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Sprawozdanie Pe nomocnika Burmistrza ds. Przeciwdzia ania
Uzale nieniom  z dzia alno ci Gminnej Komisji Rozwi zywania Problemów

Alkoholowych w I owej
za rok 2010

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.

Sk ad komisji:

Ewa Sowa – 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
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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
dzia anie na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzewo 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
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
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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Sprawozdanie z dzia alno ci za rok 2010

1. Do komisji wp yn o 29 wniosków o wszcz cie post powania w sprawie leczenia
odwykowego, z czego komisja spotka a si  z 25 osobami.

 2 wnioski Komisariat Policji w I owej
11 wniosków wp yn o od rodzin i osób bliskich
 2 d Rejonowy w aganiu
14 OPS

      19 wniosków skierowano do rozpatrzenia przez S d Rejonowy w aganiu.
Wobec osób uzale nionych S d wyda  postanowienie o leczeniu pod nadzorem
kuratora lub ustanowi  przymus leczenia w szpitalu odwykowym.
5 osoby podj y terapi  bez nakazu s du
Priorytet III (alk)
Ilo  wniosków kierowanych do s du o przymusowe leczenie - 19
Ilo  wniosków kierowanych do Komisji RPA- 29
Ilo  osób, które podj y terapi  - 11

2. Dy ury przewodnicz cej  komisji:

mgr Ewa Sowa (przewodnicz ca komisji) – poniedzia ek od 14.00
W ramach pe nionych dy urów przyj a 47 osób.
By y to rozmowy indywidualne, s ce udzieleniu wsparcia wspó uzale nionym
cz onkom rodzin, ofiarom przemocy w rodzinie. Prowadzono rozmowy profilaktyczne
zach caj 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 – 47( spotkania dotycz  leczenia
odwykowego, wpó uzale nienia, a tak e problemów rodzinnych)

3. Programy profilaktyczne.

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

Szko a Podstawowa w I owej
- spektakl profilaktyczny dla klas VI -
     „ Wyj  z matni” – obj to 68 osoby
     „Debata” – 44 osoby

Gimnazjum w I owej w I owej

program profilaktyki narkotykowej – Piotr Grolewski -  56 osób
spektakl profilaktyczny „Ci gle yj ” – 78 osób
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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 ) - 71 osób

Priorytet I (alk), Priorytet I (nark)
Liczba osób uczestnicz cych w programach profilaktycznych – 317 osób
Liczba doros ych, którzy wzi li udzia  w programach profilaktycznych – 12
Liczba osób, które skorzysta y ze spektakli profilaktycznych - 146

4. Kontrole sklepów i opiniowanie koncesji

Komisja dokona a kontroli wszystkich punktów sprzeda y alkoholu na terenie miasta
i gminy I owa. Przeprowadzono rozmowy ze sprzedawcami o konieczno ci przestrzegania
ustawy 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 24 wnioski o koncesje na sprzeda
alkoholu
Priorytet IV(alk) – ilo  cofni tych zezwole  - 0

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 ósmej edycji kampanii
spo ecznej : Zachowaj Trze wy Umys ”

finansowanie pó kolonii dla dzieci organizowanych przez Wincenty skie Centrum
Pomocy Rodzinie w I owej (32 osób ze wietlicy, cznie 70 osób z terenu miasta i
gminy)
wspó organizowanie „Maratonu Trze wo ci” oraz „Dnia Rodziny”
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
Priorytet I (alk)liczba dzieci uczestnicz cych w imprezach rekreacyjnych  - ok. 120
osób
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 6. Szkolenia

 - szkolenia dla pracowników OPS-u – dotycz ce przeciwdzia ania przemocy
oraz procedur „Niebieskich Kart”
-  udzia  w konferencji o przeciwdzia aniu przemocy w rodzinie  – przewodnicz ca
komisji
- szkolenia dla sprzedawców alkoholu z terenu gminy I owa
Priorytet IV(alk)
Ilo  przeszkolonych sprzedawców alkoholu oraz w cicieli punktów sprzeda y - 18

7. Psycholog kliniczny – mgr Grzegorz Mutwil

Dy ury psychologa klinicznego, psychoterapeuty odbywa y si  w ka dy pierwszy
poniedzia ek miesi ca o 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.
Prowadzono indywidualne sesje rodzinne za pomoc  metody interwencji. Z pomocy
psychologa w czasie dy urów skorzysta o  w  roku 2010 - 112 osób. Ponadto psycholog
opiniuje osoby uzale nione skierowane na badania, celem zdiagnozowania uzale nienia i
sposobu leczenia.

8.   Grupa Anonimowych Alkoholików (AA)

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

Dnia 13 listopada 2010  odby  si  mityng otwarty dla mieszka ców gminy I owa i dla osób
spoza gminy. Wzi o w nim ok.90 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. Grup  wsparcia dla kobiet
prowadzi psychoterapeuta Walerian Ostapko.

10. Wspó praca z Komisariatem Policji w I owej oraz Komend  Powiatow  Policji
w aganiu

Komisja RPA wspó pracuje z policj  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
- kontroli sklepu z „dopalaczami”
- wspólna organizacja imprez Maraton trze wo ci oraz akcji dla kierowców – „ Zachowaj
Trze wy Umys ” wraz z KPP w aganiu
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11. Wspó praca z OPS-em w I owej

w zakresie :

- zakresie sporz dzanie wniosków badanie mieszka ców miasta gminy I owa
- edukacja podopiecznych OPS-u,
- sporz dzanie opinii klientów komisji,
- monitorowanie leczenia odwykowego podopiecznych OPS-u
Priorytet II (alk)- ilo  osób zg oszonych i monitorowanych w zakresie leczenia przez OPS -
14

12. Wspó praca z  O rodkiem Terapeutycznym „Profil” – dy ury terapeuty Waleriana
Ostapko

W dwóch lat w WCPR w I owej dy uruje terapeuta Walerian Ostapko w ramach wspó pracy
z  O rodkiem Terapeutycznym „Profil”.  W czasie minionego roku przyj  on  w  trakcie
swoich dy urów, które odbywaj  si  raz w tygodniu, w ka dy wtorek – 311 osób. Dy ury
trwaj  od godz. 16.00 – do 19.00 ale pan Walerian jest do dyspozycji osób potrzebuj cych
równie  w inne dni tygodnia. W trakcie spotka  z osobami uzale nionymi oraz
wspó uzale nionymi omawiane s  osobiste problemy dotycz ce wiadomo ci specyfiki
choroby alkoholowej. Spotkania systematycznie kszta  nabywanie podstawowych
umiej tno ci potrzebnych w procesie trze wienia, motywuj  do pracy nad sob , po podj cia
systematycznej terapii, a tak e pomagaj  w rozwi zywaniu na bie co problemów bytowych,
rodzinnych.  d maja do grudnia 2008 przeprowadzono cznie 23 sesje terapii grupowej.

Priorytet III (alk)
Ilo  osób zg aszaj cych si  specjalisty – 311
W tym uzale nionych – 158

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  28 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. O rodki Integracji Spo ecznej dzia aj ce w so ectwach: Borowe, Konin, Czerna

Sprawozdania z dzia alno ci  tych  o rodków przedstawi  osoby prowadz ce tam zaj cia.
Kopie sprawozda  b  stanowi y za czniki do niniejszego sprawozdania.
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15. Inne

 W roku 2010 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.

16. Wnioski do dalszej pracy

Podejmowa  dzia ania na rzecz ograniczenia szkód powodowanych przez osoby maj ce
problem alkoholowy, ale równie  skierowane dzia ania b  do wszystkich mieszka ców –
równie  tych niepij cych, gdy  polityka wobec alkoholu dotyczy ca ej populacji, a nie tylko
tej stosunkowo w skiej, w porównaniu z ca  gmin , grupa osób uzale nionych.

W ubieg ym roku z go ciny w WCPR skorzysta o 4 matki z dzie mi.
Przebywa y tam w czasie od kilku tygodni do kilku miesi cy. Dzi  przebywaj  tam trzy matki
z dzie mi na skutek trudnej sytuacji kryzysowej, spraw s dowych, konfliktów, czy dziej cej
si  przemocy „gor cej” w rodzinach. W przysz ci nale y zabezpieczy  realne rodki
na wsparcie tych  rodzin oraz instytucji wiadcz cej pomoc tym rodzinom.

Sporz dzi a : Ewa Sowa



Dzia alno wietlicy Integracji Spo ecznej

w Koninie aga skim

od 04.01.2010r. do 31.12.2010r.

1. Grupa uczestnicz ca w zaj ciach
2. Realizacja za onego planu
3. Najbli sze za enia

W zaj ciach uczestnicz  dzieci  i m odzie  w du ej rozpi to ci wiekowej.
Naszym celem, który obrali my ju  w ubieg ym roku jest has o „sport to
zdrowie”. Dlatego SPORT to nasz g ówny atut. Zauwa am, e poprzez sport
dzieci i m odzie wietnie si  ze sob  zintegrowa y i s  bardzo komunikatywne.
Taki cel sobie za am i uwa am,  i  zosta  osi gni ty. Wi kszo  czasu
po wi camy zaj ciom ruchowym o ile pogoda dopisuje (je li tylko nie pada
deszcz) mamy wiele pomys ów na sp dzanie czasu. W ubieg ym roku
stworzyli my amatorsk  dru yn . Gramy wszyscy w pi  no . Ch opcy jak
równie  dziewcz ta ch tnie si  do tego przyk adaj . Uda o  nam  si  rozegra
kilka wietnych meczy z s siedni  wiosk  – Czern . Jako kibice ch tnie
przybywali na mecze rodzice. Sprawia o to dzieciakom ogromn  frajd ,
poniewa  na  treningi  do  Czernej  je dzili my rowerami. Dla bezpiecze stwa
dzieci jednak je dzili my lasem. Ale nie tylko gramy w pi . Robimy wycieczki
rowerowe przez pobliskie wioski, zwiedzaj c ró ne gospodarstwa. Dzieciaki
uwielbiaj  te  wycieczki piesze do lasu. Tam szukamy pierwszych oznak
wszystkich pór roku. Zim  zdarza si  nam dokarmia  zwierz ta. Gdy pogoda nie
sprzyja, wietlica, a szczególnie sala sportowa jest naszym boiskiem.
Rozgrywamy mecze w pi  siatkow , mini-hokeja, aerobik i gimnastyk ,  W
naszej wietlicowej kuchni cz sto robimy smaczne potrawy: placki
ziemniaczane, nale niki itp. W ka dy pi tek, gdy nie pada deszcz, palimy
ognisko na terenie szko y w miejscu na to przeznaczonym i pieczemy kie baski.
Od dawna jest to nasz  tradycj . Przy ognisku dyskutujemy na ró ne, ale wa ne
tematy. Planujemy czas na nast pne zaj cia. Rozmawiamy na temat
szkodliwo ci picia alkoholu, palenia papierosów, u ywania  narkotyków  w ród



dzieci i m odzie y. Dlatego sport jest tu tak wa ny. Pani dyrektor z GCKiS w
owej bardzo cz sto  zaprasza  nas  na  ró nego rodzaju imprezy, które

organizuje. Ch tnie z nich korzystamy, za co bardzo dzi kujemy.  W okresie
wakacji OPS w I owej zorganizowa  dla dzieci ze wietlicy pó kolonie. Trwa y
one dwa tygodnie. Dzieci mia y zapewniony podwieczorek i zorganizowane
wyjazdy na wycieczki. By  wyjazd do Zielonej Góry na nowo-otwarty basen, kino
do Boles awca i Karpacza.

Ten rok by  dla nas bardzo pracowity. Grupa bardzo si  ze sob  z a.
Nauczyli si  wiele dobrego – pomagaj  sobie, wspieraj  si  wzajemnie bez
wzgl du na wiek i p . Taki w nie cel sobie wyznaczy am i uwa am, e uda o
mi si  go osi gn .

El bieta Ganczarek



SPRAWOZDANIE Z DZIALALNO CI WIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ
ZA ROK 2010

Zadania do realizacji w roku 2010, to

-wszechstronna pomoc w kszta towaniu odpowiedzialnych postaw spo ecznych
-pomoc w nauce i odrabianiu zada  domowych
-d enie do poprawy wyników w nauce dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i
spo ecznie
-zmniejszenie agresji u dzieci i m odzie y
-przeciwdzia anie uzale nieniom
-rozwijanie zainteresowa
-kszta towanie nawyku po ytecznego zagospodarowania czasu wolnego
-organizacja wypoczynku podczas ferii zimowych i wakacji letnich

Powy sze zadania realizowano podczas ró norodnych form zaj  dla sta ej, licz cej 16 osób
grupy dzieci i m odzie y w wieku od lat 7 do 15. Ponadto wietlica by a otwarta dla
wszystkich dzieci, które mia y ochot  sp dzi  czas na wypoczynku, rekreacji oraz innych
formach zaj .
       Zaj cia odbywa y si  od poniedzia ku do pi tku w godz. od 15:00 do19:00.
Wychowankowie uczestniczyli w zaj ciach wed ug ustalonego harmonogramu dnia, tj. od
godziny 15:00 do 17:00 odrabiali lekcje i przygotowywali si  do zaj  szkolnych, a pozosta y
czas sp dzali na zaj ciach dowolnych wed ug swoich zainteresowa  oraz organizowanych
planowo zaj ciach plastycznych, sportowych, muzycznych, wycieczkach rowerowych.
       Codziennie dzieci otrzymywa y podwieczorek, w którego przygotowywaniu
uczestniczy y. By y to s odkie przek ski oraz dania typowo obiadowe. Wyznaczani dy urni
porz dkowali sto ówk , myli naczynia. Dzieci aktywnie w cza y si  w organizowanie i
przygotowywanie zaj .
         W styczniu z okazji Dnia Babci i Dziadka zorganizowali my przyj cie po czone z
programem artystycznym i w asnor cznie przygotowanym pocz stunkiem. Panowa a
serdeczna i wzruszaj ca atmosfera, a po wielu policzkach sp yn a niejedna za.
          Od 18 do 30 stycznia podczas ferii zimowych zorganizowali my zimowisko dla dzieci
ze wietlicy oraz miasta, w sumie w zimowisku uczestniczy o 42 dzieci i m odzie y.
          We wspó pracy z Gminnym Centrum Kultury i Sportu w I owej zorganizowano
projekcj  filmów animowanych. Nast pnego dnia dzieci wyruszy y na kulig do Klikowa,
gdzie wspólnie uczestniczy y w zabawach zimowych, a zg odniali piekli kie baski i
rozgrzewali si  gor  herbat .
          W kolejnym dniu ka dy móg  sprawdzi  swoje umiej tno ci na lodowisku, a nast pnie
na basenie w arach.
           Odby  si  równie  turniej tenisa sto owego oraz warsztaty taneczne poprowadzone
przez profesjonalist . Pod okiem artysty plastyka dzieci odkrywa y nowe techniki plastyczne,
wykonuj c prace grupowe na temat zwi zany z zim .
           Drugi tydzie  ferii rozpocz  si  na sportowo, poniewa  uczestnicy zimowiska zmagali
si  w wielu konkurencjach sportowych na sali gimnastycznej. By y to rozgrywki w „Dwa
ognie”, mecz pi ki no nej, a maluchy zmaga y si  w biegach z przeszkodami.
           Mi nicy kina byli usatysfakcjonowani, poniewa  odby a si  wycieczka do Zielonej
Góry, do Cinema City  na projekcj  filmu „Ksi niczka i aba” w 3D.
           Na zako czenie zimowiska odby  si  turniej kulinarny,  podczas którego grupy
rywalizowa y ze sob  w sma eniu p czków i chrustów. Wy mienite s odko ci stanowi y



pocz stunek na balu maskowym, na którym wybrano najsympatyczniejszych uczestników
zimowiska.
           W miesi cu lutym wychowankowie zorganizowali obchody „Walentynek”,
przygotowali dla siebie niespodzianki i wspólnie uczestniczyli w s odkim przyj ciu.
Ciep e, wiosenne dni sp dzali na zabawach na powietrzu, wycieczkach rowerowych, grach i
zabawach sportowych.
          W kwietniu zorganizowali my konkurs na najpi kniejsz  pisank . Dzieci wykona y
wi teczne dekoracje, którymi ozdobi y wn trza wietlicy.

          W maju z okazji Dnia Matki zorganizowano spotkanie dla mam. Dzieci w asnor cznie
przygotowa y upominki, zaprezentowa y program artystyczny i wspólnie z mamami bawi y
si  uczestnicz c w wielu weso ych konkursach, a na koniec wszyscy z apetytem zajadali si
kie baskami z grilla oraz pysznym ciastem.
          Z okazji Dnia Dziecka odby a si  wycieczka szynobusem  do Zielonej Góry, gdzie
dzieci sp dzi y czas na seansie filmowym  w Cinema City, a nast pnie  raczy y si
smako ykami w    Mc Donald’s.  Na zako czenie roku wietlicowego pojechali my na
wycieczk  do Wroc awia, gdzie dzieci zwiedzi y ZOO.
          W maju z yli my projekt do Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie w celu
pozyskania rodków finansowych na realizacj  zadania zwi zanego z organizacj  letniego
wypoczynku.  Projekt zatytu owany by   „Odpoczywam i pomagam innym”.  Fundacja
pozytywnie oceni a nasz projekt i otrzymali my 3tys. z  dotacji, dzi ki której dzieci z I owej
mog y sp dzi  dwa tygodnie na pó koloniach letnich.
          Pó kolonie rozpocz y si  12 lipca, a trwa y do 24 lipca. W pierwszym tygodniu
pó kolonii dzieci realizowa y cz  programu polegaj  na niesieniu pomocy ludziom
starszym i potrzebuj cym.  Pomoc ta polega a na dokonywaniu codziennych zakupów,
czytaniu codziennej prasy, drobnych pracach w domu i ogrodzie. Rodziny potrzebuj ce
wy onione zosta y na drodze wywiadów rodowiskowych przeprowadzonych przez dzieci
oraz pracowników WCPR.  Po wykonaniu zaplanowanych prac dzieci uczestniczy y w
ró norodnych formach zaj , takich jak:
*zabawy sportowe na weso o
*wyjazd na basen do agania
*plener malarski „Skarby mojego miasta”
*wycieczka rowerowa do gospodarstwa agroturystycznego po czona z ogniskiem,
pieczeniem kie basek
           W drugim tygodniu dzieci wyruszy y na wycieczk  do Mi kowa  do ”Cyrkolandu”,
gdzie uczestniczy y w pokazach cyrkowych i sami mieli mo liwo  sprawdzenia swoich
umiej tno ci pod okiem profesjonalnych artystów cyrkowych.  W kolejnym dniu odby  si
wyjazd na basen do agania. Wielk  niespodziank  okaza  si  wyjazd do Zielonej Góry, do
nowo otwartego Aquaparku, w którym przez 2 godziny dzieci korzysta y z wszelkich
mo liwych atrakcji. Po wizycie w Aquaparku wyruszyli my do kina Cinema City w Focus
Park na seans filmowy.
           Na zako czenie pó kolonii dzieci pojecha y na wycieczk  do Wroc awia, gdzie pani
przewodnik oprowadzi a nas po Starym Mie cie ods aniaj c wiele ciekawostek i legend z nim
zwi zanych, a nast pnie odbyli my rejs statkiem po Odrze.
           Ostatniego dnia po egnali my si  s odkim pocz stunkiem oraz dyskotek .

           Po wakacjach dzia alno wietlicy zosta a wznowiona  od 7 wrze nia.  We wrze niu
wiele zabaw odbywa o si  na wie ym powietrzu. By y to zabawy w „Podchody”, wycieczki
rowerowe, wycieczka do agania.
           W pa dzierniku zorganizowali my „ wi to pieczonego ziemniaka” po czone z
konkursem na „Ziemniaczan  maskotk ”. Dzieci ze wietlicy aktywnie w czy y si  w



przygotowania corocznej imprezy pod has em „Maraton Trze wo ci”, podczas której
uczestniczy y w ulicznych biegach, konkursach oraz loterii fantowej.
         W listopadowe wieczory dzieci przygotowywa y ozdoby wi teczne, którymi w grudniu
udekorowa y pomieszczenia wietlicy.

Andrzejkowy wieczór by  przepe niony wró bami, a ta com i uciechom nie by o ko ca.
Na wspólnej dyskotece bawi y si  wszystkie grupy parafialne.
     6 grudnia odwiedzi  wychowanków Miko aj, obdarowuj c wszystkich s odkimi
upominkami.  20 grudnia odby a si  wspólna wigilia, na której dzieci zaprezentowa y
wi teczny program artystyczny, a nast pnie smakowa y wiele tradycyjnych potraw. Nie

oby o si  bez wizyty Miko aja, który przyniós  wymarzone prezenty. Wieczór przebiega  w
mi ej, rodzinnej atmosferze.

wietlica nasza to miejsce, gdzie dzieci nie tylko odrabiaj  lekcje, sp dzaj  czas na
zabawach i wycieczkach. Na co dzie  nie obywa si  bez problemów, konfliktów mi dzy
rówie nikami.  Pomagamy wychowankom radzi  sobie ze stresem, unika  zachowa
agresywnych, przeciwdzia  patologiom i niekontrolowanym przejawom tzw. z ego
zachowania.

                                                                                                  Sprawozdanie sporz dzi a

                                                                                                         Lidia Rouba



Sprawozdanie z dzia alno ci Domu Integracji Spo ecznej w miejscowo ci
Czerna gmina I owa k/ agania

Dzia alno  integracyjna w/w placówce opiera a si  na :

- spotkaniach mieszka ców Czernej  w ró nym wieku przy grach w tenisa
     sto owego, bilard, szachy, wypo yczaniu ksi ek (130 pozycji) –
     10 czytelników, z sali fitnez, z zaj  gimnastyki rekreacyjnej prowadzonej
     przez W. Janczyk
- spotkaniach „nasze smaki” w ka dy poniedzia ek sporz dzamy zapomniane

potrawy które zaj y I, II i III miejsce w konkursie „Najlepszy Produkt
Lokalny z Borów Dolno skich” spo ród  8 gmin

- Prowadzenie pó kolonii z dzie mi od 7-12 lat naszej miejscowo ci
finansowanej przez OPS- I owa obejmuj cej wyjazdy na basen, do kina,
weso ego miasteczka i korzystanie z wycieczek opracowywanych przez
Qust- Wyprawy Odkrywców na terenie Czernej (3 wyprawy) Zorganizowane
przez „dzieci pó kolonii”, ogniska i nagradzanie nagrodami.

- Dbanie o powierzone mienie, sprz tanie, uzupe nianie wyposa enia,
uzupe nianie rodków czysto ci, przygotowywanie sal na zebrania i imprezy
okoliczno ciowe

- Wzajemne spotkania podnosz  kultur  osobist  ka dego z nas, ucz
szacunku, tolerancji wzajemnej a tak e przynosz  rado  i zadowolenie w
yciu spo ecznym. Integrujemy si  przez pi  dni w tygodniu oprócz wtorku

i pi tku od 17 do 20.

Wanda Janczyk



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

2010

 Nazywam si  Ewelina Nowak, prowadzi am o rodek
integracji spo ecznej w wietlicy w Borowym przez ca y rok
2010. Zach ca am dzieci i m odzie  do ucz szczania na
zaj cia po przez ró norodne gry, zabawy, konkursy i imprezy
okoliczno ciowe.
 O rodek otwiera am od poniedzia ku do pi tku w
godzinach popo udniowych od 14,00 do 17,00.
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 pomieszczenia wietlicy, aby utrzyma  j  w
czysto ci.
Do wietlicy przychodz  dzieci w wieku od 3 do 12 lat.
W roku 2010 wspó pracowa am z Rad  So eck , Ko em
Gospody  Wiejskich i O rodkiem Pomocy Spo ecznej.
 Z przeznaczonych pieni dzy na o rodek doposa am
wietlic  w niezb dne przybory typu papier bia y, kolorowy,

mazaki, kredki, farby itp., oraz sprz t sportowy typu skakanki,
pi ki itp. Przez ten okres zorganizowa am wiele konkursów,
do których niezb dne by y nagrody, które zakupi am z
przeznaczonych pieni dzy.



 W roku 2010 zorganizowa am wiele imprez
okoliczno ciowych, niektóre z Rad  So eck  i KGW. Mi dzy
innymi, bal karnawa owy, dzie  dziecka, na którym g ówn
atrakcj  by o malowanie twarzy, trampolina i dmuchany
zamek. W lipcu prowadzi am pó kolonie, które odby y si
dzi ki pomocy OPS-u. W trakcie tych pó kolonii by y trzy
atrakcyjne wycieczki: do kina na SHREKA,  na basen do
Zielonej Góry i do Karpacza do Western City. Równie
codzienne podwieczorki i wietne zabawy. W tym okresie
robi am wiczenia z kampanii ZTU, pomaga am odrabia
lekcje itp.
W najbli szym czasie chcia abym zorganizowa  ró ne
wyst py i przedstawienia w zale no ci od przypadaj cego
wi ta. Mog abym zorganizowa  wycieczk  rowerow

zako czon  ogniskiem. Planuj  zorganizowa  wspólnie z
KGW bal karnawa owy z udzia em klowna i pipi. Tak e
planuj  ró ne konkursy ruchowe w celu podnoszenia
sprawno ci fizycznej i promowania postaw fair play.
 Uwa am, istnienie o rodka integracji spo ecznej w mojej wsi
za zasadne.


