
Sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w 2020 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok został
przyjęty Uchwałą Nr XX/120/19 Rady Miasta Lędziny z dnia 29 października 2019 roku.

Program został przyjęty w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) oraz ustawę
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506). 

Celem  głównym  Programu  jest  tworzenie  spójnego  systemu  działań  profilaktycznych
i naprawczych zmierzających do: 
-  prowadzenia  aktywnych  form  przeciwdziałania  negatywnym  skutkom  nadużywania
alkoholu;
- wykorzystywania zasobów niezbędnych do rozwiązywania występujących już problemów
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi;
- zwiększenia dostępności pomocy profilaktycznej i terapeutycznej dla osób uzależnionych od
alkoholu i osób współuzależnionych. 

URZĄD MIASTA LĘDZINY

Urząd  Miasta  Lędziny  w  2020  roku  na  realizację  zadań  związanych  z  profilaktyką  
i  rozwiązywaniem problemów  alkoholowych  wydatkował  środki  finansowe  w wysokości
52.214,85 zł. 

Środki finansowe wydatkowano w następujący sposób:

1. Na prowadzenie Poradni  Leczenia  Uzależnień  od Alkoholu  działającej  przy Miejskim
Zespole Opieki Zdrowotnej w Lędzinach przeznaczono kwotę w wysokości 11 214,85 zł
(7 214,85 zł na prowadzenie Poradni oraz 4 000,00 zł na zadanie związane z organizacją
obozu terapeutycznego dla pacjentów Poradni). 
Środki te zostały w całości wykorzystane przez Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej.
Poradnia  Leczenia  Uzależnień  w  roku  2020  realizowała  zadanie  polegające  na
prowadzeniu terapii wspierającej proces leczenia pacjentów uzależnionych od alkoholu,
nie objętej kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia obejmującej terapię grupową
i indywidualną osób uzależnionych i współuzależnionych.

– Liczba osób uzależnionych od alkoholu korzystających z  leczenia -  porad w w/w
Poradni to ogółem 74 osoby w tym 56 mężczyzn i 18 kobiet;

– Liczba osób współuzależnionych od alkoholu to 14 osób;
– Liczba rodzin korzystających z porad, w tym ze zjawiskiem przemocy w rodzinie

to 52 rodziny, sprawców 68 osób w tym 59 mężczyzn, 6 kobiet.



2. Na realizację imprez promujących  zdrowy styl  życia  w  ramach  alternatywnych  form
spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży wydatkowano następujące kwoty:

-  5 000,00 –  wstęp na obiekty sportowe w ramach zajęć promujących zdrowy dla dzieci  
i  młodzieży  z  Gminy  Lędziny w  ramach  Gminnego  Programu  Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Ośrodka Rekreacyjno Sportowego
Centrum w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 14.Realizator zadania PGK Partner   SP. z o. o.
(przerwa świąteczna)

-  25 000,00 –   umożliwienie  wstępu  na  obiekty  sportowe w ramach  zajęć  promujących
zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży z Gminy Lędziny „Zdrowa zima, edycja III”  
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na terenie Ośrodka Rekreacyjno Sportowego Centrum w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej
14. Realizator zadania PGK Partner.

-  5 000,00 –  wstęp na obiekty sportowe dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych
problemem  alkoholowym  i  zjawiskiem  przemocy  w  rodzinie  w  ramach  zajęć
promujących  zdrowy  w  ramach  Gminnego  Programu  Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizator zadania PGK Partner   SP. z o. o.
(wakacje)

3. Na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych pn.  „Sztuki walki moja pasja i sposób na
życie” wydatkowano środki finansowe w wysokości 6 000,00 zł. 
Na prowadzenie zajęć samoobrony dla dzieci i młodzieży w ramach alternatywnych form
spędzania  wolnego  czasu  zawarto  umowę z  Ośrodkiem Szkolenia  Sztuk  Walki  „BIG
-KUNG- FU” w Bieruniu. Zajęcia prowadzono w Szkole Podstawowej nr 1, 3 oraz nr 4,
raz w tygodniu po 1 godzinie.
W roku 2020 w zajęciach brało udział  średnio 108 dzieci . Ze względu na sytuację   

       epidemiczną zajęcia nie odbywały się od marca do sierpnia 2020 r.

Plan budżetu zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania narkomanii na rok 2020 
wynosił 80.800,00 zł.  W związku z sytuacją epidemiczną w kraju spowodowaną COVID-19  
na podstawie tarczy antykryzysowej 3.0 dokonano przesunięcia środków 
w wysokości 20.000,00 zł. na zadania inwestycyjne celem budowy ogrodzenia miejskiego 
basenu odkrytego, które ograniczyło ilość osób korzystających, a tym samym pozwoliło 
otworzyć basen i zapewnić bezpieczeństwo korzystającym. 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
I NARKMANII

GKRPA w Lędzinach w roku 2020r.  działa w 5-osobowym składzie:
W ramach Komisji działają podzespoły:

-  zespół  motywacyjny którego  zadaniem  jest  przeprowadzanie  rozmów  z  osobami
uzależnionymi,  zgłaszającymi  się  dobrowolnie  lub  skierowanymi  przez  instytucje,  osoby
fizyczne bądź członków rodzin i motywowanie ich do podjęcia leczenia, kierowanie w celu
badania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia   od alkoholu. 

• członkowie  Zespołu  Motywacyjnego  przeprowadzili  36 rozmów  o  charakterze
interwencyjno-motywującym  z  osobami  nadużywającymi  alkoholu  i  9 rozmowy     
z członkami rodzin osób z problemem alkoholowym. 
Zmotywowano do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowe 19 osób.
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-  zespół  kontrolujący,  którego zadaniem jest przeprowadzanie kontroli  placówek i  lokali
gastronomicznych w których podawany jest i sprzedawany alkohol.

• zespół  kontrolujący  przeprowadził  5  kontroli punktów  sprzedaży  napojów
alkoholowych funkcjonujących w mieście

Opiniowanie  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  oraz  pozostałe  czynności
określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym
dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie Komisja wykonuje w pełnym składzie. 

• Komisja zaopiniowała 14 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie
napojów alkoholowych

Na  przestrzeni  minionego  roku   GKRPA zrealizowała  następujące  zadania  o  charakterze
profilaktycznym:

-  prowadziła  obsługę  Punktu  Informacyjno  -  Konsultacyjnego;  punkt  działał
w  poniedziałki   w  godzinach  17.00-  19.00;   w  ramach  działań  podejmowanych
w  punkcie  dokonywano  rozpoznania  zgłaszanych  problemów,  motywowano  osoby
do  podjęcia  leczenia  odwykowego  lub  udziału  w  terapii  dla  osób  współuzależnionych,
udzielano  wsparcia  osobom  po  zakończonym  leczeniu,  udzielano  konsultacji  ofiarom
przemocy oraz udzielano informacji o miejscach, w których można uzyskać pomoc; 

W Puncie odbyło się  26 dyżurów w ilości 52 godzin. Rocznie przyjęto 27 osób, udzielono 5
porad osobom  dotkniętym  przemocą  w  rodzinie, 25  porad członkom  rodzin  osób
uzależnionych,  3 porad  osobom  z  problemem  alkoholowym;  1  porad  członkom  rodzin
uzależnionych od środków odurzających 

 Komisja  prowadziła  współpracę  z  placówkami  oświatowymi,  MOPS,  Sądem
Rejonowym w Tychach, służbą kuratorską, Poradnią Leczenia Uzależnień w Lędzinach oraz
współpracuje z grupą wsparcia Anonimowych Alkoholików w Lędzinach

 W ramach popularyzacji wiedzy na temat uzależnień Komisja wraz z Fundacją Biura
Służby  Krajowej  Anonimowych  Alkoholików  w  Polsce  w  dniu  19  marca  2020  roku
zorganizowała spotkanie na Placu Farskim dla osób i instytucji zaangażowanych  w działania
o charakterze profilaktycznym. Ze względu na pandemię spotkanie zostało odwołane.

     Niezależnie od powyższego Komisja prowadziła działalność nakierowaną na usuwanie
skutków nadmiernego spożywania alkoholu. W 2020r. roku komisja prowadziła czynności w
przedmiocie  leczenia  odwykowego  w stosunku do  26 osób zgłoszenia  z  MOPS Lędziny,
Zespół Interdyscyplinarny Lędziny, Kuratorów, Policji,  Prokuratury, sąsiadów, rodzin, Izby
Wytrzeźwień 

Komisja wystąpiła do sądu z wnioskami o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu
odwykowemu wobec 4 osób.  W stosunku do 3 osób prowadzi  egzekucję komorniczą w celu
zwrotu poniesionych kosztów za złożony wniosek do sądu o zobowiązanie do leczenia bądź
za opinię biegłych zgodnie  z wydanym postanowieniem Sądu. Do biegłych orzekających w
przedmiocie  uzależnienia  od  alkoholu  Komisja  skierowała   17  osób  nadużywających
alkoholu. Na badania zgłosiło się 10 osób; w tym uzależnionych od alkoholu było 8 osób  
u 2 stwierdzone szkodliwe używanie alkoholu. 

 Zadaniem  Komisji  jest,  między  innymi,  podejmowanie  działań  skierowanych
na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W związku z powyższym członkowie biorą czynny
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udział   w procedurze „Niebieska Karta”. Diagnozują sytuacje osób, co do których istnieje
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, udzielają jej informacji o możliwościach
uzyskania pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej, pedagogicznej oraz wsparcia, w tym
o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych
przemocą  domową,  formach  pomocy  dzieciom  doznającym  przemocy  i  instytucjach
ją świadczących, możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji
osoby  dotkniętej  przemocą,  jeśli  zachodzi  taka  potrzeba  organizują  dostęp  do  pomocy
medycznej, prowadzą rozmowy z osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy na temat
konsekwencji jej stosowania oraz informują te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub
terapii i udziale w programach korekcyjno - edukacyjnych. Członkowie komisji uczestniczyli
w 51 grupach roboczych w których jest prowadzona procedura „Niebieska Karta” w ramach
zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach

 Na  przestrzeni  roku  2020r.  Gminna  Komisja  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych
odbyła   12 posiedzeń w pełnym składzie,  5 zespołu motywacyjnego, 1 zespołu ds. kontroli
punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

Realizacja wydatków:

- Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń 516,62 zł
- Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń 73,50 zł
- Wynagrodzenia  członków  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych oraz Zespołu Motywacyjnego 15 499,00 zł
- Umowy zlecenia – punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym -

profilaktyka uzależnień, udzielanie porad dotyczących problemu alkoholowego 3 080,73 zł
- Umowy zlecenia  – sporządzanie  opinii  przez biegłego sądowego psychiatrę

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 1 500,00 zł
- Artykuły biurowe 104,00 zł
- Pozostałe, różne zakupy: czajnik bezprzewodowy 89,00 zł
- Wyposażenie EI (ewidencja ilościowa): 2 aparaty telefoniczne stacjonarne 812,00 zł
- Usługi pocztowe – (koszty przesyłek) 920,40 zł
- Usługa ochrony antywirusowej (wznowienie licencji na użykowanie programu 

antywirusowego Kaspersky 62,73 zł
- Szkolenie  dla  członka  GKRPA n/t  „Kompendium wiedzy  w zakresie  kontroli

punktów sprzedaży alkoholu” 350,00 zł
- Sporządzenie 10 opinii  przez biegłego sądowego psychologa w przedmiocie

uzależnienia od alkoholu 1 500,00 zł
- Delegacje służbowe pracowników – przewodnicząca GKRPA - pracownik 52,87 zł
- Opłaty  za  złożone  do  sądu  wnioski  o  wszczęcie  postępowania  dotyczące

leczenia odwykowego oraz za odpisy sądowych postanowień 520,00 zł
- Koszty  postępowania  w sprawie  egzekucyjnej  z  wniosku  GKRPA przeciwko

dłużnikowi 59,07 zł
- Szkolenie pracownika n/t „Zadania gminnych komisji rozwiązywania problemów

alkoholowych”- przewodnicząca GKRPA - pracownik 389,00 zł
- Pozostałe koszty szkoleń – dojazd pracownika na szkolenie – przewodnicząca

GKRPA - pracownik 18,69 zł

Razem wydatki na obsługę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w 2020 roku: 25 547,61 zł

ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA
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Świetlica Socjoterapeutyczna to publiczna placówka  wsparcia dziennego, która w roku 2020
działała w myśl przepisów ustawy, z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej. Świetlica przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym od 7
do 18 lat,  które  wychowują się  w warunkach niekorzystnych dla  ich  rozwoju.  Pochodzą
często z rodzin dysfunkcjonalnych, wykluczonych społecznie i zagrożonych demoralizacją,
ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z problemem alkoholowym zamieszkujących teren
miasta  Lędziny.  Świetlica działała  w oparciu o 2 grupy wiekowe,  których liczebność nie
przekraczała  15  dzieci.  Każdą  grupę  prowadził  jeden  wychowawca,  który  posiada
odpowiednie wykształcenie i  kwalifikacje.  Pracą  Świetlicy kierował  Kierownik Świetlicy,
który wspierał wychowawców   w prowadzeniu zajęć, bądź zastępował w czasie nieobecności
jednego z nich.

W roku 2020 dzieci uczęszczające do Świetlicy tworzyły jedną  – około 30 osobową
grupę, średnio w wieku od 7 do 18 lat.

Objętych pomocą było w sumie - 29 dzieci z 18 rodzin, w tym 9 z rodzin niepełnych, 
3  zrekonstruowanych i 6 z rodzin pełnych.
Wśród tych rodzin:
 22  dzieci pochodziło z rodzin dotkniętych  problemem  alkoholowym,  który  w  
5  przypadkach  dotyczył  obojga  rodziców;  matki  6, ojca  10.  Otwarcie  o  tym  problemie
mówiło 10 dzieci;
 9 rodzin objętych było nadzorem kuratora sądowego;
 2 rodziny miały przyznanego asystenta rodziny.

Uczestnicy placówki:
– 7 dzieci zostało przyjętych do Świetlicy w roku 2020;

 7 dzieci przyznało się do kontaktu i eksperymentowania z alkoholem;
 6 dzieci paliło papierosy;
 10 dzieci przejawiało zachowania agresywne prowadzące do konfliktów z rówieśnikami;
Praca socjalna:
W roku 2020 wychowawcy;
 wykonali pracę socjalną na rzecz 18 rodzin;

Praca socjalna dotyczyła między innymi:
 nadużywania alkoholu przez rodziców;
 przemocy w rodzinie;
 zaniedbywania  obowiązku  szkolnego  przez  dziecko  oraz  niepodejmowania  przez
rodziców współpracy ze szkołą;
 eksperymentowania dziecka z środkami psychoaktywnymi;
 dokonywania przez dziecko kradzieży, aktów wandalizmu;
 modelowania czynności opiekuńczo – wychowawczych;
 uczenia umiejętności społecznych;
poradnictwa, wsparcia i itp.

Działalność Świetlicy rozkłada się na dwa podstawowe nurty.

I.  Pierwszy nurt  polega na profilaktyce,  czyli  racjonalnym organizowaniu czasu wolnego.
Wychowawcy Świetlicy w ramach zajęć zorganizowali uczestnikom:

 Program zajęć plastyczno - technicznych – odbywał się co najmniej raz w tygodniu
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według  ustalonego  planu,  w ustalony przez  wychowawcę  i  uczestników dzień;  celem
zajęć było rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych dzieci, ale także ułatwienie
uczestnikom wyrażania własnych problemów, trudnych do werbalizacji oraz stwarzanie
możliwości odreagowywania tłumionych, przykrych emocji;
 Kółko Kronikarskie – uczestnicy spotykali się wraz z wychowawcami i zajmowali

się redagowaniem kroniki, która zapisuje ważne wydarzenia z życia Świetlicy;

 Kółko Dobrego Filmu i Kółko Dobrej Bajki - odbywał się co najmniej raz na dwa
tygodnie,  w  ustalony  przez  wychowawcę  i  uczestników  dzień;  bezpośrednio  po
projekcji  filmu  lub  bajki  odbywała  się  dyskusja  i  omówienie  problemów  w nich
poruszanych;

 Program zajęć tanecznych/ ruchowo - tanecznych – zajęcia taneczne organizowane
były według potrzeb  uczestników. Głównie  udział  w nich  brały dziewczynki  choć
czasem  zdarzało  się  że  zainteresowanie  przejawiali  chłopcy.  Podczas  zajęć
opracowywane  były  układy  taneczne  w  rytmie  zumby.  Zumba  łączy  w  sobie
energiczną  i  motywującą  muzykę  z  wyjątkowo  prostymi  krokami  oraz  układami
tanecznymi. Zumba to przede wszystkim połączenie tańca i aerobiku zainspirowana
rytmami latynoamerykańskimi. Łatwe do naśladowania kroki taneczne, urozmaicona
kompozycja  ruchów i  energiczna  muzyka  wprawiała  wszystkich  w  optymistyczny
nastrój,  pobudzała  do wspólnej  zabawy przy której  zapominało  się  o  codziennych
problemach oraz nabierało się pewności siebie. Podczas zajęć ruchowo – tanecznych
dzieci  kształtowały  zdolności  motoryczne,  koordynacji,  siły,  zwinności,
wytrzymałości,  szybkości,  sprawności  ruchowej,  a  także  poznali  ćwiczenia
relaksacyjno – rozluźniające z wykorzystaniem muzyki relaksacyjnej oraz nauczyli się
technik opanowania emocji;

 Projekt „Kuchcikowo” – zajęcia kulinarne w świetlicy odbywały się średnio dwa
razy  w miesiącu. Cieszyły się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem ze strony
uczestników. Udział  w Projekcie  wzięli  wszyscy uczestnicy placówki.  Prawidłowy
sposób  odżywiania  dzieci  i  młodzieży  ma  duży  wpływ  na  właściwy  rozwój,
sprawność fizyczną, intelektualną i emocjonalną oraz ogólne zdrowie. Rodzaj jedzenia
oraz  jego  jakość,  prawidłowe  nawyki  żywieniowe  mogą  zapobiegać  chorobom
cywilizacyjnym tj.  otyłość u dzieci.  Nieprawidłowe żywienie powoduje zaburzenia
procesów  wzrastania  i  biologicznych  procesów  życiowych.  Skutki  niewłaściwego
sposobu  żywienia  dzieci  rzutują  na  zdrowie  w  okresie  dorosłym.  Przez  właściwe
odżywianie   należy  rozumieć  przede  wszystkim odpowiednie  do  zapotrzebowania
spożywanie  składników  odżywczych  i  pokrycie  potrzeb  energetycznych.  Dlatego
konieczne  jest  podejmowanie  działań  na  rzecz  korygowania  przyzwyczajeń  i
kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. Dlatego Projekt " Kuchcikowo"
dla  uczestników  świetlicy  był  okazją  do  dobrej  zabawy  i  wielkiej  kulinarnej
przygody , której jednym z efektów były właściwe nawyki żywieniowe.

dodatkowo w ramach zajęć ponad programowych zorganizowano:
 w ramach ferii zimowych w dniach od 13.01 do 26.01.2020 roku odbyły się zajęcia

plastyczno  –  techniczne,  wyjścia  na  pływalnię  krytą,  wyjście  do  kina,  wyjazd  do
Aquaparku, turnieje gier planszowych, tańce na matach, quizy, gry i zabawy na x-box,
zajęcia  eksperymentalne:  bańka  w  bańce,  wyścigi  na  jeździku  grawitacyjnym,
kalambury, gotowanie.Ponadto w ramach ferii w dniu 13.01.2020r. przeprowadzono
Akcję pod patronatem Burmistrz Miasta Lędziny  „Bezpieczna Rodzina na Drodze”.
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Akcja związana była  z bezpieczeństwem podczas ferii zimowych w ruchu drogowym.
W  ramach  działań  funkcjonariusze  Policji  sprawdzili  trzeźwość  i  dokumentację
kierowców.  Kierowcy,  którzy  wykazali  się  odpowiedzialnością  i  znajomością
przepisów drogowych zostali wyróżnieni „Medalem Wzorowego Kierowcy” ręcznie
wykonanym  przez  uczestników  Świetlicy  Socjoterapeutycznej,  oraz  materiałami
promocyjnymi  otrzymanymi  od  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych  w  Lędzinach,  a  także  okazyjnymi  gadżetami  
w  postaci  odblasków  i  okładek  na  dokumenty.  Funkcjonariusze  przeprowadzili
w placówce prelekcję ukierunkowaną na szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu
drogowym wśród najmłodszych. Przedsięwzięcie miało na celu zwrócenie uwagi na
prawidłowe  zachowania  się  podczas  wypadku  drogowego,  w  tym  na  procedury
udzielania  pierwszej  pomocy.  Istotnym  elementem  prelekcji  było  uświadomienie
dzieciom, jak ważne dla bezpieczeństwa jest noszenie elementów odblaskowych.

 zajęcia w ramach Projektu „Otwarte Drzwi Świetlicy” pt.: „Przyjazna Świetlica”;
projektem  zostali    objęci  uczestnicy  Świetlicy  oraz  6  dzieci  z  terenu  miasta
Lędziny; zajęcia  odbywały się  jeden raz w tygodniu od godziny 15.00 do 17.00;
dzięki  projektowi  dzieci  poznały  różnorodne  formy  spędzania  czasu  wolnego,  co
miało  istotny  wpływ  na  kształtowanie  ich  osobowości;  spotkania  z  rówieśnikami
stymulowały  w  nich  kreatywność,  zaradność,  samodzielność  społeczną,  a  przede
wszystkim rozwijały je emocjonalnie   i uczuciowo; zajęcia sportowe były dla nich
najlepszym sposobem na  zaspokojenie  potrzeby  ruchu,  a  jednocześnie  uczyły  ich
dyscypliny,  opanowania,  wytrwałości,  współpracy  –  jednym  słowem  kształtowały
charakter dziecka;

 zajęcia w ramach  Projektu pt.: „Świetlicowy Urząd Pracy” (projekt realizowany
jest   w Świetlicy od 2006 roku)  uczyły odbiorców projektu  nowych umiejętności
społecznyc i  korygowały ich aspołeczne zachowania i  postawy,  a  w konsekwencji
zapobiegały  przekazywaniu  z  pokolenia  na  pokolenie  bezradności  życiowej  
i  wykluczenia  społecznego;  jednocześnie  projekt  pozwolił  uczestnikom  zdobyć
umiejętności, które będą pomocne i w przyszłości, aby odnaleźć się na rzeczywistym
rynku pracy, gdzie przeplata się bezrobocie z wysokimi wymaganiami zawodowymi i
zabieganiem o specjalistów;

II. Drugi nurt  związany jest z pracą socjoterapeutyczną i edukacyjno – profilaktyczną
Co  najmniej  raz  w  tygodniu  według  rocznego  programu  przygotowanego  przez
wychowawców  Świetlicy  prowadzone  były  zajęcia  socjoterapeutyczne  i  profilaktyczo  -
edukacyjne. Programy te zakładały, iż najlepszą drogą do uniknięcia patologii zachowania jest
rozwój  umiejętności  interpersonalnych  i  całej  osobowości  wychowanka.  Zajęcia
przeprowadzane były  w dwóch grupach i dostosowane zostały do wieku, potrzeb i zasobów
uczestników.  Celem  zajęć  było  przede  wszystkim  stworzenie  klimatu  zaufania  i
bezpieczeństwa,  zachęcanie  do  wzajemnego  wspierania  się,  budowania  pozytywnej
samooceny, nauki asertywnych zachowań i samodzielnego podejmowania decyzji oraz stałe
pobudzanie aktywności twórczej uczestników.

Praca  świetlicowa opierała  się  na  zasadach  społeczności  socjoterapeutycznej  (raz
w  tygodniu).  Tę  pracę  grupową  często  uzupełniało  się  metodą  pracy  z  indywidualnym
przypadkiem,  gdzie  podstawą są pozytywne relacje  pomiędzy wychowawcą,  a  dzieckiem.
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Techniką  stosowaną  w  tym modelu  było  zawieranie  z  dzieckiem pisemnych  lub  ustnych
umów (kontraktów), które określały normy wspólnej zabawy czy pracy.

Duży nacisk nadal kładło się na prawidłową realizację obowiązku szkolnego, w tym
odrabiania zadań domowych, przygotowania do lekcji itp. Zajęcia socjoterapeutyczne (w tym
społeczność),  nastawione  były  na  integrację  grupy,  dostarczenie  nowych  doświadczeń
fizycznych  i  psychicznych,  które  ułatwiają  określanie  własnej  tożsamości,  budowanie
adekwatnego obrazu samego siebie i  innych, dostarczenie bezpieczeństwa w kontaktach z
innymi osobami i grupą.

 W roku 2020 placówka nadal rozwijała i umacniała współpracę z innymi instytucjami
pomocy  dzieciom  i  rodzinie.  Zgodnie  z  regułą  socjoterapii  wychowawcy  poszukują
w  środowisku  sojuszników  wspomagających  proces  oddziaływania  na  dzieci  i  rodzinę
zainicjowany w Świetlicy.
Wychowawcy współpracowali między innymi z:

 kuratorami sądowymi,
 asystentami rodziny,
 pracownikami socjalnymi,
 funkcjonariuszami policji,
 pedagogami szkolnymi, wychowawcami, nauczycielami,
 członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 pracownikami służby zdrowia i przedstawicielami innych instytucji pomocowych.

Realizacja wydatków:

- Woda mineralna wydana pracownikom w okresie letnim zgodnie z kodeksem pracy
i Zarządzeniem Dyrektora MOPS Nr 90/2006 z dnia 31-07-2006 r. 24,70 zł

- Wynagrodzenie osobowe pracowników 78 588,85 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 232,41 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń 11 109,99 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń 256,11 zł
- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń 1 579,97 zł
- Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń 36,46 zł
- Umowa zlecenie – sprzątanie pomieszczeń świetlicy 1 627,65 zł
- Środki czystości 337,80 zł
- Pozostałe,  różne  zakupy:  grzejnik  olejowy  do  dogrzewania  pomieszczeń

w świetlicy, aparat telefoniczny stacjonarny, zamek drzwiowy, emblematy do medali
„Wzorowy kierowca”w ramach akcji organizowanej wspólnie z Policją - "Bezpieczna
rodzina na drodze" 372,04 zł

- Materiały  dydaktyczne  i  edukacyjne  na  zajęcia  świetlicowe z  dziećmi (materiały
plastyczne i gry edukacyjne dla dzieci) 249,05 zł

- Usługa gastronomiczna - kanapki dla dzieci ( + dodatki: soki, owoce, słodycze) 9 618,00 zł
- Usługa  ochrony  antywirusowej  (wznowienie  licencji  na  użytkowanie  programu

antywirusowego Kaspersky) 62,73 zł
- Usługa dostępu do zasobów internetowych aktów prawnych Lex 177,91 zł
- Usługa regeneracji tonerów i tuszy do drukarki 79,96 zł
- Pozostałe,  różne  usługi:  transport  pieniędzy  na  wypłatę  zaliczki  na  zakupy

gotówkowe 30,75 zł
- Korzystanie przez dzieci z pływalni krytej 30,00 zł
- Organizacja zajęć : 

 wyjazd do parku wodnego w Tychach 23.01.2020r. (bilety wstępu i przewóz
dzieci na trasie Lędziny-Tychy-Lędziny) 808,00 zł

- Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 822,75 zł
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- Opłaty czynszowe (wynajem pomieszczeń dla świetlicy przy ul. Lędzińskiej 14) 17 026,13 zł
- Ryczałty samochodowe dla pracowników - za jazdy lokalne 273,54 zł
- Delegacje służbowe pracowników 8,36 zł
- Opłata abonamentowa RTV 245,15 zł
- Ubezpieczenie mienia w świetlicy 388,00 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 650,78 zł
- Szkolenie pracowników n/t "Dziecko w sytuacji rozwodu rodziców" 150,00 zł
- Pozostałe koszty szkoleń - dojazd pracowników na szkolenie 115,35 zł

Razem wydatki na obsługę Świetlicy Socjoterapeutycznej w 2020 roku: 133 902,44 zł
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