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Sprawozdanie za okres I –XII 2017r.  

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),  
2 terapeutów uzależnień, pedagog - terapeuta oraz 2 radców prawnych. 
 Dane za okres I - XII 2017 r.: 
 przeprowadzono 1074  indywidualnych konsultacji – porady, terapia indywidualna, 

motywowanie do leczenia, interwencja kryzysowa, w których uczestniczyło 558 osób. 
 91 osobom udzielono porad prawnych,  
 zrealizowano 20 godzin superwizji pracy zespołu konsultacyjnego i MKRPA w Ośrodku 

Psychoedukacji. (spotkania raz w miesiącu). 
 
Na potrzeby Punktu Konsultacyjnego zakupiono czasopisma o tematyce profilaktycznej i 
psychologicznej Część materiałów i ulotek została przekazana do instytucji pomocowych na terenie 
miasta Iława. 
Przy współpracy Sądu Rejonowego w Iławie w Ośrodku Psychoedukacji odbywały się również 
spotkania rodzinne, ustalone postanowieniem wydanym przez Wydział Rodzinny i dotyczyły 
kontaktów (widzeń) członka rodziny z małoletnimi, Spotkania odbywały się  pod kontrolą pedagogów 
z Ośrodka Psychoedukacji.  
Ilość rodzin wskazanych przez Sąd: 3. 
Przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odbywały się spotkania rodziców z 
dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych. 
Ilość spotkań - 20. 
27.11.2017 r. w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Iławie  w ramach psychoedukacji rodziców odbyło się 
spotkanie z rodzicami - temat: "Przywiązanie -  znaczenie miłości". 
 
Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, koordynacja procedury 
Niebieskiej Karty  – Zespół Interdyscyplinarny: 
Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 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. 
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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.  
 
Niebieskich Kart w trakcie realizacji procedury. (101 z 2017 r., 21 z 2016 r., 1 z 2015 r.) 
Od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zostały założone: 101 Niebieskich Kart. 
W okresie od 01.01 -  do 31.12.2017 odbyły się:  
- 43 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, 
- 303 spotkania grup roboczych, 
Łączna ilość Niebieskich Kart realizowanych w Ośrodku: 123 
 
2.  Działania Grupowe 
1)  Przeprowadzono 124 godziny zajęć  w ramach spotkań grupowych:   
a)  grupa wsparcia dla osób uzależnionych  - 88 h 
b) grupa psychoedukacyjna dla osób  współuzależnionych i osób doświadczających przemocy - 26 h  
c) grupa terapeutyczna dla osób z problemami osobistymi i rodzinnymi - 54 h. 

2)  Wsparcie grup samopomocowych AA, Al – Anon, DDA; 
  Grupa AA – Anna: spotykała się 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek),  
 Grupy samopomocowa DDA/DDD - Dorosłe Dzieci Alkoholików / Dorosłe Dzieci Dysfunkcji, 

spotkała się w Ośrodku - jeden raz tygodniu (poniedziałek); 
 pomoc przy organizacji uroczystego Mityngu Grupy AA "ANNA" w Iławie, 
 pomoc w rozpoczęciu działań na terenie miasta Iławy przez Grupę samopomocową NA 

WitamiNA - Anonimowi Narkomani- jeden raz tygodniu (wtorek); 
 
 
 
Zestawienie finansowe z realizacji Zadania nr 1 

dział Rozdz. § 
Poz

. 
Nazwa pozycji wydatku 

Wydatki na 
31.12.17 

851 85153 
4170  Wynagrodzenia bezosobowe 4 638,50 
4210  Zakup materiałów 639,52 
4300  Zakup usług – wynagrodzenia psychologów 13 980,00 

851 85154 

4110  Składki – ubezpieczenia społeczne 6 370,74 

 4120  Składki – Fundusz Pracy 705,60 

4170  Wynagrodzenia bezosobowe 62 172,20 

4210  Zakup materiałów 284,12 

4300  Zakup usług – wynagrodzenia psychologów 32 800,00 
4360  Telefon zaufania - zadanie realizowane przez Wydział OO 191,88 
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Zadanie II  

 DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W OŚRODKU 
 

1. Warsztaty profilaktyczno - edukacyjne:  (Spotkania odbywają się w szkole lub w Ośrodku) 
• Zajęcia dla dzieci przedszkolnych i I klas szk. podst.  : 

1) "Emocje" - godzinne warsztaty poświęcone omówieniu tematu emocji, uczeniu się  
właściwego rozpoznawania ich, nazywania i wyrażania. W zajęciach uczestniczyło  
łącznie 234 osoby ( 9 spotkań ). 

2) „Silny rodzic” – godzinne warsztaty  na temat rodziny,  w ramach realizacji projektu „Silny 
rodzic”. W zajęciach uczestniczyło łącznie 134 osoby (4 spotkania) 

 
• Zajęcia dla uczniów klas II – VI szkół podstawowych:  

1) „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 541 osób (25 
spotkań). 

2) „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 328 
osób (14 spotkań). 

3) „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 296 osób (13 spotkań). 

4) „Jedno życie. Jedna szansa” – godzinne warsztaty poświęcone  zagrożeniom związanym                        
z  dopalaczami. W zajęciach uczestniczyło łącznie 635 uczniów (31 spotkań). 

5) "Emocje" - 2 godzinne warsztaty poświęcone omówieniu tematu emocji, uczeniu się  
właściwego rozpoznawania ich, nazywania i wyrażania. W zajęciach uczestniczyło  
560 osób (22 spotkania dla uczniów szkół podstawowych). 

 
 Zajęcia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: 

1) „Szacunek i relacje” - warsztaty dotyczące norm społecznych, szacunku   oraz  tolerancji. 
Uświadomienie młodzieży jak duże znaczenie mają pozytywne relację międzyludzkie i 
odpowiedzialność, oraz jak mogą rzutować na przyszłość. Uczestniczyło 467 osób. (23 spotkania) 

2)  „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 787 osób (48 spotkań). 

3) "Akcja Krzyś" - 2 godzinne zajęcia profilaktyczne mające na celu przedstawienie młodym ludziom 
mechanizmów wpływających na człowieka po spożyciu alkoholu. Uczestniczyło 260 osób (11 
spotkań). 

4) „Relacje rówieśnicze” - 2 godzinne zajęcia dotyczące prawidłowych relacji rówieśniczych. 
Uczestniczyło 102 osoby (6 spotkań).  

5) „Cyberprzemoc” – 2 godzinne zajęcia mające na celu przedstawienie młodym ludziom tematyki 
przemocy w sieci internetowej oraz zasad bezpiecznego korzystania z Internetu Uczestniczyły 
174 osoby (9 spotkań). 
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 2. Centrum Zajęć Pozaszkolnych „Junior” . (wszystkie zajęcia odbywają się w Ośrodku 

Psychoedukacji) 
Klub Aktywności „Junior”  
Celem działalności Klubu Aktywności „Junior” jest profilaktyka zachowań ryzykownych poprzez 
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, rozwijanie zainteresowań, nauka umiejętności 
społecznych. Istotnym zadaniem Klubu jest pomoc w nauce, przezwyciężanie trudności 
szkolnych, pomoc w radzeniu sobie z różnymi trudnościami, rozwijanie samodzielności, a także 
współpracy w grupie, niesienia sobie pomocy, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu 
umiejętności osobistych i społecznych, wzrostu poczucia wartości, poczucia bezpieczeństwa i 
przynależności do grupy.  

Czas pracy Klubu: poniedziałek – piątek w godzinach 1200 – 1700  
 

• Przeprowadzone zajęcia w roku szkolnym 2016 /2017: 
-  „Mam talent – zajęcia artystyczne, techniczne, sportowe” (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 w zajęciach – od 5 do 21 uczestników. 
Ilość dzieci zapisanych do Klubu Aktywności „Junior” -  60. 
 

 Przeprowadzone zajęcia w roku szkolnym 2017 – 2018 (do końca roku 2017): 
- „Kochamy zwierzęta” – zajęcia dydaktyczne” (poniedziałek) 
- „Akademia filmowa” – zajęcia tematyczne (wtorek) 
- „Junior Wimbledon” – zajęcia sportowe na korcie tenisowym (wtorek) 
- „Sport – uśmiech i zdrowie” – zabawy rekreacyjno sportowe (środa) 
- „Zajęcia aktywności twórczej” – zajęcia plastyczne (środa) 
- „Lego inspiracje” – zajęcia tematyczne (czwartek) 
- „Porozmawiajmy z…” – zajęcia tematyczne (piątek – raz w miesiącu) 
- „Zdrowe piątki” – zajęcia tematyczne (piątek – raz w miesiącu) 
- „Junior bowling” – zajęcia rekreacyjno – sportowe (piątek raz w miesiącu) 

Ilość dzieci uczestniczących w zajęciach – od 7 do 35 uczestników. 
Ilość dzieci zapisanych do Klubu Aktywności „Junior” –  52.  
Założenia cyklicznych programów zajęć: 

  „Zdrowe piątki” 
Program realizowany od 02.01.2017 r. - do 23.06.2017 r. oraz od 29.09.2017 r do 31.12.2017 r.  w 
Klubie Aktywności „Junior” , skierowany jest do wszystkich jego uczestników. W wybrany 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 –średnio 20. 

  „Porozmawiajmy z…”  
Program realizowany od 06.10.2017 r. do 31.12.2017 r. w Klubie Aktywności „Junior”, skierowany jest 
do wszystkich jego uczestników. W wybrany piątek prowadzone są zajęcia dotyczące ciekawych pasji 
oraz zawodów, na które to zapraszamy wybrane przez dzieci osobistości, które opowiadają o nich oraz 
udzielają odpowiedzi na zadane przez dzieci pytania. Program ma na celu rozwój zainteresowań, 
zaznajomienie dzieci z ciekawymi pasjami, zawodami. Ilość dzieci uczestniczących  w zajęciach – około 
25. 
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  „Junior Bowling”  

Program realizowany od 13.10.2017 r. do 31.12.2017 r. (wybrany piątek w miesiącu) w Klubie 
Aktywności „Junior” skierowany jest do wszystkich jego uczestników. W wybrany piątek prowadzone 
są zajęcia rekreacyjno sportowe w kręgielni (Basen miejski w Iławie). Program ma na celu zachęcenie 
dzieci do aktywnego spędzenia czasu, współpracy i współzawodnictwa zgodnie z zasadami " fair play". 
Ilość dzieci uczestniczących w zajęciach –20-25. 

  „Kochamy zwierzęta”  
Program realizowany od 30.10.2017 r. do 31.12.2017 r. w każdy poniedziałek w klubie Aktywności 
„Junior”, skierowany jest do wszystkich jego uczestników. Program ma na celu zgłębianiu wiedzy, 
zainteresowań na temat zwierząt oraz kształtowania właściwych postaw oraz stosunku do nich. Ilość 
dzieci uczestniczących w zajęciach – około 25. 

  „Akademia filmowa”  
Program realizowany od 07.11.2017 r. do 31.12.2017 r.  spotkania raz w tygodniu w Klubie 
Aktywności „Junior” skierowany do wszystkich jego uczestników. Program   ma na celu nauczenie 
dzieci opowiadania historii za pomocą filmu, rozwijania umiejętności manualnych, kreatywności oraz 
wyobraźni. Ilość dzieci uczestniczących w zajęciach  – około 25. 

  „Lego inspiracje”  
Program realizowany od 28.09.2017 r. do 31.12.2017 r. w każdy czwartek w Klubie Aktywności 
„Junior” skierowany do wszystkich jego uczestników. Program ma na celu naukę logicznego, 
konstruktywnego oraz matematycznego myślenia poprzez zabawy z wykorzystaniem  klocków Lego  . 
Ilość dzieci uczestniczących w zajęciach – około 25. 

 Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne  (w poniedziałek i środę odbywały się dwugodzinne 
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Każde dziecko pracowało indywidualnie z prowadzącym) 

 Taekwondo   
Od 08.05.2017r. do 29.11.2017 r. w poniedziałek i środę odbywały się zajęcia sportowe Taekwondo                      
z wykwalifikowanym trenerem. Ilość osób uczestniczących w zajęciach –  15. 

 Zajęcia sportowe: Tenis ziemny („Junior Wimbledon”) 
Co wtorek odbywały się godzinne zajęcia sportowe na terenie kortów do tenisa ziemnego w Iławie. 
Zajęcia odbywały się od 23.05.2017do 30.10.2017. Ilość uczestników – ok. 25. 
 
Inne zajęcia zorganizowane: 

 Ferie zimowe – aktywne formy spędzania czasu wolnego, współpraca z ICK i ICSTiR, kulig, gry, 
zabawy, konkursy, elementy zajęć profilaktyczno- wychowawczych 

Termin: 23.01.2017 - 03.02.2017 w godz. 1000 – 1400 . 
Ilość dzieci uczestniczących w zajęciach feryjnych – 20.  

 Półkolonie letnie – aktywne formy spędzania czasu wolnego, współpraca z ICK i ICSTiR oraz 
SSP nr 5, wycieczki dydaktyczne - Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt, gry, zabawy, 
konkursy, elementy zajęć profilaktyczno- wychowawczych, spotkanie z policjantem 

Termin: 2 turnusy 17-29 lipiec oraz 14-26 sierpień 2017 r.) w godz. 10.00 – 14.00 
Ilość dzieci uczestniczących w zajęciach półkolonijnych –40. 

 Rowerowy Piknik Rodzinny - wycieczka rowerowa leśną ścieżką dydaktyczną, piknik 
rodzinny w ruinach zamku w Szymbarku.  

 Termin: 07.10.2017 r. Ilość uczestników – 45 /dzieci, ich rodzice i opiekunowie/ 
 Zajęcia okolicznościowe 

W ramach działań Klubu Aktywności „Junior” w zależności od okoliczności oraz określonych świąt 
kalendarzowych organizowane były zajęcia tematyczne, typu, Jasełka, Wigilia, Andrzejki, Walentynki, 
etc. Ilość uczestników – ok. 25. 
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 Warsztaty tworzenia ozdób świątecznych 
W dniu 25.11.2017 r. odbyły się zajęcia z tworzenia ozdób świątecznych w których uczestniczyły 
dzieci  z Klubu Aktywności „Junior” wraz z ich rodzinami bądź opiekunami. Ilość uczestników- 26. 

 Warsztaty nocne w "Juniorze" 
W dniu 26.05.2017r. odbyły się zajęcia nocne Klubu "Junior" podczas których dzieci aktywnie spędzały 
czas na grach i zabawach integracyjnych i sportowych. Odbyła się również projekcja filmu familijnego. 
Ilość uczestników -23 osoby. 
 
Klub Młodzieżowy  
Celem realizowanych zajęć  w Klubie jest 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 i umiejętności, świadome planowanie dalszej drogi edukacyjnej, zawodowej. 
Pomoc, integracja  i aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
 
Rok szkolny 2016 -2017 

•         Termin realizacji zajęć: styczeń – czerwiec 2017 r.  
•         Ilość uczestników: 12 osób 
•         Wiek osób uczestniczących w zajęciach: 12- 20 lat. 

Realizacja zajęć:  
•         wtorki 1700 – 1900  
     czwartki 1700 – 1900  

  
Rok Szkolny 2017 – 2018 

 Termin realizacji zajęć: wrzesień – grudzień 2017 r.  
 Ilość uczestników: 22 osoby  
 Wiek osób uczestniczących w zajęciach: 11 - 23 lat.  

Realizacja zajęć:  
•         wtorki 1700 – 1900  
     czwartki 1700 – 1900  

 
Tematy zajęć: 
Spotkanie organizacyjne, zajęcia integracyjne, gra towarzyska "kalambury", zajęcia  dot. relacji 
interpersonalnych i relacji rówieśniczych, "Bezpieczne wakacje" - zajęcia profilaktyczne, zajęcia z 
elementami socjoterapii "Kładka", zajęcia nt. cyberprzemocy, 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, warsztaty komputerowe, warsztaty 
komunikacji ze światem „Skype i wanilia” (rozmowa z ludźmi z całego świata za pośrednictwem 
Skype). 
 
 Inne zajęcia zorganizowane dla młodzieży: 

 Warsztaty  z młodzieżą  „Make Up Artist" 
9 czerwca odbyła się I edycja Warsztatów Charakteryzacji Filmowej, które prowadziła wizażystka 
filmowa. W kilkugodzinnych zajęciach młodzież licealna      i gimnazjalna poznała podstawy sztuki 
charakteryzatorskiej oraz make-up. Ilość osób uczestniczących w warsztatach: 15.  
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 Warsztaty profilaktyczne    
W dniach 26.06 – 29.06.2017r. młodzież (10 osób) wyjechała na warsztaty profilaktyczne  do  
Mikoszewa. Podczas warsztatów odbywały się zajęcia profilaktyczne- wychowawcze, gry i zabawy 
oraz wycieczki piesze po najbliższej okolicy. 

 II Turniej Rodzinny FIFA 17   
Turniej odbył się dnia 28.04.2017 r. w godzinach 1700 – 2000. W turnieju uczestnictwo 16 par 
rodzinnych typu rodzic-dziecko, opiekun-dziecko, które miały rywalizować między sobą w systemie 
pucharowym. Nagrodą w turnieju były puchary za zdobycie trzech pierwszych miejsc. 

 III Turniej rodzinny FIFA na „Pikniku Inspiracji 2017” 
Turniej odbył się dnia 16.09.2017 r. podczas „Pikniku Inspiracji nad Małym Jeziorkiem 2017”.                   
W turnieju uczestniczyło 16 par rodzinnych typu  rodzic-dziecko, opiekun-dziecko, które miały 
rywalizować ze sobą w systemie pucharowym. Nagrodą w turnieju były puchary za zdobycie  trzech 
pierwszych miejsc. 

 Warsztaty nocne w Klubie Młodzieżowym 
W dniu 28.04.2017 odbyły się warsztaty nocne dla uczestników Klubu Młodzieżowego. Podczas 
warsztatów młodzież opracowywała grę planszową oraz odbyła się projekcja filmu. Ilość uczestników 
warsztatów - 8.  

 Warsztaty „Akademia filmowa” 
Program realizowany od 07.11.2017 r. do 31.12.2017 r. w każdy wtorek lub czwartek     w Klubie 
Młodzieżowym skierowany do wszystkich jego uczestników. Program   ma na celu naukę opowiadania 
historii za pomocą filmu, rozwijanie umiejętności manualnych, kreatywności oraz wyobraźni oraz 
korzystania z profesjonalnego sprzętu. Ilość dzieci uczestniczących w zajęciach –10. 

 Zajęcia z elementami socjoterapii  
Zajęcia realizowane od 14.09.2017 r. do 31.12.2017 r. w ramach działań Klubu Młodzieżowego w 
każdy czwartek. Zajęcia 2 godzinne z elementami socjoterapii. Ilość uczestników: 8. 
 
 
 Projekt „Wychowanie - sztuka i wyzwanie” 

Celem projektu „Wychowanie - sztuka i wyzwanie”, realizowanego w partnerstwie ze 
Stowarzyszeniem „Przystań”, jest wzrost umiejętności wychowawczych rodziców oraz wzrost 
umiejetności osobistych i społecznych rodziców i dzieci uczestniczących w projekcie. 
Ilość uczestników: 20 osób dorosłych oraz 16 dzieci. 
Czas realizacji: listopad 2017 - czerwiec 2018  
 
Zajęcia stacjonarne odbywają się w Ośrodku Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy rodzinie 
w Iławie. 

 W każdy czwartek odbywają się zajęcia dla dzieci 16.00 do 19.00 . 
 2- 3 razy w miesiącu odbywają się zajęcia - prelekcje, wykłady, zajęcia warsztatowe dla 

dorosłych, które prowadzą, w zależności od tematu - psycholog, pedagog, lekarz, prawnik, 
ekonomista i inni specjaliści. 

 
Działania zrealizowane od X- XII.2017 r.: 

 Odbyły się 2 spotkania integracyjne dla dzieci i młodzieży – po 6 h każde. 
 Odbyły się 3 spotkania socjoterapeutyczne - po 3 h każde. 
 Odbył się 1 wyjazd rodzinny w dniu 18-19 listopad 2017 do Pałacu w Bałoszycach. 
 Odbyły się 3 spotkania - Trening umiejętności osobistych i społecznych dla rodziców. 
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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 01.01.2017 – 23.06.2017 - 5 osób, natomiast w okresie 
16.09.2017 r. - 31.12.2017 r. - 2 osoby. 

 
Zestawienie finansowe z realizacji Zadania nr 2 

dział Rozdz. § 
pozycj

a 
Nazwa pozycji wydatku 

Wydatki na 
31.12.17 

851 85153 4110  Wynagrodzenia bezosobowe - pracowników 33,01 
4120  Składki – Fundusz Pracy 4,70 
4170  Składki – ubezpieczenia społeczne 4 615,50 
4300  Zakup usług – wynagrodzenia  1 225,00 

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  1761,14 

4120  
Składki – Fundusz Pracy od pracownika- zadanie realizowane 
przez osobę ds. organizacyjnych i kadrowych 

Inf. W. 
Młotkowska 

4120  Składki – Fundusz Pracy - realizacja przez OPPUiPR 54,52 
4170  Wynagrodzenia bezosobowe 10 356,57 
4210  Zakupy materiałów 5 445,81 
4219  Zakupy materiałów - projekt WSW 1 600,00 
4220  Zakup środków żywności 245,68 
4300  Zakup usług – wynagrodzenia  18 392,87 
4430  Opłaty i ubezpieczenia 233,28 

4440  
Odpisy na ZFŚS- - zadanie realizowane przez osobę ds. 
organizacyjnych i kadrowych 

Inf. W. 
Młotkowska 

 
 

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 
psychoedukacji dotacje otrzymały: 
1)      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"- „Pływać każdy może” - dotacja: 4 000,00 zł. 
2)      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. 
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3)     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" – „Słoneczne wakacje”- dotacja:    4 000,00 zł. 

4)     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"- „Wakacje z wiatrem” - dotacja: 4 000,00 zł. 

5)     Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym „Jesteśmy”                 
ul. Kościuszki 23 A, 14-200 Iława nazwa zadania: "Prowadzenie zajęć letnich profilaktyczno-
wychowawczych dla dzieci zamieszkujących teren miasta Iławy z niepełnosprawnością 
intelektualną" – „Aktywne wakacje”- dotacja: 4 000,00 zł. 

6)  Stowarzyszenie  Iławski Klub Morsów „Lodowaci”, ul. Kopernika 13A/6, 14-200 Iława, nazwa 
zadania: „Działania profilaktyczno- wychowawcze na rzecz podniesienia świadomości 
społeczności lokalnej w zakresie popularyzacji zdrowego stylu życia z wykorzystaniem 
aktywności fizycznej- „OFFLINE- aktywna Iława”  - dotacja 6 000,00 zł.     

 
 

2. Dofinansowanie zadań profilaktyczno - wychowawczych w „Mopsiku”: 
 Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPS 

(zajęcia w Mopsiku); 141 godzin zajęć . W zajęciach uczestniczyło miesięcznie: 8 -9 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 
 Jednodniowa wycieczka do Olsztyna do Planetarium w ramach Półzimowiska                              

(47 uczestników). 
 Jednodniowa wycieczka do Elbląga - Nowa Holandia w ramach letnich zajęć (48 uczestników). 
 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 10-12 podopiecznych z 
Świetlicy Środowiskowej MOPSIK zajęcia na basenie 

Ilość dzieci zakwalifikowanych na zajęcia w Świetlicy Środowiskowej MOPSIK w Iławie - 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. 

Okres: I-VI.2017 r. 

Działania: 

1) Zabezpieczenie imprezy  „Orszak Trzech Króli”; 
2) Biwak karnawałowy „Żywiołowe lata 70- te”; 
3) Udział w 27 Finale WOŚP – kwestowanie; 
4) Zbiórki na temat bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych; 
5) „Walentynki” w drużynach-sposoby okazywania sobie sympatii; 
6) Wyjazd na biwak z okazji Dnia Myśli Braterskiej do Grudziądza; 
7) Zbiórki o tematyce średniowiecznej; 
8) Zbiórki poświęcone technikom harcerskim; 
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9) Udział w biwaku „ Tajemnice Egiptu” w Lubawie; 
10) Zbiórki na temat historii Iławy, zwiedzanie miasta; 
11) Udział  oraz zabezpieczenie  „Niebieskiego marszu” z okazji „Dnia Autyzmu; 
12) Zorganizowanie wystawy  „Inspirowani Historią” w SSP nr3 w Iławie; 
13) Wizyta w Domu Pomocy Społecznej w Iławie;   
14) Wielki Tydzień - Wilekanoc; 
15) Zabezpieczenie trasy rowerowej „ Wyścigu 5 jezior”; 
16) Udział w akcji sadzenia lasu w nadleśnictwie Iława; 
17) Festyn  2 maja z okazji  „Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej”; 
18) Harcerskie śpiewy, pląsy, gry i zabawy w parku miejskim; 
19) Obchody Św. Konstytucji 3 Maja; 
20) Apel z okazji Dnia Zwycięstwa; 
21) Zdobywanie sprawności „Higienista”, nauka podstaw udzielania pierwszej pomocy; 
22) Udział w zabezpieczeniu imprezy miejskiej „Lotnicza Majówka”; 
23) Zbiórki w drużynach na temat szkodliwości nałogów; 
24) Udział w Happeningi Antynikotynowym przed Ratuszem i przemarsz z transparentami i 

plakatami antynikotynowymi na Starym Mieście; 
25) Rajd Harcerski „Desant X” w Zespole Szkół w Kisielicach;  
26) Zakończenie Roku Harcerskiego- Rajd „ADVENTURE – woda i przygoda 2017” w Siemianach; 
27) Ogólnopolski Zlot Grunwaldzki 
28) Uczczenie  73 rocznicy Powstania Warszawskiego – apel harcerski na cmentarzu przed 

Pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Iławie; 
29) Zajęcia żeglarskie harcerskiej drużyny wodniackiej; 
30) Uczczenie 78 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej- udział we Mszy Św. i Apelu  Poległych na 

cmentarzu; 
31) Udział w obstawie trasy VII Iławskiego Półmaratonu (udział w szkoleniu prowadzonym przez 

Policję na temat zasad bezpieczeństwa podczas imprezy);  
32) Pomoc w organizacji miejskiego „Pikniku Edukacji”; 
33) Harcerski Start: Biwak „Krukmisja”; 
34) Udział harcerzy we Mszy Św. w Kisielicach z rocznicy zakończenia Powstania Warszawskiego, 

koncert piosenki patriotycznej w wykonaniu harcerzy Rozpalenie Grunwaldzkich Ogni; 
35) Zbiórki na temat cyberprzemocy i zagrożeniach związanych z Internetem i innymi mediami, 

oraz jak promować wizerunek harcerza;  
36) Warsztaty dla pocztów sztandarowych; 
37) Udział w obchodach Święta Niepodległości;  
38) Warsztaty Harcerskiej Służby Informacyjnej dla kadry hufca i drużyn; 
39) Przedświąteczna zbiórka żywności „Podziel się posiłkiem” - udział jako wolontariusze, 

pełnienie dyżurów w markecie, współpraca z TPD i PCPR 
40) Wyjazd na rajd do Działdowa na rajd „Władcy czasu” 
41) Wigilia harcerska Hufca ZHP Iława –przesłanie Betlejemskiego Światła Pokoju dla władz, 

przedstawicieli instytucji i przyjaciół harcerstwa,  jasełka, uczta wigilijna,  wymiana prezentów 
między drużynami 

42) Betlejemskie Światło Pokoju - pełnienie warty w Kościołach, rozdawanie Światełka 
 
 

Spotkania harcerzy odbywają się systematycznie co tydzień. 
 Poniedziałek – zbiórka drużyny „Burza” – SSP nr 3 
 Wtorek – zbiórka „Łatwopalni” -  harcówka (w sezonie letnim przy przystani Eko Marina) 
 Wtorek – zbiórka gromady zuchowej „Leśna Gromada” – SSP nr 3 
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 Środa –  zbiórka drużyny „Piorun” -  harcówka 
 Środa - zbiórka drużyny  harcerskiej „Orzeł” SP nr1 
 Środa – zbiórka gromady zuchowej „Perełki” SP nr1 
 Środa –zbiórka gromady zuchowej „ Niedźwiedzia Gromada” SSP nr 2 
 Czwartek – zbiórka drużyny harcerskiej „Żywioły”- harcówka 
 Sobota  – zbiórki  drużyn wędrowniczych „Kruk”, „Drużyny Wodnej Łatwopalni”,  i „Wataha” - 

harcówka 
W zajęciach uczestniczyło 15 – 70 osób. 

 

b)  Inne 

 Zakup materiałów profilaktycznych: ulotek, plakatów, publikacji. 
 Dofinansowanie warsztatów dla uczniów Gimnazjum Samorządowego nr 1 - "Chcę być kimś, 

czyli jak osiągnąć sukces w czasach, kiedy wszyscy mają wywalone" - liczka uczestników - ok. 
400 uczniów. 

 Przygotowanie i przeszkolenie realizatorów (nauczycieli z iławskich podstawówek) programu 
profilaktycznego - rekomendowanego Domowi Detektywi -  "Jaś i Małgosia na tropie". Program 
realizowany w V kl. w okresie: grudzień 2017 - maj 2018) 

 Przekazywanie materiałów profilaktycznych do iławskich szkół i instytucji. 
 Zajęcia profilaktyczne "Alkohol a kierowca" - program skierowany do przyszłych kierowców, 

realizowany w szkołach nauki jazdy - pomimo oferty, żadna placówka się nie zgłosiła. 
 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, 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, Państwowa 
Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Marszałkowski Województwa 
Warmińsko – Mazurskiego, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Iławie, Kluby i grupy 
samopomocowe – AA, Al-Anon, DDA. 

 

Zestawienie finansowe z realizacji Zadania nr 3 

dział Rozdz. § 
pozycj

a 
Nazwa pozycji wydatku 

Wydatki na 

31.12.17 

851 85153 
4170  Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 

4300  Zakup usług – wynagrodzenia psychologów 635,00 

851 85154 

2360  Dotacje - Wydział BF 24 980,00 

4170  Wynagrodzenia bezosobowe 20 135,00 

4190  Nagrody 819,00 

4210  Zakupy materiałów 4 951,61 

4220  Zakup środków żywności 999,08 

4260  Energia elektryczna, gaz ziemny, woda 1 927,38 

4300  Zakup usług – wynagrodzenia psychologów 2 864,10 

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

KOLONIE PROFILAKTYCZNE W OŚRODKU ORAZ MOPSIKU 

 

•       I turnus odbył się w Zawoi w okresie: 

 24.06.17– 03.07.2017 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 Zawoi w okresie: 

24.06.17– 03.07.2017 r.  (dzieci uczęszczające do Klubu Aktywności „Junior) 

Opiekę pełniła wykwalifikowana kadra pedagogiczna: 3 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 oraz dzieci z rodzin objętych pomocą MOPS-u. 

W obu turnusach udział wzięło  łącznie 50 dzieci. Organizator: Biuro Turystyczno - Konferencyjne 

Jacek Trybała 34–220 Maków Podhalański, Białka 662. 
 

Zestawienie finansowe z realizacji Zadania nr 4 

  

Zadanie V 

SZKOLENIA, KONFERENCJE, KAMPANIE  

 Kampanie 

1).„Aktywnie i zdrowo” to kampania edukacyjna, której celem jest popularyzacja zdrowego stylu 

życia z wykorzystaniem aktywności fizycznej. Kampania ma zwrócić uwagę na aktywne spędzanie 

czasu wolnego, zdrowy styl życia, zmniejszenie ilość negatywnych zachowań i nawyków  

szkodliwych dla zdrowia, a zwłaszcza nadużywania substancji psychoaktywnych. W ramach 

realizowanej kampanii, od stycznia 2017 r. współorganizowano lub wsparto następujące działania: 

a) "Bądź aktywna nie tylko w Dzień Kobiet" - happening promujący aktywny styl życia - udział 
wzięło ok. 300 osób, 

b) "Rodzinny Wyścig Pięciu Jezior" - MTB Maraton Rowerowy- udział 158 osób, 
c) "Aktywna Rodzinka,- II Ogólnopolski Festiwal Biegowy o Puchar Brico Marche" - wystartowały 

273 osoby, 35 rodzin, 
d) "33 Regaty Pomarańczowe" - udział 101 osób, 

e) "Rodzinny piknik z Ekonomią Społeczną" - udział ok. 120 osób 
f) Gra Miejska – "Szlakiem Kryształowej Groty nad Jeziorakiem" - udział 40 osób, 8 

pięcioosobowych drużyn. 
g) Spływ kajakowy Iława – Rodzone - udział 60 osób. 
h) Montaż siłowni zewnętrznych w Iławie: na placu rekreacyjnym wzdłuż rzeki Iławka oraz przy 

Gimnazjum Samorządowym nr 2 przy ulicy Wiejskiej w Iławie.   

dział Rozdz. § Poz. Nazwa pozycji wydatku 
Wydatki na 

31.12.17 
851 85153   Zakup usług 14 500,00 

851 85154 
4170  Wynagrodzenia bezosobowe 850,00 

4300  Zakup usług – wynagrodzenia psychologów 41 772,00 
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2) "Silniejsi Rodzice – Zdrowsze Społeczeństwo” – od września 2016r. Urząd Miasta Iławy 

wspólnie z sześcioma partnerami z Europy: Hiszpanią, Danią, Chorwacją, Rumunią, Włochami oraz 

Turcją realizuje  projekt Erasmus+ o nazwie Stronger Parents – Hielthier Communities 

(Silniejsi rodzice – zdrowsze społeczeństwo). Prowadzi on do poprawienia umiejętności 

rodzicielskich poprzez szereg warsztatów i form spędzania wolnego czasu z dziećmi oraz 

zaoferowanie rodzicom nowoczesnych technologicznie narzędzi profilaktycznych (aplikacja na 

smartfona i tablet, gra online, przewodnik).  

Do dnia dzisiejszego odbyło się cztery spotkania partnerów projektu, w trakcie których 

poruszono  następującą tematykę: 

1. 24–25 października 2016r. w Lorqui (Hiszpania) – ustalono podział obowiązków 

poszczególnych partnerów na czas realizacji projektu/ ponad 2 lata/ . 

2. 23–24 styczeń 2017r. w Potenzie (Włochy) – omówiono zawartość planowanych narzędzi 

profilaktycznych - gry i aplikacji na urządzenia mobilne dla dzieci oraz dorosłych. 

3. 22–23 maj 2017r. w Bukareszcie (Rumunia) – poruszono tematykę dotyczącą umiejętności 

społecznych  oraz metod i programów kształcenia tych umiejętności w krajach partnerskich.  

4.  23–24 październik 2017r. w Varaždin (Chorwacja) – spotkanie dotyczyło zagadnień 

związanych z funkcjonowanie „zdrowego społeczeństwa” oraz możliwości poprawy jakości 

życia społeczeństwa. 

Projekt realizowany będzie do połowy 2018 roku. 

 

 

Szkolenia organizowane przez Ośrodek  

1.  Dofinansowanie jednej osobie w wysokości 25 % kosztów do I roku szkolenia Studium Terapii 
Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychiatrii Zdrowia w Warszawie.  

2. Dofinansowanie jednej osobie w wysokości 50 % kosztów do IV roku studiów w Szkole Psychoterapii 
Psychodynamicznej w Krakowie. 

3.  Szkolenie "Wzmocnienie kompetencji członków Zespołu Interdyscypinarnego, grup roboczych oraz 
członków MKRPA - praktyczne aspekty procedury NK oraz praktyczne przepisy prawne",                       
08-09.06.2017 - 11 osób. 

4.  Szkolenie "Depresja i zachowania samobójcze - objawy i przeciwdziałanie",  - celem szkolenia był 
wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych a zwłaszcza 
samobójstw";  06.06.2017 - 29 osób. 

5. Szkolenie – „Szkoła Profilaktyki”. Celem szkolenia był wzrost umiejętności wychowawczych                       
i profilaktycznych nauczycieli, pedagogów oraz psychologów z iławskich placówek oświatowych. 
Realizowane  w terminie: 17.10.2017 r. - 23.11.2017 r. - 20 osób. 

 
Udział w szkoleniach: 

1. Udział w szkoleniu: Zadania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie                      
z nowymi wytycznymi wynikającymi z NPZ. Motywowanie do leczenia, 21.03.017 r. - 2 osoby. 

2. Seminarium dot. zjawiska dopalaczy 24.03.2017 r. - 2 osoby. 
3. Spotkanie dot. pozyskiwania środków dostępnych w ramach Osi priorytetowej 11, 05.04.2017 -                 

1 osoba 
4. Szkolenie "Dla Wychowawców obozów i kolonii letnich" - 18.03.-06.04.2017 r. - 5 osób 
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5. Posiedzenie Zespołu ds. Monitorowania "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie - 15.05.2017 - 1 osoba 
6. Narada pełnomocników ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - 18.09.05.2017 - 

1 osoba 
7. Konferencja Wojewódzka pn. Profesjonalnie przeciw przemocy"- 19.09.2017 r. - 4 osoby. 
8. Konferencja Profilaktyczna - "Wychowanie i profilaktyka w świecie wartości, istota, zagrożenia, 

szanse" - 14.09.2017 - 1 osoba. 
9. II Forum Pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - 28.09.2017 r. - 1 

osoba. 
10. Szkolenie "Tworzenie wniosków o dofinansowanie działań w ramach RPO" - 17.10.2017 r. - 1 

osoba. 
11. Szkolenie z zakresu przygotowania diagnozy lokalnych problemów alkoholowych - 6-7.11.2017 - 1 

osoba 
 
Zestawienie finansowe z realizacji Zadania nr 5 

dział rozdział § Poz. Nazwa pozycji wydatku 
Wydatki na 

31.12.17 

851 85154 

4110  Składki – ubezpieczenia społeczne 515,70 

4170  Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 

4210  Zakupy materiałów 288,20 

4300  Zakup usług – wynagrodzenia  6 214,77 

4700  Szkolenia 920,00 

 

 

Zestawienie finansowe z realizacji Zadania ERASMUS plus 

dział rozdział § Poz. Nazwa pozycji wydatku 
Wydatki na 

31.12.17 
851 85154 3037  Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 439,95 

4117  Składki – ubezpieczenia społeczne   0,00 

4127  Składki – Fundusz Pracy 0,00 

4177  Wynagrodzenia bezosobowe 16 800,00 

4217  Zakupy materiałów 0,00 

4417  Podróże służbowe krajowe 176,00 

4427  Podróże krajowe zagraniczne 4 163,58 

4307  Zakup usług 1 279,20 

4437  Opłaty i ubezpieczenia 236,80 

 

Zadanie VI 

UTRZYMANIE OŚRODKA 

Zadanie ma na celu utrzymanie sprawnego funkcjonowania pracy oraz dobrego stanu technicznego 
budynku Ośrodka Psychoedukacji: 
1) 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, 
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2) koordynacja pracy dla firmy zewnętrznej, która wykonuje usługę sprzątania pomieszczeń, 
3)  zlecanie wykonania przez firmy zewnętrzne przeglądów technicznych urządzeń, 
4) bieżące utrzymanie terenu wokół budynku Ośrodka, porządki, przycinanie zieleni, usuwanie 

drzew suchych, drobne naprawy zniszczonych elementów wyposażenia, malowanie elementów 
wyposażenia boiska i placu zabaw,  

5) zlecenie wykonania montażu przeciwpożarowego wyłącznika prądu 
6) drobne prace konserwatorskie mające na celu utrzymanie ścian i sufitów (pomieszczenia 

oraz korytarze) w dobrym stanie technicznym i wizualnym, 
7) realizacja zakupu materiałów biurowych i papierniczych w ramach przeprowadzonego 

postępowania z zamówień publicznych, 
8)  zakupy materiałów, akcesoria, narzędzi na potrzeby przeprowadzenia drobnych napraw 

w budynku, zakupy benzyny do kosiarki i odśnieżarki, 
9) opłaty za media (energia elektryczna, woda, gaz ziemny, nieczystości) wykorzystywane w ramach 

bieżącego funkcjonowania Ośrodka Psychoedukacji, 
10)  nadzór nad właściwym stanem sprzętu komputerowego i innych urządzeń, 
11) bieżąca współpraca z informatykiem Urzędu Miasta, 
12) prowadzenie harmonogramu wykorzystania pomieszczeń w OPPUiPR przez pracowników i  

organizacje pozarządowe, 
13) systematyczne dostarczanie korespondencji oraz dokumentów pomiędzy Ośrodkiem a Urzędem 

Miasta, 
14) dokonanie przeglądu mienia i przeprowadzenie wewnętrznej inwentaryzacji urządzeń 

i wyposażenia, 
15) 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, 

16) wynajmowanie Sali na potrzeby prowadzenia zajęć ruchowych metodą Pilastes, Tai Chi, „Afryka 
bez maski”, "Zdrowy kręgosłup",  

17) udostępnienie Sali na potrzeby przeprowadzenia spotkania sprawozdawczego Społecznej Straży 
Rybackiej Powiatu Iławskiego, Wspólnoty Mieszkaniowej „Gdańska 5A” i „Gdańska 5B”, 

18) udostępnienie pomieszczeń OPPUiPR na potrzeby pobytu grupy dzieci z Gimnazjum  Nr 1 Iławie 
na warsztatach nocnych,  

19) zlecenie oraz wykonanie czynności kontrolno - rozpoznawczych prowadzonych przez Komendę 
Państwowej Straży Pożarnej w Iławie w związku i organizacja wypoczynku letniego dla dzieci w 
miesiącu lipiec, sierpień na terenie OPPUiPR, 

20) wymiana drzwi przeciwpożarowych do pomieszczenia  na poddaszu w budynku  OPPUiPR – 
zgodnych z przepisami P-POŻ. 

21) przeprowadzanie okresowych przeglądów budynku, przeprowadzanie okresowych przeglądów                                
i  konserwacji sprzętu technicznego, monitorowanie sygnałów alarmowych (włamaniowych 
oraz przeciwpożarowych) oraz konserwację w/w systemów, 

22) zakup i wymiana elementów do urządzenia „Małpi Gaj” znajdującego się na placu zabaw w 
OPPUiPR,  

23) zlecenie i wykonanie montażu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.  
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Zestawienie finansowe z realizacji Zadania nr 6 

dział rozdział § Poz. Nazwa pozycji wydatku 
Wydatki na 

31.12.17 

851 85154 

4110  Składki – ubezpieczenia społeczne 4 950,72 

4170  Wynagrodzenia bezosobowe 28 800,00 

4210  Zakup materiałów 13 586,21 

4260  Energia elektryczna, gaz ziemny, woda 15 840,30 

4270  Zakup usług remontowych  1 879,03 

4280  Badania lekarskie 0,00 

4300  Zakup usług – wynagrodzenia psychologów 7 220,84 

6050 129 Zewnętrzna siłownia - zadanie realizowane przez Wydział PIM PIM 

6050 186 Remont boiska - zadanie realizowane przez Wydział PIM PIM 

6050 259 
Wzmocnienie Więźby dachowej- zadanie realizowane przez 

Wydział PIM 
PIM 

 

 

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 – 31.12.2017 odbyło się 12 posiedzeń MKRPA. 

 

Do MKRPA w okresie 02.01 – 31.12.2017 r. wpłynęło 37 wniosków, w tym: 

- 1 wniosek złożyła Prokuratura Rejonowa w Iławie, 

- 3 wnioski złożyli Kuratorzy Sądowi w Iławie 

- 2 wnioski złożył Sąd Rejonowy w Iławie 

- 3 wnioski złożyła Komenda Powiatowa Policji w Iławie 

- 4 wnioski złożył Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy, 

- 24 wnioski złożyli członkowie rodziny, 

 

MKRPA złożyła 3 wnioski o zmianę sposobu leczenia wobec osób, których Sąd wcześniej zobowiązał 

do leczenia ambulatoryjnego w tym 2 wnioski na prośbę Sądu, który zwrócił się do MRRPA. 
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Sposób realizacji wniosków z 2014, 2015 r., 2016 r oraz 2017 r..: łącznie 60 

 Wnioski kontynuowane z 2014 r. Wnioski kontynuowane z 2015 r. 

Liczba wniosków: 2 3 

Umorzono: 

 Łącznie:  2 sprawy 

a) 1 osoba - nie stwierdzono 
przesłanek społecznych, osoby nie 
przyjęły zaproponowanej pomocy 
oferowanej w Punkcie 
Konsultacyjnym w OPPUiPR; 

b)   1 osoba - przyczyny inne 

Wnioski do  Sądu 

Na wniosek Sądu, MKRPA złożyła 2 wnioski 

o zmianę sposobu leczenia odwykowego z 

ambulatoryjnego na stacjonarne.  

Na wniosek Sądu, MKRPA złożyła 1 

wniosek o zmianę sposobu leczenia 

odwykowego z ambulatoryjnego na 

stacjonarne 

 

 Wnioski kontynuowane z 2016 r. Wnioski z 2017 r. 

Liczba wniosków: 18 37 

Umorzono: 

Łącznie: 10 spraw  

a) 7 osób - nie stwierdzono przesłanek 
społecznych, osoby nie przyjęły 
zaproponowanej pomocy oferowanej w 
Punkcie Konsultacyjnym w OPPUiPR; 

b) 1 osoba – biegli sądowi nie stwierdzili 
uzależnienia; 

c) 1 osoba - - przyczyny inne; 
d) 1 osoba - odbyła dobrowolnie leczenie. 

Łącznie:  15 spraw 

a) 7 osób - nie stwierdzono przesłanek 
społecznych, osoby nie przyjęły 
zaproponowanej pomocy 
oferowanej w Punkcie 
Konsultacyjnym w OPPUiPR; 

b) 1 osoba – biegli sądowi nie 
stwierdzili uzależnienia; 

c) 4 osoba - - przyczyny inne; 
d) 3 osoby - odbyła dobrowolnie 

leczenie. 

Monitoring 0 wniosek 3 wnioski 

Zawieszono 

postępowanie 

0 wniosek 0 wniosków 

Wnioski do Sądu  8 wniosków (jeden został wycofany) 6 wniosków 

w trakcie realizacji 0 wniosek  13 wniosków 

 

 

Na badanie do biegłych sądowych skierowano 13 osób:  

z wniosków z 2016 r.: 4 osoby 

z wniosków z 2017 r.: 9 osób 

 

 

Do Sądu złożono 18 wniosków: 

2 wnioski z 2014 r.: 

a) 2 osoby - zmiana sposobu leczenia odwykowego z ambulatoryjnego na stacjonarne, (w tym 
jedna osoba złożyła apelację na postanowienie Sądu)  
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1 wniosek z 2015 r.: 

a) 1 osobę - zmiana sposobu leczenia odwykowego - wniosek oddalony 
9 wniosków z 2016 r.: 

a) 3 osoby zobowiązano do podjęcia leczenia w trybie stacjonarnym; 
b) 5 osób - zobowiązano do podjęcia leczenia w trybie ambulatoryjnym; (w tym jedna osoba 

złożyła apelację na postanowienie Sądu)  
b) 1 wniosek – wniosek wycofany przez MKRPA (osoba odbyła dobrowolnie leczenie).  

6 wniosków z 2017 r.: 

c) 2 osoby zobowiązano do podjęcia leczenia w trybie stacjonarnym; 
d) 2 osoby - zobowiązano do podjęcia leczenia w trybie ambulatoryjnym; (w tym jedna osoba 

złożyła apelację na postanowienie Sądu) 
e) 1 wniosek – sprawa oddalona. 
f) 1 wniosek – sprawa 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 2017 roku MKRPA wydała 28 postanowień pozytywnych dotyczących opinii o zgodności 
lokalizacji punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miasta . 
Przeprowadzono 28 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w związku z wygaśnięciem 
pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych lub otwarciem nowych punktów. Kontrole 
przeprowadzali członkowie MKRPA. Podczas kontroli sprzedawcy i właściciele zostali pouczeni o 
konieczności przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, informowano  także o: 
  zakazie sprzedaży alkoholu nieletnim, na kartki od rodziców, oraz nietrzeźwym; 
  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 2017 roku odbyły się  3 obserwacje punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 
w Iławie. Obserwacje odbyły się w dniach: 23.06.2017, 29.07.2017, 19.08.2017. W dwóch 
obserwacjach uczestniczyli członkowie MKRPA, podczas jednej obserwacji obecny był również 
pracownik Ośrodka Psychoedukacji. Obserwacją objęto cały teren Iławy. Były to punkty znajdujące się 
na Osiedlu „Ostródzkim”, „Lubawskim”, „Podleśne”, „Gajerek”, sklepy przy ul. 1 Maja, Grunwaldzkiej, 
Kościuszki, Niepodległości,  ul. Sienkiewicza - stacja paliw Orlen, ul. Mazurska oraz teren wokół 
dyskoteki "Leśna". Za każdym razem sprawdzano sklepy nocne w Iławie. 

 

 

 



 

Urząd Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława 
tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31 

e-mail: um@umilawa.pl      www.ilawa.pl      BIP: www.bip.umilawa.pl 

 

 

Zestawienie finansowe z realizacji Zadania MKRPA 

dział rozdział § pozycja Nazwa pozycji wydatku 
Wydatki na 

31.12.17 

851 85154 

3030  Podróże służbowe krajowe 44,10 

4110  Składki – ubezpieczenia społeczne 1 919,92 

 4120  Składki – Fundusz Pracy 102,96 

4170  Wynagrodzenia bezosobowe 20 777,82 

4210  Zakup materiałów 784,53 

4300  Zakup usług – wynagrodzenia psychologów 0,00 

4390  Ekspertyzy, opinie, analizy 2 459,82 

4410  Delegacje służbowe 0,00 

4430  Opłaty i składki, ubezpieczenia 1 656,16 

 

 

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) przeciwpożarowy wyłącznik prądu oraz konserwację w/w systemów. 

 

Zestawienie finansowe z realizacji Zadania UM-GMK 

dział rozdział § pozycja Nazwa pozycji wydatku Wydatki na 31.12.17 

700 70005 

4260 39 energia elektryczna, gaz ziemny, woda 16 881,68 

 4270 39 naprawy budynku 838,44 

4300 39 usługi pozostałe (ścieki, nieczystości) 7 569,96 

 

 

 

Załączniki - zestawienia finansowe: 
Załącznik 01 – 700 / 70005 Utrzymanie Ośrodka – zadanie GMK 
Załącznik 02 – 700 / 75095 Pozostała działalność – zadanie NGO 
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 


