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Załącznik                                                             
do Uchwały  Nr XXII/233/2012                         
Rady Gminy Lubicz                                                                            
z dnia 30 marca 2012 r.  

 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałanie Narkomanii za 2011 r. 

  Uchwałą nr III/22/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010 r. został przyjęty  
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2011 r. 

Zadanie 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych  od alkoholu       
i narkotyków : 

a) działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowane dla osób 
uzależnionych  od alkoholu i narkotyków w celu zmotywowania ich do podjęcia leczenia 
odwykowego 

W 2011r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła  45 
rozmów  wspierająco – motywujących z członkami rodzin i samymi osobami uzależnionymi. 
W wyniku których 36 osób podjęło terapie odwykową. Celem powyższych rozmów było 
zdiagnozowanie problemu w rodzinie lub u osoby, zmotywowanie  do podjęcia działań 
zmierzających do uwolnienia się od problemu. W 17 przypadkach Komisja podejmowała 
interwencję w związku z przemocą  domową,  tj. przemocą  w rodzinie.  

b) działalność  Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków 

Zgodnie z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
a także Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii  zadaniem punktu jest: 

1. Prowadzenie terapii motywującej dla klientów niezdecydowanych do podjęcia leczenia 
uzależnienia, rezygnacji ze szkodliwego wzorca picia, stosowania przemocy domowej. 

Tutaj należy wskazać, iż sama GKRPA wskazała aż 32 osoby do pracy nad własnym 
problemem, zmotywowano do leczenia – 18 osób. 

2. Prowadzenie terapii podtrzymującej dla pacjentów po leczeniu podstawowym w ośrodkach, 
szpitalach psychiatrycznych, zakładach karnych, polegającej na pracy indywidualnej                    
z pacjentem, oraz pracy grupowej tzw. „Treningu zachowań abstynencyjnych, TAZA” w 
którym uczestniczyło 24 klientów z tego  18 utrzymało prawie roczną abstynencję. 

W roku 2011 w terapii osób uzależnionych od środków psychostymulujących było 44 
klientów. 

Analizując   efekt zmian u pacjentów uzależnionych od środków psychostymulujących, w roku 
2011, obserwuje się zmiany w zakresie wskaźników: zmiany cech i wymiarów osobowości        
w tym samoakceptacji, samooceny, samopoczucia, samowystarczalności i niezależności, 
poczuciu sensu życia, polepszeniu kontaktu z otoczeniem, dystansem wobec siebie i swoich 
problemów i przeszkód życiowych , wynik- 76% z zapytanych klientów obserwuje zmianę na 
lepsze. 
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U tej samej grupy badanych obserwuje się mniej zachowań kryminogennych o 47%  na 
korzyść   respektowania prawa,  porównując analizę w momencie rozpoczęcia terapii i na 
koniec 2011r. 

Ponadto, w roku 2011 -  25 klientów uczestniczyło w terapii w zakresie problemu  zaburzeń  
nawyków i popędów oraz zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, tj. : nałogowego używania 
komputera i Internetu, seksoholizmu, pracoholizmu, patologicznego hazardu, nałogowego 
jedzenia, zakupoholizmu. 

W roku 2011 Punkt Konsultacyjno – Terapeutyczny pełnił dyżur:   

- w poniedziałki w godzinach  9.00-13.00 w Lubiczu Górnym 

- w środy w godzinach 10.00-15.00 w Lubiczu Dolnym 

W roku 2011 przeprowadzono 446 konsultacji terapeutycznych. Punkt Konsultacyjny pełnił 
również rolę informacyjną, to tu klienci zdobywali informacje na temat uzależnień, przemocy 
w rodzinie, chorób psychicznych, trudności rodzinnych, wychowawczych, możliwości 
leczenia, wsparcia i  rozwiązania problemu.  

Model pracy terapeutycznej prowadzonej przez terapeutę, to terapia poznawczo – behawioralna  
oraz terapia skoncentrowana na rozwiązaniach. 

Poza oczekiwaniami PARPA I KBPN  Punkt Konsultacyjny w Lubiczu proponował swoim 
klientom pomoc  dotyczącą wparcia w rozwiązaniu innych problemów(jak dotychczas 
wymienione), a było to m.in. wspieranie rozwoju osobistego, praca nad trudnościami 
osobistymi, mediacje rodzinne, sesje mediacyjne małżeńskie, wspieranie rozwoju zawodowego 
i inne. Metodą pracy terapeutycznej był model terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na 
rozwiązaniach. 

Punkt Konsultacyjny współpracował z instytucjami: z GOPS w Lubiczu, GKRPA w Lubiczu, 
Zespołem Interdyscyplinarnym w Lubiczu, Sądem  Rejonowym w Toruniu Wydział Karny            
i Rodziny, Kuratorami Sądowymi, PCPR, placówkami psychiatrycznymi i ośrodkami  leczenia 
uzależnień z terenu województwa kujawsko-pomorskiego (m.in. ze Świecia , Torunia, 
Radziejowa, Bydgoszczy). 

             Wnioski do pracy na rok 2012: 

1. Kontynuowanie prowadzenia terapii motywującej, podtrzymującej skierowanej do osób                     
uzależnionych, pijących szkodliwie, pijących/ zażywających problemowo. 

2. Kontynuowanie grupowego programu przeciwdziałania nawrotom choroby alkoholowej. 

3. Kontynuowanie poradnictwa terapeutycznego (TSR) realizując  zadania profilaktyczne, 
promujące zdrowie, przeciwdziałające przemocy domowej. 

4. Rozpoczęcie realizacji programu psychoedukacyjnego dla osób cierpiących na zaburzenia 
depresyjne. 

Analizując lata wcześniejsze działalności punktu zauważa się, iż  coraz więcej pojawia się 
klientów potrzebujących pomocy w zakresie uzależnienia od narkotyków, szczególnie 
mężczyzn w przedziale wieku 18-26 lat, a także osób współuzależnionych. 
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c) działalność Punktu Wsparcia dla członków rodzin osób uzależnionych i ofiar przemocy              
w rodzinie 

W ramach tego zadania praca miała charakter indywidualnych spotkań. 

Osoby współuzależnione to w 70-80% osoby doświadczające przemocy domowej,  a także 
osoby cierpiące na zaburzenia depresyjne, stąd też poprzez działalność Stowarzyszenia Na  
Rzecz Wykluczenia Społecznego „Synergia”, terapeutka Dorota Prusak-Gradowska bezpłatnie 
przeprowadziła warsztaty profilaktyczno-wzmacniające dla tej grupy, trwające od września do 
grudnia 2011r. w wymiarze 30 godzin, w których uczestniczyło 12 osób.  

d) finansowanie telefonu „ Niebieska Linia” dla ofiar przemocy i osób współuzależnionych od        
alkoholu lub narkotyków 

W 2011 roku podjęto próbę podpisania Porozumienia z Urzędem Marszałkowskim na 
współfinansowanie telefonu „Niebieska Linia”. Niestety z przyczyn formalno – prawnych do 
podpisania Porozumienia nie doszło. 

e) dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych przez organizacje pozarządowe 

W  2011 roku na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu 
gminy  w zakresie wspierania profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom 
społecznym  udzielono dotacji następującym organizacjom  pozarządowym:  

1) Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie – w odpowiedzi na złożoną ofertę w dniu 
26.04.2011r. powierzono do realizacji zadanie: Piknik rodzinny „Straż ogniowa broni 
Gronowa” oraz Imprezę Mikołajkową „Strażak Świętym Mikołajem”, z terminem realizacji 
od 15 maja 2011r. do 15 grudnia 2011r., termin ten został dotrzymany. W dniu 28 kwietnia 
2011r. Wójt Gminy Lubicz zawarł umowę z podmiotem dotowanym. Powierzone do realizacji 
zadanie zostało wykonane poprawnie, efektywnie i rzetelnie. Przekazane środki finansowe – 
dotację Wójta Gminy Lubicz w wysokości 1.600 zł stanowiącą całkowity koszt zadania  
wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem – celowo. Sprawozdanie końcowe podmiot 
dotowany złożył z zachowaniem terminy tj. w dniu 04 grudnia 2011r. 

2) Stowarzyszeniu Mieszkańców Społecznie Aktywnych w Rogówku – w odpowiedzi na złożoną 
ofertę z dnia 26.04.2011r. Stowarzyszenie otrzymało do realizacji zadanie: „Organizacja 
wycieczki turystyczno – krajoznawczej dla mieszkańców sołectwa Rogówko”. Powierzenie 
zadania nastąpiło na podstawie umowy Nr 2/2011 zawartej 28 kwietnia 2011r., w której został 
określony termin jego realizacji na okres od 15 sierpnia 2011r. do 30 września 2011r. 
Wycieczka turystyczno – krajoznawcza odbyła się w dniach 15 – 19 wrzesień 2011r. 
Powierzone do realizacji zadanie zostało wykonane poprawnie, efektywnie i sumiennie. 
Przekazane środki finansowe – dotacja Wójta Gminy Lubicz w wysokości: 1.500 zł na 
realizację zadnia została wykorzystana zgodnie  z przeznaczeniem – celowo. Całkowity koszt 
zadania wynosił 5.000 zł, z czego środki własne: 3.500 zł. Sprawozdanie końcowe podmiot 
dotowany złożył w dniu 15 października 2011r.        

3) Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogówku – w odpowiedzi na złożoną ofertę, z dnia 
26.04.2011r. powierzono do realizacji zadanie: „Piknik rodzinny dla mieszkańców Rogówka”, 
z terminem realizacji określonym od 15 maja 2011r. do 15 czerwca 2011r. W dniu 
28.04.2011r. Wójt Gminy Lubicz zawarł umowę Nr 3/2011 z Ochotniczą Strażą Pożarną dot. 
realizacji w/w zadania. Realizacja zadania odbyła się w dniu 11 czerwca 2011r. w Rogówku. 
Powierzone do realizacji zadanie zostało wykonane należycie, efektywnie i rzetelnie. 
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Przekazane środki finansowe – dotacja Wójta Gminy Lubicz w wysokości 500 zł na realizację 
zadania została wykorzystana zgodnie  z przeznaczeniem – celowo. Całkowity koszt zadania 
wyniósł: 508,00 zł, z czego środki własne wyniosły : 8,00 zł. Sprawozdanie końcowe podmiot 
dotowany złożył w dniu 05 lipca 2011r. 

4) Oddziałowi Akcji Katolickiej przy Parafii p.w.św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Grębocinie –           
w odpowiedzi na złożoną ofertę z dnia 19.04.2011r. powierzono do realizacji zadanie: 
„Profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym osób uzależnionych od 
alkoholu, poprzez wskazywanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci, 
młodzieży szkolnej, rodzin z Grębocina”. Powierzenie zadania nastąpiło na podstawie umowy 
Nr 4/2011 zawartej 07 czerwca 2011r. z podmiotem dotowanym. W umowie został określony  
termin realizacji zadania od 21 czerwca 2011r. do 30 września 2011r. W ramach realizacji 
zadania dnia 04 września 2011r. odbył się piknik rodzinny oraz turniej warcabowy o puchar 
Prezesa Akcji Katolickiej. Powierzone zadanie zostało wykonane poprawnie, efektywnie            
i rzetelnie. Przekazane środki – dotację Wójta Gminy Lubicz w wysokości: 2.000 zł 
wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem – celowo. Całkowity koszt zadania wyniósł: 
3.806,80 zł, z czego środki własne to kwota : 838,68 zł, wkład osobowy: 968,12 zł. 
Sprawozdanie końcowe podmiot dotowany złożył w dniu 3 października 2011r. 

5) Oddziałowi Parafialnej Akcji Katolickiej Parafii św. Mikołaja w Gronowie - w odpowiedzi na 
złożoną ofertę z dnia 26.04.2011r. powierzono do realizacji zadanie „Spotkanie profilaktyczne 
dla dzieci z Brzezinka”. Powierzenie zadania nastąpiło na podstawie umowy Nr 5/2011 
zawartej 28 kwietnia 2011r. z podmiotem dotowanym. W umowie został określony termin 
realizacji zadania od 01 czerwca 2011r. do 31 grudnia 2011r. W ramach realizacji zadania               
w  dniu 04 czerwca 2011r. zorganizowany został Dzień Dziecka, natomiast w dnua 28 grudnia 
2011r. Choinka Noworoczna. Powierzone zadanie zostało wykonane poprawnie, efektywnie     
i rzetelnie. Przekazane środki – dotację Wójta Gminy Lubicz w wysokości: 800 zł 
wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem – celowo. Całkowity koszt zadania wyniósł: 960,50 
zł, z czego środki własne to kwota : 160,50 zł. Sprawozdanie końcowe podmiot dotowany 
złożył  w dniu   02 stycznia 2012r.  

6) Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Zarządowi  Okręgowemu w Toruniu – w odpowiedzi na 
złożoną ofertę z dnia 26.04.2011r. TPD otrzymało do realizacji zadanie: „Turnus 
profilaktyczny w ECEE Funka”. Powierzenie zadania nastąpiło na podstawie umowy Nr 
6/2011, zawartej w dniu 28 kwietnia 2011r. przez Wójta Gminy Lubicz z podmiotem 
dotowanym. Termin realizacji zadania został określony od dnia 23 maja 2011 do 29 maja 
2011r. i został dotrzymany. Powierzone do realizacji zadanie zostało wykonane poprawnie, 
efektywnie i rzetelnie, w 100% osiągnięto zakładane cele i rezultaty. Przekazane środki 
finansowe – dotację Wójta Gminy Lubicz  w wysokości 1.800 zł  wykorzystano zgodnie z 
przeznaczeniem – celowo. Całkowity koszt zadania zgodnie z ofertą wynosił: 3.304 zł, z 
czego środki własne 1.504 zł. Sprawozdanie końcowe podmiot dotowany złożył w dniu 30 
czerwca 2011r. 

7) Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Zarządowi Okręgowemu w Toruniu – Gminnemu  Kołu w 
Lubiczu –  w odpowiedzi na złożoną ofertę powierzono mu do realizacji zadanie: „Gdańsk i 
Sopot   w pigułce”. W dniu 28 kwietnia 2011r. Wójt Gminy Lubicz podpisał umowę Nr 
7/2011               z podmiotem dotowanym, w której został określony termin realizacji w/w 
zadania na okres od 15 czerwca 2011 do 15 lipca 2011r. Wyjazd do Gdańska i Sopotu odbył 
się w dniu 17 czerwca 2011r. Powierzone do realizacji zadanie zostało wykonane należycie, 
efektywnie i sumiennie. Przekazane środki finansowe – dotację Wójta Gminy Lubicz w 
wysokości 2.800 zł  wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem – celowo. Całkowity koszt 
zadania wyniósł: 5.180 zł, z czego środki własne to kwota : 1.610 zł, wkład osobowy: 770 zł. 
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Niewykorzystana kwota dotacji w wys. 650,00 zł została zwrócona w dniu 18.07.2011r. 
Sprawozdanie końcowe podmiot dotowany złożył w dniu 15 lipca 2011r. 

8) Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu „Synergia” –                    
w odpowiedzi na złożoną ofertę powierzono zadanie: „Warsztaty profilaktyczno – 
terapeutyczne”. Powierzenie zadania nastąpiło na podstawie umowy Nr 8/2011 zawartej        
28 kwietnia 2011r. z podmiotem dotowanym. Termin realizacji zadania został określony od     
01 września 2011r do 31 grudnia 2011r. Wysokość dotacji wyniosła 1.250 zł i stanowiła 
całkowity koszt zadania. W ramach powierzonego zadania została zrealizowana część 
zaplanowanych warsztatów, w  związku z czym niewykorzystana kwota dotacji w całości 
została zwrócona przez podmiot dotowany na konto Urzędu Gminy Lubicz. 

9) Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziałowi Okręgowemu z 
Siedzibą                           w Toruniu – Klubowi Seniora w Lubiczu Górnym – w odpowiedzi 
na złożoną ofertę z dnia 26.04.2011r. powierzono do realizacji zadanie: „Gminny Dzień 
Inwalidy”. Powierzenie zadanie nastąpiło na podstawie umowy Nr 9/2011 zawartej 28 
kwietnia 2011r. z podmiotem dotowanym.  W umowie  określono termin realizacji zadania od 
dnia 01 czerwca 2011r. do       15 lipca 2011r. Zadanie wykonano  w dniu 18 czerwca 2011r. 
Powierzone do realizacji zadanie zostało wykonane poprawnie, efektywnie i sumiennie. 
Przekazane środki finansowe – dotację Wójta Gminy Lubicz w wysokości 1.750 zł 
wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem – celowo. Niewykorzystana dotacja w wysokości 
10,00 zł została zwrócona na rzecz podmiotu dotującego w dniu 18.07.2011r. Sprawozdanie 
końcowe podmiot dotowany złożył w dniu             15 lipca 2011r. 
 

f) pomoc w tworzeniu grup samopomocowych 

 Zadanie to zostało zrealizowane, powstała grupa samopomocowa osób uzależnionych od 
alkoholu i innych używek. Terapeuta w bieżącej pracy wspierał uczestników terapii                         
w tworzeniu grupy, pokazując uczestnikom  zalety grupy i korzyści długofalowe w byciu                 
w grupie samopomocowej. 

g) upowszechnianie materiałów  informacyjnych  o chorobie, profilaktyce alkoholowej  
i narkotykowej 

Materiały promujące zdrowy styl życia, wolny od uzależnień  upowszechniane były głównie 
wśród dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach świetlicowych  w Grębocinie,  
Gronowie, Lubiczu Górnym, Grabowcu i Rogówku. Materiały propagowane były także 
podczas imprez              o charakterze kulturalnym i sportowym organizowanych przez Urząd 
Gminy, organizacje pozarządowe. Materiały te pozyskiwane  były odpłatnie i nieodpłatnie. 

h) Stała współpraca z Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej , Sądem, kuratorami sądowymi,   
szkołami 

Współpraca odbywała się bardzo regularnie, dotyczyła ona problemów dotykających wielu 
osób i rodzin  i obejmowała szeroki zakres tematyczny. Bardzo ścisła współpraca dotyczyła                               
w szczególności spraw związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

Zadanie 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe  i narkotykowe 
pomocy pedagogicznej, prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie: 

a) szkolenie przedstawicieli  grup zawodowych stykających się z problemem przemocy domowej 
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Szkolenia dotyczące problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano dla 
pracowników socjalnych. Nie wiązały się one z kosztami, bowiem odbywały się w ramach 
projektów europejskich lub finansowane były ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej. 

b) edukacja publiczna 

Mieszkańcy naszej gminy informowani byli podczas licznych imprez kulturalnych, stronę 
internetową Urzędu Gminy o możliwościach  uzyskania pomocy specjalistycznej w celu 
rozwiązania  istniejących problemów  w rodzinie. 

c) Organizowanie spędzania wolnego czasu dla osób współuzależnionych  poprzez udział                         
w masowych zabawach  bezalkoholowych,  festynach,  wieczorkach 

W ramach tego zadania zorganizowano wiele imprez kulturalnych z elementami profilaktyki 
alkoholowej dla mieszkańców naszej gminy. Organizatorem zabaw, festynów byli lokalni 
liderzy. Imprezy miały charakter okolicznościowy tj. np. obchody Dnia Dziecka, Dnia Matki, 
Choinki, Mikołajek , odbyło się wiele spotkań z pogadankami na temat problemu uzależnień 
itp. Należy stwierdzić, że na terenie gminy nie było miejscowości, wioski w której nie 
odbyłaby się impreza  kulturalna. Spotkania te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem           
i jednocześnie uznaniem skierowanym pod adresem  organizatorów. 

Zadanie 3. Pomoc pedagogiczna, psychologiczna i terapeutyczna dla dzieci z rodzin 
dotkniętych lub zagrożonych problemem  alkoholowym czy narkotykowym: 

a) utworzenie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego 
zadaniem było i jest nadal  opracowywanie i koordynowanie realizacji planów pomocy 
dziecku i rodzinie 

Rodzinami, w których dochodzi do zjawiska przemocy kompleksowo zajmuje się Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu. To właśnie w Ośrodku uruchamiana jest procedura        
„Niebieskiej Karty”,  rodzina jest monitorowana we współpracy z przedstawicielami instytucji 
pracujących w Zespole Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy.                                           
W  sytuacjach szczególnie drastycznych, osoby doświadczające przemocy kierowane są do 
różnych instytucji, organizacji pomocowych zajmujących się wspieraniem  ofiar przemocy.  
W Dniu 13 grudnia 2010 roku Rada Gminy Lubicz przyjęła uchwałą  „Gminny Program 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015”, którego głównym celem jest 
zmniejszenie skali zjawiska przemocy oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu 
pomocy dla osób zagrożonych bądź uwikłanych w zjawisko przemocy.  

Zarządzeniem nr 0050.2.7.2011 z dnia 29 kwietnia 2011r. Wójt Gminy powołał skład Zespołu 
Interdyscyplinarnego. Członkami Zespołu zostali przedstawiciele następujących instytucji: 

- TPD Gminne Koło w Lubiczu 

- Lecznice Citomed Sp. Z o.o. – Przychodnia Nr 5 w Lubiczu Górnym 

- Komenda Miejska Policji w Toruniu 

- Zespół Szkół Nr 1 w Lubiczu Górnym 

- Zespół Szkół Nr 2 w Grębocinie 

- Sąd Rejonowy w Toruniu - I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej 
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- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. 

W 2011r. odbyło się 5 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego, oraz 4 spotkania grup 
roboczych. 

b) prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych programów  profilaktycznych 
dla dzieci i młodzieży, odpowiadających standardom wyznaczonym przez technologie 
profilaktyczne 

Palcówki oświatowe znajdujące się na terenie naszej gminy poprzez swoich specjalistów 
takich jak pedagodzy czy socjoterapeuci  realizowali programy profilaktyczne dla swoich 
uczniów. 

c) utworzenie  i prowadzenie Świetlicy Środowiskowej  w Grębocinie, Gronowie, Grabowcu                  
Rogówku dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, narkotykowym lub 
nikotynowym lub zagrożonych tymi uzależnieniami oraz Świetlicy Środowiskowej w Lubiczu 
Górnym  i Gronowie dla młodzieży 

W 2011 roku działalność swoją prowadziły świetlice środowiskowe: w Gronowie,                            
w Grębocinie, Lubiczu Górnym, Rogówku, Grabowcu, Młyńcu i Brzezinku. Świetlice                  
te skupiały  około 130 dzieci i młodzieży. W Świetlicy Środowiskowej w Rogówku, 
Grabowcu realizowane były zarówno programy profilaktyczne, ale także programy 
zapewniające organizację czasu wolnego finansowane ze środków EFS – Unii Europejskiej. 
Projekty               te realizowane były  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.3 Inicjatywy  lokalne na 
rzecz aktywnej integracji.  
 

1) Gmina Lubicz była partnerem dla Stowarzyszenia „PONAD” – zrealizowano jeden 
projekt           w Grabowcu pt. „Ponad – to – młodzi aktywni z Grabowca”. 

Projekt ten realizowany był w okresie od 15 sierpnia 2011r. do 15 grudnia 2011r. Zajęcia 
stacjonarne odbywały się w budynku Świetlicy Środowiskowej   w Grabowcu, systematycznie 
- średnio 3 razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych. Ponadto zrealizowane zostały 
warsztaty wyjazdowe.  

Uczestnikami projektu byli mieszkańcy Grabowca w wieku 15-24 l., niezatrudnieni, w tym  2 
osoby niepełnosprawne oraz ich otoczenie (9 osób).  

Zrealizowane działania:  

a) ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJ ĄCE – zajęcia z zakresu rozwoju zainteresowań z zakresu 
zabawy muzyką, nauki różnych form muzykowania, zajęcia ogólno-umuzykalniające - 25 
h 

b) WARSZTATY CHOREOGRAFII I RUCHU – warsztaty taneczne oraz nauka układów 
choreograficznych; warsztaty poprzedzał profesjonalny 2-godzinny pokaz różnych stylów 
tańca           w wykonaniu szkoły tańca - 27 h 

c) AUTOPREZENTACJA I WIZERUNEK – zajęcia z zakresu autoprezentacji i dbania o 
własny wizerunek oraz budowania tożsamości - 24 h  

d) WARSZTAT NEGOCJACJI – zajęcia prowadzone przez psychologa z zakresu rozwijania 
umiejętności społecznych, nabywania nowych umiejętności, w tym umiejętności 
negocjacji - 18h  

e) "STAWIAM NA SIEBIE"- WARSZTATY Z ZAKRESU EKONOMII SPOŁECZNEJ - 
 wyjazdy do różnych podmiotów: podmiot ekonomii społecznej, mała firma, lokalny lider, 
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organizacja pozarządowa, cel: poznanie różnych pomysłów na działalność społeczną i 
pracę zawodową . Wyjazdy były realizowane na terenie powiatu toruńskiego i miasta 
Torunia – 4 warsztaty wyjazdowe wraz z atrakcją kulturalno-rozrywkową   

f) KULTURA I REKREACJA NA PRZEKÓR MARAZMOWI I APATII – uczestnicy wraz                      
z otoczeniem wyjeżdżali do kina, teatru - zajęcia służące integracji, o charakterze 
motywacyjnym - 3 wyjazdy  

2) Wraz ze Stowarzyszeniem Partnerstwo Społeczne w Toruniu zrealizowany został projekt 
pt. „Stawiam na siebie – aktywizacja społeczna”. Projekt ten zrealizowany był  w 
okresie   01.08.2011r. – 31.12.2011r.Uczestnikami projektu byli mieszkańcy  Grębocina, 
Rogówka, Rogowa i Gronowa (oraz w ramach alternatywnych form spędzania czasu 
wolnego otoczenie uczestników). 

Zrealizowane działania:  

a) WARSZTATY TANECZNE: celem była nauka popularnego tańca wśród młodzieży, 
wzbogacenie ich w całościowym rozwoju tj. kształtowania umiejętności wyrażania 
emocji, przeżyć, uczuć, kształtowania wyobraźni twórczej – 42 godziny 

b) WARSZTATY MULTIMEDIALNE:  celem warsztatów było podniesienie wiedzy i 
nabycie umiejętności posługiwania się nowymi technologiami. W trakcie trwania 
warsztatu uczestnicy nakręcili film z innych realizowanych zajęć – 35 godzin 

c) ZAJĘCIA WZMACNIAJĄCE: celem zajęć była praca na słabymi i silnymi stronami, 
poszerzenie pola widzenia i niwelowanie osobistych problemów, barier. Uczestnicy mieli 
szansę nauczyć się rozpoznawać własne emocje, jak budować granicę, odmowy 
asertywnej – 30 godzin 

d) ALTERNATYWNE FORMY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO: w ramach tych 
wyjazdów uczestnicy byli    w kinie, Aquaparku, kręgielni, na lodowisku. 

e) WYJAZDY INTEGRACYJNE: w ramach wyjazdu integracyjnego młodzież 
uczestniczyła                          w zajęciach zorganizowanych w Osadzie Karbówko i Parku 
Linowym na Barbarce. Organizowanie tych wyjazdów miało na celu ukazanie młodzieży 
jak można spędzać aktywnie czas bez potrzeby używania wspomagaczy. 

f) WYJAZD INTEGRACYJNY „Z EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ ZA PAN BRAT”: w 
trakcie trzydniowego wyjazdu od 16 grudnia 2011r.  do 18 grudnia 2011r. do Gdańska 
młodzież poznała lokalny podmiot ekonomii społecznej – Centrum Integracji Społecznej  
w Gdańsku. 
 

  
Nadto należy wskazać, iż wszystkie świetlice były  systematycznie doposażone w drobny sprzęt. 
Zajęcia prowadzone były i są nadal przez osoby profesjonalnie przygotowane do pracy z dziećmi i 
młodzieżą czyli posiadają wykształcenie pedagogiczne, psychologiczne lub umiejętności 
instruktorskie np. instruktora tańca, didżeja itp. 
Ogółem na prowadzenie zajęć profilaktycznych w ramach Świetlic Środowiskowych w 2011 roku 
wydano 75.061 zł (materiały pomocnicze, opieka pedagogiczna, wynagrodzenia instruktorów, 
zakup wyposażenia, ogrzewanie lub wynajem sali na działalność). 

d) prowadzenie zajęć – warsztatów  terapeutycznych  dla rodziców – „Szkoła dla rodziców” 

W 2011r. nie odbywały się zajęcia w ramach „ Szkoły dla rodziców”, ale osoby wymagające 
pomocy w zakresie sposobów nawiązania głębszych relacji z dziećmi mogły uczestniczyć                      
w spotkaniach prowadzonych w projekcie systemowym „Aktywni i zintegrowani w gminie 
Lubicz” współfinansowanym przez EFS, którego realizatorem był Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Poradnictwa indywidualnego osobom wymagającym pomocy udzielał prawnik, 
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psycholog, psycholog dziecięcy i psychoterapeuta. Realizowane były także spotkania – sesje w 
ramach psychoterapii rodzinnej. 

e) podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym  przeznaczonych dla rodziców 

Działania o charakterze edukacyjnym przeznaczone dla rodziców  realizowano każdorazowo, gdy 
osoba zgłaszała się z problemem  i sygnalizowała,  że jego dziecko wchodzi w niebezpieczny 
świat uzależnień. 

f)  wspieranie rozwoju wolontariatu 

Dzieci i młodzież skupiona w Świetlicach Środowiskowych zachęcana była do działalności              
w ramach wolontariatu. 

g) organizowanie lokalnych  imprez profilaktycznych adresowanych  dla dzieci, młodzieży i ich 
rodziców 

W ramach tego zadania odbywały się spotkania okolicznościowe takie jak: obchody Dnia 
Dziecka,  Dnia Matki,  Dnia Babci, choinki,  Mikołajki, spotkania Noworoczne itp. 
Organizatorem tych spotkań byli każdorazowo lokalni liderzy, często ze wsparciem Urzędu 
Gminy w Lubiczu. 

h) wspieranie akcji żywienia dzieci w szkołach, szczególnie dzieci zagrożonych niedożywieniem 
na skutek alkoholizmu lub innych patologii występujących w rodzinnych domach 

Akcje dożywiania dzieci z rodzin ubogich i niedożywionych min. z powodu alkoholizmu                   
w rodzinach prowadził  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu. Dożywianiem objętych 
było 340 dzieci i młodzieży –  wszystkie dzieci wymagające tego rodzaju wsparcia. Najczęściej 
posiłki wydawane były przez placówki oświatowe zarówno na terenie gminy Lubicz jak                     
i w toruńskich szkołach, do których uczęszczają  nasi uczniowie. W  wyjątkowych sytuacjach,         
w szczególności gdy dzieci lub młodzież nie uczą się,  pomoc udzielana była   w formie zasiłku 
celowego na żywność,  realizowana w naturze tj. w formie artykułów  spożywczych. Akcję 
żywienia prowadziły także Świetlice Środowiskowe finansowane przez GOPS. 

i) inicjowanie, wspieranie akcji mających na celu organizację letniego wypoczynku dzieci                  
i młodzieży poza rodzinnym  środowiskiem,  często skażonym  uzależnieniami 

W 2011 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubiczu skierowała  
przy pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej i sfinansowała letni wypoczynek dla 36 dzieci                    
i  młodzieży  z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub nim zagrożonych.  

Organizatorem letniego wypoczynku byli : 

1) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Okręgowy w Toruniu. Wypoczynek nad Jeziorem 
Starogrodzkim w okresie od 27 czerwca 2011r. do 10 lipca 2011r., za kwotę 9.660 zł 
zapewniony został dla 14 uczestników z gminy Lubicz. 

2) Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej. Wypoczynek w Zbicznie k/Brodnicy                  
w okresie od 29 lipca 2011r. do 12 sierpnia 2011r., za kwotę 4.500 zł zapewniony został  dla 
10 osób z gminy Lubicz. 
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3) Odział Wojewódzki Związku OSP RP w Toruniu. Wypoczynek w Pile Młyn w terminie od 27 
lipca 2011r. do  09 sierpnia 2011r., za kwotę 5.880 zł zapewniony został dla 12 osób z gminy 
Lubicz. 

4) Przewóz dzieci do Żydowa – opłacenie transportu w wys. 1.400 zł  

Łączny koszt letniego wypoczynku – zorganizowanego dla dzieci i młodzieży z rodzin 
zagrożonych uzależnieniami lub nim dotkniętych wyniósł  - 21.800 zł. 

Nadto zorganizowane zostały tzw. półkolonie tj.  wypoczynek w miejscu zamieszkania. Dzieci          
i młodzież brała udział  w  wyjazdach do Torunia i  Ciechocinka.  Wyjazdy te adresowane były 
dla uczestników zajęć świetlicowych w Grębocinie i w Gronowie. Dzięki tej formie dzieci były w 
kinie, planetarium,  na basenie  a także w Ciechocinku przy tężniach.  Podczas każdego wyjazdu 
dzieci otrzymywały posiłek. 

Zadanie 4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej: 

a) organizacja  zajęć aktywizujących  bezrobotnych 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu realizował projekt systemowy „Aktywni                    
i zintegrowani w gminie Lubicz” oraz „Klub Integracji Społecznej Nad Drwęcą”. Działaniami 
projektów w 2011 roku objętych było 57 osób nieaktywnych zawodowo. 

b) wspieranie działań podejmowanych przez lokalnych liderów 

W 2011 r. na inicjatywy podejmowane przez lokalnych liderów wydatkowano kwotę 6.200 zł. 
Liderzy zorganizowali szereg imprez o charakterze profilaktycznym, kulturalnym i sportowym. 

Zadanie 5. Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży, 
kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami:  

a) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się z uwzględnieniem warunków    
zawartych w uchwale Rady Gminy w Lubiczu 

W sprawie wydawanych zezwoleń każdorazowo Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  w Lubiczu wydawała opinie na temat warunków określonych w stosownych 
uchwałach Rady Gminy. Gminna Komisja wydała w 2011 r. – 35 opinii w zakresie wydawanych 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

b) postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

W 2011r. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podjęła działania w celu 
wyjaśnienia okoliczności związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych. Działania te dotyczyły 
pouczenia osób sprzedających alkohol o ciążących na nich obowiązkach oraz zasadach, które ich 
obowiązują i których nie wolno przekraczać. Komisja nie dopatrzyła się okoliczności 
powodujących konieczność wnioskowania o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych. 

c) kontrola podmiotów gospodarczych prowadzących  sprzedaż  napojów alkoholowych 
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Przeprowadzono jedną kontrolę, która zakończyła się pouczeniem dla właścicieli punktów 
sprzedaży alkoholu. 

Zadanie 6. Wspomaganie działalności stowarzyszeń, akcji i innych organizacji 
pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych: 

W tym celu Rada Gminy Lubicz uchwaliła zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
Wójt Gminy powierzył do realizacji zadania w zakresie profilaktyki alkoholowej i 
przeciwdziałania patologiom społecznym. Organizacje pozarządowe nie tylko mogły liczyć na 
sfinansowanie lub dofinansowanie  realizowanych przez siebie zadań,  ale także na wsparcie ze 
strony pracowników Urzędu w rozwiązywaniu problemów  organizacyjnych. 

Zadanie 7. Zasady wynagradzania członków GKRPA: 

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych byli zgodnie                         
z uchwała Rady Gminy wynagradzani w formie diety w wysokości 150 złotych miesięcznie 
brutto. Łącznie  w roku 2011 na cel ten wydatkowano  10.800 zł 

  


