególności potrzebę bezpieczeństwa 

i przynależności do grupy, rozwijają zainteresowania. 

Czas pracy Klubu: poniedziałek – piątek w godzinach 13
00

 – 17
00

  

Przeprowadzone zajęcia:  

-  „Odkrywamy się poprzez zabawę”- zajęcia integracyjne  (poniedziałki) 

-  „Sport – uśmiech i zdrowie” zajęcia rekreacyjno – sportowe (wtorki) 

-  „Akademia twórczego myślenia” – Quizy, konkursy, zabawy integracyjne (środy) 

-  „ Zajęcia aktywności twórczej” – zajęcia plastyczne (czwartki) 

-  „Gry i zabawy w grupie”- zajęcia rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową (piątki) 

Od 13
00

 – 15
00

 dzieci mogą skorzystać z pomocy wychowawcy przy odrabianiu lekcji.  

 

Pedagodzy: Ewa Motylińska, Katarzyna Stempowska, Aleksandra Szulc, Katarzyna Pisarska. 

Ilość dzieci uczestniczących we wszystkich zajęciach – od 5 do 28 uczestników. 

 

Inne zajęcia zorganizowane: 

- „Zimowisko 2015 ” – Dzieci podczas ferii zimowych aktywnie spędzały czas na zajęciach 

sportowych w Hali Widowiskowo- Sportowej, warsztatach w ICK: zajęcia cyrkowe i zajęcia 

plastyczne (malarstwo, qulling, kartki okolicznościowe), a także wzięły udział w spektaklu teatralnym 

pt. „Czerwony Kapturek” oraz sensie filmowym pt. „Pszczółka Maja”. Odbyła się również zabawa 

karnawałowa oraz wycieczka do miejscowości Gardzień.  

Termin: 26.01.2015 - 06.02.2015 w godz. 9
00

 – 15
00

. Dzieci miały zapewnione II śniadanie w postaci 

kanapki i ciepłej herbaty. Ilość dzieci uczestniczących w zajęciach profilaktyczno-wychowawczych 

podczas ferii zimowych – 20  
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- Realizacja programu „Zdrowe piątki” 

Realizowany od 02.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w Klubie Aktywności „Junior” i skierowany jest do 

wszystkich jego uczestników. W każdy piątek prowadzone są zajęcia dotyczące zdrowego 

odżywiania oraz znaczenia owoców, warzyw oraz nabiału w posiłkach. Na w/w zajęciach uczestnicy 

zajęć konsumują też zdrowe przekąski, np. jabłko, banan, jogurty, soki owocowe itp. Program ma na 

celu podniesienie świadomości dzieci w zakresie zdrowego odżywiania, ukształtowanie u dzieci 

nawyków częstego spożywania owoców i warzyw. Ilość dzieci uczestniczących w zajęciach – od 10 

do 25. 

 

- Realizacja zajęć letnich – w okresie wakacji zorganizowane były dwa turnusy zajęć dla dzieci, które 

aktywnie spędzały czas na zajęciach sportowych na Orliku, wystawie filatelistycznej w Hali 

Widowiskowo-Sportowej, uczęszczały na plażę miejską, gdzie wychowawcy organizowali m.in. 

konkursy na budowle z piasku oraz bawiły się w podchody na Kamionce. Odbyły się również dwie 

wycieczki do Karnit i Napromka.    

Termin: I turnus: 29.06-10.07.2015 r.; II turnus: 13.07-24.07.2015 r. w godz. 9
00

 – 15
00

.  

Dzieci miały zapewnione II śniadanie w postaci kanapki. Ilość dzieci uczestniczących w zajęciach 

profilaktyczno-wychowawczych podczas wakacji letnich – 33  

 

 

Inne zajęcia zorganizowane: 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 

- Co środę  odbywały się czterogodzinne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Każde dziecko 

pracowało indywidualnie z prowadzącym. Zajęcia odbywały się od 01.04.2015 r. – 31.12.2015 r. 

 

Klub Młodzieżowy  

Termin realizacji zajęć: styczeń – grudzień 2015 r. 

Ilość uczestników: 20 osób 

Wiek uczestników : 12- 18 lat. 

Realizacja zajęć: w poniedziałki 16
00 

– 18
00

 (Aleksandra Szulc) 

    we wtorki godz.17
00

 - 19
00

 (Katarzyna Stempowska) 

    w środy 16
00

 – 18
00

  (Aleksandra Szulc, Martyna Kalicka) 

    w czwartki 17
00

 – 19
00

  (Ewa Motylińska) 

 

        

Celem realizowanych zajęć była profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży (uzależnienia od 

substancji psychoaktywnych, wagary, przemoc) poprzez proponowanie aktywnych form spędzania 

czasu wolnego, promocję zdrowego stylu życia wolnego od nałogów, rozwój zainteresowań, naukę 

radzenie sobie ze stresem, efektywną współpracę w grupie, poznawanie własnych możliwości 

i umiejętności, świadome planowanie dalszej drogi edukacyjnej, zawodowej. Pomoc, integracja 

i aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

Tematy zajęć: 

Spotkanie organizacyjne, zajęcia integracyjne, przyjaźń w życiu człowieka, trudne sytuacje w życiu 

człowieka, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, mój zawód przyszłości, zarządzanie czasem, 

substancje psychoaktywne i ich działanie, czym jest wolontariat?, starość w oczach młodzieży, zajęcia 

profilaktyczne z wykorzystaniem filmu „pif-paf”, gry i zabawy zespołowe, turnieje sportowe, sposoby 

rozwiązywania konfliktów, mocne strony każdego człowieka, szacunek do siebie i innych, normy 

i zasady życia w grupie, okazywanie uczuć i emocji, zajęcia profilaktyczne, zajęcia nt. komunikacji 

interpersonalnej, bezpieczne wakacje, zajęcia plastyczne, kim jestem, kim chciałbym być, w czym 
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jestem najlepszy, konsekwencje podejmowanych decyzji, refleksje nad ważnymi wartościami w życiu 

młodych ludzi, gry i zabawy słowne, zajęcia profilaktyczne „alkohol a kierowca”, spotkanie 

z zawodem – policjant - dzielnicowy, „nocka”- zajęcia warsztatowe nocne w Ośrodku, zajęcia na 

temat zdrowego odżywiania, skutecznej organizacji czasu wolnego, spotkanie wigilijne.  

 

Podczas zajęć, oprócz spotkań grupowych, młodzież grała w gry zarówno planszowe, stołowe czy 

sportowe, których celem było kształtowanie zdrowej rywalizacji i zasad gry fair play.  Młodzież 

oglądała również filmy, które podejmowały tematy związane z zachowaniami ryzykownymi. Każda 

projekcja filmu była zakończona dyskusją. Młodzież miała również okazję spotkać się z osobami 

poszkodowanymi przez III Rzeszę i miała okazję wysłuchać historii byłych więźniów obozów 

koncentracyjnych.  

 

Klub Mam 

Termin realizacji zajęć: styczeń – grudzień 2015 r. 

Ilość uczestników: 15 dzieci i rodzice 

Wiek osób uczestniczących w zajęciach: 1- 5 lat. 

Realizacja zajęć: wtorek 17
00 

– 19
00

 (Anna Pogodowska – z Klubu Mam) 

 

Zajęcia profilaktyczno – integracyjne opierające się głównie na grach, zabawach i zajęciach 

ruchowych dla małych dzieci. Zajęcia miały na celu zaktywizowanie ruchowe dzieci i rodziców, 

zwiększenie rodzicielskiej bliskości i zaangażowania w rozwój dziecka poprzez wspólną zabawę.  

 

 

3. Programy młodzieżowe, wolontariat  

 

Wolontariat 
 

 

1. Młodzież angażuje się w zajęcia w Klubie Aktywności „JUNIOR” oraz w Klubie Młodzieżowym. 

Pod opieką kadry pedagogicznej pomagają w odrabianiu lekcji i organizowaniu zajęć dla 

podopiecznych Ośrodka. 

2. Prowadzenie Pogotowia Edukacyjnego dla dzieci i młodzieży z iławskich szkół. Dzięki temu 

młodzież może bezpłatnie korzystać z pomocy w nauce, między innymi z takich przedmiotów jak: 

matematyka, język angielski. Korepetycje są udzielane wolontarystycznie przez dyplomowanych 

nauczycieli oraz studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych (w okresie styczeń – czerwiec 

2015 r.).   

3. Prowadzenie przez dorosłego wolontariusza zajęć dla młodzieży w Klubie Młodzieżowym  

4. Pomoc wolontariuszy osobie niepełnosprawnej - odwiedziny podopiecznych w domu,  spacery, 

towarzyszenie. 

5. Pomoc wolontariuszy w organizacji i prowadzeniu zajęć profilaktyczno-wychowawczych podczas 

ferii zimowych, zajęć letnich w wakacje oraz wyjazdu na kolonie letnie. 

6. Włączenie się wolontariuszy w organizację Wojewódzkiej Konferencji nt. „Przemoc w rodzinie – 

jak przeciwdziałać?” organizowanej przez Stowarzyszenie „Przystań” w partnerstwie z Urzędem 

Miasta Iława. 

7.  Współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wolontariusze 

dostarczyli listy do sprzedawców wraz z zaproszeniem na szkolenie dotyczące sprzedaży napojów 

alkoholowych nieletnim. Docelowo materiały trafiły do ok 100 punktów sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych. 

 

Ilość wolontariuszy w okresie 02.01.2015 – 31.12.2015: 17 osób w wieku 16 – 74 lata. 
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Zestawienie finansowe z realizacji Zadania nr 2 
dział rozdział § pozycja Nazwa pozycji wydatku Wydatki na 31.12.15 

851 85153 4170  Wynagrodzenia bezosobowe - pracowników 11 129,42 

 4120  Składki – Fundusz Pracy 272,68 

4110  Składki – ubezpieczenia społeczne 1 913,13 

4210  Zakupy materiałów 1 046,00 

851 85154 4010  Wynagrodzenia bezosobowe - pracowników 20 925,72 

4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 987,58 

4110  Składki – ubezpieczenia społeczne 10 240,27 

 4120  Składki – Fundusz Pracy 1 393,09 

4170  Wynagrodzenia bezosobowe 48 161,61 

4210  Zakupy materiałów 4 629,24 

4220  Zakup środków żywności 404,14 

4300  Zakup usług – wynagrodzenia  4 194,23 

4430  Opłaty i ubezpieczenia 141,73 

4440  Odpisy na ZFŚS 1 100,00 
 

 

Zadanie III 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W INNYCH PLACÓWKACH 

 

1.  Profilaktyka zachowań ryzykownych realizowana przez organizacje pozarządowe: 

 

W drodze konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego, który obejmował zorganizowanie dzieciom 

i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka dodatkowych możliwości aktywnego spędzania czasu 

wolnego, rozwoju zainteresowań, a przede wszystkim nauki uniwersalnych umiejętności społecznych 

i przeciwdziałanie sięganiu po środki psychoaktywne wyłoniono następujące stowarzyszenia: 

 

  a)  Zajęcia letnie profilaktyczno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży. 

 1.  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - "Zajęcia letnie profilaktyczno - wychowawcze dla dzieci z 

terenu miasta Iławy" - dotacja 4 000,00 zł; 

  2.  Stowarzyszenie Szkoły Pływania Orka - "Zajęcia letnie profilaktyczno - wychowawcze z 

elementami sportów wodnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Iławy w zakresie 

pływania" - dotacja 4 000,00 zł; 

  3.  Stowarzyszenie Sportów Wodnych - "Zajęcia profilaktyczno - wychowawcze z elementami 

sportów wodnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Iławy w zakresie żeglarstwa i 

kajakarstwa" - dotacja 4 000,00 zł; 

b)  Zajęcia pozalekcyjne o charakterze profilaktyczno - wychowawczym dla dzieci i młodzieży. 

1.  Stowarzyszenie Szkoły Pływania Orka - „Zajęcia profilaktyczno –wychowawcze dla dzieci i 

młodzieży – nauka i doskonalenie pływania” - dotacja: 4 000,00 zł; 

2.  Iławskie Towarzystwo Rekreacyjne – „Zajęcia pozalekcyjne o charakterze profilaktyczno-

wychowawczym dla dzieci i młodzieży – w zakresie sportów walki” – dotacja: 2 400.00 zł; 

3.  Iławskie Towarzystwo Rekreacyjne – „Zajęcia pozalekcyjne o charakterze profilaktyczno-

wychowawczym dla dzieci i młodzieży – w zakresie piłki nożnej” – dotacja: 4 500,00 zł. 
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c)     Działania psychoedukacyjne i profilaktyczne dla dorosłych. 

 1. Stowarzyszenie Abstynentów Regionu Iławskiego - "Działania profilaktyczno - 

wychowawcze dla dorosłych 0 działania na rzecz podniesienia świadomości społeczności 

lokalnej w zakresie ruchów trzeźwościowych i zdrowego stylu życia bez środków 

psychoaktywnych" - dotacja 6 000,00 zł. 

 

2.Dofinansowanie zadań profilaktyczno - wychowawczych w „Mopsiku”: 

 Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z rodzin niewydolnych 

wychowawczo (zajęcia w Mopsiku); Zajęcia realizowane w wymiarze 48 godzin w okresie: IV 

– XII. W zajęciach uczestniczyło miesięcznie: 7-9 dzieci; 

 Dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach profilaktycznych w Mopsiku – zadanie 

realizowane i rozliczane przez MOPS; 

 Zakup art. spożywczych i papierniczych na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Mopsik; 

 Usługa: Warsztaty kompetencji społecznych za pomocą aktywnych form edukacyjnych 

podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży ze Świetlicy Środowiskowej Mopsik: 47 dzieci; 

 Zajęcia profilaktyczno - wychowawcze z robotyki w dniu 16.06.2015 r. - 22 dzieci 

 Zakup artykułów spożywczych w ramach organizacji Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny 

w świetlicy środowiskowej MOPSIK w dniu 02.06.2015 r.; 

 W ramach umowy zlecenia zatrudnienie psychologa świadczącego usługi w zakresie 

diagnozowania psychologicznego dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach Świetlicy 

Środowiskowej w MOPSIE-u i MKIS-ie przy MOPS – w wymiarze 48 h. 

Pomocą objęto ok. 110 osób (w tym 82 dzieci). Prowadzono zarówno zajęcia grupowe jak 

również porady indywidualne. 

 Usługa: zakup biletów wstępu do Miastecka Kowbojskiego Kansas City podczas wyjazdu 

integracyjnego w ramach zajęć w świetlicy środowiskowej w dniu 26.08.2015 r. – 41 dzieci. 

 Zakup obuwia sportowego dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach świetlicy 

środowiskowej MOPSIK – 62 dzieci. 

 

 

3.  Klub Harcerski - Zajęcia profilaktyczno – wychowawcze prowadzone metodą harcerską 

skierowane do dzieci i młodzieży z hufca ZHP Iława. 

Okres: I-XII.2015 r. 

Działania: 

1) udział w 25 Finale WOŚP – kwestowanie, 

2)  spotkanie z policjantem – bezpieczeństwo w czasie zbiórek publicznych, 

3)  Festiwal Piosenki Harcerskiej „Za jeden uśmiech” w Lubawie, 

4)  gra terenowa: poznawanie zabytków Lubawy, 

5)  wizyta z OSP Lubawa: pokaz sprzętu ratowniczego, 

6)  warsztaty pierwszej pomocy, 

7)  biwak z okazji Dnia Myśli Braterskiej w Zespole Szkół Bohaterów Września 1939 Roku w 

Iławie, 

8)  wędrówka piesza nad Jeziorem Slim, ognisko, 

9)  sprzątanie lasu, 

10)  Msza Święta z okazji Myśli Braterskiej i patrona harcerstwa bł. Phm. Stefana Wincentego 

Frelichowskiego, 

11)  zbiórki o tematyce średniowiecznej (realizacja zadań grunwaldzkich), 

12)  Biwak „100 + umiejętności” w Lubawie (warsztaty kulinarne, survivalowe, fotograficzne), 

13)  akcja sadzenia i sprzątania lasu w okolicach ścieżki dydaktycznej Jeziora Slim, 
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14) spotkania z kombatantami Szarych Szeregów z Warszawy w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Iławie, 

15)  pełnienie warty przy Grobie Pańskim i udział w Drodze Krzyżowej w kilku parafiach w 

Iławie, 

16) wyprawa do Ostródy „Poszukiwanie Świętego Jerzego” – poznawanie zabytków i 

ciekawych miejsc w Ostródzie, 

17)  udział w akcji „Czyste jeziora i rzeki”, 

18)  spotkanie z pedagogiem – postawy asertywne, 

19)  festyn z okazji „Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej”, 

20)  obchody Święta Konstytucji 3 Maja, 

21)  apel z okazji Dnia Zwycięstwa, 

22)  zajęcia integracyjne w Europejskim Festynie Rodzinnym przy Gimnazjum Samorządowym 

Nr 1 w Iławie, 

23)  Rajd Harcerski „Desant VIII” w Zespole Szkół w Kisielicach, 

24)  udział w Happeningu Antynikotynowym przed Urzędem Miasta w Iławie i przemarsz z 

hasłami i plakatami antynikotynowymi na Starym Mieście, 

25)  udział w „marszu dla życia i rodziny”, 

26) udział w Festiwalu Piosenki Zuchowej i Turystycznej w Zespole Placówek Szkolno-

Wychowawczych w Iławie – integracja z młodzieżą niepełnosprawną, 

27)  zakończenie Roku Harcerskiego – Rajd „ADVENTURE – woda i przygoda 2015”, 

28) spotkanie z kombatantami, więźniarkami obozu w Potulicach oraz z kombatantami z 

Czech, 

29) spotkanie założycielskie Rady Przyjaciół Harcerstwa i spotkanie z rodzicami dotyczące 

wyjazdu na Zlot Grunwaldzki, 

30) udział w Festiwalu Piosenki Zuchowej i Turystycznej w Zespole Placówek Szkolno-

Wychowawczych w Iławie – integracja z młodzieżą niepełnosprawną, 

31)  zakończenie Roku Harcerskiego – Rajd „ADVENTURE – woda i przygoda 2015”, 

32)  spotkania z kombatantami, więźniarkami obozu w Potulicach oraz z kombatantami z 

Czech, 

33)  spotkanie założycielskie Rady Przyjaciół Harcerstwa i spotkanie z rodzicami dotyczące 

wyjazdu na Zlot Grunwaldzki, 

34)  Ogólnopolski Zlot Grunwaldzki – Przygotowanie Gniazda Warmińsko-Mazurskiego, 

35)  zorganizowanie gry terenowej dla wędrowników (wiek 15-21) w lesie nad Jeziorem Slim, 

36)  przygotowanie do Pikniku Harcerskiego: zebrania Kadry i Rady Przyjaciół Harcerstwa 

Hufca ZHP Iława z rodzicami w Lubawie i w Kisielicach, 

37)  uczczenie 76 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej – udział w Apelu Poległych na 

cmentarzu, 

38)  udział w obstawie trasy V Iławskiego Półmaratonu (udział w szkoleniu prowadzonym 

przez Policję na temat zasad bezpieczeństwa podczas imprezy), 

39)  Akcja „Podziel się posiłkiem” – wolontariat, zbiórka żywności w marketach, 

40)  przygotowanie do harcerskiego startu 2015, 

41)  Kuźnica dla harcerzy starszych i wędrowników na temat zagrożeń wynikających z 

używania przez młodzież środków zmieniających świadomość, 

42)  uroczyste ognisko – Rozpalenie „Grunwaldzkich Ogni”, 

43)  Harcerski Start: biwak i piknik „W drodze po sztandar”, 

44)  akcje naborowe w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i szkołach średnich, 

45)  zbiórki w drużynach na temat szkodliwego wpływu alkoholu na zdrowie i życie człowieka, 

46)  udział w akcji „Znicz”, służba wędrowników przy cmentarzach, 

47)  uczczenie Święta Niepodległości. Udział w obchodach Święta Niepodległości na Mszy 

Św. Za Ojczyznę, 

48)  wyjazd na rajd „Weselny klimat” do Działdowa, 
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49)  udział w Świątecznej Zbiórce Żywności „Podziel się posiłkiem” – udział jako 

wolontariusze, pełnienie dyżurów w markecie, współpraca z TPD i PCPR, 

50)  wyjazd gromad zuchowych do Olsztyńskiego Teatru Lalek na spektakl „Szałaputki” 

(edukacja kulturalna zuchów), 

51)  zbiórka żywności w Lubawie dla domu MARKOT w Marwałdzie – pomoc ludziom 

uzależnionym od narkotyków, 

52)  zbiórka żywności w Kisielicach dla Domu Dziecka – pomoc dzieciom także z rodzin 

patologicznych, 

53)  przedświąteczna zbiórka żywności w Iławie, współpraca z TPD i PCPR, 

54)  pozyskiwanie funduszy na Harcerską Akcję Letnią – pomoc przy pakowaniu zakupów w 

markecie, 

55)  udział w akcji „Betlejemskie Światło Pokoju”. 

 

Spotkania harcerzy odbywają się systematycznie, co tydzień. 

 Poniedziałek – zbiórki zastępów drużyny „Piorun” –  harcówka  

 Poniedziałek – zbiórka drużyny „Burza” – SSP nr 3 

 Wtorek – zbiórka gromady zuchowej „Leśna Gromada” – SSP nr 3 

 Środa – zbiórka drużyny „Piorun” – harcówka 

 Czwartek – zbiórka drużyny harcerskiej „Żywioły” – Klub „Polanka” lub harcówka 

 Piątek –  zbiórka gromady zuchowej „Niedźwiedzia Gromada” –  SSP nr 2 

 Piątek – Zbiórka Drużyny Wodnej „Łatwopalni” – ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie, 

harcówka (w sezonie letnim w przystani Eko-Marina) 

 Sobota – zbiórki drużyn wędrowniczych „Kruk” i „Flakara” –  harcówka 

Liczba dzieci i młodzieży biorących udział w działaniach: 150 osób.   

 

4. Inne działania 

 Przygotowanie Raportu z badań: „Rozpowszechnienie używania substancji psychoaktywnych 

oraz innych zachowań ryzykownych wśród uczniów iławskich gimnazjów 2014/2015”  

 Przygotowanie warsztatów teatralnych dla młodzieży na kanwie sztuki „Pamiętnik 

narkomanki” w Gimnazjum Samorządowym Nr 2 w Iławie; 

 Prowadzenie zajęć pozaszkolnych o charakterze sportowym dla dzieci w wieku 6-12 lat 

z iławskich szkół podstawowych z grup podwyższonego ryzyka w zakresie piłki nożnej. 

2 godziny/ tygodniowo  

 (Trener: Andrzej Bedra, Orlik na ul. Lubawskiej, zrealizowano: 44 godziny, średnia ilość osób 

na zajęciach: 10); 

 Współpraca z Iławskim Towarzystwem Wędkarskim przy organizacji Dnia Dziecka 

31.05.2015 r.; 

 Cykl bajek dla dzieci „Kultowe Bajki w Iławie” – bajki bez przemocy. Działania parorodzinne 

o charakterze profilaktyczno – wychowawczym. Bajki wyświetlane są w każdą 3 niedzielę        

m-ca o 13:00 Ok. 100 - 150 osób na każdym seansie; 

 Organizacja warsztatów przez Iławskie Centrum Kultury na temat profilaktyki uzależnień w 

ramach park JAM Iława w dniu 18.07.2015 r. (ilość uczestników: 10 osób);  

 Współpraca przy realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych z następującymi podmiotami: Sąd Rejonowy w Iławie, Komenda Powiatowa 

Policji w Iławie, Szkoły iławskie, Iławskie Centrum Kultury, Iławskie Centrum Sportu, 

Turystyki i Rekreacji, Straż Miejska w Iławie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Organizacje Pozarządowe z terenu miasta Iławy;, 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Iławie, Oddział Leczenia Uzależnień w Iławie, Poradnia 

Leczenia Uzależnień  w Iławie, Fundacja „Dzieci Niczyje” w Warszawie, Państwowa Agencja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kluby i grupy samopomocowe – AA, Al-Anon, 

DDA. 
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Zestawienie finansowe z realizacji Zadania nr 3 
dział rozdział § pozycja Nazwa pozycji wydatku Wydatki na 31.12.15 

  4300  Zakup usług – wynagrodzenia psychologów 1 580,00 

851 85154 

4110  Składki – ubezpieczenia społeczne 0,00 

4120  Składki – Fundusz Pracy 0,00 

4170  Wynagrodzenia bezosobowe 26 790,00 

4210  Zakupy materiałów 4 990,97 

4220  Zakup środków żywności 12 051,27 

4260  Energia elektryczna, gaz ziemny, woda 2 248,92 

2360  
Profilaktyka zachowań ryzykownych realizowana 

przez organizacje pozarządowe - dotacje 
28 900,00 

4300  Zakup usług – wynagrodzenia psychologów 5 924,73 

4400  Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale 2 909,16 

 

Zadanie IV 

KOLONIE PROFILAKTYCZNE W OŚRODKU ORAZ MOPSIKU 

 I turnus odbył  się w Zawoi w okresie: 

 27.06– 06.07.2015 r. (dzieci i młodzież uczęszczające do Świetlicy Środowiskowej MOPSIK 

przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie). 

 Opiekę pełniła wykwalifikowana kadra pedagogiczna: 3 wychowawców (Michał Mazanowski, 

Anita Klejna, Marlena Szylakowska).  

  

 II turnus odbył się w Zawoi: 

27.06 – 06.07.2015 r. (dzieci uczęszczające do Klubu Aktywności „Junior”) 

Opiekę pełniła wykwalifikowana kadra pedagogiczna: 2 wychowawców (Aleksandra Szulc, 

Ewa Motylińska). 

 

 III turnus odbył się w Popowie k/Warszawy w okresie: 

 18.08-21.08.2015 r. (młodzież z Klubu Młodzieżowego) 

 Opiekę pełniła wykwalifikowana kadra pedagogiczna: 2 wychowawców (Aleksandra Szulc,                            

Katarzyn Stempowska) . 

 

W trzech turnusach udział wzięło 70 dzieci. Organizator: Biuro Turystyczno - Konferencyjne Jacek 

Trybała 34–220 Maków Podhalański, Białka 662 

 

Zestawienie finansowe z realizacji  Zadania nr 4 

 

 

 

 

 

 

dział rozdział § pozycja Nazwa pozycji wydatku Wydatki na 31.12.15  

851 85154 

4110  Składki – ubezpieczenia społeczne 0,00 

4120  Składki – Fundusz Pracy 0,00 

4170  Wynagrodzenia bezosobowe  2 250,00 

4300  Zakup usług – wynagrodzenia psychologów 67 300,00 
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Zadanie V 

SZKOLENIA I KONSULTACJE 

 

Szkolenia organizowane przez Ośrodek  

1. Spotkanie związane z organizacją XVII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w Iławie w dniu 

23 kwietnia 2015 r. z przedstawicielami iławskich szkół i instytucji wspierających rodzinę – 19 

osób uczestniczących; 

2. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii – szkolenie kierowców pt. „Alkohol a kierowca” – termin: 

25.02.-30.06.2015 r. - 30 szkoleń, 318 osób; 

3. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii – Przeprowadzenie wykładu nt. „Ciąża a alkohol” podczas 

szkolenia w dniu 19.03.2015 r.. Szkolenie organizowane przez Sanepid Iława i Urząd Miasta 

Iława – 20 osób; 

4. Szkolenie dotyczące zasad koncepcji Porozumienia bez Przemocy wg Marshalla Rosenberga - 

termin: 28.04.2015 r. - 33 osoby; 

5. Organizowanie wraz ze Stowarzyszeniem „Przystań” Wojewódzkiej Konferencji nt. „Przemoc 

w rodzinie – jak przeciwdziałać?” – termin: 14-15.05.2015 r./  1 dzień -100 osób, 2 dz.-

74osoby/; 

6. Spotkanie z delegacją z Dinan w ramach współpracy międzynarodowej w związku z realizacją 

projektu Integracja europejska realizowanego przez Stowarzyszenie „Przystań” w partnerstwie 

z Gminą Miejską Iława – termin: - 4-8.05.2015 r. - 10 osób; 

7. Organizowanie spotkania dotyczącego profilaktyki zachowań ryzykownych z udziałem 

dyrektorów placówek oświatowych, pedagogów szkolnych, psychologów oraz przedstawicieli 

instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się profilaktyką, pomocą rodzinie i 

problemami uzależnień – termin: 02.06.2015 r. – 30 osób;  

8. Szkolenie „Odpowiedzialny sprzedaż napojów alkoholowych” - termin: 30.06.2015 r. – 10 

osób; 

9. Zorganizowanie wyjazdu do Marwałdu oraz Nidzicy z udziałem delegacji francuskiej z 

Lamballe w dniu 02.07.2015 r. w ramach współpracy międzynarodowej w związku z realizacją 

projektu Dobre Przykłady realizowanego przez Stowarzyszenie „Przystań” w partnerstwie 

z Gminą Miejską Iława; 

10. Szkolenie na temat zmian w procedurze karnej dotyczącej osób pokrzywdzonych 

przestępstwem oraz procedur i pracy zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie – termin: 18.09.2015 r., 18 osób; 

11. Szkolenie dotyczące „Rozwoju dziecka i komunikacji z dziećmi w aspekcie przyjaznego 

wymiaru sprawiedliwości” – terminy: 29-30.10.2015 r., 05-06.11.2015 r., 48 osób; 

12. Szkolenie pt. „Praca z uczniem przejawiającym zaburzenia zachowania” – termin: 24.11.2015 

r., 28 osób; 

13. Szkolenie pt. „Przyjaciele Zippiego” – termin: 04-05.12.2015 r., 15 osób; 

14. „Warsztaty lalkarskie” – termin: 11-13.12.2015 r., 36 osób; 

15. „Drzwi Otwarte” w ramach Kampanii „Białej Wstążki” – termin: 05.12.2015 r. 

16. Spotkanie w ramach kampanii „Bezpieczny Senior” – termin: 16.12.2015 r., 9 osób. 

 

Udział w szkoleniach  

1. Szkolenie z zasad przeprowadzania kontroli dotacji przekazanych w trybie ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – termin: 16.02.2015 r. – 1 osoba; 

2. Udział w spotkaniu dotyczącym wsparcia młodzieży w latach 2014-2020 – czyli Europejski 

Fundusz Społeczny na rzecz młodych na rynku pracy – termin: 11.03.2015 r. – 1 osoba; 
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3. Udział w posiedzeniu Zespołu Monitorującego realizację „Wojewódzkiego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 

2011-2014” – termin: 21.04.2015 r. – 1 osoba; 

4. Spotkanie informacyjne dotyczące nowego okresu programowania 2014-2020 – termin: 

27.04.2015 r. – 1 osoba; 

5. Udział w szkoleniu nt. „Błędy, niedociągnięcia, problemy interpretacyjne oraz wyszukane 

problemy lokalne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – termin: 05.05.2015 r. – 

2 osoby; 

6. Udział w posiedzeniu Zespołu ds. monitorowania realizacji „Wojewódzkiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-

Mazurskim na lata 2012-2015” – termin: 12.05.2015 r. – 1 osoba; 

7. Szkolenie „Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku” – termin: 08.06-09.06.2015 r., 

1 osoba; 

8. Szkolenie na temat Funduszy Europejskich 2014-2020 – termin 04.08.2015 r., 1 osoba; 

9. Szkolenie z zakresu psychotraumatologii praktycznej – termin: 09.-12.2015 r., 1 osoba; 

10. Szkolenie na temat Zmian Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariackie z 

dnia 5 sierpnia 2015 r. wraz z nowymi obowiązkami gmin, miast i powiatów – termin: 

24.09.2015 r., 2 osoby; 

11. Udział w szkoleniu dla członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz przedstawicieli różnych grup zawodowych w zakresie 

rozpoznawania przemocy w rodzinie oraz strategii interwencji kryzysowej – termin: 6-

7.10.2015 r., 3 osoby; 

12. Udział w konferencji pt. „Rola władz samorządowych w kształtowaniu polityki w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych” – termin: 12.10.2015 r., 1 osoba; 

13. Kurs na temat „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – prawo i praktyka VII edycja” – 

termin: listopad 2015 r. – luty 2016 r., 2 osoby; 

14. Szkolenie na temat „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” dla 

zespołów interdyscyplinarnych – termin: 18-20.11.2015 r., 7 osób; 

15. Udział w konferencji pt. „Dziecko, jako ofiara przemocy w rodzinie”- termin: 02.12.2015 r., 1 

osoba; 

16. Przeprowadzenie szkolenia nt. profilaktyki zachowań ryzykownych dla Komendy 

Wojewódzkiej Policji – termin: 17-18.12.2015 r. 

 

Zestawienie finansowe z realizacji Zadania nr 5 
dział rozdział § pozycja Nazwa pozycji wydatku Wydatki na 31.12.15 

851 85153 4300  Zakup usług – wynagrodzenia  0,00 

851 85154 

4170  Wynagrodzenia bezosobowe 7 300,00 

4210  Zakup materiałów 27,39 

4300  Zakup usług – wynagrodzenia  13 808,52 

 

Zadanie VI 

UTRZYMANIE OŚRODKA 

Zadanie ma na celu utrzymanie sprawnego funkcjonowania pracy oraz dobrego stanu technicznego 

budynku Ośrodka Psychoedukacji. 

 

Zadania systematyczne: 

 zatrudnienie oraz nadzór nad osobą na stanowisku konserwatora budynku na okres jednego 

roku kalendarzowego. Konserwator ma zadanie opieki nad stanem technicznym budynku, 

drobnymi naprawami, otwieraniem budynku oraz dyżurami w weekendy, 
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 zlecanie oraz nadzór nad drobnymi pracami konserwatorskimi mającymi na celu utrzymanie 

ścian i sufitów (pomieszczenia oraz korytarze) w dobrym stanie technicznym i wizualnym, 

 nadzór na bieżącym utrzymaniem terenu wokół budynku Ośrodka, porządki, przycinanie 

zieleni, usuwanie drzew suchych, drobne naprawy zniszczonych elementów wyposażenia, 

malowanie elementów wyposażenia boiska i placu zabaw, 

 nadzór nad osobami odbywającym staż w ramach zadań konserwatora budynku, 

 koordynacja pracy dla firmy zewnętrznej, która wykonuje usługę sprzątania pomieszczeń 

oraz utrzymania terenu wokół budynku w czystości,  

 systematyczne prowadzenie książki obiektu, przeprowadzanie okresowych przeglądów 

budynku, przeprowadzanie okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu technicznego, 

przedłużanie umów z firmami prowadzącymi monitoring przeciw-włamaniowy oraz 

konserwację systemu P-Poż, 

 realizacja zakupu materiałów biurowych i papierniczych w ramach przeprowadzonego 

postępowania z zamówień publicznych, 

 zakupy materiałów, akcesoria, narzędzi na potrzeby przeprowadzenia drobnych napraw 

w budynku, zakupy benzyny do kosiarki i odśnieżarki, 

 zakup czasopism o tematyce profilaktycznej i psychologicznej do punktu informacyjno-

konsultacyjnego, 

 systematyczne zakupy art. spożywczych na zajęcia i spotkania realizowane w ramach zadań 

Ośrodka, 

 zakup domeny internetowej na potrzeby funkcjonowania strony internetowej 

www.osrodek.ilawa.pl / bieżące prowadzenie strony z internetowej n/t funkcjonowania 

Ośrodka, 

 opłaty za media (energia elektryczna, woda, gaz ziemny, nieczystości) wykorzystywane 

w ramach bieżącego funkcjonowania Ośrodka Psychoedukacji, 

 użyczenie terenu Zakładu Karnego na potrzeby ustawienia tablicy informacyjnej Ośrodka 

na czas nieokreślony, 

 rozliczanie opłat za wynajęcie pomieszczeń z ITBS-u na potrzeby prowadzenia zajęć metodą 

harcerską, 

 nadzór nad właściwym stanem sprzętu komputerowego i innych urządzeń, 

 bieżąca współpraca z informatykiem Urzędu Miasta, 

 systematyczna obsługa sprzętu audiowizualnego w pomieszczeniu „Niebieski Pokój” 

na potrzeby Sądu Rejonowego w Iławie, 

 prowadzenie harmonogramu wykorzystania pomieszczeń w OPPUiPR przez pracowników 

i inne organizacje, 

 systematyczne dostarczanie korespondencji oraz dokumentów pomiędzy Ośrodkiem a Urzędem 

Miasta. 

 

 

Zadania tymczasowe, krótkoterminowe: 

 nadzór nad wykonaniem usługi budowa placu zabaw przez firmę zewnętrzną – budowa placu 

zabaw – elementy sportowe, 

 nadzór nad wymianą drzwi przeciwpożarowych do pomieszczenia kotłowni w budynku 

OPPUiPR – zgodnych z przepisami P-POŻ, 

 nadzór nad przeprowadzeniem malowania w pomieszczeniach biurowych w budynku 

OPPUiPR, 

 zlecenie opracowania projektu graficznego oraz druku ulotki n/t działań OPPUiPR. 

 
 

 

http://www.oppuipr.pl/
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Zestawienie finansowe z realizacji Zadania nr 6 

dział rozdział § pozycja Nazwa pozycji wydatku Wydatki na 31.12.15 

851 85154 

4110  Składki – ubezpieczenia społeczne 3 900,48 

4170  Wynagrodzenia bezosobowe 24 996,24 

4210  Zakup materiałów 19 604,78 

4230  Zakup leków 124,00 

4260  Energia elektryczna, gaz ziemny, woda 16 484,62 

4270  Zakup usług remontowych  1 691,95 

4300  Zakup usług – wynagrodzenia psychologów 6 232,16 

4390  Ekspertyzy, opinie, analizy 0,00 

6050  Remonty – siłownia zewnętrzna 33 271,53 

 

Zadanie VII 

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  

 

Działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie: przyjmowania 

wniosków o obowiązkowym leczeniu odwykowym, motywowania do leczenia, kierowania na badania 

do biegłych sądowych w celu ustalenia diagnozy dot. Zespołu Uzależnienia od Alkoholu, 

przekazywania spraw do Sądu. 

 

 

 

W terminie 02.01 – 31.12.2015 odbyło się 11 posiedzeń MKRPA. 

 

Do MKRPA w okresie 02.01.-31.12.2015 r. wpłynęło 49 wniosków, w tym: 

- 7 wniosków złożyła Prokuratura Rejonowa w Iławie, 

- 7 wniosków złożył Kurator Sądowy, 

- 5 wniosków złożył Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

- 1 wniosek złożyła Komenda Powiatowa Policji, 

- 24 wnioski złożyli członkowie rodziny, 

- 5 wniosków złożył Sąd Rejonowy w Iławie. 

 

 Sposób realizacji wniosków: 

a) umorzono 20 spraw: osoby nie przyjęły zaproponowanej pomocy, 

b) 2 wnioski – osoby nie żyją; 

c) 1 osoba przebywa w zakładzie karnym; 

d) 1 osoba – biegli nie stwierdzili uzależnienia; 

e) 2 osoby– sąd oddalił wnioski;  

f) 1 osoba zobowiązana do leczenia w trybie stacjonarnym; 

g) 3 osoby mają wyznaczony termin badania przez biegłych sądowych na rok 2016; 
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h) 19 złożonych wniosków jest w trakcie realizacji. 

Na badanie do biegłych sądowych skierowano 20 osób. 

Do Sądu złożono 18 wniosków : 

a) 5 osób zobowiązanych do podjęcia leczenia w trybie stacjonarnym; 

b) 5 osób zobowiązanych do podjęcia leczenia w trybie niestacjonarnym; 

c) 5 osób – sąd oddalił wniosek; 

d) 3 wnioski – sprawy w toku postępowania. 

Kontrole rynku alkoholowego: 

W pierwszej połowie 2015 roku MKRPA wydała 42 postanowienia dotyczące opinii o 

zgodności lokalizacji punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z uchwałami Rady 

Miasta ( w tym 6 postanowień jednorazowych).  

Przeprowadzono 36 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w związku 

z wygaśnięciem pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych lub otwarciem nowych punktów. 

Kontrole przeprowadzał członek MKRPA i strażnik Straży Miejskiej w Iławie.  

Podczas kontroli sprzedawcy i właściciele zostali pouczeni o konieczności przestrzegania przepisów 

wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:  

• informowano o zakazie sprzedaży alkoholu nieletnim, na kartki od rodziców, oraz 

nietrzeźwym; 

•  informowano o planowanych kontrolach w zakresie zgodności złożonych oświadczeń 

o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie 

sprzedaży w roku poprzednim oraz w zakresie przestrzegania zasad sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych; 

• możliwości przeprowadzenia nieodpłatnych szkoleń dla właścicieli i sprzedawców z zakresu 

przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w szczególności dotyczących sprzedaży alkoholu 

osobom nieletnim, nietrzeźwym i „pod zastaw”. 

 

Działania informacyjne i szkoleniowe: 

W czerwcu 2015 r. do wszystkich punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

w Iławie został dostarczony „List do sprzedawców”, w którym przypomniano o przestrzeganiu prawa 

zwłaszcza w zakresie sprzedaży nieletnim. Zaproszono ponownie na bezpłatne szkolenie w zakresie 

przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a szczególnie sprzedaży alkoholu nieletnim, 

nietrzeźwym i pod zastaw.  
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W dniu 30 czerwca 2015 r. zostało przeprowadzone szkolenie – „Odpowiedzialna sprzedaż 

napojów alkoholowych”. Zostało przeszkolonych 10 osób (osoby zgłoszone przez właścicieli).  

 

Obserwacje punktów sprzedaży: 

W 2015 roku przeprowadzono 7 obserwacji punktów sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych w Iławie. Obserwacje odbyły się w dniach: 20.02.2015, 18.04.2015, 12.06.2015, 

31.07.2015, 01.08.2015, 11.09.2015, 27.11.2015. Plan obserwacji został opracowany i uzgodniony w 

OPPUiPR w porozumieniu ze Strażą Miejską. W obserwacjach uczestniczyli członkowie MKRPA, 

Straży Miejskiej w Iławie i KPP w Iławie. Obserwacją objęto cały teren Iławy. Były to punkty 

znajdujące się na Osiedlu „Ostródzkim”, „Lubawskim”, „Podleśne”, „Gajerek” i „Lipowy Dwór”, 

sklepy na ul. 1 Maja, Grunwaldzkiej, Kościuszki. Za każdym razem sprawdzano sklepy nocne w 

Iławie, w tym sklep Alkohole Świata ul. Wojska Polskiego – róg Żeromskiego, a także bary i bluby w 

Parku Miejskim, Klub AIOWA i  Loft 66, pub Domufka.  

 Wnioski i spostrzeżenia z obserwacji na bieżąco były przekazywane do MKRPA, Urzędu 

Miasta i Straży Miejskiej.  

 

Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Zespół Interdyscyplinarny: 

Członkowie MKRPA, pracownicy Ośrodka Psychoedukacji i konsultanci Punktu 

Konsultacyjnego w Ośrodku uczestniczyli w posiedzeniach Grup Roboczych Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Posiedzenia odbywały się 

w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie. Do Ośrodka Psychoedukacji wpłynęły 

zaproszenia z MOPS w Iławie do uczestniczenia w posiedzeniach Grup Roboczych dotyczących 

postępowań wobec  osób zgłoszonych w 105  Niebieskich Kartach. 

Osobom doświadczającym przemocy, a także stosującym przemoc była oferowana pomoc w Ośrodku 

Psychoedukacji: 

 pomoc psychologiczna, terapia i edukacja ofiar oraz sprawców przemocy, 

 udzielanie kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania pomocy w szczególności 

psychologicznej, prawnej i pedagogicznej, formach pomocy dzieciom doznającym przemocy 

w rodzinie,  

 informowanie osób o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach 

oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 
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Zestawienie finansowe z realizacji Zadania MKRPA 
dział rozdział § pozycja Nazwa pozycji wydatku Wydatki na 31.12.15 

851 85154 

3030  Podróże służbowe krajowe 38,20 

4110  Składki – ubezpieczenia społeczne 3 405,03 

 4120  Składki – Fundusz Pracy 149,94 

4170  Wynagrodzenia bezosobowe 18 662,21 

4210  Zakup materiałów 772,82 

4300  Zakup usług – wynagrodzenia psychologów 576,00 

4390  Ekspertyzy, opinie, analizy 4 914,00 

4410  Delegacje służbowe 0,00 

4430  Opłaty i składki, ubezpieczenia 2 976,16 

 

 

Zadanie GMK 

ŚRODKI WYDZIAŁU GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM 

Zadanie systematyczne: 

 opłaty za media (energia elektryczna, woda, gaz ziemny, nieczystości) wykorzystywane w ramach 

bieżącego funkcjonowania Ośrodka Psychoedukacji. 

 opłaty za przeprowadzanie okresowych przeglądów budynku, przeprowadzanie okresowych przeglądów 

i konserwacji sprzętu technicznego, monitorowanie sygnałów alarmowych (włamaniowych 

oraz przeciwpożarowych) oraz konserwację w/w systemów. 

 

 

Zestawienie finansowe z realizacji Zadania UM-GMK 
dział rozdział § pozycja Nazwa pozycji wydatku Wydatki na 31.12.15 

700 70005 

4260 39 energia elektryczna, gaz ziemny, woda 17 595,59 

 4270 39 naprawy budynku 952,55 

4300 39 usługi pozostałe (ścieki, nieczystości) 4 176,43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki - zestawienia finansowe: 

Załącznik 01 – 700 / 70005 Utrzymanie Ośrodka – zadanie GMK 

Załącznik 02 – 750 / 75095 Roczny Program Współpracy Miasta Iławy z Organizacjami Pozarządowymi 

Załącznik 03 – 851 / 85153 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii  

Załącznik 04– 851/ 85154 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Program 

Przeciwdziałania Przemocy ii  OOcchhrroonnyy  OOffiiaarr  PPrrzzeemmooccyy  ww  RRooddzziinniiee  
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