
Leśna, 29.01.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

SPRAWOZDANIE Z GMINNEGO PROGRAMU 
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ 
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA 

NARKOMANII ZA ROK 2020 
 
  



2/15 

Podstawą do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych ustanowionego w Uchwale Nr XVIII/142/2019 Rady Miejskiej w  Leśnej z dnia 
20 grudnia 2019r. jest art. 41 ust. 1 – 3 ustawy z dnia z dnia 26 października 1982 r. o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze 
zm.) 
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 ustanowiony został uchwałą Nr 
XVIII/139/2019 z dnia 20 grudnia 2019r., również miał realizować zadania własne Gminy 
w obszarze profilaktyki i terapii narkomanii, zawarte w art. 10 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050). 

Za realizację zadań wynikających z obu Programów odpowiedzialna była Miejsko-
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w skład której wchodzi sześciu 
członków w tym Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 
powołany w sierpniu przez Burmistrza Leśnej w oparciu o art. 4.2 ustawy z dnia 26 
października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.  

Źródłem finansowania realizacji powyższych Programów są wpływy z opłat za 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dochody z tego tytułu wyniosły 189 424 zł 
oraz dodatkowo 39 306,51 zł, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym 
(2019) i zostały przeznaczone na realizację Programów w 2020r. 
W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2020 zrealizowano zadania oraz 
poniesiono wydatki, które przedstawiają się następująco w poszczególnych obszarach: 
 

Działalno ści Punktu Konsultacyjnego  

Punkt Konsultacyjny w roku 2020 działał od czerwca. Przyjmował w nim nowo zatrudniony 
specjalista terapii uzależnień, który posiada duże doświadczenie zawodowe oraz od lipca także 
psycholog. Mieszkańcy Gminy mogli czuć się ze specjalistami przyjmującymi w Punkcie 
bezpiecznie, ponieważ zarówno terapeuta jak i psycholog podchodzili do każdej osoby 
indywidualnie z pełnym szacunkiem i otwartością. Pomoc udzielana była bezpłatnie, 
niezależnie od tego, czy ktoś miał ubezpieczenie, czy nie. 

Do zadań Punktu Konsultacyjnego należy:  
• udzielanie porad na rzecz mieszkańców Gminy Leśna znajdujących się w trudnej 

sytuacji życiowej, zmagających się z problemami i szukających pomocy w ich 
rozwiązaniu, 

• nawiązanie dobrego kontaktu pomocowego, 
• rozpoznanie potrzeb, 
• diagnoza przemocy w rodzinie, 
• motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego i kierowanie do placówek 

leczenia odwykowego, 
• udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu odwykowym, 
• udzielanie pomocy psychologicznej osobom w kryzysie emocjonalnym,  
• stałą współpracę z Miejsko - Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Leśnej, Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Leśnej, Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie. 

Osoby pracujące w Punkcie współpracują z innymi instytucjami pomocowymi –  
rozpoznając potrzeby osoba dyżurująca w Punkcie wie, że w sytuacji np. ubóstwa konieczne 
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jest przekierowanie rodziny do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a w 
przypadku uzależnienia należy uruchomić procedurę zobowiązania do leczenie odwykowego.  
Psycholog przyjmował w pierwszą i drugą środę miesiąca w godzinach od 1330 do 1530, 
zrealizowano łącznie 24 godzin konsultacji, w których wzięło udział 13 osób, z czego 10 wzięło 
udział w pojedynczej konsultacji, natomiast 3 skorzystały z więcej niż z jednej konsultacji. 
Liczba konsultacji uzależniona była od specyfiki problemu, z którymi zgłaszały się osoby 
konsultowane. Jedna konsultacja psychologiczna trwa standardowo 50 minut.  
Ze sprawozdania wynika, iż problematyka poruszana w trakcie spotkań była różnorodna. 
Zazwyczaj bezpośrednią przyczyną uczestniczenia w rozmowie był aktualnie przeżywany 
kryzys. Należały do nich m.in. konfliktowe relacje rodzinne, trudności wychowawcze, poczucie 
opuszczenia/smutku/trudności w relacjach interpersonalnych, śmierć bliskiej osoby. 
Specjalista terapii uzależnień przyjmował w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca oraz w 
każdy drugi i czwarty piątek miesiąca. Przez pierwsze 3 miesiące w pierwszy i trzeci czwartek 
od 11:00 do 14:00, a w drugi i czwarty piątek miesiąca od 14:00 do 17:00. Natomiast od 
września do grudnia wydłużono godziny przyjęć od 11:00-15:00 i 14:00-18.00. Godziny 
konsultacji są dogodnie rozłożone aby z pomocy skorzystać mogły zarówno osoby niepracujące 
jak i pracujące. Łącznie odbyło się 60 konsultacji indywidualnych, 4 konsultacje telefonicznie 
(ze względu na kwarantannę) oraz od października 3 zajęcia wspomagające pracę grupy. 
Wydatki z wyżej wymienionych zadań wyniosły 8190 zł. 

Świetlice środowiskowe  

Funkcjonowanie 3 świetlic środowiskowych, w których realizowane powinny być programy 
profilaktyczne.  
Były to świetlica w Leśnej, w Pobiednej i od maja świetlica w Grabiszycach. Łącznie we 
wszystkich świetlicach zapisanych było 47 dzieci (Leśna 16, Pobiedna 14, Grabiszyce 17). 
Na funkcjonowanie świetlic wydano kwotę 38 729,28 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia 
dla wychowawców (25 857,5zł) oraz wyposażenie świetlic (12 871,78zł) w materiały do zajęć 
(brystole, bloki, farby, plasteliny, brokaty, taśmy, nożyczki, dziurkacze, bibuły, wycinanki…), 
gry, sprzęt sportowy, krzesła, stoliki, dywan, telewizor. Dla świetlicy w Leśnej i Grabiszycach 
zakupione zostały stoły do piłkarzyków, a do świetlicy w Pobiednej czajnik elektryczny i 
radioodtwarzacz (wedle zgłaszanego zapotrzebowania).  
Sprawozdania z działalności świetlic znajdują się  w załącznikach 1,2,3.   
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Dożywianie dzieci  

Dożywianiem w formie ciepłego obiadu w szkole zostało objętych dziesięciu uczniów ze 
Szkoły Podstawowej w Smolniku i pięciu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Pobiednej. 
Dzieci uczęszczające do świetlic środowiskowych w Gminie Leśna otrzymały paczki ze 
słodkim poczęstunkiem z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek. 
Realizacja tego zadania w roku 2020 wyniosła 8011,32 zł. 

Kampanie edukacyjno-profilaktyczne  

Gmina Leśna zaangażowała się również w udział w nowej kampanii edukacyjno-
profilaktycznej „Narkotyki? To mnie nie Kręci” oraz „Zachowaj Trzeźwy umysł” pod hasłem 
„W poszukiwaniu szczęścia”. W ramach kampanii szkołom zostaną przekazane materiały 
informacyjne oraz gotowe scenariusze zajęć i audycje do ich prowadzenia, wśród dzieci 
i młodzieży szkolnej oraz rodziców. 
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Łączny wydatek to: 2706 zł (Zachowaj Trzeźwy Umysł 1476 zł, Narkotyki? To mnie nie kręci 
1230 zł) 
 
Zakupione zostały również materiały profilaktyczne o tematyce zwalczania alkoholizmu 
i przeciwdziałania narkomanii w postaci plakatów, ulotek, broszur, narkogogli, opasek 
odblaskowych dla dzieci z napisem „Stop dopalacze!”, gumowych bransoletek z hasłami 
profilaktycznymi. 
Łączny wydatek to: 4352,53 zł w tym narkomania 3900 zł  
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Dofinansowania 

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyznała 
dofinansowania na następujące działania: 

• „Wypoczynek zimowy z programem profilaktycznym dla dzieci z terenu Gminy 
Leśna”. Wniosek złożył Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej. Liczba osób biorących 
udział: 15 dzieci z rodzin problemowych. Dofinansowanie w kwocie: 3750 zł 

• „Książki radość dają tym co je czytają i bez nałogów czas spędzają”. Wniosek złożyła 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku. Liczba osób biorących udział: 257 
uczniów. Dofinansowanie w kwocie: 1950 zł 

• „Rodzinne wycieczki rowerowe dla mieszkańców Gminy Leśna”- 5 tras rowerowych. 
Wniosek złożył Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej. Liczba osób biorących udział: 21. 
Dofinansowanie w kwocie: 1900 zł na wynagrodzenie dla przewodnika turystyki 
rowerowej. 

• „Relaksacyjne koncerty na gongach dla mieszkańców Gminy Leśna”. Wniosek złożył 
Ośrodek Kultury i Sportu. Zadanie zostało zrealizowane w czterech cyklach koncertów: 
3 w Leśnej i 1 w Pobiednej. Liczba osób biorących udział: Leśna kolejno 18 osób, 13 
osób, 11 osób. Pobiedna 7 osób. Dofinansowanie w kwocie: 1080zł na wynagrodzenie 
dla terapeuta zajęciowego. 

• „Wypoczynek letni”. Konkurs wygrało Biuro Podróży FIDES-TRAVEL. Termin 
wyjazdu: 18.08.20r-31.08.20r. Miejsce: Dźwirzyno. Liczba osób biorących udział: 20 
dzieci z rodzin z problemami. Koszt: 27 360 zł.  

• „XXVI Mi ędzynarodowy Festiwal Muzyczny i Zlot Rodzin Abstynenckich – Złoty 
Potok Resort 2020”. Wniosek złożyło Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów 
Odnowa. Dofinansowanie w kwocie: 1500 zł dla czterech mieszkańców Gminy Leśna. 

• „Dzień Sportu w Leśnej” połączony ze świętem kolorów Holi. Wniosek złożył Ośrodek 
Kultury i Sportu w Leśnej. Liczba osób biorących udział: ok 600. Dofinansowanie w 
kwocie: 3045 zł. 

• „Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży z terenu Miasta Gminy Leśna poprzez 
organizację zajęć pozalekcyjnych sportowych w kierunku piłki nożnej”. Wniosek złożył 
Miejsko Gminny Klub Sportowy Włókniarz. Liczba osób biorących udział: ok 96 
dzieci. Dofinansowanie w kwocie: 2500 zł na bramkę przestawną do piłki nożnej. 
 
Z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju nie doszło do realizacji dwóch zadań: 

• Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć bez narkotyków i dopalaczy” - warsztaty adresowane 
do uczniów klas IV-VIII SP. im. J.P. w Smolniku i ich rodziców. Zajęcia prowadzone 
przez Instruktora Terapii Uzależnień Aleksandra Matusiak. Program obejmował 2h 
zajęć z uczniami klas IV oraz 3 godziny warsztatów z uczniami klas V-VIII. 

• Warsztaty „Prowadzenie zajęć o charakterze animacyjnym” – zajęcia z młodzieżą w 
wieku 15-19 lat . Zadanie obejmowało: Cykl Make It! zainteresowania techniczne; 
Upcykling – Zrób to sam!-wykorzystywanie uszkodzonych i zużytych urządzeń AGD i 
opakowań; Poczuj Rytm! - zajęcia muzyczne 
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Działania podejmowane przez Miejsko-Gminn ą Komisj ę 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

Do Komisji wpływały wnioski o skierowanie na leczenie odwykowe. O procedurę 
zobowiązania do leczenia odwykowego może wystąpić każdy, kto zna sytuację rodziny 
i przesłanki określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi do jej uruchomienia. Wnioski wpływały od najbliższej rodziny, policji, 
pracowników socjalnych, grup roboczych, kuratora oraz prokuratora. W sumie w 2020 roku 
wpłynęły 32 wnioski. Po wpłynięciu wniosku należy rozpatrzyć czy zgodnie z art. 24 ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości dochodzi przez osoby zgłoszone w związku ze swoim 
nadużywaniem alkoholu do rozkładu życia rodzinnego, demoralizacji małoletnich, uchylania 
się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznego zakłócania spokoju lub 
porządku publicznego.   
Osoby, które nie wyraziły zgody na dobrowolne leczenie kierowane były na badanie biegłych 
(w składzie biegły psycholog i biegły psychiatra) w celu wydania opinii w przedmiocie 
uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Gdy opinia wskazywała na 
uzależnienia, a osoba wobec której toczy się postępowanie nadal nie chciała dobrowolnie 
podjąć kroków w kierunku leczenia odwykowego opinia wraz z wnioskiem trafiłała do Sądu 
Rejonowego w Lubaniu. W 2020 roku skierowano 8 wniosków do Sądu o zobowiązanie do 
leczenia odwykowego. 
Komisja współpracowała z Komisariatem Policji w Leśnej oraz pracownikami socjalnymi 
uzyskując informację dotyczące osób zgłoszonych do Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

 
Poniższa tabela przedstawia ilość zgłoszeń oraz grupy wnioskodawców na przestrzeni ostatnich 4 lat 

Wnioskodawca Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
Policja 7 3 9 7 

Pracownik socjalny 6 8 13 5 
Rodzina 11 17 15 9 

Grupa robocza 12 7 5 9 
Kurator 0 1 0 1 

Prokurator 0 0 0 1 
Razem 36 36 42 32 

 
W 2020r. Komisja odbyła 29 posiedzeń w tym 17 posiedzeń o charakterze 

motywującym do ograniczenia spożywania napojów alkoholowych oraz podjęcia leczenia i 12 
posiedzeń Głównych. Odbyły się 4 Komisje kontrolujące (kontrole punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych) oraz wydano 7 postanowień w sprawie udzielenia zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych. 

Komisja przeprowadziła 4 kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod 
względem przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych. 
Warunki podlegające kontroli: posiadanie ważnego zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych; wnoszenie opłat za korzystanie z zezwolenia; posiadanie tytułu prawnego do 
lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza; zaopatrywanie się w napoje 
alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na 
sprzedaż napojów alkoholowych; wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym 
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zezwoleniem, tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu 
wymienionym w zezwoleniu.  
Zasady sprzedaży podlegające kontroli w szczególności: porządku publicznego w miejscu 
sprzedaży napojów alkoholowych lub w najbliższej okolicy; niesprzedawanie i niepodawanie 
napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw; 
uwidacznianie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu; przestrzeganie ustawowego 
zakazu reklamowania i promocji napojów alkoholowych; przedstawienie prawidłowych 
danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów 
alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.  
Wynagrodzenie dla Komisji w roku 2020r. wyniosło 33 150 zł. 

Przedstawiciel Komisji był członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego oraz brał udział w 
posiedzeniach grup roboczych działających w ramach Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego. W ubiegłym roku odbyły się 4 posiedzenia Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz 177 posiedzeń grup roboczych.  Przedstawiciele grupy roboczej 
spotykają się zarówno z osobami doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc i we 
współpracy z rodzinom planują i realizują stosowną pomoc oraz monitorują przebieg planu. 

Wydatki z tytułu szkoleń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych wyniosły 1538 zł. 

 
 

Wydatkowano kwotę 162 853,78 zł na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem 
alkoholizmowi oraz kwotę 5130 zł na profilaktykę związaną z zwalczaniem narkomanii. 
 
 
 

Sporządziła:  
Adela Marchlewska 
Pełnomocnik ds. rozwiązywania  
problemów alkoholowych 
i narkomanii 
  



9/15 

Załącznik nr 1 

Sprawozdanie z realizowanych zajęć opiekuńczo – 
wychowawczych przeprowadzonych w świetlicy środowiskowej  

w Grabiszycach, w okresie od 19 maja do 6 listopada 2020 r.  

 
Praca w świetlicy oparta była o plan wychowawczo-dydaktyczny oraz program 

profilaktyczny, realizowany raz w tygodniu. 
Nasza Świetlica „Salka pod Dębami” to miejsce przeznaczone na dyskusje, wymianę 

poglądów i opinii, wspólne zabawy, naukę wzajemnego szacunku i tolerancji oraz pomoc  
w odrabianiu lekcji. 
Początkowe spotkania poświęcone były porządkowaniu dwóch sal, z których korzystaliśmy: 
zamiataliśmy, myliśmy, układaliśmy w szafach. Podczas porządków „przełamaliśmy pierwsze 
lody”. W kolejnych dniach dołączyli do nas rodzice podopiecznych, którzy błyskawicznie 
pomogli doprowadzić pomieszczenia do porządku. Po zakończonym sprzątaniu przystąpiliśmy 
do ozdobienia sali adekwatnie do pory roku: z rolek po papierze toaletowym wykonaliśmy 
kolorowe motyle, biedronki, pszczoły i zawiesiliśmy je na belkach w świetlicy. 
W sierpniu mieszkańcy Grabiszyc własnoręcznie odmalowali pomieszczenie świetlicy, a na 
każdym parapecie stanęły zielone kwiaty doniczkowe. Dzięki ich pracy nasze pomieszczenia 
stały się ciepłe i przytulne. 
Po pierwszym tygodniu do świetlicy zapisanych było ośmioro dzieci, a po kolejnych dwóch 
tygodniach jedenaścioro. Mając zebraną stałą grupę stworzyliśmy razem kontrakt, który zawisł 
w widocznym miejscu. Kontrakt świetlicy przygotowany został na zasadzie burzy mózgów. 
Dzieci ustalały zasady obowiązujące w świetlicy, które zostały zapisane na brystolu. Pojawiły 
się punkty takie jak: „szanujemy siebie nawzajem”, „nie ruszamy cudzych rzeczy bez pytania”, 
„jesteśmy kulturalni- nie przeklinamy”, „nie przerywamy gdy ktoś mówi”… Podpisując się pod 
kontraktem, każdy zobowiązał się do przestrzegania zasad, oraz ponoszenia konsekwencji za 
ich nie przestrzeganie. Ponieważ zasady zapisane w kontrakcie były twórczością dzieci, 
podopieczni często sami w trackie zajęć upominali się nawzajem, gdy ktoś łamał wspólnie 
przyjęte reguły.  

Początkowe zajęcia poświęcone były przede wszystkim integracji. Integracja właściwie 
pojawiała się aż do ostatnich godzin trwania Świetlicy ze względu na charakter otwarty grupy-  
w każdej chwili ktoś mógł do niej dołączyć bądź zrezygnować ze spotkań. Jednak podczas 
początkowych zajęć odgrywała ona szczególną rolę. Uczniowie poznawali siebie nawzajem, a 
także osobę prowadzącą grupę. Wtedy to kształtowała się jej struktura z podziałem na role i 
ustalane były granice.  

Ponieważ maj, czerwiec i lipiec to ciepłe miesiące stwarzające warunki do spędzania 
czasu na dworze, często przebywaliśmy na świeżym powietrzu. W czerwcu wręcz byliśmy 
zmuszeni do ciągłego pozostawania na dworze przez 3 tygodnie, ponieważ czekaliśmy aż 
budynek, w którym znajdowała się świetlica środowiskowa  przejdzie przegląd techniczny. 
Podczas licznych spacerów po okolicy spotykały nas niezliczone okazje do edukacji i promocji 
zdrowia m.in.:  

• nauczyliśmy się odróżniać zaskrońca od padalca i żmii zygzakowatej,  
• podjęliśmy działania w celu udzielenia pomocy choremu bezdomnemu kotu,  
• poznawaliśmy gatunki chronione roślin i zwierząt, 
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• puszczaliśmy latawiec na boisku,  

• korzystaliśmy z zaproszeń i odwiedzaliśmy gospodarstwa rolne, 

• poznawaliśmy kwiaty polne, zboża, zaplataliśmy wianki, 
• poznawaliśmy maszyny rolnicze, 

• rozpoznawaliśmy gatunki drzew, 
• spędzaliśmy czas na placu zabaw, 

• graliśmy na boisku mecze piłki nożnej, 
• graliśmy na boisku w „ziemniaka”, „kolory”, „raz, dwa trzy Babajaga patrzy!”, „berka 

z uwalnianiem”, skakaliśmy przez skakankę…, 
• spacerowaliśmy do sklepu na lody, 

• obserwowaliśmy zmiany w przyrodzie podczas przemijania pór roku. 
 
Dzięki uprzejmości OSP Grabiszyce w ostatni dzień czerwca zawitaliśmy do remizy. Na 
miejscu wzięliśmy udział w licznych atrakcjach: 

• prezentacji wozów i sprzętów strażackich,  
• chętni mogli trzymać węża i lać wodę, 
• demonstrowanie noszy dla poszkodowanych, 

• zwiedzanie pomieszczeń znajdujących się  w remizie, 
• prezentacji stroju w jaki ubierają się strażacy do akcji, 
• możliwości przymierzenia hełmu strażackiego, 
• konkurs plastyczny przegotowany przez strażaków, 
• słodka nagroda dla wszystkich uczestników. 

Naszą pamiątką z wypraw jest ponad 400 wspólnych zdjęć. 
Gdy tylko nadarzała się okazja organizowaliśmy w świetlicy imprezy tj. Dzień Dziecka, 

urodziny podopiecznych, Halloween/Andrzejki. Malowaliśmy wtedy twarze, puszczaliśmy 
mega bańki, organizowaliśmy poczęstunek, braliśmy udział w grach  
i zabawach, słuchaliśmy muzyki. 
 Ulubione zajęcia odbywające się w pomieszczeniu to gry karciane (Piotruś, Makao, Ku-
ku, Uno, Doubble), turnieje ping-ponga, gra w wisielca na tablicy suchościeralnej, gry 
stolikowe (5 sekund, Kot Stefan, quizy, Muminki). Gry Doubble Star Wars oraz Cubes Story 
Muminki otrzymaliśmy od Fundacji „Marzenie”.  
Podczas gier dzieci ćwiczyły umiejętność wygrywania, ale również doświadczały jakże trudnej 
umiejętności przegrywania. Sytuacje te często były poddawane dyskusji i wykorzystywane do 
nauki tolerancji. 
Owocem działalności świetlicy i zajęć plastycznych były liczne dekoracje sali świetlicowej 
pracami wychowanków. Dzieci przygotowywały dekoracje świąteczne, okolicznościowe oraz 
pór roku. 

Będąc wychowawcą świetlicy starałam się, aby była ona prowadzona w duchu 
akceptacji, partnerstwa, współpracy i empatii. Zachęcanie do dzielenia się spostrzeżeniami, 
wyrażaniem własnego zdania, dzielenia się swoim punktem widzenia z równoczesnym jego 
uszanowaniem budowało atmosferę szczerości i bezpieczeństwa. Dbałam aby każdy, kto chce 
mógł się swobodnie wypowiedzieć. Czasami podczas zajęć do głosu dochodziły silne emocje, 
których dało się czuć ciężar. Jeżeli pojawiały się trudności z nazywaniem swoich przeżyć, 
proponowane były słowa, które wzbogacały wypowiedź, bądź padały pytania pomocnicze, 
które pozwalały na wyrażanie myśli precyzyjniej. W takich sytuacjach starałam się być 
delikatna i nie podsuwać natychmiastowych rozwiązań. Taka chęć towarzyszy zwłaszcza, gdy 
silne emocje przeżywały dzieci. Wychodzę jednak z założenia, że próby szybkiego rozwiązania 
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przez wychowawcę konfliktu, wskazywanie reakcji bardziej pożądanych umacnia poczucie 
bezradności u tych, którym chcemy pomóc. Podsuwanie gotowych rozwiązań uniemożliwia 
rozwijanie wrodzonych umiejętności poszukiwania rozwiązań u dzieci. A nakłanianie kogoś do 
robienia czegoś  odbiera mu wiarę, że sam potrafi zrozumieć sytuację. Grupa ma się uczyć od 
siebie nawzajem. Unikałam pouczającego tonu, protekcjonalność utrudnia uczenie się, 
zwłaszcza uczenie się poprzez emocje. Ponadto gorączkowe poszukiwanie rozwiązania 
mogłoby stworzyć wrażenie, że silne uczucia są czymś złym i blokować pracę nad 
uzewnętrznianiem się, które chciałam uzyskać. 
 

Stworzony i realizowany przez mnie program profilaktyczny oparłam głównie na 
programie promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień „Dziękuję, nie” – Stefan Mieszalski, Ewa 
Morawska, Jacek Morawski, Mirosław S. Szymański. 
Program „Dziękuję, nie” ma na celu: 

• Uczenie młodzieży umiejętności rozpoznawania zachowań i sytuacji ryzykownych 
oraz podejmowania racjonalnych wyborów, 

• Przysposobienie uczniów do bezkonfliktowego przeciwstawiania się naciskowi 
rówieśników i osób dorosłych, by używać substancji, 

• Rozwijanie autonomii i odpowiedzialności młodzieży.  
Tematy programu profilaktycznego realizowane były raz w tygodniu. Zajęcia trwały od 

około 30 min do 50 min. Program skierowany był do dzieci uczęszczających do Świetlicy 
Środowiskowej w Grabiszycach, a w szczególności do dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemami. Program musiał być na bieżąco modyfikowany i dostosowywany do wieku 
uczestników oraz liczby dzieci, które w danym dniu przyszły na zajęcia. Tematem, który nie 
był uwzględniony w programie, a który został poruszony i omówiony był wpływ napojów 
energetycznych na organizm. Potrzeba realizacji tego tematu wypłynęła, gdy jedna z dziewcząt 
przyniosła energetyk na zajęcia . 

 Podsumowując po 4 miesiącach do świetlicy jest zapisanych 17 osób z Grabiszyc. 
Zdarza się, że na zajęcia przychodzi więcej uczniów, którzy odwiedzają nas z ciekawości, a 
potem co jakiś czas się pojawiają. Są to głównie uczniowie, którzy mają dużą odległość do 
świetlicy i przyjeżdżają kiedy mają transport.  

Podopieczni przychodzili na zajęcia z chęcią, ponieważ zaspakajały one potrzeby 
znaczenia, kompetencji, siły i szlachetności. Stwarzanych było dużo sytuacji, w których dzieci 
doświadczały sukcesów. U wychowanków chodzących systematycznie do świetlicy nastąpiły 
pozytywne zauważalne zmiany w sposobach radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Wzrósł 
poziom wiedzy na temat zdrowego stylu życia, profilaktyki uzależnień oraz zostały nabyte 
umiejętności skutecznego odmawiania. 

 

 

 

Sporządziła: Adela Marchlewska 
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Załącznik nr 2 

Sprawozdanie z realizacji programu 

profilaktycznego „Spójrz inaczej” Świetlicy 

Środowiskowej w Leśnej w 2020r.  

 

       Opracowały: Anna Małek-Fedorowicz 

         Joanna Ślęzowska  

 

 

KOORDYNATORZY PROGRAMU:  

• mgr Anna Małek- Fedorowicz, 

• mgr Joanna Ślęzowska 

Okres realizacji programu: 20.01.2020-06.11.2020 r.  

Wszystkie działania zaplanowane w ramach realizacji programu zostały zrealizowane. 

Zajęcia z zakresu profilaktyki odbywały się w każdy piątek. Na każde zajęcia 

przewidziano 60 minut, czas ten był wydłużany w miarę potrzeb uczestników. Program 

skierowany był do dzieci i młodzieży uczęszczającej do Świetlicy Środowiskowej w 

Leśnej, pochodzących z rodzin zagrożonych alkoholizmem oraz zaniedbanych 

wychowawczo. W zajęciach uczestniczyło około 16 dzieci z terenu miasta Leśna. 

Przeprowadzono około 31 godzin zajęć. Zapewnienie różnorodnych form realizacji 

programu spowodowało aktywny udział wszystkich uczestników; dzieci wykazywały 

się wiedzą o szkodliwości dopalaczy i używek. Rozwijanie zainteresowań i talentów 

indywidualnych uczestników pozwala prezentować wartościowe sposoby spędzania 

czasu. Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą uwzględniała zainteresowania 

potrzeby i oczekiwania uczniów.  
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Ze względu na epidemię wirusa Covid-19 świetlica dwukrotnie musiała zawiesić 

zajęcia, po raz pierwszy od16.03 do 17.05, drugi raz zajęcia zostały zawieszone od 

06.11.2020 r., jednak wychowawcy mieli stały kontakt i prowadzili korespondencję 

z podopiecznymi po przez założoną grupę na komunikatorze Messengere.  

W świetlicy środowiskowej były prowadzone następujące zajęcia:  

• zajęcia specjalistyczne dla dzieci i młodzieży o charakterze terapeutycznym; 

•  zajęcia wychowawcze i profilaktyczne; 

• zajęcia rozwijające zainteresowania: warsztaty twórcze, zajęcia rytmiczno-muzyczne, 

teatralne, itp.; 

• zajęcia kulinarne; 

• zajęcia sportowo - rekreacyjno- krajoznawcze; 

• pomoc pedagogiczna; 

• oddziaływanie środowiskowe: działanie integracyjne, imprezy środowiskowe;  

  Szczególną uwagę zwracałyśmy na kształtowanie umiejętności współżycia 

i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbałyśmy o wdrażanie wychowanków do 

przestrzegania przyjętych zasad, regulaminu, o wyrabianie umiejętności nawiązywania 

kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć 

oraz dostrzegania ich u innych (kształtowanie postawy asertywnej), ćwiczenie umiejętności 

rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. Starałyśmy się uczyć dzieci 

oceniania siebie i postaw kolegów, zachowania się w sytuacjach trudnych (np.: doznanie 

przykrości, przegrana), planowania pracy indywidualnej i grupowej, ponoszenia 

odpowiedzialności za wykonywanie zadań. Przyzwyczajałyśmy do utrzymywania porządku 

i troski o wspólne mienie.  

  Przeprowadzone w ramach programu profilaktycznego zajęcia miały na celu m.in. 

zapoznać wychowanków z definicją uzależnienia, uświadomić im zły wpływ środków 

uzależniających na zdrowie człowieka oraz przygotować do świadomych wyborów 

dotyczących własnego zdrowia.  
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 Podopieczni świetlicy z pełną świadomością mogli liczyć na akceptację i pomoc 

terapeutyczną dostosowaną do potrzeb każdego wychowanka, jak również na wyrozumiałość 

względem swoich problemów zarówno domowych jak i szkolnych.  

  Mamy nadzieję, że realizacja programu profilaktycznego przyniosła pozytywne efekty 

w postaci podniesienia świadomości wychowanków i przyczyniła się do nabycia przez nich 

praktycznych umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami w otaczającym świecie. 

 Podsumowując działalność świetlicy możemy stwierdzić, że u wychowanków 

uczestniczących systematycznie w zajęciach można zauważyć wiele pozytywnych zmian w 

zachowaniu. Nauczyli się oni realizowania własnych potrzeb w zgodzie z przyjętymi normami 

społecznymi. Dla wielu z nich świetlica była miejscem, gdzie mogli przygotować się do zajęć 

szkolnych i otrzymać pomoc ze strony nauczyciela - wychowawcy. Świetlica ułatwiła 

wychowankom rozwinięcie zainteresowań, a przede wszystkim pożytecznie organizowała czas 

wolny.  
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Załącznik nr 3 

Sprawozdanie z pracy świetlicy środowiskowej                                                            

w Pobiednej - 2020   

    Zajęcia w świetlicy środowiskowej były prowadzone od poniedziałku do piątku                          
w godzinach od 14.00 do 16.00. Jak zawsze staraliśmy  się: zapewnić zorganizowaną opiekę 
wychowawczą, udzielać pomocy uczniom w odrabianiu lekcji, wyrabiać właściwe cechy 
charakteru, nawyków kulturalnego zachowania, rozwijać uzdolnienia i zainteresowania 
wychowanków, przygotowywać do racjonalnego spędzania czasu wolnego. Zajęcia 
prowadzone były zgodnie  z planami dydaktyczno-wychowawczymi,  realizując założone                 
w nim cele. Wśród wielu różnorodnych form zajęć (zajęcia dydaktyczne, zajęcia manualne, 
zajęcia ruchowe, gry i zabawy, zajęcia muzyczne) najbardziej lubianymi przez dzieci były 
zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz zabawy i gry ruchowe. Prace uczniów 
eksponowane były na gazetkach ściennych, dekorujących świetlicę, pozwalając tym samym 
zaistnieć uczniom, którzy brali czynny udział w zajęciach plastycznych. Wiele czasu 
poświęcono na zajęcia profilaktyczne związane z bezpieczeństwem dzieci na drodze,                      
w szkole i poza nią  oraz  w czasie ferii zimowych, przerw świątecznych i wakacyjnego 
odpoczynku,  jak również na zajęcia związane ze zdrowym odżywianiem i aktywnym 
spędzaniem czasu wolnego. Uczniowie brali udział także w zajęciach o tematyce ekologicznej, 
których głównym celem było  kształtowanie u dzieci wrażliwości na piękno natury i rozwijanie 
zachowań proekologicznych. Nasi wychowankowie bardzo chętnie  uczestniczyli  również w 
zajęciach umuzykalniających.  Celem działalności świetlicy jest  przede  wszystkim 
zapewnienie opieki uczniom po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, 
stworzenie warunków do wypoczynku i odrabiania zadań  domowych.  Staraliśmy się, aby 
nasze zajęcia uczyły dzieci współdziałania w grupie i kształtowały umiejętność 
komunikowania się. Podczas przebywania  w świetlicy szczególną uwagę zwracaliśmy na  
przestrzeganie zasad higieny (częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 
unikaniu dotykania oczu, nosa i ust) dezynfekcję rąk,  częstym wietrzeniu sali. Świetlica 
środowiskowa jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić 
czas, po zakończeniu zajęć lekcyjnych. 

Zajęcia w świetlicy środowiskowej  odbywały się w dniach:                                                                                 

od 20.01 – 07.02. / 24.02-13.03 / 02.09 – 06.11.2020                                               

                       

Wychowawcy :                                                                                                                                                                    

1. Jadwiga Okwieka                                                                                                                                                          

2. Beata Rak                                                                                                                                                             

3. Dariusz Bik                                                                


