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Gminna Komisja Rozwi zywania Problemów
Alkoholowych w I owej

Gminna Komisja Rozwi zywania Problemów Alkoholowych w I owej realizuje
zadania w zakresie profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych oraz zadania
wynikaj ce z ustawy o przeciwdzia aniu narkomanii oraz przeciwdzia aniu przemocy
w rodzinie na teranie miasta  i gminy I owa.

Do zada  komisji nale y:

podejmowanie zada  zmierzaj cych do poddawania si  leczeniu odwykowemu osób
uzale nionych od alkoholu, w tym kierowanie do odpowiednich instytucji, poradni
i organizacji zajmuj cych si  osobami z uzale nieniem od alkoholu
wnioskowanie do s du o orzeczenie obowi zku leczenia w zwi zku z chorob
alkoholow , uzale nionych od narkotyków
dzia anie na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trze wo ciowej (szukanie
poparcia dla dzia  zmniejszaj cych rozmiary problemów alkoholowych)
prowadzenie niezb dnej dokumentacji dzia  w asnych i komisji oraz wykonywanie
zada  w dziedzinie sprawozdawczo ci z tego zakresu
bie ca koordynacja zada  wynikaj cych z gminnego programu, opracowywanie
gminnych programów profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych oraz
gminnych programów przeciwdzia ania narkomanii
opiniowanie zezwole  na sprzeda  alkoholu, szkolenie sprzedawców i kontrole
sklepów i innych punktów sprzeda y alkoholu na terenie gminy
propagowanie pozytywnych wzorców zachowa  poprzez wdro enie w ycie zasad
ograniczaj cych spo ywanie napojów alkoholowych w miejscach publicznych
(wspieranie akcji bezalkoholowych czyli mityngów i festynów bezalkoholowych)
koordynacja dzia  profilaktycznych na terenie szkó  i wietlic na terenie gminy
wspierania dzia alno ci o rodków integracji spo ecznej na wsiach
udzielanie wsparcia dla rodzin z problemem alkoholowych oraz ich dzieci
przeprowadzanie rozmów prewencyjnych z osobami zagro onymi uzale nieniem
alkoholowym
finansowe wspomaganie pomocy terapeutycznej i psychologicznej dla dzieci i osób
doros ych z rodzin alkoholowych.
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Sk ad komisji:

Ewa Lichta ska – Soba ska – przewodnicz ca
absolwentka Szko y Rozwi zywania Lokalnych Problemów Alkoholowych - „Strategia” I i II
stopnia – Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie; Studium Przeciwdzia ania Przemocy w
Rodzinie; szkolenie dla osób pracuj cych w pierwszym kontakcie z osobami uzale nionymi
i wspó uzale nionymi – sie  „W”; szkolenie dla osób prowadz cych zaj cia z dzie mi z
rodzin z problemem alkoholowym; szkolenie - „M odzie  wobec uzale nie  i zagro
spo ecznych”; szkolenie – Profilaktyka i Rozwi zywanie Problemów Alkoholowych; cz onek
Porozumienia – „Niebieska Linia” i „Pomara czowa Linia”.

Anna Rodak – sekretarz
szkolenie dla cz onków Komisji Rozwi zywania Problemów Alkoholowych – treningi
psychologiczne – Przeciwdzia anie Przemocy w Rodzinie.

Jan Jaszczuk – cz onek
szkolenie dla cz onków Komisji Rozwi zywania Problemów Alkoholowych; szkolenie dla
osób pracuj cych z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie.

adys awa Balik – cz onek
szkolenie dla cz onków Komisji Rozwi zywania Problemów Alkoholowych.

Spo ecznie prac  komisji wspiera trze wy alkoholik, cz onek wspólnoty Anonimowych
Alkoholików, w zakresie dzia ania na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji
trze wo ciowej, motywowania do leczenia, wspierania istnienia grupy AA.

Sprawozdanie z dzia alno ci za rok 2008

1. Do komisji wp yn o 39 (wniosków ub. roku 27) wniosków o wszcz cie post powania
w sprawie leczenia odwykowego, z czego komisja spotka a si  z 35 osobami.

 2 wnioski skierowa  do komisji Prokurator Rejonowy w aganiu
 5 wniosek Komisariat Policji w I owej
17 wnioski wp yn y od rodzin i osób bliskich
 4 d Rejonowy w aganiu
11 OPS

      22 wnioski skierowano do rozpatrzenia przez S d Rejonowy w aganiu.
Priorytet III (alk)
Ilo  wniosków kierowanych do s du na przymusowe leczenie: 22
Ilo  wniosków kierowanych do Komisji RPA: 39
Ilo  osób, które podj y leczenie: 21

Wobec osób uzale nionych S d wyda  postanowienie o leczeniu pod nadzorem
kuratora lub ustanowi  przymus leczenia w szpitalu odwykowym.
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2. Dy ury przewodnicz cej  komisji:

mgr Ewa Lichta ska – Soba ska (przewodnicz ca komisji) – poniedzia ek od 14.00
W ramach pe nionych dy urów przyj a 157 (w ub.roku 89) osób.
By y to rozmowy indywidualne, s ce udzieleniu wsparcia wspó uzale nionym
cz onkom rodzin, ofiarom przemocy w rodzinie. Prowadzono rozmowy profilaktyczne
mobilizuj ce do podj cia dobrowolnego leczenia, uczestniczenia w mityngach grupy
Anonimowych Alkoholików (AA), kierowania na konsultacje do bieg ego psychologa –
terapeuty.
Priorytet III (alk)
Ilo  osób zg aszaj cych si  na dy ur pe nomocnika : 157( dotyczy przemocy i
problemów alkoholowych w rodzinie)

3. Programy profilaktyczne.

Komisja finansowa a realizacj  programów profilaktycznych w szko ach i na wietlicy
socjoterapeutycznej.

Szko a Podstawowa w I owej
-   program profilaktyczny „ Debata”dla  4 klas VI – 69 osób
-  spektakl profilaktyczny dla klas I – III
     „ ycie bez czarodziejów” – obj to 92 osoby
- spektakl profilaktyczny dla klas IV -
     „W pogoni za szcz ciem”” – obj to 69 osoby

Gimnazjum w I owej w I owej

program profilaktyki narkotykowej – Piotr Grolewski -  92 osób
program profilaktyczny – NOE – 79 osób
spektakl profilaktyczny „Ma y Ksi ” – 67 osób

Ilo  osób, które skorzysta y z pomocy psychoterapeuty  -
Zespó  Szkó  Ponadgimnazjalnych w I owej

spotkania dla m odzie y na temat profilaktyki uzale nie  od narkotyków –
co miesi c spotkanie z terapeut  uzale nie  ze szpitala odwykowego w Ciborzu
( 10 spotka ) -151 osób
program profilaktyki narkotykowej – Piotr Grolewski – 136 osób

Priorytet I (alk.), Priorytet I (nark.)
Liczba dzieci uczestnicz cych w programach profilaktycznych: 376
Liczba doros ych uczestnicz cych w programach profilaktycznych: 28
Priorytet II (alk.)
Ilo  osób, które skorzysta y ze spektakli profilaktycznych: 228

4. Kontrole sklepów i opiniowanie koncesji

Komisja dokona a kontroli 18 punktów sprzeda y alkoholu na terenie miasta i gminy
owa. Przeprowadzono rozmowy ze sprzedawcami o konieczno ci przestrzegania ustawy
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o wychowaniu w trze wo ci, sprawdzono czy zachowane s  wymogi ustawy. Po ka dej
kontroli zosta y spisane protoko y.
Komisja w ci gu minionego roku zaopiniowa a 35 wniosków o koncesje na sprzeda
alkoholu.
Priorytet IV (alk.)
Ilo  zg oszonych przypadków narusze  prawa w zakresie amania ustawy :1
Ilo  wniosków skierowanych do prokuratury w w/w sprawie - 1

5. Inne zadania

- koordynacja i prowadzenie Ogólnopolskiej Kampanii – „Zachowaj Trze wy
Umys ”,  na terenie wietlicy w I owej oraz Szko y Podstawowej w Szczepanowie
oraz wszystkich o rodków integracji spo ecznych dzia aj cych na wsiach (kampania
pod patronatem Stowarzyszenia Dziennikarzy Radiowych i Telewizyjnych).
 Dzieci z I owej i Szczepanowa, Konina, Czernej oraz Borowego nagrodzone
prezentami i upominkami.
Gmina I owa otrzyma a certyfikat za aktywny udzia  w siódmej edycji kampanii
spo ecznej : Zachowaj Trze wy Umys ”

finansowanie pó kolonii dla dzieci organizowanych zim  oraz w czasie wakacji
w dniach: 15.07 – do 31.07. 2008 oraz od 04.08. – do 14.08 przez Wincenty skie
Centrum Pomocy Rodzinie w I owej (65 osób z terenu miasta i gminy)

Priorytet II (nark.)
Ilo  dzieci korzystaj cych z zorganizowanych form wypoczynku (pó kolonie )– 65
osób

wspó organizowanie „Maratonu Trze wo ci” oraz „Dnia Rodziny”
Priorytet I (alk.) -
Liczba dzieci uczestnicz cych w imprezach rekreacyjnych  - 280

zakup wyposa enia o rodków integracji spo ecznej w Czernej, Koninie
oraz Borowym
zakup literatury dla mieszka ców  wsi  –  do  pedagogizacji  na wietlicach oraz
do wykorzystania w Klubie Abstynenta w I owej
zakup pakietu edukacyjnego dla uczniów Gimnazjum w I owej, do wykorzystania
na lekcjach wychowawczych

 6. Szkolenia

- szkolenia dla pedagogów szkolnych ZSzP oraz Gimnazjum w I owej  –
Studium Przeciwdzia ania Przemocy w Rodzinie, org. Przez Instytut
Psychologii Zdrowia w W-wie.

- szkolenia dla pedagogów „Profilaktyka przemocy i agresji w aspekcie pracy
      w  bezpo rednim kontakcie ze rodowiskiem patologicznym”
- udzia  w konferencji o przeciwdzia aniu przemocy w rodzinie  –

przewodnicz ca komisji
- szkolenie koordynatora wietlicy w I owej - o pracy z dzieckiem z rodziny

z problemem alkoholowym
Priorytet IV (nark.)
Ilo  osób przeszkolonych w zakresie przeciwdzia ania przemocy, narkomanii- 8

     Ilo  osób przeszkolonych w zakresie pierwszego kontaktu - 2
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7. Psycholog kliniczny – mgr Grzegorz Mutwil

Dy ury psychologa klinicznego, psychoterapeuty odbywa y si  w ka dy pierwszy oraz
trzeci poniedzia ek miesi ca od godz. 14.00 – 17.00 oraz 16.00 do godz. 20.00. Psycholog
rozpocz  dy urowanie od lutego 2003 roku. W trakcie dy urów psychologa podejmowano
dzia ania zmierzaj ce do zwi kszenia wiadomo ci specyfiki choroby alkoholowej oraz
osobistych problemów wynikaj cych z choroby. W czasie indywidualnych konsultacji –
spotka  terapeutycznych, udzielano pomocy w rozwi zywaniu bie cych problemów
w sytuacji kryzysowej, uczono nabywania podstawowych umiej tno ci potrzebnych
do prawid owego procesu trze wienia, motywowania do dalszej pracy nad sob . Prowadzono
indywidualne sesje rodzinne za pomoc  metody interwencji. Z pomocy psychologa w czasie
dy urów skorzysta o w  roku 2008 - 179 (w ub.roku154) osoby. Ponadto psycholog opiniuje
osoby uzale nione skierowane na badania, celem zdiagnozowania uzale nienia i sposobu
leczenia.

Priorytet III (alk.) Priorytet I (nark.)
Ilo  osób zg aszaj cych si  na dy ur specjalisty – 179

8.   Grupa Anonimowych Alkoholików (AA)

Od czterech lat odbywaj  si  spotkania Grupy Anonimowych Alkoholików.
Spotkania odbywaj  si  w ka dy pi tek o godzinie 18.00.

Dnia 29 listopada 2008  odby  si  mityng otwarty dla mieszka ców gminy I owa i dla osób
spoza gminy. Wzi o w nim ponad 140 osób

9. Grupa Wsparcia dla Kobiet

W roku 2007 zawi za a si  grupa wsparcia dla kobiet, on alkoholików, ofiar przemocy w
rodzinie. Grupa rozpocz a spotkania od pa dziernika 2007, przez ca y 2008 rok regularnie
odbywa y si  spotkania dla kobiet, osób wspó uzale nionych oraz ofiar przemocy w rodzinie.
Na spotkania te ucz szcza jednak niewielka liczba kobiet, st d w dalszym ci gu konieczno
edukacji spo ecznej oraz dost p do pomocy psychologicznej.

10. Wspó praca z Komisariatem Policji w I owej

 w zakresie:
- sporz dzania opinii osób zg oszonych do Komisji
- sporz dzanie wniosków o leczenie odwykowe mieszka ców I owej i gminy
- dowo enie klientów komisji na badania do psychologa i psychiatry
-  wspólne kontrole punktów sprzeda y alkoholu na terenie gminy, edukacja sprzedawców
- wspólna organizacja imprez Maraton Trze wo ci, Dzie  Rodziny wraz z akcj
dla kierowców przy realizacji Kampanii – „ Zachowaj Trze wy Umys ”
Priorytet II
Ilo  „Niebieskich Kart” wype nionych przez Policj  - 25

11. Wspó praca z OPS-em w I owej

w zakresie :
- zakresie sporz dzania wniosków na badania mieszka ców miasta i gminy I owa
- edukacja podopiecznych OPS-u,
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- sporz dzanie opinii klientów komisji,
- monitorowanie leczenia odwykowego podopiecznych OPS-u
Priorytet II
Ilo  „Niebieskich Kart” wype nionych przez pracowników OPS - 22

12. Wspó praca z  O rodkiem Terapeutycznym „Profil” -kompleksowa terapia osób
uzale nionych oraz cz onków ich rodzin

W czasie od lutego do kwietnia w O rodku Terapeutycznym „Profil” przeprowadzono dla
osób z terenu miasta i gminy cznie sze   sesji terapii grupowej. Z terapii skorzysta o
siedem osób.  W czasie od maja do grudnia 2008 przeprowadzono cznie 23 sesje terapii
grupowej. W tym czasie z terapii skorzysta o osiem osób z terenu gminy i miasta I owa.
Liczba ta zawiera wszystkie osoby korzystaj ce ze wiadcze  leczniczych, w tym równie
indywidualnych sesji terapeutycznych oraz porad lekarza psychiatry. W trakcie pracy
terapeutycznej realizowano cel zgodny z projektem. Obejmowa  on prowadzenie
psychoterapii dla osób uzale nionych, wspó uzale nionych cz onów ich rodzin oraz
Doros ych Dzieci Alkoholików.
Priorytet I (alk.)
Ilo  osób doros ych uczestnicz cych  w programach edukacyjnych - 8

13. Wspó praca z psychiatr

Lekarz psychiatra bada klientów komisji skierowanych na badania w wyniku rozmowy
odbywaj cej si  w czasie komisji. W minionym roku przebada  34 osoby. Badanie odbywa si
w I owej. Skierowani stawiaj  si  na badania dobrowolnie lub w przypadku unikania badania,

 postanowieniem s du, dowo eni przez policj  z terenu ca ej gminy.

14. Wspó praca ze szpitalem dla nerwowo i psychicznie Chorych w Ciborzu

 Dy ury psychoterapeuty od uzale nie  – Leszka Pie czaka konsultacje indywidualne,
spotkania z rodzicami oraz zaj cia dla grup m odzie y ,

Priorytet I (nark)
Ilo  osób, które skorzysta y z pomocy psychoterapeuty  - 151

15. Dzia anie o rodków integracji spo ecznej w Koninie, Czernej oraz Borowym

 Na  terenie  tych  trzech  wsi  dzia aj wietlice rodowiskowe dla dzieci i m odzie y,
(sprawozdania przedstawi  koordynatorzy pracy w o rodkach)
 Priorytet III (alk.)
Ilo  osób korzystaj cych z zaj  o rodków integracji spo ecznej: - ok.75

16. Inne
 W roku 2008 osobi cie sporz dzi am i wys am 115 pism  w sprawach ró nych
dotycz cych klientów komisji,  odpowiedzi prokuratorowi, wniosków do s du o leczenie
odwykowe, wezwa  na komisje, wezwa  do bada  psychologicznych i psychiatrycznych,
zaprosze  na szkolenia, pró b do policji o sporz dzenie opinii klientów komisji.
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Wnioski do dalszej pracy:

W dalszym ci gu rozszerzana jest oferta Komisji, zwi ksza si  dost p do specjalistów
w miejscu zamieszkania. W ci gu ostatnich lat wzrasta wiadomo  spo ecze stwa dotycz ca
choroby alkoholowej i innych uzale nie . Z pracy pe nomocnika ds. uzale nie  wynika,
e jednak nie spada liczba osób uzale nionych,  a nawet pojawiaj  si  inne, uzale nienia,

które w leczeniu wymagaj  pomocy specjalistów -  s  to: uzale nienie od komputera oraz
uzale nienie od hazardu.
Zapobieganie powstawaniu problemów zwi zanych z nadu ywaniem alkoholu  i narkotyków,
tworzenie warunków sprzyjaj cych powstrzymywaniu si  od ich spo ywania b
realizowane w szczególno ci poprzez prowadzenie dzia :
1. Zwi kszaj cych dost pno  pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzale nionych od alkoholu i narkotyków oraz innych uzale nie  poprzez:
1) udost pnienie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzale nionym
i wspó uzale nionym poprzez podj cie wspó pracy z  o rodkami i instytucjami dzia aj cymi
w zakresie leczenia i terapii uzale nie ,
2) pokrycie kosztów eksploatacji pomieszcze  przy ul. aga skiej 44 w ramach
udost pnienia lokalu na mitingi grup samopomocowych,
3) przeprowadzenie edukacji spo ecznej w o rodkach integracji spo ecznej na wsiach
dotycz cych psychoprofilaktyki uzale nie  od rodków psychoaktywnych,
4) umo liwienie osobom uzale nionym i wspó uzale nionym udzia u w terapii.

2. Udzielanie rodzinom z problemami uzale nie  pomocy prawnej i psychospo ecznej,
a w szczególno ci ochrony przed przemoc  w rodzinie poprzez:
1) prowadzenie programów terapeutycznych dla dzieci oraz innych cz onków rodziny
w placówkach o wiatowo-wychowawczych, prowadzenie poradnictwa  w OPS, wspó praca z
Poradni  Psychologiczno - Pedagogiczn  w aganiu,
2) kontynuacj  dy urów pierwszego kontaktu dla osób uzale nionych i wspó uzale nionych ,
3) prowadzenie w szko ach programu przeciwdzia ania przemocy poprzez edukacj  rodziców
w zakresie rozwi zywania problemów wychowawczych, warsztaty dla dzieci, przedstawienia
teatralne itp.,
4) prowadzenie w miar  potrzeb zaj  socjoterapeutycznych w szko ach na terenie gminy,,
5) wspó prac  z Policj  w zakresie przeciwdzia ania przemocy, stosowania procedury
„Niebieskiej Karty”

3. Prowadzenie profilaktycznej dzia alno ci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwi zywania problemów alkoholowych i przeciwdzia ania narkomanii, w szczególno ci dla
dzieci i m odzie y, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaj  sportowych poprzez:
1) realizowanie w szko ach programów profilaktycznych dla dzieci, m odzie y oraz rodziców
na temat wszystkich uzale nie , w tym profilaktycznych spektakli teatralnych,
2) propagowanie zdrowego sposobu sp dzania czasu wolnego poprzez organizacj  imprez
zbiorowych dla spo eczno ci miasta i gminy
3) prowadzenie profilaktyki czasu wolnego dzieci i m odzie y poprzez kontynuacj
dzia alno ci o rodków integracji spo ecznej
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Plan pracy Komisji, zamierzenia dalszych dzia  s  kompatybilne ze Strategi
Rozwi zywania Problemów Spo ecznych  w Gminie I owa , na lata 2008 – 2017, przyj tej
uchwa  Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2008. W odniesieniu do tego dokumentu
zak adam prowadzenie w dalszym, ci gu poradnictwa rodzinnego i interwencji w zakresie
przeciwdzia ania przemocy,  prowadzenie edukacji spo ecznej w zakresie choroby
alkoholowej, uzale nienia do rodków psychoaktywnych. Zadania zawarte w Strategii gmina
realizuje poprzez wprowadzenie Programu Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdzia ania Narkomanii. Podejmowane s  dzia ania , które
skierowane s  do grupy osób uzale nionych od alkoholu.
Celem skuteczniejszego i szybszego rozwi zania tych problemów cz onkowie komisji;
policjant, pracownik socjalny, piel gniarka cz sto s  pomoc  w miejscu pracy lub w
miejscu zamieszkania klienta. Szerszy dost p do specjalistów zajmuj cych si  trudn
problematyk    sprzyja otwarciu si  osób dotkni tych alkoholizmem i osób
wspó uzale nionych.
Praca komisji wspierana jest przez psychologa – psychoterapeut , udzielaj cego pomocy nie
tylko osobom uzale nionym, ale równie  cz onkom ich rodzin. Du e, pierwszorz dne
znaczenie ma istnienie grup samopomocowych da osób b cych w abstynencji alkoholowej
oraz dla osób wspó uzale nionych.
Ponadto znaczenie edukacyjne w realizacji zada  strategii maj  programy profilaktyczne dla
dzieci m odzie y szkó  w gminie. Prowadzenie dzia alno ci informacyjnej, edukacyjnej,
nauka zachowa  prozdrowotych, u wiadamianie problemów wynikaj cych z uzale nie
od rodków psychoaktywnych i od alkoholu, wspieranie i zwi kszenie dost pno ci
terapeutycznej – te dzia ania buduj  spójny system spo ecznego wsparcia, s cego
wszystkim mieszka com miasta i ca ej gminy.



















SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNO CI O RODKA INTEGRACJI
SPO ECZNEJ W BOROWYM ZA 2008 ROK

Nazywam si  Ewelina Nowak, prowadzi am o rodek integracji spo ecznej w wietlicy
wiejskiej w Borowym przez ca y rok 2008. Zach ca am dzieci i m odzie  do ucz szczania
na  zaj cia  po  przez  ró norodne  gry,  zabawy,  konkursy i imprezy okoliczno ciowe typu
Andrzejki.

rodek otwiera am od poniedzia ku do pi tku w godzinach popo udniowych od 15.00 do
18.00 w okresie letnim, a od 14.00 do 17.00 w okresie zimowym ze wzgl du na to, e
szybko robi si  ciemno. Czasami bywa o tak, e wietlic  otwiera am w innych godz., ale
zawsze by o to wcze niej og oszone. Organizowa am czas wolny i opiek  przychodz cym
do wietlicy. Prowadzi am dokumentacj  tj. comiesi czne plany zaj , ewidencj
obecno ci dzieci i m odzie y oraz dziennik zaj . Prowadzi am g ównie zaj cia maj ce na
celu upowszechnianie postaw pro zdrowotnych, promowanie zdrowego ycia,
integrowanie grupy, rozwijanie umiej tno ci realizacji zada  oraz dobr  zabaw .

Zawsze  po  zaj ciach  sprz tam  wszystkie  pomieszczenia  wietlicy,  aby  utrzyma  j  w
czysto ci.

Do wietlicy przychodz  dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat.

W roku 2008 wspó  pracowa am z Rad  So eck  i Ko em Gospody  Wiejskich Borowego.
Razem zorganizowali my wiele zabaw.

Jedynym  problemem w  naszym  o rodku  jest  niska  temperatura  w  pomieszczeniu,  a  w
zwi zku z tym ma a frekwencja dzieci w okresie zimowym. Rodzice twierdz , e nie
puszczaj  dzieci z obawy o ich zdrowie.

Z przeznaczonych pieni dzy na o rodek doposa am wietlic  w niezb dne przybory tj.
papier bia y i kolorowy, papier do laurek, niezb dne ozdoby wykorzystywane w tworzeniu
pi knych laurek, farby, plastelin , kleje, mazaki, kredki, d ugopisy, bibu  itp. oraz sprz t
sportowy tj. siatka, paletki i pi eczki do tenisa sto owego, pi  do nogi, skakanki, paletki
do badmintona oraz gumowe pi ki. Przez ten okres zorganizowa am wiele konkursów do
których niezb dne by y nagrody, które oczywi cie tak e kupi am, a mianowicie d ugopisy,

ówki, zeszyty, linijki, naklejki, balony, gry planszowe itp.

W roku 2008 zorganizowa am wiele imprez okoliczno ciowych, niektóre wspólnie z Rad
So eck  i  KGW. Mi dzy innymi tj.  Dzie  Babci  w styczniu,  Dzie  kobiet  w marcu,  Dzie
mamy w maju, Dzie  dziecka w czerwcu ale tak e dyskotek  ostatkow  w lutym, ognisko
z okazji zako czenia roku szkolnego w czerwcu oraz wielki konkurs w dkarski w lipcu. W
grudniu pojecha am z dzie mi z Borowego, jako opiekunka na Miko ajki do klubu w owej
oraz wspólnie z So tysem Borowego rozwozi am paczki dla dzieci do ka dego domu  w
Borowym.

Dzieci  bawi y  si  w  ró ne  zabawy  i gry typu kalambury, tzw., wi ski ogonek, kimy
dotykowe, podchody, sztafeta, chowanego, berka, gra y w sznura itp., oraz robili my
figurki z masy solnej, kasztanów i dzi, latawce, naszyjniki z makaronu itp.

W najbli szym czasie chcia abym zorganizowa  ró ne wyst py i przedstawienia w
zale no ci od przypadaj cego wi ta. Równie  mog abym zorganizowa  wycieczk
rowerow  zako czon  ogniskiem oraz czas wolny  w  czasie  ferii zimowych. Chcia abym
kontynuowa  dla dzieci i m odzie y cotygodniowy „dzie  kulinarny”, podczas którego
dzieci uczy y by si  przyrz dza  ró ne potrawy. Tak e planuje ró ne konkursy ruchowe w
celu podnoszenia sprawno ci fizycznej i promowania postaw fair play. Z do wiadczenia
wiem,  i  je li  organizowane  s  w  o rodku  ró ne  konkursy  zainteresowanie  dzieci  jest
bardzo du e, nawet je li nagrod  b dzie zwyk y balon czy d ugopisy.

Istnienie  o rodka  integracji  spo ecznej  w  mojej  wsi  uwa am  za  zasadne.  S y  on
integracji mieszka ców, jest alternatyw  dla dzieci.



SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNO CI

RODKA POMOCY  SPO ECZNEJ W I OWEJ

 ZA ROK 2008

owa, dnia: 16.01.2009r.



I. Dzia alno  O rodka Pomocy Spo ecznej w I owej

Pomoc spo eczna jest instytucj  polityki spo ecznej  pa stwa maj ca na celu
umo liwienie osobom i rodzinom przezwyci enie trudnych sytuacji yciowych, których nie

 one w stanie pokona  , wykorzystuj c w asne uprawnienia, zasoby i mo liwo ci.
Zgodnie z w/w zapisem ustawy z dnia 12 marca 2004r. O pomocy spo ecznej,  O rodek
Pomocy Spo ecznej w I owej stara si  sprosta  wszystkim zadaniom narzuconym  przez
organy administracji rz dowej i samorz dowej jak równie   przez  specyficzne sytuacje maj ce
miejsce  w naszej spo eczno ci lokalnej. W zwi zku z powy szym  O rodek realizuje 29 zada

asnych oraz wiele innych zada   spoza ustawy o pomocy spo ecznej tj. wiadczenia
rodzinne i opieku cze, zasi ki alimentacyjne,  dodatki mieszkaniowe.
Rok 2008 mo na zaliczy  do bardzo pracowitego oraz innowacyjnego pod wzgl dem
podj tych dzia . W tym e czasie oprócz realizacji zada  statutowych podj li my si
realizacji projektu systemowego POKL wspó finansowanego ze rodków Europejskiego
Funduszu Spo ecznego.
Podejmuj c si  realizacji projektu, O rodek kierowa  si  dominuj cym problemem
bezrobocia.
Bezrobocie jak wiadomo  jest cz sto powodem wykluczenia spo ecznego, ubóstwa, prowadzi
do rozlu nienia wi zi rodzinnych, uzale nie  i migracji. Dotychczasowy system wsparcia
spo ecznego nie wprowadza  rozwi za , aktywizuj cych beneficjentów pomocy spo ecznej i
zapewniaj cych efektywne formy pomocy. Naszym celem by o udzielenie kompleksowego
wsparcia cz cego aktywizacj  zawodow  i spo eczn   w oparciu o rodzin  i rodowisko
lokalne.
Grup  docelow  stanowi o 18 osób systematycznie korzystaj cych z pomocy spo ecznej, które
nie pracowa y zarobkowo i s  w wieku aktywno ci zawodowej.
W ramach aktywizacji zawodowej zrealizowano  sze  kursów zawodowych :
-kurs operatora wózka wid owego
-kurs opiekuna osoby starszej
-kurs sprzedawcy z obs ug  kasy fiskalnej
-kurs z zakresu magazyniera z obs ug  kasy fiskalnej
-kurs z zakresu pracy administracyjno-biurowej z elementami kadr
-kurs z zakresu doradztwa zawodowego
Aktywizacja spo eczna by a realizowana natomiast poprzez organizacj  i finansowanie
poradnictwa  oraz wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji
yciowych i umiej tno ci zawodowych.

Wymienione dzia ania mia y na celu umo liwienie powrotu do ycia spo ecznego, nabycie
nowych umiej tno ci zawodowych, podwy szenie jako ci dzia  celem uzyskania
zatrudnienia, wzmocnienie samooceny i poczucia w asnej warto ci oraz wzrost motywacji i
aspiracji zawodowych.
Koszt programu zosta  zaplanowany na czn  sum  – 55.208,22z .
Ponadto, na potrzeby projektu i nie tylko w 2008 roku pracownicy socjalni  podpisali 28
kontraktów socjalnych. Dzia anie tego rodzaju mimo, e od dawna istnieje w zapisie ustawy,
jest dla nas równie  dzia aniem innowacyjnym. To nowy elementem post powania, który
pojawi  si  wraz z now  ustaw  o pomocy spo ecznej. Stanowi on pisemn  umow  zawarta z
osob  ubiegaj  si  o pomoc, okre laj ca uprawnienia i zobowi zania stron umowy, w
ramach wspólnie podejmowanych dzia  zmierzaj cych do przezwyci enia trudnej sytuacji
yciowej osoby lub rodziny. Pracownik socjalny mo e zawrze  kontrakt z osob  lub rodzin  w

trudnej sytuacji yciowej. Kontrakt  okre la zasady wspó dzia ania tych osób z o rodkiem
pomocy spo ecznej. Odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub niedotrzymywanie jego
postanowie  mog  stanowi  podstaw  do odmowy przyznania wiadczenia, uchylenia decyzji
o przyznaniu wiadczenia lub wstrzymania wiadcze  pieni nych z pomocy spo ecznej.
Niestety, jak ca a specyfika pracy socjalnej umiej tne zawieranie kontraktów socjalnych nie
jest atwym zadaniem a wr cz przeciwnie wymaga du ych umiej tno ci oraz odpowiedniego
czasu.



Ponadto, w 2008 roku ponownie by o podpisane porozumienie z PUP w aganiu dotycz cym
organizacji prac spo ecznie u ytecznych. W ramach tego  porozumienia na terenie Gminy 22
osoby by y aktywizowane zawodowo. O rodek pe ni  rol  koordynatora tj. wyst powa  z
wnioskiem o refundacje do PUP, zajmowa  si  wyp at wiadcze  pieni nych, sporz dzaniem
listy osób bezrobotnych, kontrol  pracy oraz jako ci  wykonywanej pracy, kompletowa
dokumentacje bie ca niezb dn  do realizacji zadania.
Chc  zaznaczy , i  kadra O rodka nie poprzestaje na obecnych dokonaniach, nadal pragniemy
si  rozwija  i udoskonala  zakres wiadczonej pomocy. Nasza praca to nie tylko wyp at
wiadcze  ale wiele innych niewymiernych czynno ci o charakterze wspieraj cym, doradczym

i profilaktycznym.
Pracownicy O rodka Pomocy Spo ecznej w I owej celem podniesienia kwalifikacji i
umiej tno ci zawodowych w ubieg ym roku niejednokrotnie uczestniczyli w szkoleniach na
temat  kontraktów socjalnych,  przeciwdzia ania przemocy , pracy z rodzin   oraz pisania
programów aktywno ci lokalnej. Cz  powy szych szkole  by a organizowana przez Urz d
Marsza kowski i finansowana z EFS.
W bie cym roku ponownie b dziemy aplikowa  o rodki w ramach Programu Operacyjnego
Kapita  Ludzki, jak równie  mamy nadziej  na podj cie konkretnych dzia  celem utworzenia
Dziennego Domu Pomocy Spo ecznej lub Domu rodowiskowego.

II. Bud et
Bud et O rodka Pomocy Spo ecznej w I owej w 2008 roku  wynosi cznie z projektem
realizowanym w ramach POKL  3.838.653, -  z .
W podziale na poszczególne zadania bud et O rodka  by  wydatkowany nast puj co:
1) zadania zlecone w ramach ustawy o pomocy spo ecznej (zasi ki sta e wraz ze sk adkami  na

ubezpieczenie zdrowotne oraz zasi ki celowe -susza 2008) – 271.760 z
2) zadania zlecone wynikaj ce z innych ustaw( wiadczenia rodzinne z dodatkami, zaliczka

alimentacyjna, fundusz alimentacyjny,   sk adki ZUS oraz zdrowotne)  -  2.013.880z
3) zadania w asne w ramach ustawy o pomocy spo ecznej ( zadania wynikaj ce z art. 17  ust.1

i 2  wraz z dotacj  na zasi ki okresowe i do ywianie w ramach programu pomoc pa stwa w
zakresie do ywiania –228.690) – 714.128 z

4) zadania w asne wynikaj ce z innych ustaw (dodatki mieszkaniowe) –  198.615z
5) realizacja projektu POKL  EFS – 54.659 z  z czego wk ad w asny – 5.797z
6) koszt utrzymania O rodka cznie ze rodków zleconych i w asnych – 585.611z  z czego:

rodki w asne gminy stanowi  kwot  – 506.161 z

rodki zlecone wraz z dodatkowymi rodkami na wdro enie ustawy o pomocy osobom
uprawnionych do wiadcze  alimentacyjnych (tzw. Fundusz alimentacyjny)  w kwocie
–   79.450z

Tabela nr 1. Udzielone wiadczenia w 2008roku  – zadania w asne Gminy

Formy pomocy Liczba rodzin Liczba wiadcze Kwota wiadcze Liczba osób w
rodzinach

Razem 388 x 721.655 1027
Zasi ki okresowe-
ogó em:

182 901 228.690 479

W tym rodki
asne

x x 3 x

Dotacja x x 228.687 x



W tym z powodu
bezrobocie

172 855 223.589 458

ugotrwa ej
choroby

10 42 4.685 24

Niepe nosprawno ci 1 3 218 1
Mo liwo ci utrzymania
lub nabycia uprawnie
do wiadcze  z innych
systemów
zabezpieczenia spo .

1 1 198 1

Posi ek dla dzieci 113 28289 106.879 482
Us ugi opieku cze 25 3862 101.980 28

Zasi ki celowe w
tym

315 x 284.106 842

Specjalne zasi ki
celowe

58 82 16.272 136

Praca socjalna 388 x x 1027

 Ponadto, w 2008 roku  koszt pobytu  4 osób w Domu Pomocy Spo ecznej wyniós cznie  68.795z .

Tabela nr 2.  Udzielone wiadczenia w 2008roku  – zadania zlecone

wyszczególnienie Liczba rodzin liczba wiadcze  Kwota wiadcze Liczba osób w
rodzinach

Zasi ki sta e 76 742 231.482 132
Zasi ki celowe
zwi zane z susz

24 24 21.790 x

Tabela nr 3. Powody przyznawania pomocy w 2008r.

Powód trudnej sytuacji l. rodzin osób w rodz.
Ubóstwo 300 722
Sieroctwo 1 3
Bezdomno 6 6
Potrzeba ochrony macierzy stwa 33 192
w tym: wielodzietno 29 176
Bezrobocie 289 841
Niepe nosprawno 112 265

ugotrwa a choroba 158 378
Bezradno  w sprawach opieku czo-
wychowawczych i prowadzeniu gosp.
domowego - ogó em

91 372

W tym: rodziny niepe ne 67 232
            rodziny wielodzietne 29 163
Przemoc w rodzinie 0 0
Alkoholizm 37 72



Narkomania 0 0
Trudno ci w przystosowaniu do ycia po
opuszczeniu zak adu karnego

4 4

Brak umiej tno ci w przystosowaniu do
ycia m odzie y opuszczaj cej placówki

opieku czo-wychowawcze

0 0

Trudno ci w integracji osób, które
otrzyma y status uchod cy

0 0

Zdarzenie losowe 0 0
Sytuacja kryzysowa 0 0
Kl ska ywio owa lub ekologiczna 24 x

Tabela nr 4. wiadczenia rodzinne w 2008r:
Rodzaj wiadczenia Kwota Liczba

rodzin
Liczba
dzieci

Zasi ek rodzinny 627.908 619 428
Dodatki do zasi ku rodzinnego, w tym z tytu u: 530.422 612 963
Urodzenie dziecka 54.000 54 54
Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego

97.092 20 20

Samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do
zasi ku dla bezrobotnych

0 0 0

Samotnego wychowania dziecka w wysoko ci
okre lonej w art.11a ust. 3 i 4 ustawy

103.750 42 47

Samotnego wychowania dziecka w kwocie
zwi kszonej na podstawie art. 11a ust. 5 ustawy

0 0 0

Kszta cenia i rehabilitacji dziecka niepe nosprawnego
do 5 roku ycia

5.580 8 12

Kszta cenia i rehabilitacji dziecka niepe nosprawnego
powy ej 5 roku ycia

45.920 45 47

Rozpocz cia roku szkolnego 54.700 220 547
Podj cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania – zamieszkanie w miejscowo ci w której
znajduje si  szko a

4.590 6 6

Podj cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania – dojazd do miejscowo ci w której
znajduje si  szko a

58.950 114 117

Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 105.840 103 113
Razem zasi ki rodzinne wraz z dodatkami 1.158.330 1231 1391

Tabela nr 5. wiadczenia opieku cze w 2008r:
Rodzaj wiadczenia Kwota Liczba

rodzin
Liczba
dzieci

Liczba
doros ych

Zasi ki piel gnacyjne 435.897 58 60 177
wiadczenia piel gnacyjne 89.754 20 17 3

Razem wiadczenia opieku cze 525.651 78 77 180

Jednorazowa zapomoga z tytu u urodzenia dziecka w 2008r. wynosi a cznie – 77.000z .
Ogó em na wiadczenia rodzinne wydano: 1.760.981 z

W 2008 roku O rodek Pomocy Spo ecznej na zaliczk  alimentacyjn  wyda cznie –169.835z



Pomoc  by o obj tych 53 rodziny.
W 2008 roku O rodek Pomocy Spo ecznej na realizacj  ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów ( tzw. Fundusz alimentacyjny) wyda cznie 62.585z .
Pomoc  by o obj tych 53 rodziny.
W rejestrze O rodka figuruje 92  d ników alimentacyjnych.
W zwi zku z mo liwo ci ci gni cia cz ci zad enia od osób uchylaj cych si  od
zobowi za  alimentacyjnych,  O rodek Pomocy Spo ecznej podpisa   umow  z Krajowym
Rejestrem D ugów.
Dzi ki dzia aniom KRD mamy nadziej  na wypracowanie poczucia odpowiedzialno ci i
regularne p acenie zobowi za  przez d ników.

Wszystkie wy ej dzia ania finansowe by y poprzedzone wydanymi decyzjami, których liczba
wynosi nast puj co:

decyzje dotycz ce pomocy w formie us ug opieku czych - 48
decyzje dotycz ce zasi ków sta ych- 64
decyzje dotycz ce przyznania pomocy okresowej- 353
decyzje dotycz ce zasi ków celowych - 442
decyzje dotycz ce pomocy celowej z programu pomoc pa stwa w zakresie do ywiania -
486
decyzje dotycz ce do ywiania dzieci w szko ach -189
decyzje dotycz ce do ywiania dzieci w trakcie zaj  w Wincenty skim Centrum Pomocy
Rodzinie – 38
decyzje dotycz ce pomocy w formie dodatków mieszkaniowych- 229
decyzje dotycz ce wiadcze  rodzinnych z dodatkami – 563
decyzje dotycz ce zasi ku piel gnacyjnego – 98
decyzje dotycz ce wiadczenia piel gnacyjnego – 28
decyzje dotycz ce zaliczki alimentacyjnej- 88
decyzje dotycz ce funduszu alimentacyjnego -60

III. Potrzeby i oczekiwania

Dokonuj c analizy za ubieg y rok ponownie nale y wskaza  na problemy dotycz ce  lokalu
oraz kadry. Nadal nie posiadamy warunków, gdzie klient móg by swobodnie w atmosferze
intymno ci porozmawia  o swoich problemach. Budynek nie jest przystosowany do obs ugi
rodziców z ma ymi dzie mi oraz starszych i niepe nosprawnych. Brak jest podjazdów a sama
lokalizacja na I i II pi trze wydaje si  by  niema ym problemem. Instalacja elektryczna budzi
niepokój nie tylko nasz ale równie  pozosta ych u ytkowników budynku.
Nast pnym istotnym problemem s  braki kadrowe. Nale y  zwróci  uwag (jak wspomnia am
na wst pie), i  od d szego czasu wzrasta nam katalog zada  nie nios c za sob  dodatkowych
etatów.  Posiadane etaty nie s  w stanie w sposób wyczerpuj cy sprosta  narzuconym
obowi zkom.
Ponadto, nadal oczekujemy na pomoc w realizacji za  przyj tych w Strategii
Rozwi zywania Problemów Spo ecznych  m. in. powo aniem komisji interdyscyplinarnej, oraz
tworzeniu gminnych programów.



Sprawozdanie z dzia alno ci Gminnego Centrum Kultury i Sportu

w I owej, w roku 2008.

W minionym roku w Gminnym Centrum Kultury i Sportu dzia o 8

ró nych form aktywno ci kulturalnej, które przyczynia y si  do rozwoju amatorskiego

ruchu artystycznego. W ród kó  zainteresowa , sekcji i klubów zrzeszaj cych

ównie dzieci i m odzie , wymieni  nale y:

- dzieci  sekcj  plastyczn  skupiaj  14 dzieci. Na zaj ciach dzieci

poznawa y nowe techniki plastyczne, wykonywa y maski z papieru, ozdoby z

masy solnej, bi uteri  i oprawia y swoje rysunki i akwarele. Uczestniczy y w

organizowanych konkursach plastycznych i warsztatach.

odzie owe studio piosenki. W zaj ciach regularnie uczestniczy 14 osób.

Wokali ci wyst powali podczas wi ta Niepodleg ci oraz Spotkania

Wigilijnego dla mieszka ców I owej.

2 grupy ta ca nowoczesnego, licz ce 48 osób.

sekcja capoeiry, czyli sztuki walki i ta ca, dzia a w pierwszych miesi cach 2008

roku i liczy a 12 osób.

Sekcja teatralna licz ca 15 osób to laureaci XVIII Spotka  Grup Kol dniczych i

Jase kowych Sul cin 2008, laureaci Prezentacji Powiatowych Lubuskiej Gali

Teatralnej 2008.

Sekcja akordeonistów i keybordzistów - 15 osób. Wyst py dzieci mo na by o

obejrze  podczas Dnia Chemika, Do ynek, Dnia Seniora oraz Spotkania

Wigilijnego.

Orkiestra D ta licz ca 25 osób koncertowa a podczas wi t pa stwowych,

ko cielnych, organizowanych Do ynek i festynów.

Gminne Centrum Kultury i Sportu jest tak e odpowiedzialne za organizacj  zaj

sportowych dla dzieci, m odzie y i doros ych. W minionym roku w GCKiS dzia y

nast puj ce sekcje sportowe:

Sekcja szachowa licz ca 10 dzieci,

Aerobik – 20 pa ,

Sekcja pi ki siatkowej - 14 osób,



Sekcja pi ki koszykowej - 14 osób,

Sekcja tenisa sto owego - 20 osób,

Sekcja pi ki halowej – 16 osób,

Sekcja karate - 11 osób.

 Szachi ci, sekcje: pi ki koszykowej, siatkowej i tenisa sto owego organizowa y

turnieje dla dzieci i m odzie y podczas ferii zimowych, wakacji, z okazji Dnia

Dziecka, Miko aja oraz podczas festynów i Do ynek.

Dzia a si ownia, z której ka dego dnia korzysta kilka osób. Od grudnia dzia a tak e

kafejka internetowa, któr  do ko ca roku 2008 odwiedzi o 36 osób.

Praca na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego przejawia a

si  tak e w organizacji wystaw prac plastycznych dzieci i m odzie y oraz wystaw

prac artystów amatorów. Odby y si  3 wystawy: Rysunek i Malarstwo Boles awa

Strojka, Wystawa Pokonkursowa „I owa oczyma m odych artystów” oraz „Poczet

królów Polski w medalu” z okazji wi ta Niepodleg ci. Ponadto GCKiS

zorganizowa o plener malarski, w którym wzi o udzia  12 artystów amatorów i

profesjonalistów. Uczestnicy pleneru poprowadzili warsztaty dla dzieci, uczniów

szko y podstawowej i przedszkolaków. Prace poplenerowe, w formie wystawy,

dzie mo na obejrze  w najbli szym czasie.

Odby y si  2 konkursy artystyczne: recytatorski, w którym wzi o udzia  39 osób

oraz  Mini Playback Show “Zosta  gwiazd  2008”, w którym uczestniczy o 140

dzieci z I owej, Szczepanowa i Konina aga skiego.

W roku 2007 szko y zorganizowa y 18 koncertów w wykonaniu muzyków

Filharmonii Zielonogórskiej dla dzieci i m odzie y w formie lekcji

umuzykalniaj cych. W ka dej lekcji bra o udzia rednio 140 osób. Oko o 300 osób

wys ucha o 3 koncertów odbywaj cych si  w ramach XI Letniego Festiwalu Muzyki

Organowej i Kameralnej I owa 2008. Odby y si  oraz 3 spektakle teatralne w

wykonaniu aktorów Teatru Animacji z Jeleniej Góry oraz Teatru Lubuskiego. Dzieci

obejrza y spektakl pt. „Tymoteusz Rymcimci”, a doro li spektakl pt.”Innamorato

mafiozo, czyli mi  po sycylijsku”. Liczba widzów spektakli teatralnych szacowana

jest na 420 osób. Odby y si  tak e 2 spektakle z zakresu profilaktyki uzale nie

kierowane do dzieci i m odzie y, które obejrza o oko o 280 osób.

W roku 2008 odby y si  3 koncerty amatorskich zespo ów artystycznych



ze szkó  oraz 9 imprez artystycznych zorganizowanych w GCKiS w wykonaniu

asnych zespo ów, w których wzi o udzia  1520 osób. Wyst pili gimnazjali ci z

koncertem papieskim, uczniowie Szko y Podstawowej z koncertem z okazji wi ta

Niepodleg ci, grupa teatralna GCKiS ze spektaklami: „Jase ka”, „Czym jest

wolno ”, „Dziady”.

W bie cym roku odby o si  21 ró nych form dzia alno ci rozrywkowo -

wypoczynkowej, w której uczestniczy o 1765 osób. By y to zabawy: Miko ajkowa

dla dzieci, andrzejkowa i sylwestrowa, bale okoliczno ciowe, wesela oraz

zabawy disco retro. Sala koncertowa GCKiS udost pniana by a tak e na zabawy

noworoczne, andrzejkowe i Miko ajkowe dla dzieci ze szkó  i przedszkoli z I owej.

Odbywa y si  odczyty, spotkania i inne formy dzia alno ci o wiatowej. Spo ród

91 spotka , w których wzi o udzia  2858 osób, na szczególn  uwag  zas uguj :

spotkania autorskie z pisarzami Wand  Chotomsk  i Zbigniewem Koz owskim,

wernisa e, szkolenia, spotkania okoliczno ciowe organizowane przez ró ne

instytucje w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w I owej. W GCKiS odbywa y si

tak e sesje Rady Miejskiej, 12, ze redni  liczb  uczestników 25 osób.

W roku 2008 Gminne Centrum Kultury i Sportu uzyska o dofinansowanie z Fundacji

Bory Dolno skie do projektu „Inscenizacja obrz dów religijnych 2008”. W ramach

projektu powsta o przedstawienie obrazuj ce tradycje pierwszolistopadowe, stroiki

cmentarne oraz spektakl pt. „Dziady”, prezentowany lokalnej spo eczno ci.

Poprzez przekazanie rodków finansowych dzia alno  kulturaln  wspar y

przedsi biorstwa: Vitrosilicon, Intra, Bank Spó dzielczy oraz lokalni przedsi biorcy i

osoby prywatne w formie rzeczowej.

Z zaplanowanych przeze mnie wydarze  kulturalnych, w okresie od wrze nia

do grudnia 2008, zrealizowane zosta y wszystkie imprezy. Pocz wszy od Dnia

Seniora, poprzez spektakle teatralne dla dzieci i doros ych, obchody 90-rocznicy

Odzyskania Niepodleg ci, zabaw  z Miko ajem, Mini playback show, Spotkanie

Wigilijne, zabawy Andrzejkow  i Sylwestrow . W Dniu Seniora, czy Spotkaniu

Wigilijnym mog o wzi  udzia  wi cej osób, i o to b  zabiega  w przysz ci.

Do udzia u w zabawie z okazji Miko aja zaproszone zosta y dzieci ze wietlic

wiejskich w Czernej, Koninie aga skim oraz Borowem. Autobus zamówiony przez

GCKiS przywióz  i odwióz  dzieci po wspólnej zabawie. W wietlicach w Koninie



aga skim i Czernej odby y si  tak e imprezy sylwestrowe. W Czernej

organizatorami i uczestnikami zabawy sylwestrowej byli mieszka cy, w Koninie

aga skim wietlica zosta a u yczona jednemu z mieszka ców, który podj  si

organizacji Sylwestra.

W ramach posiadanych rodków Gminne Centrum Kultury i Sportu

doposa one zosta o w sprz t muzyczny, komputerowy, instrumenty muzyczne,

wietlenie oraz naczynia. Wykonano okotarowanie sceny oraz zakupiono

iluminacj wi teczn . Znów jest internet, wi c dzia a kafejka internetowa.

rodki finansowe przeznaczone na dzia alno  statutow  w roku 2008 zosta y

wykorzystane w kwocie 356 525 z . Niewykorzystane rodki w kwocie 3 984 z .

zosta y odprowadzone do bud etu miasta.

W roku 2009 dzia alno  kulturaln  rozpocz o 7 sekcji artystycznych oraz 6

sekcji sportowych (z powodu ma ej liczby ch tnych nie dzia aj  sekcja karate oraz

sekcja capoeiry). Na umow  zlecenie, lub o dzie o, w GCKiS zatrudnionych jest 9

instruktorów oraz informatyk. Na podstawie umowy o prac  zatrudnionych jest 5

osób, 4 osoby w pe nym wymiarze godzin, 1 osoba na ¾ etatu.

Dyrektor

Gminnego Centrum Kultury i Sportu w I owej

Maria arska


