
         Załącznik  
                                                                                                        do uchwały nr LIV/417/06 
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Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych na rok 2005” 
 
 

Zadanie I: Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej  
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. 

 
 
Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny dla osób uzależnionych i współuzależnionych 
prowadzony przez mgr Alinę Jasińską czynny był przez cały rok w Przychodni Zdrowia  
„VIS MEDICA” w każdy poniedziałek przez 3 godziny. W punkcie udzielano porad  
i konsultacji z zakresu problematyki alkoholowej, dostarczano wiedzy o chorobie 
alkoholowej i możliwościach jej leczenia, diagnozowano uzależnienia i współuzależnienia, 
prowadzono terapię indywidualną osób uzależnionych i współuzależnionych. Udzielano także 
konsultacji w ramach współpracy z lekarzami rodzinnymi. W zależności od potrzeb pacjenci 
kierowani byli do innych placówek i instytucji. Opieką objęto również ofiary przemocy.  
Z porad w punkcie korzystali mieszkańcy Mosiny, Pecnej, Czapur, Rogalinka, Sowińca, 
Sowinek, Krosna, Krosinka, Dymaczewa Starego i Nowego oraz Drużyny. Ponadto przyjęto  
1 osobę z Czempinia i 1 osobę z Puszczykowa. Pacjenci zgłaszali się dobrowolnie, 
zobowiązani do leczenia przez Sąd Rejonowy w Śremie, bądź zobowiązani przez Gminną 
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mosinie. W ciągu całego roku  
odbyło się 48 dyżurów, podczas których udzielono łącznie 335 porad i konsultacji,  
w tym 98 dla członków rodzin. Średnio na jednym dyżurze przyjęto 8 osób.   
 
Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny dla osób uzależnionych i współuzależnionych 
prowadzony przez mgr Halszkę Tereszkowską-Łowińską uruchomiony został od września 
2004 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej mieszczącej się w Mosinie  
przy ul. Śremskiej 14, czynny 1 raz w tygodniu po 3 godz.  W punkcie udzielano porad  
i konsultacji z zakresu problematyki alkoholowej, zainicjowano proces leczenia u pacjentów 
w pierwszym kontakcie, elementy pracy nad wstępną autodiagnozą przejawów 
współuzależnienia, mikroedukację na temat zachowań nadkontrolnych i nadopiekuńczych 
uruchamianych w relacji z osobą uzależnioną, badano konsekwencje stosowania sztywnych 
schematów zachowań w interakcji z alkoholikiem, pracowano nad rozpoznawaniem 
przejawów destrukcji alkoholowej w różnych obszarach życia poszczególnych pacjentów, 
dostarczano podstawowych informacji na temat zasad trzeźwego życia, rozpoznawania 
przejawów głodu alkoholowego oraz pracowano nad radzeniem sobie z głodem 
alkoholowym. Ponadto budowano i rozszerzano systemy wsparcia, przeprowadzano 



mikroedukację na temat identyfikacji przejawów przemocy domowej, identyfikowano własne 
potrzeby, uczono się umiejętności dbania o siebie, pracowano nad budowaniem świadomości 
własnej choroby oraz edukowano na temat psychologicznych mechanizmów uzależnienia 
(system iluzji i zaprzeczenia ). 
W Punkcie Terapeutyczno-Konsultacyjnym przeprowadzono 155 spotkań indywidualnych  
dla osób współuzależnionych i uzależnionych na różnym etapie pracy nad trzeźwością. 
Spotkania te miały charakter porad, sesji diagnostycznych i terapeutycznych. Zarejestrowano 
20 osób współuzależnionych i 25 uzależnionych. 
 
Grupa wsparcia prowadzona przez mgr Halszkę Tereszkowską-Łowińską w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie, przy ul. Śremskiej 14 dla osób uzależnionych, 
czynna 1 raz w tygodniu po 2 godziny, uruchomiona została od września 2004 r. 
Grupa wsparcia dla osób kontynuujących zdrowienie ma na celu diagnozowanie norm  
i wartości naruszanych w okresie picia pacjentów oraz rozpoznawanie własnej hierarchii 
wartości tworzonej w procesie trzeźwienia. 
Ponadto wprowadzono elementy pracy nad poczuciem winy związanej z alkoholową 
przeszłością, mikroedukację na temat znaczenia poczucia winy w życiu człowieka, 
urealistycznienie krzywd jako elementu pracy nad psychologicznymi mechanizmami 
uzależnienia, rozwiązywanie problemów osobistych na forum grupy oraz wprowadzono 
ćwiczenia zwiększające umiejętności interpersonalne przydatne w umacnianiu procesu 
zdrowienia. 
Przeprowadzono 58 sesje terapii grupowej przeznaczonej dla osób kontynuujących pracę  
nad trzeźwością. 
 
W roku 2005 odbyło się 21 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Przeprowadzono 107 rozmów motywacyjno-interwencyjnych z osobami  
uzależnionymi i świadkami. Wpłynęły 18 nowe sprawy, do każdej zebrano informacje  
z Komisariatu Policji w Mosinie, Izby Wytrzeźwień, a w szczególnych przypadkach  
z Ośrodka Pomocy Społecznej. Do biegłego psychologa skierowano 9 osób na badanie  
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz 9 osób do biegłego psychiatry, a po uzyskaniu 
opinii skierowano 14 spraw do Sądu Rejonowego o rozpatrzenie sprawy o zobowiązanie  
do leczenia. W ramach powyższych działań prowadzono też korespondencję z Sądem 
Rejonowym w Śremie, Komisariatem Policji w Mosinie, szkołami i Izbą Wytrzeźwień  
oraz udzielono 8 odpowiedzi Prokuraturze Rejonowej w Śremie na przekazane wnioski 
dotyczące leczenia odwykowego. Podczas spotkań omawiano również funkcjonowanie osób 
zgłaszanych i formy oddziaływania na nich, uwzględniając otrzymywane sygnały  
ze środowiska. 
W 2005 r. przeprowadzono, przy współudziale Straży Miejskiej i członków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 29 kontroli punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych.  
Kontrolą objęto zasady obrotu napojami alkoholowymi oraz przestrzeganie przepisów ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono łamania przepisów dotyczących 
sprzedaży napojów alkoholowych. 
 
Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mosinie  
a Poradnią Terapii Uzależnień od Alkoholu „WILDA” s. c. w Poznaniu,  
przy ul. Czwartaków 17, prowadzona była współpraca w zakresie leczenia odwykowego 
mieszkańców miasta i gminy przez cały rok 2005. Świadczenia dla mieszkańców naszej 
gminy udzielane były przez Poradnię nieodpłatnie, poza umową z Narodowym Funduszem 



Zdrowia od poniedziałku do piątku. Obejmowały one porady indywidualne dla osób 
uzależnionych i współuzależnionych, terapię indywidualną i grupową w zakresie 
podstawowym i zaawansowanym, diagnozowanie uzależnień i współuzależnień  
oraz konsultacje psychiatryczne. Poradnia współpracowała z Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mosinie. Przyjmowała pacjentów 
zgłaszających się dobrowolnie oraz zobowiązanych do leczenia odwykowego przez Komisję 
oraz Sąd Rejonowy. Czas trwania jednej porady indywidualnej wynosił godzinę, a sesji 
grupowej – 2 godziny. Z leczenia w Poradni korzystali mieszkańcy Mosiny  
oraz miejscowości: Krosinko, Rogalinek, Czapury, Daszewice, Wiórek, Krosno i Sowinki.  
Z wizyt indywidualnych i grupowych sesji terapeutycznych korzystały 32 osoby,  
w tym 10 członków rodzin. W ciągu całego roku udzielono 101 porad  indywidualnych. 
Przeprowadzono 37 sesji grupowych. W terapii grup brały udział 22 osoby. 
 
 
Zadanie II: Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom,  

w których występują problemy alkoholowe.  
 
W ramach pomocy rodzinie, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie  
odbywały się spotkania grupy wsparcia dla rodzin z problemem alkoholowym. Spotkania 
grupy odbywały się raz w tygodniu  w czwartki po 2 godziny. Odbyło się 47 sesji, w których 
uczestniczyło średnio 8 osób. W ciągu całego roku łącznie w spotkaniach grupowych wzięło 
udział 356 osób. Grupa wsparcia miała charakter otwarty, co pozwoliło na korzystanie  
z pomocy i wejście do grupy w każdym momencie. Celem grupy była pomoc  
w rozwiązywaniu problemów wynikających z życia w bliskim kontakcie z alkoholikiem, 
likwidacja zaburzeń adaptacyjnych oraz uczenie obrony przed przemocą. W spotkaniach brały 
udział matki i żony z Mosiny, Krosna, Drużyny, Pecnej i Czapur. W zależności od potrzeb 
niektóre kobiety kierowano do odpowiednich instytucji współpracujących w rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych, takich jak: policja, służba zdrowia, sąd rejonowy, prokuratura, 
GKRPA w Mosinie oraz kuratorzy sądowi. Osoby współuzależnione uczestniczące w grupie 
uzyskują poprawę funkcjonowania w rodzinie i środowisku, lepsze radzenie sobie  
w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz umiejętność przeciwdziałania przemocy.         
 
Maraton terapeutyczny dla rodzin z problemem alkoholowym przeprowadzono w terminie 
od 16 do 18 września 2005 r. w Ośrodku Wypoczynkowym w Zaniemyślu. Szkoleniem 
objęto 10 kobiet współuzależnionych pochodzących z rodzin zaburzonych przez alkoholizm 
bliskiej osoby oraz w których panowała przemoc psychiczna i fizyczna, a które zgłosiły 
potrzebę pogłębionej pracy nad sobą. Celem maratonu było udzielenie pomocy 
psychologicznej rodzinom oraz likwidowanie istniejących zaburzeń adaptacyjnych  
poza środowiskiem zagrożenia. Łączny czas pracy terapeutycznej wyniósł 22 godziny. 
Intensywna praca nad specyficznymi problemami dla członków rodzin z problemem  
alkoholowym miała charakter warsztatowy. Przeprowadzono zajęcia treningowe, 
psychodramę, treningi relaksacyjne oraz wizualizację, włączono elementy treningu 
umiejętności wychowawczych. Ta forma pracy pozwoliła na lepsze poznanie swoich 
możliwości osobistych, wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz nabycie nowych 
umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.  
Efektem pracy maratonu są zmiany w deficytowych sferach życiowych, co prowadzi  
do zmniejszenia zaburzeń adaptacyjnych  w rodzinie i środowisku.      
 
Wzorem lat ubiegłych w dniach od 17 do 30 sierpnia 2005 r. zorganizowano w Głuchołazach 
letni wypoczynek dla 65 dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem. Kolonia letnia  



z programem terapeutyczno–profilaktycznym, zorganizowana została przez prowadzącego 
Ośrodek Wypoczynkowy AT-U „Czerwony Kozioł” w Głuchołazach – Marka Dudę, 
wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego. Całkowity koszt zorganizowanej koloni 
wyniósł 35 631,83 zł, tj. 517,72 zł na osobę plus 7% VAT. Oferent wywiązał się  
ze wszystkich warunków umowy, a dzieci wróciły zadowolone i pełne wrażeń. Dzieci 
korzystające z bezpłatnego wypoczynku letniego kwalifikowane były przez szkolnych 
pedagogów przy współpracy pielęgniarek szkolno-środowiskowych oraz dyrektorów szkół. 
 
W roku 2005 na terenie Gminy Mosina funkcjonowało 6 świetlic socjoterapeutycznych  
– w Mosinie, Rogalinku, Pecnej, Daszewicach, Dymaczewie Starym i Rogalinie.  
 
Świetlica w Mosinie działa od 1 kwietnia 1998 r. Do końca czerwca 2004 r. działała  
w budynku katechetycznym Parafii p. w. Świętego Mikołaja, a od 1 września 2004 r. siedzibą 
świetlicy jest Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie przy ul. Kościelnej 2. Do końca 
czerwca czynna była 5 dni w tygodniu w godzinach od 14.00 do 18.00, natomiast  
od 1 września czynna była od 1430 do 1830. Zajęcia prowadzone były przez dwie osoby przy 
udziale wolontariuszy. W ramach działalności  świetlicy prowadzone były różnorodne zajęcia 
edukacyjne, kulturalne oraz wychowawcze. Do placówki uczęszczało średnio od 25 do 30 
dzieci. W ramach działań kulturalno-rekreacyjnych zorganizowano wycieczkę do: Śremu  
na pływalnię, 2 wycieczki do „Multikina”, do „Kinepolis”, do Muzeum Arkadego Fiedlera  
w Puszczykowie, na pływalnię do Leszna, do cyrku. Ponadto zorganizowano „Dzień kobiet”, 
„Dzień matki”, „Dzień chłopaka”, „Halloween”, „Zabawę Andrzejkową” i „Wigilię”.  
W ramach zajęć dzieci brały udział w akcji „Zima”, zorganizowanej przez Mosiński Ośrodek 
Kultury w czasie ferii zimowych, w zajęciach plastycznych oraz konkursie organizowanym 
przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Puszczykowie. W ramach doposażenia świetlicy 
zakupiono artykuły gospodarstwa domowego. Dzieci uczęszczające do świetlicy miały 
możliwość odrabiania lekcji, rozwijania swoich zainteresowań, uczyły się współżycia  
w grupie oraz tolerancji. 
 
Świetlica w Rogalinku działająca od 1 listopada 1998 r. prowadziła  zajęcia 5 razy  
w tygodniu, przez 3 godziny dziennie. Zajęcia prowadzone były w budynku po byłym SKR 
przez jedną osobę. Obejmowały zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, zabawowe  
i terapeutyczne. W ramach działań kulturalno-rekreacyjnych dzieci uczestniczyły w trzech  
wyjazdach  do Poznania, do kina, na  pływalnię do Swarzędza, do „Dynamitu”. W ramach 
zajęć świetlicowych dzieci odrabiały lekcje, organizowano konkursy tenisa stołowego  
oraz różnego rodzaju gry i zabawy. Ponadto zorganizowano „Walentynki”, „Dzień Kobiet”, 
„Dzień Matki”, „Wigilię”. Średnio w zajęciach uczestniczyło około 20 – 25 dzieci. W ramach 
doposażenia świetlicy zakupiono: magnetowid, artykuły gospodarstwa domowego, gry 
elektroniczne.  
      
Świetlica w Pecnej rozpoczęła działalność 1 listopada 2000 r. Zajęcia odbywały się  
w pomieszczeniach budynku szkolnego, oddzielonych od klas lekcyjnych,  5 razy w tygodniu 
po 3 godziny dziennie. Z różnorodnych zajęć korzystało około 25 uczniów szkoły 
podstawowej i gimnazjum. Zajęcia prowadzone były przez jedną osobę do końca czerwca, 
natomiast od 1 września przez 2 osoby podzielone 1 etatem. W ramach zaplanowanych 
działań kulturalnych dzieci uczestniczyły w wycieczkach do Poznania, do Wrocławia  
oraz „Multikina”. W ramach zajęć świetlicowych dzieci uzyskiwały pomoc w nauce, 
rozwijały własne zainteresowania, sprawdzały swoje możliwości w konkursach i zawodach, 
organizowały dyskoteki, przygotowywały imprezy okolicznościowe. W ramach 
dofinansowania świetlicy dokonano zakupu artykułów przemysłowych potrzebnych  



do adaptacji nowych pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę socjoterapeutyczną  
oraz lodówkę. 
 
Świetlica w Daszewicach  rozpoczęła działalność 1 czerwca 2002 r. Funkcjonuje na terenie 
Szkoły Podstawowej. Zajęcia prowadzone są  przez jedną osobę codziennie od poniedziałku 
do piątku 3 godziny dziennie. Z różnorodnych zajęć korzystało od 6 do 17 osób dziennie.  
W ramach działań kulturalno-rekreacyjnych dzieci pojechały 3 razy  do „Kinepolis”, 
„Multikina” oraz na basen do Swarzędza. Ponadto zorganizowana została impreza z okazji 
„Dnia Chłopaka”, „Andrzejki”, a także spotkanie wigilijne. Stałym elementem spotkań było 
wspólne odrabianie lekcji, prowadzenie zajęć w sali komputerowej, pogadanki oraz wspólne 
przygotowywanie posiłków. W ramach dofinansowania świetlicy zakupiono odtwarzacz 
DVD, szafki, gry oraz artykuły gospodarstwa domowego. 
 
Świetlica w Dymaczewie Starym uruchomiona została 1 września 2003 r. w budynku Szkoły 
Podstawowej. Czynna była codziennie od poniedziałku do piątku 3 godziny dziennie.  
Na zajęcia uczęszczało średnio od 13 do 17 dzieci. W ramach działań świetlicy 
zorganizowano wycieczkę do Poznania na wystawę dinozaurów, wyjazd do kina „Cinema”  
w Poznaniu, wyjazd na basen do Śremu. Dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych  
i ceramicznych organizowanych przez Mosiński  Ośrodek Kultury. Ponadto zorganizowana 
została impreza „Andrzejkowa” oraz „Wigilia”. W ramach zajęć świetlicowych dzieci 
odrabiały lekcje, organizowały sposoby spędzenia wolnego czasu oraz uczyły się współżycia 
w grupie.  
Dzieci uczęszczające do wszystkich świetlic miały zagwarantowaną bezpłatną opiekę 
wychowawczą,  pomoc psychologa, posiłek, pomoce dydaktyczne oraz różnego rodzaju 
formy rekreacyjno-kulturalne. W ramach doposażenia świetlicy dofinansowano zakup 
komputera. Z uwagi na niewystarczające środki pozostała część sfinansowana została  
ze środków szkolnych. 
 
Świetlica w Rogalinie uruchomiona została 1 września 2005 r. w budynku Gimnazjum  
w Rogalinie. Czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku 3 godziny dziennie.  
Na zajęcia uczęszczało średnio od 17 do 23 dzieci. W ramach działań świetlicy 
zorganizowano wycieczkę do „Kinepolis” oraz na basen do Śremu. Organizowano konkursy, 
zabawy, wycieczki po okolicy, a także „Wigilię”. Dzieci korzystają z sali gimnastycznej  
i z sali komputerowej. Oglądają filmy, przygotowują wspólny posiłek korzystając  
z pogadanek dotyczących higieny osobistej, kultury, zachowania i uzależnień. 
Zapewniono również bezpłatną opiekę wychowawczą i psychologiczną, pomoce dydaktyczne 
oraz różnego rodzaju formy rekreacyjno-kulturalne. 
W ramach wyposażenia świetlicy zakupiono: meble, naczynia, lodówkę, telewizor,  
radio-wieżę, odtwarzacz DVD z magnetowidem, stół do ping-ponga, czajnik oraz inne 
artykuły gospodarstwa domowego. 
Świetlica została bardzo dobrze wyposażona, zgodnie z przyjętą zmianą w „Gminnym 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005” dotyczącą 
przesunięcia środków na wyposażenie świetlicy w Rogalinie. 
 
W roku 2005 przeprowadzono 108 spotkań, podczas których prowadzone były zajęcia 
psychologiczne dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlic socjoterapeutycznych  
w Mosinie, Rogalinku, Pecnej, Daszewicach, Dymaczewie Starym i Rogalinie (20 zajęć  
w świetlicy w Mosinie, 20 zajęć w świetlicy w Rogalinku, 20 zajęć w świetlicy w Pecnej,  
20 zajęć w świetlicy w Daszewicach, 20 zajęć w świetlicy w Dymaczewie Starym  
oraz 8 w Rogalinie) po 2 godziny każde, co daje 216 godzin. Prowadzone zajęcia z dziećmi 



obejmowały zajęcia polegające na budowaniu własnej wartości, swoich mocnych stron  
oraz umiejętności rozwiązywania problemów, a także pogłębianie wiedzy na temat różnych 
uzależnień. Zajęcia dostosowane były do możliwości poznawczych i potrzeb dzieci, 
wykorzystując technikę collagu, psychodramę, scenki teatralne, zabawę w redagowanie 
gazetki czy haseł. W zależności od potrzeb zajęcia prowadzone były w grupach wiekowych. 
Poza zajęciami grupowymi przeprowadzane były rozmowy z osobami, które same zgłosiły 
chęć kontaktu indywidualnego. W świetlicy w Mosinie i Rogalinku udzielane były 
konsultacje indywidualne dla rodziców oraz trening umiejętności wychowawczych 
polegający na udzielaniu wsparcia psychicznego i porad wychowawczych.   
        
 
Zadanie III:  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej  

 i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży. 
 
Program profilaktyczny „Nasze spotkania” został zrealizowany w 2 gimnazjach:  
w Daszewicach i Pecnej. Objęto nimi łącznie 4 klasy drugie prowadząc w każdej klasie  
6 godzin zajęć w okresie od 29.11.2005 r. do 15.12.2005 r. Zajęcia odbywały się z całą klasą 
(ze względów organizacyjnych), prowadzone przez 2 psychologów. Program miał charakter 
warsztatowo-treningowy i cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży. Pozwolił  
na nabycie umiejętności asertywnego odmawiania, negocjacyjnego postępowania w sytuacji 
konfliktowej, uczył wglądu w siebie i konstruktywnej samooceny oraz odpowiedzialnych 
zachowań sytuacji presji grupy. Nabycie tej wiedzy i umiejętności pomoże młodzieży 
skuteczniej chronić się przed sięganiem po alkohol i inne substancje psychoaktywne. 
W dniach 25-26 października i 29-30 listopada 2005 r. Wielkopolska Fundacja „ETOH”  
w Kaliszu przeprowadziła szkolenie dla 4 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Program obejmował: podstawy prawne i założenia systemu 
rozwiązywania problemów uzależnień w Polsce, nowelizację ustawy o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zadania gminnej komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych w świetle znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zasady monitorowania i kontroli rynku napojów 
alkoholowych w kontekście sprzedaży nieletnim, budowanie lokalnych koalicji 
trzeźwościowych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, psychologiczne  
i społeczne mechanizmy uzależnienia od alkoholu, założenia procesu leczenia osób 
uzależnionych i pomocy psychologicznej członkom ich rodzin, zobowiązania sądowe  
do leczenia odwykowego, elementy treningu komunikacji interpersonalnej oraz elementy 
treningu asertywności, metody prowadzenia rozmów motywujących do podjęcia leczenia, 
portret psychologiczny ofiary i sprawcy przemocy, cykle przemocy, działania wspierające 
wdrażanie procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie „Niebieskie Karty” w policji. 
W szkoleniu zorganizowanym przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej 
uczestniczył również jeden członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, którego tematem było: „Upojona tęsknota – systemowa teoria i terapia 
uzależnienia alkoholowego”. Szkolenie to pozwoliło na zapoznanie się z aktualnościami 
europejskimi w zakresie terapii uzależnień w kontekście pracy z całą rodziną. 
Ponadto przeprowadzono szkolenia nauczycieli szkół na terenie gminy podczas rad 
pedagogicznych na temat funkcjonowania dzieci z rodzin alkoholowych i pomocy takim 
dzieciom, kurs psychoedukacyjny dla wychowawczyń świetlic socjoterapeutycznych z Gminy 
Mosina na temat bieżących problemów i zagadnień związanych z prowadzeniem zajęć  
w świetlicach, a także szkolenie dla psychologów i pedagogów szkolnych w formie wykładu 
z elementami warsztatowymi, dotyczące pomocy dzieciom z rodzin z problemem 
alkoholowym w szkole. 



W ramach przekazywanych środków na działania profilaktyczne prowadzone przez Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną w Mosinie w 2005 r., zrealizowano: 

1. W ramach profilaktyki uzależnień psycholog przeprowadził 7 zajęć lekcyjnych 
zakresu profilaktyki uzależnień w szkołach w: Pecnej, Krośnie, Daszewicach, 
Czapurach i Gimnazjum w Mosinie. Tematyka obejmowała zasób wiedzy na temat 
uzależnienia alkoholowego, przeciwdziałania temu oraz sposobów odmawiania  
w sytuacji nacisku rówieśników.   

2. 2-lekcyjne zajęcia profilaktyczne w klasie V w Rogalinku, będące kontynuacją 
wcześniejszych zajęć, dotyczące umiejętności asertywnych i zapobiegania 
zachowaniom ryzykownym, a zwłaszcza uzależnieniu alkoholowemu. 

3. 3 prelekcje dla rodziców na temat poprawnych metod wychowawczych, 
zapobiegających podejmowaniu ryzykownych zachowań przez dzieci. 

4. Spotkania Grupy Wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych z terenu Gminy 
Mosina, na których omawiano problemy sięgania uczniów po alkohol i narkotyki  
oraz przeciwdziałanie przemocy domowej, związanej z nadużywaniem alkoholu przez 
rodziców i pomoc szkoły w tym zakresie. 

5. Kontynuowanie dotychczasowych niezbędnych form działania w obszarze problemów 
alkoholowych. 

6. Utrzymywano również dotychczasowe, sprawdzone formy działania na obszarze 
problemów alkoholowych: 
- indywidualne konsultacje i porady dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów  

szkolnych dotyczące tych konkretnych problemów; 
- edukację na temat choroby alkoholowej, współuzależnienia, skierowaną do rodzin; 
- wręczanie materiałów informacyjnych typu ulotki, broszury, opracowania, książki; 
- informowanie o aktualnej ofercie usług profesjonalnych osób zajmujących się terapią  

uzależnień i ich rodzin; 
- pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży zgłaszających problem alkoholowy  

w domu, w formie porady, wsparcia, edukacji bądź terapii. 
Ponadto pracownicy Poradni służyli konsultacją i psychoedukacją przy tworzeniu procedur 
postępowania w szkole w sytuacji wykrycia kontaktu z alkoholem przez dzieci i młodzież, 
dostarczając również aktualnych rozwiązań prawnych. 
 
Wzorem lat ubiegłych dzieci i młodzież ze wszystkich szkół na terenie gminy wzięły udział  
w Kampanii Społecznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, organizowanej przez Stowarzyszenie 
Producentów i Dziennikarzy Radiowych, przy współudziale Fundacji „Trzeźwy umysł”.  
W ramach uczestnictwa uczniowie otrzymali materiały edukacyjne i konkursowe potrzebne 
do przystąpienia do tej akcji. Ta akcja dała możliwość uczestnictwa nie tylko dzieciom  
i młodzieży, ale także nauczycielom, rodzicom, sprzedawcom alkoholu i jednocześnie  
w mediach promowano naszą gminę. Rola mediów i w profilaktyce ma ogromne znaczenie, 
ponieważ aktywne przeciwdziałanie jest jedyną drogą do realnego zapobiegania patologiom 
wśród młodzieży. W roku 2005 za udział w powyższej kampanii,  kilkoro dzieci z naszej 
gminy otrzymało nagrody i wyróżnienia. 
 
Ponadto dla uczniów klas gimnazjalnych naszej gminy zorganizowano trzy spektakle  
pod nazwą „Z innej perspektywy”, przeprowadzone przez Centrum Oświaty, Kultury  
i Rozwoju „Odyseusz” z Pałęża w województwie małopolskim.Tematem przedstawienia było 
zagrożenie uzależnieniem od alkoholu w środowisku dzieci i młodzieży oraz wizja sposobu 
na życie osób uzależnionych, a celem: rozpoznanie mechanizmu uzależnienia  
oraz konsekwencji płynących z nadużywania alkoholu. Spektakl cieszył się dużym 



zainteresowaniem wśród młodzieży i był tematem do omówienia problemu na lekcjach 
wychowawczych. 

 
 
Zadanie IV:  Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób 

fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów   
alkoholowych. 

 
Grupa „AA” otrzymała dwukrotnie wsparcie finansowe, pokrywające koszty transportu  
na Ogólnopolskie Dni Skupienia w Licheniu dla osób uzależnionych i współuzależnionych  
oraz na rekolekcje trzeźwościowe do Zakroczymia dla 2 osób. Ponadto dofinansowano 
program profilaktyczny dla członków AA oraz ich rodzin pod nazwą „Z desideratą  
ku trzeźwości”. Ogólny koszt wsparcia dla Grupy AA wyniósł 1 901,25 zł. 
 
W ramach współpracy z Komisariatem Policji w Mosinie, wspierającym zadania Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sfinansowano doposażenie pokoju 
umożliwiającego Policji bezstresowe wykonywanie czynności służbowych przy udziale 
pokrzywdzonych ofiar przemocy, niezależnie od wieku. W ramach doposażenia zakupiono 
między innymi: telewizor, odtwarzacz DVD, meble biurowe, wykładzinę oraz drobne 
artykuły wyposażenia na łączną kwotę 4 998,99 zł. W przedmiotowym pokoju obsługiwane 
są przez funkcjonariuszy Policji ofiary przemocy w rodzinie, jak również ofiary przestępstw 
na tle seksualnym. 
Ponadto policjanci Komisariatu w Mosinie, przy współpracy z Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeprowadzili następujące działania: 
- sporządzili 18 wywiadów środowiskowych dla Gminnej Komisji Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych; 
- przeprowadzili 118 kontroli punktów sprzedaży alkoholu; 
- skierowali 27 wystąpień do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
   w Mosinie o wszczęcie postępowania w celu podjęcia leczenia odwykowego; 
- nałożyli 59 mandatów związanych z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości  
    i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na łączną kwotę 5 900,00 zł; 
- w 18 przypadkach stwierdzili wykroczenia w związku z ustawą o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zastosowano środki poza karne   
(pouczenia);  

- przeprowadzono 1060 interwencji, w tym: 
   254 w miejscach publicznych, 
   264 domowych, 
   542 w innych miejscach; 
- 76 osób nietrzeźwych przywieźli do izby wytrzeźwień; 
- 16 osób nietrzeźwych odwieźli do domów; 
- 15 osób nietrzeźwych przywieźli do placówek służby zdrowia. 
Jednocześnie Komisariat Policji w Mosinie w 2005 r. prowadził 3 postępowania 
przygotowawcze z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w których to postępowaniach 
ujawnił 21 czynów niezgodnych z prawem przy ustaleniu siedmiu sprawców. 
 
 
 
 
 
 



Rozliczenie finansowe 
„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na rok 2005” 
 

 
 
                                                                 Plan                                         Wykonanie 
                                                       
1. Dochody                                              280.000,00                               290.334,79 
 
2. Wydatki                                              280.000,00                               254 083,85 
 
 

Rozliczenie wydatków 
 
  
§ 4110                6 635,92 
  
składki ZUS                                                                                           6 635,92 
 
§ 4120                                                                                                             546,50 
 
składki na fundusz płacy                                                                                  546,50 
 
§ 4170  umowy-zlecenia                          118 357,52 
 
opinie biegłego psychiatry        1 180,00 
opinia biegłego psychologa              1 180,00 
zajęcia psychologiczne w świetlicach      9 280,00 
prowadzenie 2 Punktów Konsultacyjnych i Grup Wsparcia             17 520,00 
wychowawczynie świetlic                 56 397,60 
członkowie GKRPA                              26 947,50 
dofinansowanie działań terapeutycznych dla                  
mieszkańców Gminy Mosina korzystających z pomocy 
w Poradni Terapii Uzależnień ”WILDA”                                                      4 000,00 
inne umowy-zlecenia  (wykłady, warsztaty terapeutyczne)     1852,42 
         
§ 4260                                                                                         923,90 
 
zakup wody                                                                                                      923,90 
 
§ 4410                                                                                                               213,40 
 
delegacje                                                                                                           213,40 
 
§ 4430                                                                                                               280,00 
 
opłaty i składki ubezpieczeniowe                                                                     280,00 
 
 



§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                49 728,78 
                                                                     
zakup sprzętu dla świetlicy w Rogalinie (stół ping-pongowy,    
meble, lodówka, telewizor, odtwarzacz DVD, wieże, art. gospodarstwa  
domowego)                                                     8 661,71 
zakup sprzętu dla świetlicy w Pecnej (doposażenie nowych     
pomieszczeń do działalności świetlicy – lodówka, szafka TV 
tablica korkowa, art. gosp. domowego)                                                         1 438,81                                 
zakup sprzętu dla świetlicy w Dymaczewie Starym      
(zakup komputera)                                         1 500,00 
zakup sprzętu dla świetlicy w Mosinie (art. gospodarstwa                           
domowego)                        1 742,00     
zakup sprzętu dla świetlicy w Daszewicach (odtwarzacz DVD,               
gry, art. gospodarstwa domowego)               1 462,62 
zakup sprzętu dla świetlicy w Rogalinku (magnetowid, 
odtwarzacz DVD, art. gospodarstwa domowego)                   1 421,48 
zakup artykułów spożywczych                                                                    18 286,86 
zakup materiałów biurowych                                                                         6 477,73 
zakup opału                                                                                                    3 505,40 
współpraca z Komisariatem Policji:                              
sfinansowanie doposażenia  „Niebieskiego pokoju”      4 998,99 
zakup innych drobnych artykułów (bilety do kina, bilety do cyrku,        
środki czystości, itp.)                                                                                         233,18                    
                                            
 
§ 4300  Zakup usług pozostałych                                                              77 397,83 
 
koszty utrzymania świetlic                                                                    15 200,00                
kolonie letnie                                                                                                35 631,83 
przeprowadzenie działań terapeutycznych dla rodzin osób                  
uzależnionych w formie dwudniowego maratonu                                    2 765,61      
dofinansowanie działań profilaktycznych prowadzonych                 
przez psychologa zatrudnionego w Poradni  
Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie                                                    6 000,71                     
programy profilaktyczne                                                                                4 640,00 
szkolenia                                                                                                         3 470,00 
usługi różne i drobne prace (naprawy, prace gospodarskie,              
wywóz nieczystości, usługi transportowe itp.)                                               9 689,68                                         
 
 
Z założonej kwoty 280 000,00 zł nie wykorzystano 25 916,15 zł 
 
Oszczędności:  
Wynagrodzenie członków GKRPA  - ok.   3 000,00 
Wynagrodzenie wychowawców świetlic - ok. 19 000,00 
Wynagrodzenia biegłych    - ok.   2 000,00 
Wynagrodzenie terapeuty   - ok.   2 000,00 
 
      
 


