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 Sprawozdanie za okres I –XII 2016r.  

z realizacji: 

 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (zadania realizowane przez OPPUiPR) 

 MMiieejjsskkiieeggoo  PPrrooggrraammuu  PPrrzzeecciiwwddzziiaałłaanniiaa  PPrrzzeemmooccyy  ii  OOcchhrroonnyy  OOffiiaarr  PPrrzzeemmooccyy  ww  RRooddzziinniiee 
 

Zadanie I 

POMOC PSYCHOLOGICZNA, TERAPIA, PORADNICTWO 
 

1.  Działania Punktu Konsultacyjnego (alkohol i narkomania)  

W Punkcie Konsultacyjnym prowadzone jest poradnictwo w sprawach związanych z  uzależnieniem               

i współuzależnieniem, przemocą w rodzinie, sięganiem po środki psychoaktywne przez młodzież oraz 

spotkania mające na celu motywowanie do leczenia. Ponadto w Punkcie można otrzymać pomoc 

psychologiczną w sytuacji problemów rodzinnych, małżeńskich, kłopotów wychowawczych                         

z dziećmi, kryzysów, spraw trudnych. Udzielana jest też informacja, dotycząca instytucji 

prowadzących terapię uzależnienia i współuzależnienia. 

Konsultanci: 2 psychologów (1 dla dzieci i młodzieży, 1 dla młodzieży i dorosłych),  

3 terapeutów uzależnień, oraz radca prawny. 

 Dane za okres I - XII 2016 r.: 

 przeprowadzono 1 068 spotkań - porady, konsultacje, terapia indywidualna, motywowanie do 

leczenia, 

 61 osobom udzielono porad prawnych,  

 24 godzin superwizji pracy zespołu konsultacyjnego i MKRPA w Ośrodku Psychoedukacji. 

(spotkania raz w miesiącu) 

 

24.06.2016 r. ukazały się trzy artykułów na łamach "Gazety Iławskiej" o charakterze profilaktyczno-

wychowawczym w związku z realizacją Lokalnej Kampanii Informacyjno - Profilaktyczno-

Edukacyjnej. 

 

Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Zespół Interdyscyplinarny: 

Ośrodek Psychoedukacji od 01.02.2016 r. koordynuje działania w ramach procedury Niebieskiej Karty  

i funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.  

Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie 

działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych,  podejmowanie interwencji 

w środowisku rodzinnym, monitorowanie sytuacji w rodzinach w których wystąpił problem przemocy, 

współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy                

w rodzinie oraz inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów, 

obsługa programu POMOST. 

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji, które pracują w obszarze profilaktyki                      

i pomocy  w sytuacji przemocy domowej.  

 

01.02.2016 r. Ośrodek Psychoedukacji protokołem zdawczo-odbiorczym otrzymał:  

41 Niebieskich Kart w trakcie realizacji procedury. (38 z 2015 r., 3 z 2016 r.) 

Od 01.02.2016 r. do 31.12.2016 r. zostały założone: 

84 Niebieskie Karty. 

W okresie od 01.02 -  do 31.12.2016 odbyły się:  

- 47 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, 

- 231 spotkań grup roboczych, 

Łączna ilość Niebieskich Kart realizowanych w Ośrodku: 126 
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W dniu 04.02.2016 - odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące spraw związanych                                 

w funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych. W spotkaniu wzięło udział -  

18 osób z różnych instytucji z terenu miasta Iława 

 

Urząd Miasta Iławy - Ośrodek Psychoedukacji wziął udział w Kampanii Ogólnoświatowej "Biała 

Wstążka" , której celem jest walka z przemocą wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej 

przeciwdziałania. Jedną z inicjatyw były "DRZWI OTWARTE" w Ośrodku  - 03.12.2016 r. (sobota) 

 

2.  Działania Grupowe 

1)  Przeprowadzono 104 spotkania grupowe:   

a) dla osób z grupy AA,  

b) grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych,  współuzależnionych i ofiar przemocy,  

c) grupa terapeutyczna dla osób z problemami osobistymi i rodzinnymi, 

 

2)  Wsparcie grup samopomocowych AA, Al – Anon 

 w dniu 18.06.2016 r. i 02.07.2016 r. w Ośrodku Psychoedukacji odbyły się warsztaty 12 kroków 

AA oraz zajęcia integracyjne dla rodzin z problemem alkoholowym,  

 od stycznia do grudnia 2016 r. 3 razy w tygodniu spotykała się w Ośrodku grupa AA 

Anna.(poniedziałek, środa, piątek),  

 pomoc przy organizacji uroczystości obchodów 30-lecia istnienia grupy AA "ANNA" w Iławie 

(koncert muzyczny w wykonaniu Piotra Nagiela, zakupy drobne), 

 reaktywacja grupy samopomocowej w Iławie DDA/DDD - Dorosłe Dzieci Alkoholików / 

Dorosłe Dzieci Dysfunkcji, spotkania w Ośrodku od 12.09.2016 - jeden raz tygodniu 

(poniedziałek) 

 

 

3.  Filia Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem 

W Ośrodku Psychoedukacji została utworzona filia Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych 

Przestępstwem w Elblągu działającego  przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej. 

 Ośrodek działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 189). Określa ono m.in. tryb 

pomocy osobom pokrzywdzonym oraz członkom ich rodzin.  

     W ramach funkcjonującego w Ośrodku Psychoedukacji Punktu - Filii, można m.in. skorzystać                   

z pomocy psychologicznej i prawnej.  

 

Zestawienie finansowe z realizacji Zadania nr 1 
dział rozdział § Poz. Nazwa pozycji wydatku Wydatki na 31.12.16 

851 85153 

4110  Składki – ubezpieczenia społeczne 89,94 

 4120  Składki – Fundusz Pracy 12,82 

4170  Wynagrodzenia bezosobowe 5 646,45 

4210  Zakup materiałów 0,00 

4300  Zakup usług – wynagrodzenia psychologów 14 400,00 

851 85154 

4110  Składki – ubezpieczenia społeczne 6 218,76 

 4120  Składki – Fundusz Pracy 685,95 

4170  Wynagrodzenia bezosobowe 51 859,90 

4210  Zakup materiałów 131,01 

4300  Zakup usług – wynagrodzenia psychologów 36 053,00 

4360  Telefon zaufania - zadanie realizowane przez Wydział OO 241,31 
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Zadanie II  

 DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W OŚRODKU 

 

1. Warsztaty z dziećmi (klasy) 

Oferta zajęć profilaktycznych: 

• Zajęcia dla uczniów klas II – VI szkół podstawowych:  

1.  „Bezpieczny mały człowiek” -  godzinne zajęcia profilaktyczno – wychowawcze mające na celu 

uświadomienie dzieciom zagrożeń w drodze do szkoły, podczas rozmów z nieznajomymi.  

Uczestniczyło 100 osób. ( 4 spotkania) 

2. „Poznajmy się lepiej” 2 godzinne zajęcia profilaktyczno – wychowawcze integrujące grupę 

poprzez zabawowe formy poznania się. Ponadto zapoznanie się z działalnością Ośrodka oraz                    

z organizacją zajęć pozalekcyjnych dla dzieci. W zajęciach uczestniczyło łącznie około 620 osób. 

(26 spotkań). 

3. „Stop cyberprzemocy” – 2 godzinne zajęcia prezentujące zjawisko cyberprzemocy, wypracowanie 

zasad bezpiecznego i kulturalnego korzystania z urządzeń multimedialnych, odpowiedniego 

reagowania w sytuacjach cyberprzemocy. W zajęciach uczestniczyło łącznie około 55 osób.                    

(3 spotkania). 

4 „ Agresja w nas i wokół nas” – 2 godzinne zajęcia dotyczące przemocy rówieśniczej, kształtowania 

umiejętności radzenia sobie ze złością, podstaw zachowań asertywnych. Poznanie i zrozumienie 

mechanizmów odpowiedzialnych za trudności w kontrolowaniu impulsów. W zajęciach 

uczestniczyło łącznie około 55 osób. (2 spotkania). 

 

• Zajęcia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: 

1.„Poznajmy się lepiej” 3 godzinne zajęcia profilaktyczno – wychowawcze integrujące grupę poprzez 

zabawowe formy poznania się. Ponadto zapoznanie się z działalnością Ośrodka oraz z organizacją 

zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży. W zajęciach uczestniczyło łącznie 130 osób. (5 spotkań). 

2. „Uzależnienia” - zajęcia mające na celu dostarczanie wiedzy i informacji na temat mechanizmów 

uzależnienia; konfrontowanie młodzieży z ich wyobrażeniami, mitami na temat uzależnienia; 

dostarczenie  informacji gdzie szukać pomocy. Uczestniczyło 360 osób. (12 spotkań). 

3.  Szkoleniowa Rada Pedagogiczna-  spotkanie mające na celu uświadomienie pedagogom zagrożeń 

wynikających z okresu adolescencji w funkcjonowaniu młodzieży (1 spotkanie).  

4. „Nie dla używek” - zajęcia mające na celu dostarczanie wiedzy i informacji na temat 

mechanizmów uzależnienia; konfrontowanie młodzieży z ich wyobrażeniami, mitami na temat 

uzależnienia; dostarczenie  informacji gdzie szukać pomocy. Uczestniczyło 130 osób. (5 spotkań). 

5."Akcja Krzyś" 2 godzinne zajęcia profilaktyczne mające na celu przedstawienie młodym ludziom 

mechanizmów wpływających na człowieka po spożyciu alkoholu. Uczestniczyło 60 osób.                       

(2 spotkania). 

6. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna-  spotkanie mające na celu uświadomienie pedagogom zagrożeń 

wynikających z okresu adolescencji w funkcjonowaniu młodzieży (1 spotkanie).  

 

 

2. Centrum Zajęć Pozaszkolnych „Junior”  

• Klub Aktywności „Junior” 

Celem działalności Klubu Aktywności „Junior” jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, 

rozwijanie indywidualnych zainteresowań, nauka uniwersalnych umiejętności społecznych 

(współpraca w grupie, radzenie sobie w sytuacjach trudnych). Istotnym zadaniem Klubu jest pomoc  

w nauce, przezwyciężanie trudności szkolnych i rozwijanie samodzielnej pracy. Duże walory 

wychowawcze mają wspólne zajęcia rekreacyjno – sportowe, muzyka, taniec, śpiew, prace plastyczne. 

Zaspokajają one podstawowe potrzeby dzieci, w szczególności potrzebę bezpieczeństwa                                

i przynależności do grupy, rozwijają zainteresowania. 
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Czas pracy Klubu: poniedziałek – piątek w godzinach 12
00

 – 17
00

  

• Przeprowadzone zajęcia:  

• -  „Mam talent – zajęcia artystyczne, techniczne” (poniedziałki) 

• -  „Sport – uśmiech i zdrowie” zajęcia rekreacyjno – sportowe (wtorki) 

• -  „ Zajęcia aktywności twórczej” zabawy integracyjne przy muzyce (środy) 

• -  „ Akademia twórczego myślenia” – Quizy, konkursy, zabawy integracyjne (czwartki) 

• -  „ Zajęcia aktywności twórczej – zabawy przy muzyce”(piątki) 

Ilość dzieci uczestniczących we wszystkich zajęciach – od 5 do 21 uczestników 

 

Inne zajęcia zorganizowane: 

„Zimowa Przygoda” – Dzieci podczas ferii zimowych aktywnie spędzały czas na: 

warsztatach w ICK – zajęciach plastycznych, projekcjach filmowych i teatralnych w kinoteatrze 

„Pasja”, pokazie pierwszej pomocy oraz zabawach integracyjnych. Zorganizowaliśmy także kulig               

w gospodarstwie agroturystycznym, podczas którego dzieci miały zapewnione niespodzianki                         

i atrakcje. Ponad to dzieci miały okazję uczestniczyć w zajęciach sportowych organizowanych na hali 

sportowej. Na zakończenie ferii odbyła się zabawa muzyczna dla wszystkich uczestników. 

Termin: 25.01.2016 - 05.02.2016 w godz. 10
00

 – 14
00

 . 

Ilość dzieci uczestniczących w zajęciach feryjnych – 22 

 

Realizacja programu „Zdrowe piątki” 

Realizowany od 04.01.2016 r. - do 24.06.2016 r. i od 25.09.2016 - do 31.12.2016 w Klubie 

Aktywności „Junior” , skierowany jest do wszystkich jego uczestników. W każdy piątek prowadzone 

są zajęcia dotyczące zdrowego odżywiania oraz znaczenia owoców i warzyw w posiłkach. Na w/w 

zajęciach uczestnicy zajęć konsumują też zdrowe przekąski np. jabłko, banan, jogurty, soki owocowe 

itp. Program ma na celu podniesienie świadomości dzieci w zakresie zdrowego odżywiania, 

ukształtowanie u dzieci nawyków częstego spożywania owoców i warzyw. Ilość dzieci 

uczestniczących w zajęciach – 20. 

 

Inne zajęcia zorganizowane: 

 Co środę i piątek odbywały się dwugodzinne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Każde 

dziecko pracowało indywidualnie z prowadzącym.  

Od 01.06.2016r. co środę i piątek odbywały się zajęcia sportowe Taekwondo z wykwalifikowanym 

trenerem. Ilość osób uczestniczących w zajęciach od 12 do 14. 

 

W ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego,                     

w dniach 16-18.05.2016 r. Ośrodek Psychoedukacji gościł delegację z Francji, która przyjechała na 

wizytę studyjną w składzie 3 studentów. Program zakładał m.in. spotkania z dziećmi i młodzieżą oraz 

osobami dorosłymi, prowadzenie zajęć i wymianę doświadczeń. 

 
 

• Klub Młodzieżowy  

Termin realizacji zajęć: styczeń – grudzień 2016 r. (z przerwą wakacyjną) 

Ilość uczestników: 15 osób 

Wiek osób uczestniczących w zajęciach: 12- 20 lat. 

Realizacja zajęć: środy 17
00 

– 19
00

  

      czwartki 17
00

 – 19
00

  

Celem realizowanych zajęć była profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży (uzależnienia                   

od substancji psychoaktywnych, wagary, przemoc) poprzez proponowanie aktywnych form spędzania 

czasu wolnego, promocję zdrowego stylu życia wolnego od nałogów, rozwój zainteresowań, naukę 

radzenie sobie ze stresem, efektywną współpracę w grupie, poznawanie własnych możliwości                       
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i umiejętności, świadome planowanie dalszej drogi edukacyjnej, zawodowej. Pomoc, integracja                       

i aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Tematy zajęć: 

Spotkanie organizacyjne, zajęcia integracyjne, projekcja filmu "Rogi", gra towarzyska "kalambury", 

zajęcia dot. relacji interpersonalnych, zajęcia dot. relacji rówieśniczych, "Bezpieczne wakacje" - 

zajęcia profilaktyczne, zajęcia z elementami socjoterapii "Kładka", zajęcia nt. cyberprzemocy - film 

"Forever", zajęcia nt autorytetów i ich roli w życiu, zajęcia kształtujące poprawną komunikację, 

przyczyny i skutki zażywania środków odurzających, zajęcia na temat tradycji świątecznych, gry 

towarzyskie, turnieje sportowe, sposoby rozwiązywania konfliktów, mocne strony każdego człowieka, 

szacunek do siebie i innych, normy i zasady życia w grupie, zajęcia walentynkowe, okazywanie uczuć 

i emocji, Warsztaty nocne. 

 

W terminie 01.07 – 04.07.2016r. młodzież (13 osób) wyjechała na warsztaty profilaktyczne do  

Olsztyna. Podczas warsztatów odbywać się będą zajęcia profilaktyczne oraz wycieczki piesze po 

najbliższej okolicy.  

 

• Cykl spotkań z młodzieżą  „Wehikuł Czasu" 

09.03.2016 ruszyły spotkania z Przewodnikiem Turystycznym PTTK. W programie m.in.: spacery po 

mieście – wypełnione ciekawostkami, prezentacje przedwojennych zdjęć Iławy, wspomnienia byłych i 

obecnych mieszkańców Iławy, warsztaty historyczne 

12 spotkań po 2h: od 09.03.2016 - 14.06.2016 r. 

Ilość uczestników: 11  

 

• Cykl spotkań z młodzieżą  „Drama" 

Od 11 października do 20 grudnia 2016 roku w Ośrodku Psychoedukacji odbywały się cotygodniowe 

otwarte zajęcia z dramy dla młodzieży prowadzone przez pracownika ICK Karola Zielińskiego. 

Podczas półtorej godzinnych spotkań młodzież uczyła się improwizacji na konkretny temat, zawierała 

nowe znajomości oraz nabywała nieznanych dotąd umiejętności interpersonalnych.  Drama 

wykorzystuje spontaniczną, właściwą naturze człowieka, ekspresję aktorską oraz skłonność do 

naśladownictwa i zabawy - to również świetna metoda w nauce przedmiotów szkolnych i nabywania 

wiedzy ogólne. Ilość spotkań: 7, ilość uczestników: 7-8 osób 

 

• Świąteczny Turniej Rodzinny FIFA 17   

Odbył się dnia 28.12.2016 r. w godzinach 16
00 

– 20
00

. W turnieju uczestnictwo 14 par rodzinnych typu 

rodzic-dziecko, bądź opiekun-dziecko, które miały rywalizować między sobą w systemie 

pucharowym. Turniej był komentowany przez laureata konkursu stacji telewizyjnej „Eurosportu”, 

pana Błażeja Łukaszewskiego.  

Nagrodą w turnieju były puchary za zdobycie trzech pierwszych miejsc. 

 

• Konkurs fotograficzny "Nasze Miasto Nasza Wyobraźnia" 

Ośrodku Psychoedukacji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przystań realizował projekt "Nasze 

Miasto Nasza Wyobraźnia". w ramach którego został przeprowadzony konkurs fotograficzny. 

Fotografie prezentowały fotomontaże zdjęć Iławy i francuskiego miasteczka partnerskiego Dinan. 

Konkurs skierowany były do młodzieży oraz dorosłych amatorów fotografii. Projekt sfinansowano ze 

środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

 

3.   Programy młodzieżowe, wolontariat  

Młodzież angażuje się w zajęcia w Klubie Aktywności „JUNIOR” oraz w Klubie Młodzieżowym. Pod 

opieką kadry pedagogicznej pomagają w odrabianiu lekcji i organizowaniu zajęć dla podopiecznych 

Ośrodka. 

Ilość wolontariuszy w okresie 02.01.2016 – 31.12.2016: 12 osób  
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Zestawienie finansowe z realizacji Zadania nr 2 
dział rozdział § pozycja Nazwa pozycji wydatku Wydatki na 31.12.16 

851 85153 4110  Wynagrodzenia bezosobowe - pracowników 89,94 

4120  Składki – Fundusz Pracy 12,82 

4170  Składki – ubezpieczenia społeczne 5 646,45 

4300  Zakup usług – wynagrodzenia  0,00 

851 85154 
4010  

Wynagrodzenia bezosobowe - pracowników - zadanie 

realizowane przez osobę ds. organizacyjnych i kadrowych 
Inf. W. Młotkowska 

4040  
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadanie realizowane 

przez osobę ds. organizacyjnych i kadrowych 
Inf. W. Młotkowska 

4110  
Składki – ubezpieczenia społeczne  od pracownika- zadanie 

realizowane przez osobę ds. organizacyjnych i kadrowych 
Inf. W. Młotkowska 

4110  
Składki – ubezpieczenia społeczne - realizacja przez 

OPPUiPR 
1 908,00 

4120  
Składki – Fundusz Pracy od pracownika- zadanie realizowane 

przez osobę ds. organizacyjnych i kadrowych 
Inf. W. Młotkowska 

4120  Składki – Fundusz Pracy - realizacja przez OPPUiPR 271,93 

4170  Wynagrodzenia bezosobowe 19 641,80 

4210  Zakupy materiałów 11 733,79 

4220  Zakup środków żywności 190,47 

4300  Zakup usług – wynagrodzenia  17 351,55 

4430  Opłaty i ubezpieczenia 545,00 

4440  
Odpisy na ZFŚS- - zadanie realizowane przez osobę ds. 

organizacyjnych i kadrowych 
Inf. W. Młotkowska 

 

 

Zestawienie finansowe z realizacji Zadania ERASMUS plus 
dział rozdział § pozycja Nazwa pozycji wydatku Wydatki na 31.12.16 

851 85154 3037  Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 345,33 

4117  Składki – ubezpieczenia społeczne   0,00 

4127  Składki – Fundusz Pracy 0,00 

4177  Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 

4217  Zakupy materiałów 0,00 

4417  Podróże służbowe krajowe 0,00 

4427  Podróże krajowe zagraniczne 3 596,08 

4307  Zakup usług 200,00 

4437  Opłaty i ubezpieczenia 97,80 
 

 

Zadanie III 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W INNYCH PLACÓWKACH 

 

1. Profilaktyka zachowań ryzykownych realizowana przez organizacje pozarządowe: 

W drodze konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego, który obejmował: zorganizowanie 

dzieciom, młodzieży i dorosłym z grup podwyższonego ryzyka dodatkowych możliwości 

aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwoju zainteresowań, a przede wszystkim nauki 

uniwersalnych umiejętności społecznych, przeciwdziałanie sięganiu po środki psychoaktywne oraz 

psychedukacji. 
 

1) Stowarzyszenie Abstynentów Regionu Iławskiego, ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława,  

nazwa zadania: "Działania profilaktyczno – wychowawcze dla dorosłych – działania na rzecz 

podniesienia świadomości społeczności lokalnej w zakresie ruchów trzeźwościowych                             

i zdrowego stylu życia bez środków psychoaktywnych" -  dotacja: 6 000,00 zł. 
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2) Stowarzyszenie Sportów Wodnych, ul. Chodkiewicza 5, 14-200 Iława,  

nazwa zadania: "Zajęcia pozalekcyjne o charakterze profilaktyczno –wychowawczym dla dzieci 

i młodzieży– nauka i doskonalenie pływania" - dotacja: 4 000,00 zł. 

3) Iławskie Towarzystwo Rekreacyjne ul. Sienkiewicza 1, 14-200 Iława, 

nazwa zadania: "Zajęcia pozalekcyjne o charakterze profilaktyczno –wychowawczym dla dzieci 

i młodzieży –  w zakresie sportów walki" - dotacja: 3 000,00 zł. 

4) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci koło Miejsko Gminne w Iławie ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława 

nazwa zadania: "Prowadzenie zajęć letnich profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci z terenu 

miasta Iławy" - dotacja: 4 000,00 zł. 

5) Stowarzyszenie Szkoła Pływania ORKA ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława,   

nazwa zadania: "Prowadzenie zajęć letnich profilaktyczno-wychowawczych elementami 

sportów wodnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Iławy w zakresie pływania" - dotacja: 

4 000,00 zł. 

6) Stowarzyszenie Sportów Wodnych ul. Chodkiewicza 5, 14-200 Iława,  

nazwa zadania: "Prowadzenie zajęć letnich profilaktyczno-wychowawczych z elementami 

sportów wodnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Iławy w zakresie żeglarstwa                        

i kajakarstwa" - dotacja: 3 993,95 zł. 

7) Stowarzyszenie n Rzecz Pomocy Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym „Jesteśmy”                    

ul. Kościuszki 23 A, 14-200 Iława  

nazwa zadania: "Prowadzenie zajęć letnich profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci z terenu 

miasta Iławy z niepełnosprawnością intelektualną" - dotacja: 4 000,00 zł. 

8) Klub Wioślarski WIR Iława ul. Kopernika 6, 14-200 Iława,  

nazwa zadania: "Prowadzenie zajęć letnich profilaktyczno-wychowawczych z elementami 

sportów wodnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Iławy w zakresie wioślarstwa" - 

dotacja: 4 000,00 zł 

 
 

2. Dofinansowanie zadań profilaktyczno - wychowawczych w „Mopsiku”: 

 Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z rodzin niewydolnych 

wychowawczo (zajęcia w Mopsiku); Zajęcia realizowane w wymiarze 128 godzin w okresie: I 

– XII. W zajęciach uczestniczyło miesięcznie: 9 -10 dzieci. 

 Dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach profilaktycznych w Mopsiku – zadanie 

realizowane i rozliczane przez MOPS 

 Zakup m.in. art. spożywczych i papierniczych na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Mopsik 

 Usługa basenowa i gastronomiczna podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży ze Świetlicy 

Środowiskowej Mopsik: 55 dzieci. 

 Jednodniowa wycieczka do Ośrodka Twórczej Edukacji i Animacji w Kaczym Bagnie. 

 Uroczysty piknik w ramach "Dni Rodziny" - festyn dla dzieci i ich rodzin: zabawy, konkursy, 

występy artystyczne, grill zabawy sportowe. 

 W ramach rozstrzygniętego zadania publicznego na: "Zajęcia pozalekcyjne o charakterze 

profilaktyczno –wychowawczym dla dzieci i młodzieży– nauka i doskonalenie pływania" - 

Stowarzyszenie Sportów Wodnych, prowadziło raz w m-cu dla 12 podopiecznych z Świetlicy 

Środowiskowej MOPSIK zajęcia na basenie 

Ilość dzieci korzystających z usług Świetlicy Środowiskowej MOPSIK w Iławie - od 54 do 59 

dzieci.  

 
 

3. Działania profilaktyczno wychowawcze w innych placówkach z terenu miasta Iławy: 
a) Klub Harcerski  

Zajęcia profilaktyczno – wychowawcze prowadzone metodą harcerską skierowane do dzieci  

i młodzieży z hufca ZHP Iława. 
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Okres: I-XII.2016 r. 

Działania: 

1)   Czynny udział w kweście Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; 

2)  Udział w biwakach: Biwak karnawałowy - Iławski Średniowieczny Rajd Fabularny 

"Żuława Show", "W fabryce u Mikołaja"; 

3)   Rajd Harcerski z okazji Dnia Myśli Braterskiej i 800-lecia Lubawy; 

4)  Zbiórki o tematyce średniowiecznej; 

5)  Zbiórki na temat pierwszej pomocy, zdobywanie sprawności "Higienisty" i "Ratownika"; 

6)  Hufcowa akcja „Czysta Wiosna” sprzątanie okolic zamieszkania harcerzy; 

7) Udział w „Niebieskim marszu” z okazji „Dnia Autyzmu”; 

8) Uroczystość 70-lecia harcerstwa na ziemiach iławskich i nadania nowego sztandaru Hufca 

 ZHP Iława; 

9) Udział w akcji „Czyste jeziora i rzeki”; 

10) Sadzenie lasu w nadleśnictwie Iława; 

11)  Festyn  2 maja z okazji  „Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej”; 

12) Obchody Św. Konstytucji 3 Maja; 

13) Apel z okazji Dnia Zwycięstwa; 

14) Rajd Harcerski „Desant IX” w Zespole Szkół w Kisielicach; 

15) Apel z okazji Dnia Zwycięstwa;  

16) Zbiórki w drużynach na temat szkodliwości nałogów; 

17) Udział w Happeningi Antynikotynowym przed Ratuszem i przemarsz z transparentami i 

 plakatami antynikotynowymi na Starym Mieście;  

18) Udział w „Marszu dla życia i rodziny”; 

19) Pomoc w obstawie biegów „Festiwal biegowy 2016” w Iławie; 

20) Udział w Festynie z okazji Dni Rodziny i otwarcia świetlicy środowiskowej na Starym 

 Mieście; 

21) Udział w Festiwalu Piosenki Zuchowej i Turystycznej w Zespole Placówek Szkolno- 

 Wychowawczych w Iławie- integracja z młodzieżą niepełnosprawną; 

22) Zakończenie Roku Harcerskiego- Rajd „ADVENTURE – woda i przygoda 2016”; 

23) Spotkanie z rodzicami i harcerzami dotyczące wyjazdu na Zlot Grunwaldzki.  

24) Ogólnopolski Zlot Grunwaldzki; 

25) Wędrówka dla harcerzy starszych i wędrownych; 

26) Uczczenie 77 rocznicy wybuchy II Wojny Światowej - Apel Poległych na cmentarzu 

27) Udział w obstawie trasy V Iławskiego Półmaratonu; 

28) Udział w Pikniku na "Zakończenie Lata" (Stare Miasto); 

29) Ognisko: Rozpalenie "Grunwaldzkich ogni"; 

30) Udział w Pikniku "Zdążyć z pomocą dla Jakuba"; 

31) Warsztaty dla kadry zuchowej, pocztów sztandarowych, kadry hufca i drużyn - ewidencja 

i bezpieczeństwo danych osobowych; 

32) Wycieczka "Szlakiem 1050-lecia Państwa Polskiego" (Toruń, Biskupin, Gniezna, Ostrów 

Lednicki, Poznań"; 

33) Udział w obchodach Święta Niepodległości; 

34) Udział w zbiórkach żywności "Podziel się posiłkiem"; 

35) Udział w obchodach 35 rocznicy ogłoszenia stanu wojennego; 

36) Wigilia harcerska "Hufca ZHP Iława; 

 

Spotkania harcerzy odbywają się systematycznie, co tydzień. 

 Poniedziałek – zbiórki drużyny „Błyskawica”-  Gimnazjum nr1 

 Poniedziałek – zbiórka drużyny „Burza” – SSP nr 3 

 Wtorek – zbiórka gromady zuchowej „Leśna Gromada” – SSP nr 3 

 Środa –  zbiórka drużyny „Piorun” -  harcówka 
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 Czwartek – zbiórka drużyny harcerskiej „Żywioły”- Klub „Polanka” 

 Środa –zbiórka gromady zuchowej „ Niedźwiedzia Gromada” SSP nr 2 

 Sobota  – zbiórki  drużyn wędrowniczych „Kruk ”,Łatwopalni" i „Wataha” - harcówka 
 W zajęciach uczestniczyło 15 – 70 osób. 
 

 

b)  Inne 

 Współpraca z Iławskim Towarzystwem Wędkarskim przy organizacji Dnia Dziecka, w zawodach 

wędkarskich wzięło udział 35 zawodników.  

 Zajęcia aktywizujące, edukacyjne, integracyjne i profilaktyczne dla osób                                        

z niepełnosprawnością umysłową z rodzin zagrożonych marginalizacją – współpraca                           

z Warsztatami Terapii Zajęciowej i Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym. 

 grupa witrażowa - 14 spotkań (17 osób w grupie)  

 grupa decoupage - 14 spotkań (17 osób w grupie). 

 Cykl bajek dla dzieci „Kultowe Bajki w Iławie” – bajki bez przemocy. Działanie parorodzinne 

o charakterze profilaktyczno – wychowawczym. Bajki wyświetlane były w: styczniu, lutym, 

marcu, kwietniu i maju w 3 niedzielę m-ca o 13:00.  

 Przeprowadzenie konkursu plastycznego w iławskich szkołach na opracowanie plakatu oraz 

logo kampanii profilaktycznej "AKTYWNIE I ZDROWO". 

 Przeprowadzenie wspólnie z Stowarzyszeniem "Przystań" konkursy fotograficznego dla 

młodzieży "Nasze miasta - Nasza wyobraźnia". 

 Udział w debacie nt. tolerancji dla klas I i II technikum przy Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja                  

w Iławie, 15 - 16.11.2016 r. 

 Współpraca OPPUiPR z  Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Iławie w związku z 

konkursem plastycznym na temat profilaktyki uzależnień pod hasłem Mam wpływ na swoje zdrowie" - 

3 osoby nagrodzone z Iławy. 

 Zakup materiałów profilaktycznych: ulotek, plakatów, publikacji. 

 18.04.2016 r. przeprowadzenie prelekcji profilaktycznej "Wiem, rozumiem, akceptuję"                       

w Kinoteatrze "Pasja" w związku z realizacją projektu aKINO skierowanego do szkół. 

 Przekazywanie materiałów profilaktycznych do iławskich szkół i instytucji. 

 Współorganizacja 03.12.2016 r. Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej dla kat. "Skrzat" i "Żak" 

na Hali Widowiskowo - Sportowej - udział 84 zawodników. 

 Współpraca przy realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych z następującymi podmiotami: Sąd Rejonowy w Iławie, Komenda Powiatowa Policji 

w Iławie, Szkoły iławskie, Iławskie Centrum Kultury, Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, 
Straż Miejska w Iławie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie, Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie, Organizacje Pozarządowe z terenu miasta Iławy; Starostwo Powiatowe w Iławie, Warsztaty 

Terapii Zajęciowej w Iławie, Oddział Leczenia Uzależnień w Iławie, Poradnia Leczenia Uzależnień              

w Iławie, Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” w Warszawie, Instytut Psychiatrii i Neurologii w 

Warszawie, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, Polskie 

Towarzystwo Psychologiczne, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Iławie, Kluby i grupy samopomocowe 

– AA, Al-Anon, DDA. 
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Zestawienie finansowe z realizacji Zadania nr 3 
dział rozdział § pozycja Nazwa pozycji wydatku Wydatki na 31.12.16 

851 85153 
4170  Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 

4300  Zakup usług – wynagrodzenia psychologów 0,00 

851 85154 

2360  Dotacje - Wydział BF 32 993,95 

4110  Składki – ubezpieczenia społeczne 0,00 

4120  Składki – Fundusz Pracy 0,00 

4170  Wynagrodzenia bezosobowe 17 680,00 

4190  Nagrody 670,39 

4210  Zakupy materiałów 12 672,17 

4220  Zakup środków żywności 999,81 

4260  Energia elektryczna, gaz ziemny, woda 1 837,68 

4300  Zakup usług – wynagrodzenia psychologów 3 921,84 

4400  Opłaty za administrację i czynsz za budynki, lokale 2 909,16 

 

Zadanie IV 

KOLONIE PROFILAKTYCZNE W OŚRODKU ORAZ MOPSIKU 

 

• I turnus odbęył się w Popowie /k Warszawy w okresie: 

 15– 24.07.2016 r. (dzieci i młodzież uczęszczające do Świetlicy Środowiskowej MOPSIK przy 

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie). 

 Opiekę pełniła wykwalifikowana kadra pedagogiczna: 3 wychowawców.  

  

• II turnus odbył się w Popowie /k Warszawy w okresie: 

15 – 24.07.2016 r. (dzieci uczęszczające do Klubu Aktywności „Junior) 

Opiekę pełniła wykwalifikowana kadra pedagogiczna: 2 wychowawców 

Do udziału w koloniach zakwalifikowano dzieci i młodzież systematycznie uczestniczącą w 

zajęciach profilaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych realizowanych w Ośrodku 

Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie. Większość dzieci 

pochodziła z rodzin z problemem alkoholowym, problemem przemocy, znajdujących się w trudnej 

sytuacji ekonomicznej, z rodzin zastępczych. 

 

W obu turnusach udział weźmie 50 dzieci. Organizator: Biuro Turystyczno - Konferencyjne Jacek 

Trybała 34–220 Maków Podhalański, Białka 662. 

 

 Zestawienie finansowe z realizacji Zadania nr 4 

 

Zadanie V 

SZKOLENIA I KONSULTACJE 

Kampanie 

1. Organizacja w Iławie Pikniku edukacyjnego dla dzieci "Sieciaki.pl", współorganizator Fundacja 

"Dajemy Dzieciom Siłę". 

„Sieciaki na wakacjach” to seria wakacyjnych pikników edukacyjnych. Akcja miała na celu 

edukowanie dzieci poprzez zabawę. W trakcie uczestnictwa w pikniku dzieci uczą się, jak 

reagować na zagrożenia w Internecie oraz jak ich unikać. Poznają zasady bezpiecznego 

dział rozdział § pozycja Nazwa pozycji wydatku Wydatki na 31.12.16 

851 85154 

4110  Składki – ubezpieczenia społeczne 0,00 

4120  Składki – Fundusz Pracy 0,00 

4170  Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 

4300  Zakup usług – wynagrodzenia psychologów 49 200,00 
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surfowania w sieci. Zdobywają wiedzę, jak chronić swoją prywatność w Internecie, a także jakie 

zagrożenia niosą za sobą internetowe znajomości. Dowiadują się czym jest Internet mobilny, kto 

to jest hejter oraz jak dbać o swój wizerunek online. 

W Iławie,  piknik odbył się na terenie parkingu przy Hali Sportowo-Widowiskowej (od strony 

Małego Jezioraka) w dniu 31 lipca 2016 r. w godzinach 12.00-15.00. 

Program imprez nawiązywał do fabuły edukacyjnego serwisu internetowego www.sieciaki.pl. 

Wydarzenie kierowane było do dzieci w wieku przedszkolnym i szkoły podstawowej. 

 

Szkolenia organizowane przez Ośrodek  

2. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 

szkolenie kierowców pt. „Alkohol a kierowca” – termin: 27.01.-31.12.2016, - 50 szkoleń,              

510 osób 

3. Spotkanie organizacyjne dotyczące lokalnej kampanii profilaktycznej "AKTYWNIE i ZDROWO", 

27.04.2016 r- 10 osób 

4. Szkolenie "Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży", dwie części: 11.05.2016 - 28 osób, 

18.05.2016 - 24 osoby. 

5. Spotkanie dotyczące możliwości współpracy w zakresie udzielania pomocy psychologicznej dla 

mieszkańców miasta Iławy, 19.05.2016 r. 

6. Szkolenie organizowane przy współpracy z Fundacją "Dajemy Dzieciom Siłę" -  

a) "Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem", 2 terminy - 08.-09.09.2016 r. -  12 osób,  

b) "Identyfikacja symptomów krzywdzenia dzieci", 2 terminy- 22.-23.09.2016 r. -  5 osób 

c) "Podejmowanie interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci", 2 terminy - 6-7.10.2016 r. - 9 

osób 

d) "Interwencja w przypadku przemocy rówieśniczej" - 10.10.2016 r. - 2 osoby 

e) "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie" - 27.09.2016 r. - 8 osób 

f) "Profilaktyka przemocy i wykorzystywania dzieci - przygotowanie do prowadzenia zajęć 

edukacyjnych z dziećmi w wieku przedszkolnym - 20.10.2016 r. - 11 osób 

7. Szkolenie "Przyjaciele Zippiego", program profilaktyczno-edukacyjny, który pomaga małym 

dzieciom doskonalić umiejętności radzenia sobie z konfliktami i problemami w codziennym życiu 

- 23-24.09.2016 - 9 osób 

8. Spotkanie z Przedstawicielami iławskich placówek oświatowych na spotkanie dotyczące 

współpracy i realizacji działań profilaktycznych - 05.10.2016 r. - 12 osób 

9. Szkolenie "Jak pomagać osobom doświadczającym przemocy domowej" - 09.11.2016 r. - 17 osób i 

23.11.2016 r. - 20 osób 

 

Udział w szkoleniach: 

1. Seminarium poświęcone problemowi zagrożenia używania dopalaczy, 19.02.016 r. - 1 osoba. 

2. Seminarium "Depresja nie jedną ma twarz", 02.03.2016 r. - 1 osoba. 

3. XX Ogólnopolska konferencja przeciw przemocy w rodzinie, 20-22.06.2016 r. - 1 osoba. 

4. Konferencja "Praca nad zmianą osoby stosującej przemoc w rodzinie" - 08.11.2016 r. -5 osób 

5. Konferencja "Dopalacze - dlaczego są tak niebezpieczne" - 07.11.2016 r. - 3 osoby 

6. Szkolenie "Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach" - 14.11.2016 r. - 3 osoby 

7. Szkolenie "Jak rozmawiać z ofiarą i sprawcą przemocy w rodzinie" - 22-23.11.2016 r. - 2 osoby 

8. Szkolenie z zakresu zlecania i realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe - 

09.12.2016 r. - 4 osoby 

 

Zestawienie finansowe z realizacji Zadania nr 5 
dział rozdział § pozycja Nazwa pozycji wydatku Wydatki na 31.12.16 

851 85153 4300  Zakup usług – wynagrodzenia  0,00 

851 85154 
4170  Wynagrodzenia bezosobowe 2 700,00 

4300  Zakup usług – wynagrodzenia  2 050,00 
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Zadanie VI 

UTRZYMANIE OŚRODKA 

Zadanie ma na celu utrzymanie sprawnego funkcjonowania pracy oraz dobrego stanu technicznego 

budynku Ośrodka Psychoedukacji: 

 zatrudnienie osoby na stanowisku konserwatora budynku na okres jednego roku kalendarzowego. 

Konserwator ma zadanie opieki nad stanem technicznym budynku, drobnymi naprawami, 

otwieraniem budynku oraz dyżurami w weekendy oraz utrzymania czystości wokół budynku, 

 koordynacja pracy dla firmy zewnętrznej, która wykonuje usługę sprzątania pomieszczeń, 

 zlecanie wykonania przez firmy zewnętrzne przeglądów technicznych urządzeń, 

 bieżące utrzymanie terenu wokół budynku Ośrodka, porządki, przycinanie zieleni, usuwanie 

drzew suchych, drobne naprawy zniszczonych elementów wyposażenia, malowanie elementów 

wyposażenia boiska i placu zabaw,  

 zlecanie wykonania przez firmy zewnętrzne naprawy powierzchni poliuretanowej, modernizacja 

boiska poprzez zamontowanie nowych piłkochwytów, 

 drobne prace konserwatorskie mające na celu utrzymanie ścian i sufitów (pomieszczenia 

oraz korytarze) w dobrym stanie technicznym i wizualnym, 

 realizacja zakupu materiałów biurowych i papierniczych w ramach przeprowadzonego 

postępowania z zamówień publicznych, 

 zakupy materiałów, akcesoria, narzędzi na potrzeby przeprowadzenia drobnych napraw 

w budynku, zakupy benzyny do kosiarki i odśnieżarki, 

 opłaty za media (energia elektryczna, woda, gaz ziemny, nieczystości) wykorzystywane w ramach 

bieżącego funkcjonowania Ośrodka Psychoedukacji, 

 użyczenie terenu Zakładu Karnego na potrzeby ustawienia tablicy informacyjnej Ośrodka na czas 

nieokreślony, 

 nadzór nad właściwym stanem sprzętu komputerowego i innych urządzeń, 

 bieżąca współpraca z informatykiem Urzędu Miasta, 

 prowadzenie harmonogramu wykorzystania pomieszczeń w OPPUiPR przez pracowników i  

organizacje pozarządowe, 

 systematyczne dostarczanie korespondencji oraz dokumentów pomiędzy Ośrodkiem a Urzędem 

Miasta, 

 dokonanie przeglądu mienia i przeprowadzenie wewnętrznej inwentaryzacji urządzeń 

i wyposażenia, 

 rozpoczęcie postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego w postaci wykonania 

dokumentacji projektowej wzmocnienia więźby dachowej w Ośrodku, modernizacji boiska i placu 

zabaw oraz rozbudowę siłowni zewnętrznej, 

 wynajmowanie Sali na potrzeby prowadzenia zajęć ruchowych metodą Pilates. 

 

Zestawienie finansowe z realizacji Zadania nr 6 

dział rozdział § pozycja Nazwa pozycji wydatku Wydatki na 31.12.16 

851 85154 

4110  Składki – ubezpieczenia społeczne 4 435,08 

4170  Wynagrodzenia bezosobowe 25 800,00 

4210  Zakup materiałów 17 350,35 

4260  Energia elektryczna, gaz ziemny, woda 14 560,48 

4270  Zakup usług remontowych  8 914,66 

4280  Badania lekarskie 0,00 

4300  Zakup usług – wynagrodzenia psychologów 4 263,76 

6050 129 Zewnętrzna siłownia - zadanie realizowane przez Wydział PIM PIM 

6050 186 
Remont boiska - Piłkochwyty - - zadanie realizowane przez 

Wydział PIM 
PIM 

6050 259 Wzmocnienie Więźby dachowej 0,00 
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Zadanie VII 

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  

 

Działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie: przyjmowania 

wniosków o obowiązkowym leczeniu odwykowym, motywowania do leczenia, kierowania na badania 

do biegłych sądowych w celu ustalenia diagnozy dot. Zespołu Uzależnienia od Alkoholu, 

przekazywania spraw do Sądu. 

 

W terminie 02.01 – 31.12.2016 odbyło się 12 posiedzeń MKRPA. 

 

Do MKRPA w okresie 02.01 – 31.12.2016 r. wpłynęło 47 wniosków, w tym: 

- 2 wnioski złożyła Prokuratura Rejonowa w Iławie, 

- 3 wnioski złożył Kurator Sądowy, 

- 3 wnioski złożył Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

- 3 wnioski złożyła Komenda Powiatowa Policji, 

- 11 wniosków złożył Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy, 

- 25 wniosków złożyli członkowie rodziny, 

 

Sposób realizacji wniosków z 2015 r. i 2016 r.: łącznie 71 

 Wnioski kontynuowane z 2015 r. Wnioski z 2016 r. 

Liczba wniosków: 24 47 

Umorzono: 

Łącznie: 12 spraw  
a) 3 osoby - nie stwierdzono przesłanek 

społecznych, osoby nie przyjęły 

zaproponowanej pomocy oferowanej w 

Punkcie Konsultacyjnym w OPPUiPR; 

b) 3 osoby – biegli sądowi nie stwierdzili 

uzależnienia; 

c) 5 osób ukończyło terapię w trybie 

stacjonarnym bez sądowego 

zobowiązania; 

d) 1 osoba - na wniosek członka rodziny; 

Łącznie:  24 sprawy 
a) 15 osób - nie stwierdzono 

przesłanek społecznych, osoby nie 

przyjęły zaproponowanej pomocy 

oferowanej w Punkcie 

Konsultacyjnym w OPPUiPR; 

b)  2 osoby – biegli sądowi nie 

stwierdzili uzależnienia; 

c)  1 osoba ukończyła terapię w trybie 

stacjonarnym bez sądowego 

zobowiązania; 

d) 6 osób - przyczyny inne 

Monitoring 2 wnioski 0 wniosków 

Zawieszono 

postępowanie 

0 wniosek 1 wniosek 

Postanowienie Sądu 10 wniosków 10 wniosków 

w trakcie realizacji 2 wnioski 12 wniosków 

 

Na badanie do biegłych sądowych skierowano 30 osób:  

z wniosków z 2015 r.: 14 osób 

z wniosków z 2016 r.: 16 osób 

 

Do Sądu złożono 19 wniosków: 

10 wniosków z 2015 r.: 

a) 7 osób zobowiązano do podjęcia leczenia w trybie stacjonarnym; 

b) 1 osobę zobowiązano do podjęcia leczenia w trybie niestacjonarnym; 

c) 1 osoba - wycofanie wniosku z powodu wyroku z art. 207 kk.; 

d) 1 osoba – wniosek oddalony.  
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10 wniosków z 2016 r.: 

a) 4 osoby zobowiązano do podjęcia leczenia w trybie stacjonarnym; 

b) 1 osoba - wycofanie wniosku  

c) 1 osoba – wniosek oddalony.  

d) 4 wnioski – sprawy w toku postępowania.  
 

W związku ze składanymi wnioskami do Sądu Rejonowego w Iławie III Wydział Rodzinny                             

i Nieletnich, na posiedzeniach Sądu biorą udział członkowie MKRPA.  

 

Kontrole rynku alkoholowego: 

W 2016 roku MKRPA wydała 22 postanowienia dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktów 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miasta. Przeprowadzono 22 

kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych w związku z wygaśnięciem pozwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych lub otwarciem nowych punktów. Kontrole przeprowadzał członek MKRPA                 

i strażnik Straży Miejskiej w Iławie. Podczas kontroli sprzedawcy i właściciele zostali pouczeni                  

o konieczności przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości                       

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:  

 informowano o zakazie sprzedaży alkoholu nieletnim, na kartki od rodziców, oraz 

nietrzeźwym; 

  informowano o planowanych kontrolach w zakresie zgodności złożonych oświadczeń 

o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży 

w roku poprzednim oraz w zakresie przestrzegania zasad sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych; 

 możliwości przeprowadzenia nieodpłatnych szkoleń dla właścicieli i sprzedawców z zakresu 

przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w szczególności dotyczących sprzedaży alkoholu osobom 

nieletnim, nietrzeźwym i „pod zastaw”. 

 

Obserwacje punktów sprzedaży: 

W 2016 roku odbyło się  6 obserwacji punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

w Iławie. Obserwacje odbyły się w dniach: 22.04.2016, 29.04.2016, 25.05.2016, 17.06.2016, 

24.06.2016., 07.10.2016 Plan obserwacji został opracowany i uzgodniony w OPPUiPR                                  

w porozumieniu ze Strażą Miejską. W obserwacjach uczestniczyli członkowie MKRPA oraz strażnicy 

Straży Miejskiej w Iławie. Obserwacją objęto cały teren Iławy. Były to punkty znajdujące się na 

Osiedlu „Ostródzkim”, „Lubawskim”, „Podleśne”, „Gajerek”, sklepy przy ul. 1 Maja, Grunwaldzkiej, 

Kościuszki, Niepodległości. Za każdym razem sprawdzano sklepy nocne w Iławie. 

Wnioski i spostrzeżenia z obserwacji na bieżąco były przekazywane do MKRPA, Urzędu Miasta                    

i Straży Miejskiej. 

 

Zestawienie finansowe z realizacji Zadania MKRPA 
dział rozdział § pozycja Nazwa pozycji wydatku Wydatki na 31.12.16 

851 85154 

3030  Podróże służbowe krajowe 0,00 

4110  Składki – ubezpieczenia społeczne 2 200,39 

 4120  Składki – Fundusz Pracy 143,06 

4170  Wynagrodzenia bezosobowe 20 294,00 

4210  Zakup materiałów 1 777,46 

4300  Zakup usług – wynagrodzenia psychologów 104,06 

4390  Ekspertyzy, opinie, analizy 6 804,00 

4410  Delegacje służbowe 0,00 

4430  Opłaty i składki, ubezpieczenia 2 656,16 
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Zadanie GMK 

ŚRODKI WYDZIAŁU GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM 

Zadanie systematyczne: 

 opłaty za media (energia elektryczna, woda, gaz ziemny, nieczystości) wykorzystywane w ramach 

bieżącego funkcjonowania Ośrodka Psychoedukacji. 

 opłaty za przeprowadzanie okresowych przeglądów budynku, przeprowadzanie okresowych przeglądów 

i konserwacji sprzętu technicznego, monitorowanie sygnałów alarmowych (włamaniowych 

oraz przeciwpożarowych) oraz konserwację w/w systemów. 

 

Zestawienie finansowe z realizacji Zadania UM-GMK 

 
dział rozdział § pozycja Nazwa pozycji wydatku Wydatki na 31.12.16 

700 70005 

4260 39 energia elektryczna, gaz ziemny, woda 15 573,84 

 4270 39 naprawy budynku 603,28 

4300 39 usługi pozostałe (ścieki, nieczystości) 4 121,38 

 

Załączniki - zestawienia finansowe: 

Załącznik 01 – 700 / 70005 Utrzymanie Ośrodka – zadanie GMK 

Załącznik 03 – 851 / 85153 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii  

Załącznik 04– 851/ 85154 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Program 

Przeciwdziałania Przemocy ii  OOcchhrroonnyy  OOffiiaarr  PPrrzzeemmooccyy  ww  RRooddzziinniiee  

  

 

 


