
UCHWAŁA NR X/56/07 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE  

z dnia 30 marca 2007 r. 
 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji  
„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

na rok 2006”. 
 
 

             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 1 i ust. 2 ustawy  
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala,  
co następuje: 
 
 

§ 1. 
 

Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2006”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 
 
 

§ 3.  
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

UZASADNIENIE  
 

 Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Realizacja 
tych zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy.  
Stąd też zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 
„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
na rok 2006”.  
 

                                                



 2

        Załącznik  
                                                                                                       do uchwały nr X/56/07 
                                                                                                       Rady Miejskiej w Mosinie  
                                                                                                       z dnia 30 marca 2007 r. 
 
 
 
 
 
 

Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych na rok 2006” 
 
 

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

 
Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny dla osób uzależnionych i współuzależnionych 
prowadzony przez mgr Alinę Jasińską czynny był przez cały rok w Przychodni Zdrowia  
„VIS MEDICA” w każdy poniedziałek przez 3 godziny. W punkcie udzielano porad  
i konsultacji z zakresu problematyki alkoholowej, dostarczano wiedzy o chorobie 
alkoholowej i możliwościach jej leczenia, diagnozowano uzależnienia i współuzależnienia, 
prowadzono terapię indywidualną osób uzależnionych i współuzależnionych. Udzielano także 
konsultacji w ramach współpracy z lekarzami rodzinnymi. W zależności od potrzeb pacjenci 
kierowani byli do innych placówek i instytucji. Opieką objęto również ofiary przemocy.  
Z porad w punkcie korzystali mieszkańcy Mosiny, Pecnej, Czapur, Rogalinka, Sowińca, 
Sowinek, Krosna, Krosinka, Dymaczewa Nowego, Żabna, Żabinka, Mieczewa, Świątnik  
i Brodnicy. Ponadto przyjęto 2 osoby z Czempinia i 1 osobę z Puszczykowa. Pacjenci 
zgłaszali się dobrowolnie, zobowiązani do leczenia przez Sąd Rejonowy w Śremie,  
bądź zobowiązani przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w Mosinie. W ciągu całego roku odbyły się 43 dyżury, podczas których udzielono łącznie  
270 porad, sesji diagnostycznych i terapeutycznych, a także konsultacji, w tym  
79 dla członków rodzin. Średnio na jednym dyżurze przyjęto 7 osób. Zarejestrowano 78 osób:  
45 uzależnionych i 33 współuzależnionych.   
Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny dla osób uzależnionych i współuzależnionych 
prowadzony przez mgr Halszkę Tereszkowską–Łowińską uruchomiony został od września 
2004 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej mieszczącej się w Mosinie  
przy ul. Śremskiej 14, czynny 1 raz w tygodniu po 3 godz. W punkcie udzielano porad  
i konsultacji z zakresu problematyki alkoholowej, zainicjowano proces leczenia u pacjentów 
w pierwszym kontakcie, elementy pracy nad wstępną autodiagnozą przejawów 
współuzależnienia, mikroedukację na temat zachowań nadkontrolnych i nadopiekuńczych 
uruchamianych w relacji z osobą uzależnioną, badano konsekwencje stosowania sztywnych 
schematów zachowań w interakcji z alkoholikiem, pracowano nad rozpoznawaniem 
przejawów destrukcji alkoholowej w różnych obszarach życia poszczególnych pacjentów, 
dostarczano podstawowych informacji na temat zasad trzeźwego życia, rozpoznawania 
przejawów głodu alkoholowego oraz pracowano nad radzeniem sobie z głodem 
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alkoholowym. Ponadto budowano i rozszerzano systemy wsparcia, przeprowadzano 
mikroedukację na temat identyfikacji przejawów przemocy domowej, identyfikowano własne 
potrzeby, uczono się umiejętności dbania o siebie, pracowano nad budowaniem świadomości 
własnej choroby oraz edukowano na temat psychologicznych mechanizmów uzależnienia 
(system iluzji i zaprzeczenia). W Punkcie Terapeutyczno-Konsultacyjnym przeprowadzono 
189 spotkań indywidualnych dla osób współuzależnionych i uzależnionych na różnym etapie 
pracy nad trzeźwością. Spotkania te miały charakter porad, sesji diagnostycznych  
i terapeutycznych. Zarejestrowano 25 osób współuzależnionych i 23 uzależnionych.  
Grupa wsparcia prowadzona przez mgr Halszkę Tereszkowską–Łowińską w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie przy ul. Śremskiej 14 dla osób uzależnionych 
czynna 1 raz w tygodniu po 2 godziny uruchomiona została od września 2004 r. Grupa 
wsparcia dla osób kontynuujących zdrowienie ma na celu diagnozowanie norm i wartości 
naruszanych w okresie picia pacjentów oraz rozpoznawanie własnej hierarchii wartości 
tworzonej w procesie trzeźwienia. Ponadto wprowadzono elementy pracy nad poczuciem 
winy związanej z alkoholową przeszłością, mikroedukację na temat znaczenia poczucia winy 
w życiu człowieka, urealistycznienie krzywd jako elementu pracy nad psychologicznymi 
mechanizmami uzależnienia, rozwiązywanie problemów osobistych na forum grupy  
oraz wprowadzono ćwiczenia zwiększające umiejętności interpersonalne przydatne  
w umacnianiu procesu zdrowienia. Przeprowadzono 44 sesje terapii grupowej przeznaczonej 
dla osób kontynuujących pracę nad trzeźwością. 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mosinie. 
W roku 2006 odbyło się 39 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Mosinie w tym 24 „płatne” i 15 posiedzeń „bezpłatnych”. Wezwano  
na rozmowy motywacyjne 170 osób uzależnionych i współuzależnionych. Przeprowadzono 
90 rozmów motywacyjno-interwencyjnych z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. 
Wpłynęły 31 nowe sprawy, do każdej zebrano informacje z Komisariatu Policji w Mosinie, 
Izby Wytrzeźwień, a w szczególnych przypadkach z Ośrodka Pomocy Społecznej.  
Do biegłego psychologa skierowano 20 osób na badanie w przedmiocie uzależnienia  
od alkoholu oraz 20 osób do biegłego psychiatry, a po uzyskaniu opinii skierowano 13 spraw 
do Sądu Rejonowego o rozpatrzenie sprawy o zobowiązanie do leczenia. W ramach 
powyższych działań prowadzono też korespondencję z Sądem Rejonowym w Śremie, 
Komisariatem Policji w Mosinie, szkołami i Izbą Wytrzeźwień oraz udzielono 4 odpowiedzi 
Prokuraturze Rejonowej w Śremie na przekazane wnioski dotyczące leczenia odwykowego. 
Podczas spotkań omawiano również funkcjonowanie osób zgłaszanych i formy 
oddziaływania na nich, uwzględniając otrzymywane sygnały ze środowiska. W 2006 r. 
przeprowadzono przy współudziale Straży Miejskiej w Mosinie i członków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mosinie 20 kontroli punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych, natomiast Komisariat Policji w Mosinie przeprowadził 89 kontroli 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Kontrolą objęto zasady obrotu napojami 
alkoholowymi oraz przestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono 
łamania przepisów dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych. 
Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mosinie  
a Poradnią Terapii Uzależnień od Alkoholu „WILDA” s. c. w Poznaniu przy  
ul. Czwartaków 17, prowadzona była współpraca w zakresie leczenia odwykowego 
mieszkańców miasta i gminy przez cały rok 2006. Świadczenia dla mieszkańców gminy 
Mosina udzielane były przez Poradnię nieodpłatnie, poza umową z Narodowym Funduszem 
Zdrowia od poniedziałku do piątku. Obejmowały one porady indywidualne dla osób 
uzależnionych i współuzależnionych, terapię indywidualną i grupową w zakresie 
podstawowym i zaawansowanym, diagnozowanie uzależnień i współuzależnień  
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oraz konsultacje psychiatryczne. Poradnia współpracowała z Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mosinie. Przyjmowała pacjentów 
zgłaszających się dobrowolnie oraz zobowiązanych do leczenia odwykowego przez Komisję 
oraz Sąd Rejonowy. Czas trwania jednej porady indywidualnej wynosił godzinę, a sesji 
grupowej – 2 godziny. Z leczenia w Poradni korzystali mieszkańcy Mosiny  
oraz z miejscowości: Krosinko,  Rogalinek, Czapury, Daszewice, Wiórek, Krosno  
oraz Sowinki. Z wizyt indywidualnych i grupowych sesji terapeutycznych korzystało  
32 osoby, w tym 10 członków rodzin. W ciągu całego roku udzielono 101 porad  
indywidualnych. Przeprowadzono 37 sesji grupowych. W terapii grup brały udział 22 osoby. 
 
 
Zadanie II: Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom,  

w których występują problemy alkoholowe.  
 
W ramach pomocy rodzinie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie  
odbywały się spotkania grupy wsparcia dla rodzin z problemem alkoholowym. Spotkania 
grupy odbywały się raz w tygodniu w czwartki po 2 godziny. Odbyło się 46 sesji, w których 
uczestniczyło średnio 8 osób. W ciągu całego roku z sesji grupowych korzystało 19 kobiet. 
Grupa wsparcia miała charakter otwarty, co pozwoliło na korzystanie z pomocy i wejście  
do grupy w każdym momencie. Celem grupy była pomoc w rozwiązywaniu problemów 
wynikających z życia w bliskim kontakcie z alkoholikiem, likwidacja zaburzeń adaptacyjnych 
oraz uczenie obrony przed przemocą. W spotkaniach brały udział matki i żony z Mosiny, 
Krosna, Drużyny, Pecna i Czapur. W zależności od potrzeb niektóre kobiety kierowano  
do odpowiednich instytucji współpracujących w rozwiązywaniu problemów alkoholowych 
takich jak policja, służba zdrowia, sąd rejonowy, prokuratura, GKRPA w Mosinie  
oraz kuratorzy sądowi. Osoby współuzależnione uczestniczące w grupie uzyskują poprawę 
funkcjonowania w rodzinie i środowisku, lepsze radzenie sobie w rozwiązywaniu problemów 
osobistych oraz umiejętność przeciwdziałania przemocy.         
W ramach udzielenia pomocy psychospołecznej prawnej rodzinom, w których 
występują problemy alkoholowe, odbyły się 2 obozy terapeutyczne pod nazwami 
„Maratony”: 
Maraton terapeutyczny dla rodzin z problemem alkoholowym zorganizowany przez 
terapeutę mgr Alinę Jasińską 8-10.09.2006 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kórniku. 
Programem objęto 10 kobiet współuzależnionych pochodzących z rodzin zaburzonych przez 
alkoholizm bliskiej osoby oraz w których panowała przemoc psychiczna i fizyczna, a które 
zgłosiły potrzebę pogłębionej pracy nad sobą. Celem maratonu było udzielenie pomocy 
psychologicznej rodzinom oraz likwidowanie istniejących zaburzeń adaptacyjnych poza 
środowiskiem zagrożenia. Łączny czas pracy terapeutycznej wyniósł 22 godziny. Intensywna 
praca nad specyficznymi problemami dla członków rodzin z problemem  alkoholowym miała 
charakter warsztatowy. Przeprowadzono zajęcia treningowe, psychodramę, treningi 
relaksacyjne oraz wizualizację, włączono elementy treningu umiejętności wychowawczych. 
Ta forma pracy pozwoliła na lepsze poznanie swoich możliwości osobistych, wzmocnienie 
poczucia własnej wartości oraz nabycie nowych umiejętności radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach. Efektem pracy maratonu są zmiany w deficytowych sferach życiowych,  
co prowadzi do zmniejszenia zaburzeń adaptacyjnych  w rodzinie i środowisku.  
Maraton terapeutyczny dla osób uzależnionych i współuzależnionych zorganizowany został 
przez terapeutę mgr Halszkę Tereszkowską-Łowińską  w dniach 17 i 18 czerwca 2006 r.  
w Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie ul. Wodziczki 3. W zajęciach uczestniczyło  
10 osób. Uczestnicy stworzyli własne mapy asertywności, określili obszary problemowe, 
określili kierunek istotnych dla siebie zmian życiowych. Uzyskali wiedzę na temat postaw 



 5

asertywnych, skutecznego odmawiania, obrony własnych praw w kontaktach 
interpersonalnych, wyrażania próśb, konstruktywnego przyjmowania krytyki. Kolejnym 
celem maratonu było dostarczenie możliwości do praktycznego zwiększania umiejętności 
zachowań asertywnych. Uczestnicy ćwiczyli nowo nabyte umiejętności za pomocą technik 
pracy warsztatowej: elementy pracy z ciałem, dramy, scenki, opracowywanie nowych 
strategii funkcjonowania w małych grupach i parach. Pacjenci korygowali swoje zachowania 
na podstawie informacji zwrotnych uzyskiwanych od grupy i prowadzącego. Główne 
problemy do przepracowania, jakie ujawniły się w trakcie pracy grupy to: obrona przed 
zachowaniami agresywnymi i przemocą, rozpoznawanie własnych praw związanych  
z asertywnością, rozpoznanie konsekwencji zachowań uległych, identyfikowanie własnych 
zachowań naruszających granice innych osób, rozpoznawanie relacji symbiotycznych. Cele, 
które realizowali pacjenci poprzez uczestnictwo w maratonie to: pozyskanie wiedzy na temat 
zachowań i postaw asertywnych, zwiększenie umiejętności praktycznych istotnych  
w kontaktach społecznych, umocnienie poczucia wpływu na swoje życie i odpowiedzialności 
za kształtowanie relacji ze światem zewnętrznym.   
Wzorem lat ubiegłych w dniach od 18 do 31 lipca 2006 r. zorganizowano w Kołobrzegu    
letni wypoczynek dla 60 dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem. Kolonia letnia  
z programem terapeutyczno–profilaktycznym zorganizowana została przez Mieczysława 
Skoniecznego właściciela Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „BABEX-2 TOUR”  
w Poznaniu, wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego. Całkowity koszt 
zorganizowanej koloni wyniósł 32.400,00 zł. Oferent wywiązał się ze wszystkich warunków 
umowy, a dzieci wróciły zadowolone i pełne wrażeń. Dzieci korzystające z bezpłatnego 
wypoczynku letniego kwalifikowane były przez szkolnych pedagogów przy współpracy 
pielęgniarek szkolno-środowiskowych oraz dyrektorów szkół. 
W roku 2006 na terenie gminy Mosina funkcjonowało 7 świetlic socjoterapeutycznych  
– w Mosinie, Rogalinku, Pecnej, Daszewicach, Dymaczewie Starym, Rogalinie i Czapurach.   
Świetlica w Mosinie działa od 1 kwietnia 1998 r. Do końca czerwca 2004 r. działała  
w budynku katechetycznym Parafii p. w. Świętego Mikołaja w Mosinie, a od 1 września  
2004 r. siedzibą świetlicy jest Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie przy  
ul. Kościelnej 2. Czynna ona była od 1430 do 1830. Zajęcia prowadzone były do 30 czerwca 
2006 r. przez dwie osoby przy udziale wolontariuszy. Od 1 września świetlicę prowadził 
jeden wychowawca z uwagi na zmniejszenie ilości dzieci uczęszczających do świetlicy.  
W ramach działalności świetlicy prowadzone były różnorodne zajęcia edukacyjne, kulturalne 
oraz wychowawcze. Do placówki uczęszczało średnio od 18 do 24 dzieci. W ramach działań  
kulturalno-rekreacyjnych zorganizowano wycieczkę do: Muzeum Arkadego Fiedlera  
w Puszczykowie, 2 wycieczki do „Multikina”, na pływalnię do Swarzędza. Ponadto 
zorganizowano „Dzień kobiet”, „Dzień matki”, „Dzień chłopaka”, „Halloween”, „Andrzejki” 
i „Wigilię”. W ramach zajęć dzieci brały udział w akcji „Zima” zorganizowanej przez 
Mosiński Ośrodek Kultury w czasie ferii zimowych, w zajęciach plastycznych oraz konkursie 
organizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Puszczykowie. Dzieci 
uczęszczające do świetlicy miały możliwość odrabiania lekcji, rozwijania swoich 
zainteresowań, uczyły się współżycia w grupie oraz tolerancji. 
Świetlica w Rogalinku, działająca od 1 listopada 1998 r., prowadziła zajęcia 5 razy  
w tygodniu przez 3 godziny dziennie. Zajęcia prowadzone były w budynku po byłym SKR 
przez jedną osobę do dnia 30 września 2006 r. Od 1 października 2006 r. świetlica została 
przeniesiona do szkoły z uwagi na remont budynku i brak możliwości odbywania zajęć. 
Zajęcia obejmowały: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, zabawowe i terapeutyczne.  
W ramach działań kulturalno-rekreacyjnych dzieci uczestniczyły w trzech wyjazdach  
do Poznania, do kina, na pływalnię do Swarzędza, do „Dynamixu”. W ramach zajęć 
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świetlicowych dzieci odrabiały lekcje, zorganizowano konkursy tenisa stołowego  
oraz różnego rodzaju gry i zabawy. Średnio w zajęciach uczestniczyło około 12–20 dzieci. 
Świetlica w Pecnej rozpoczęła działalność 1 listopada 2000 r. Zajęcia odbywały się  
w pomieszczeniach budynku szkolnego, oddzielonego od klas lekcyjnych, 5 razy w tygodniu 
po 3 godziny dziennie. Z różnorodnych zajęć korzystało około 25 uczniów szkoły 
podstawowej i gimnazjum. Zajęcia prowadzone były przez 2 osoby podzielone 1 etatem.  
W ramach zaplanowanych działań kulturalnych dzieci uczestniczyły w wycieczkach  
do Poznania, do Torunia i Biskupina. Natomiast w ramach zajęć świetlicowych dzieci 
uzyskiwały pomoc w nauce, rozwijały własne zainteresowania, sprawdzały swoje możliwości 
w konkursach i zawodach, organizowały dyskoteki, przygotowywały imprezy 
okolicznościowe. Ponadto zorganizowano „Walentynki”, „Dzień kobiet”, „Dzień matki”, 
„Wigilię”. 
Świetlica w Daszewicach rozpoczęła działalność 1 czerwca 2002 r. Funkcjonuje na terenie 
szkoły podstawowej. Zajęcia prowadzone są przez jedną osobę codziennie  
od poniedziałku do piątku 3 godziny dziennie. Z różnorodnych zajęć korzystało od 6 do 17 
osób dziennie. W ramach działań kulturalno-rekreacyjnych dzieci pojechały do „Kinepolis”, 
„Multikina” oraz na basen do Swarzędza. Ponadto zorganizowana została impreza z okazji 
„Dnia chłopaka”, „Andrzejki”, a także spotkanie wigilijne. Stałym elementem spotkań było 
wspólne odrabianie lekcji, prowadzenie zajęć w sali komputerowej, pogadanki oraz wspólne 
przygotowywanie posiłków.  
Świetlica w Dymaczewie Starym uruchomiona została od 1 września 2003 r. w budynku 
szkoły podstawowej. Czynna była codziennie od poniedziałku do piątku 3 godziny dziennie. 
Na zajęcia uczęszczało średnio od 13 do 17 dzieci. W ramach działań świetlicy 
zorganizowano wycieczkę do „Dynamixu”, wyjazd do „Multikina” w Poznaniu, do ZOO,  
na Maltę, wyjazd na basen do Śremu. Dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych  
i ceramicznych organizowanych przez Mosiński Ośrodek Kultury. Ponadto zorganizowana 
została impreza „Andrzejkowa” oraz Wigilia. W ramach zajęć świetlicowych dzieci odrabiały 
lekcje, organizowały sposoby spędzenia wolnego czasu oraz uczyły się współżycia w grupie. 
Dzieci uczęszczające do wszystkich świetlic miały zagwarantowaną bezpłatną opiekę 
wychowawczą, pomoc psychologa, posiłek, pomoce dydaktyczne oraz różnego rodzaju formy 
rekreacyjno-kulturalne.  
Świetlica w Rogalinie uruchomiona została 1 września 2005 r. w budynku Gimnazjum  
w Rogalinie. Czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku 3 godziny dziennie.  
Na zajęcia uczęszczało średnio od 17 do 23 dzieci. W ramach działań świetlicy 
zorganizowano wycieczkę do „Kinepolis” oraz na basen do Leszna. Zorganizowano 
konkursy, zabawy, wycieczki po okolicy, a także „Wigilię”. Dzieci korzystają z sali 
gimnastycznej i z sali komputerowej. Oglądają filmy, przygotowują wspólny posiłek 
korzystając z pogadanek dotyczących higieny osobistej, kultury, zachowania i uzależnień. 
Zapewniono również bezpłatną opiekę wychowawczą i psychologiczną, pomoce dydaktyczne 
oraz różnego rodzaju formy rekreacyjno-kulturalne. 
Świetlica w Czapurach uruchomiona została 1 września 2006 r. w budynku Parafii  
p. w. Św. Augustyna w Czapurach przy ul. Poznańskiej 74. Świetlica czynna była codziennie 
od poniedziałku do piątku po 4 godziny dziennie. Na zajęcia uczęszczało średnio od 25 do 35 
dzieci. W ramach zajęć świetlicowych dzieci odrabiały lekcje, organizowały sposoby 
spędzenia wolnego czasu oraz uczyły się współżycia w grupie. Dzieci uczęszczające  
do wszystkich świetlic miały zagwarantowaną bezpłatną opiekę wychowawczą, pomoc 
psychologa, posiłek, pomoce dydaktyczne oraz różnego rodzaju formy  
rekreacyjno-kulturalne. W ramach form rekreacyjno-kulturalnych dzieci były na wycieczce  
w Poznaniu, w ZOO, w stadninie koni oraz na basenie w Swarzędzu. W ramach 
dofinansowania świetlicy zakupiono stoły o wartości: 2 042,28 zł. 
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W roku 2006 przeprowadzono 120 spotkań, podczas których prowadzone były zajęcia 
psychologiczne dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlic socjoterapeutycznych  
w Mosinie, Rogalinku, Pecnej, Daszewicach, Dymaczewie Starym i Rogalinie (18 zajęć  
w świetlicy w Mosinie, 17 zajęć w świetlicy w Rogalinku, 20 zajęć w świetlicy w Pecnej,  
16 zajęć w świetlicy w Daszewicach, 20 zajęć w świetlicy w Dymaczewie Starym, 8 zajęć  
w świetlicy w Czapurach oraz 21 zajęć w świetlicy w Rogalinie) po 2 godziny każde, co daje 
240 godzin. Prowadzone zajęcia z dziećmi obejmowały zajęcia polegające na budowaniu 
własnej wartości, swoich mocnych stron oraz umiejętności rozwiązywania problemów,  
a także pogłębianie wiedzy na temat różnych uzależnień. Zajęcia dostosowane były  
do możliwości poznawczych i potrzeb dzieci, wykorzystując technikę „collage-u”, 
psychodramę, scenki teatralne, zabawę w redagowanie gazetki, czy haseł. W zależności  
od potrzeb zajęcia prowadzone były w grupach wiekowych. Poza zajęciami grupowymi 
przeprowadzane były rozmowy z osobami, które same zgłosiły chęć kontaktu 
indywidualnego. W świetlicy w Mosinie i w Rogalinku udzielane były konsultacje 
indywidualne dla rodziców oraz trening umiejętności wychowawczych polegający  
na udzielaniu wsparcia psychicznego i porad wychowawczych.   
        
 
Zadanie III: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej  

i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży. 
 
Program profilaktyczny „Nasze spotkania” został zrealizowany w 2 gimnazjach:  
w Daszewicach i Pecnej. Objęto nimi łącznie 3 klasy drugie prowadząc w każdej klasie  
6 godzin zajęć w okresie listopad – grudzień 2006 r. Zajęcia odbywały się z całą klasą  
(ze względów organizacyjnych) prowadzone przez 2 psychologów. Program miał charakter 
warsztatowo-treningowy i cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży. Pozwolił  
na nabycie umiejętności asertywnego odmawiania, negocjacyjnego postępowania w sytuacji 
konfliktowej, uczył wglądu w siebie i konstruktywnej samooceny oraz odpowiedzialnych 
zachowań sytuacji presji grupy. Nabycie tej wiedzy i umiejętności pomoże młodzieży 
skuteczniej chronić się przed sięganiem po alkohol i inne substancje psychoaktywne.  
Przeprowadzone zostały również zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień „Spójrz inaczej” 
w klasach piątych i szóstych w szkołach podstawowych w: Krosinku, Krośnie, Daszewicach, 
Rogalinku i w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie.  
Łącznie odbyło się 25 godzin zajęć, w których uczestniczyło ok. 480 uczniów.  
W dniach 26 – 27 kwietnia 2006 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  
w Poznaniu przeprowadził szkolenie dla 4 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Mosinie. Program obejmował: podstawy prawne i założenia 
systemu rozwiązywania problemów uzależnień w Polsce, nowelizacja ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zadania gminnej komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych w świetle znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości  
i rozwiązywania problemów alkoholowych, zasady monitorowania i kontroli rynku napojów 
alkoholowych w kontekście sprzedaży nieletnim, budowanie lokalnych koalicji 
trzeźwościowych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, psychologiczne  
i społeczne mechanizmy uzależnienia od alkoholu, założenia procesu leczenia osób 
uzależnionych i pomocy psychologicznej członkom ich rodzin, zobowiązania sądowe  
do leczenia odwykowego, elementy treningu komunikacji interpersonalnej oraz elementy 
treningu asertywności, metody prowadzenia rozmów motywujących do podjęcia leczenia, 
portret psychologiczny ofiary i sprawcy przemocy, cykle przemocy, działania wspierające 
wdrażanie procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie „Niebieskie Karty” w policji. 
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Wielkopolska Fundacja „ETOH” w Poznaniu zorganizowała również dla członków 
„gminnych komisji” szkolenie na temat: „Lokalna strategia rozwiązywania problemów 
narkomanii”. 
Ponadto przeprowadzono szkolenia rodziców dzieci uczęszczających do świetlic na terenie 
gminy na temat funkcjonowania dzieci z rodzin alkoholowych i pomocy takim dzieciom  
oraz rozwijania umiejętności wychowawczych i wspierania w rozwiązywaniu trudnych 
problemów. 
Wzorem lat ubiegłych dzieci i młodzież ze wszystkich szkół na terenie gminy wzięły udział  
w Kampanii Społecznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” organizowanej przez Stowarzyszenie 
Producentów i Dziennikarzy Radiowych przy współudziale Fundacji „Trzeźwy umysł”.  
W ramach uczestnictwa uczniowie otrzymali materiały edukacyjne i konkursowe potrzebne 
do przystąpienia do tej akcji. Dała ona możliwość uczestnictwa nie tylko dzieciom  
i młodzieży, ale także nauczycielom, rodzicom, sprzedawcom alkoholu i jednocześnie  
w mediach promowano Gminę Mosina. Rola mediów i w profilaktyce ma ogromne znaczenie, 
ponieważ aktywne przeciwdziałanie jest jedyną drogą do realnego zapobiegania patologiom 
wśród młodzieży. W roku 2006 za udział w powyższej kampanii, kilkoro dzieci z Gminy 
Mosina otrzymało nagrody i wyróżnienia. 
Ponadto dla uczniów klas gimnazjalnych Gminy Mosina zorganizowano trzy spektakle  
pod tytułem „Wyrok niewierności” przeprowadzone przez Centrum Oświaty Kultury  
i Rozwoju „Odyseusz” z Pałęża w województwie małopolskim. Tematem przedstawienia 
było zagrożenie uzależnieniem od narkotyków, partnerskie stosunki wśród młodzieży  
oraz wizja sposobu na życie osób uzależnionych, a celem: rozpoznanie mechanizmu 
uzależnienia oraz konsekwencji płynących z nadużywania narkotyków. Spektakl cieszył się 
dużym zainteresowaniem wśród młodzieży i był tematem do omówienia problemu  
na lekcjach wychowawczych. 
 
 
Zadanie IV: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób  

fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych. 

 
Stowarzyszenie Abstynentów „Pomocne Dłonie” otrzymało wsparcie finansowe 
pokrywające koszty transportu na Ogólnopolskie Dni Skupienia w Licheniu dla osób 
uzależnionych i współuzależnionych, dofinansowano programy profilaktyczne dla członków 
stowarzyszenia oraz ich rodzin, sfinansowano szkolenie dla kadry punktu  
informacyjno-konsultacyjnego oraz sfinansowano zakup drobnego sprzętu gospodarstwa 
domowego. Ogólny koszt wsparcia dla Stowarzyszenia Abstynentów „Pomocne Dłonie” 
wyniósł 2 413,28 zł. 

 
W ramach współpracy z Komisariatem Policji w Mosinie, wspierającym zadania Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mosinie, sfinansowano zakup 
narkotestów za ogólną kwotę: 1430,00 zł. Ponadto policjanci Komisariatu Policji w Mosinie, 
przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mosinie, 
przeprowadzili następujące działania: 
-  przeprowadzili 86 kontroli punktów sprzedaży alkoholu;  
- nałożyli 160 mandatów związanych z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

na łączną kwotę 12 240,00 zł; 
- w 69 przypadkach stwierdzili wykroczenia w związku z ustawą o wychowaniu  

w  trzeźwości i zastosowano środki pozakarne (pouczenia);  
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- ujawniono 90 przypadków dokonania przestępstw związanych z problemem alkoholowym,  
w tym: 

 - 89 przypadków dotyczyło kierowania pojazdami w stanie nietrzeźwym, 
 - 1 przypadek to rozpijanie nieletniego przez osobę dorosłą, 
- 3 przypadki kierowania pojazdami w stanie po spożyciu alkoholu, gdzie wnioski zostały 

skierowane do Sądu Rejonowego w Śremie za popełnione wykroczenia. 
Ponadto: 
- przeprowadzono 1060 interwencji, w tym: 
   254 w miejscach publicznych, 
   264 domowych, 
   542 w innych miejscach. 

 
 
 

Rozliczenie finansowe  
„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

na rok 2006” 
 
                                                                 Plan                                         Wykonanie 
                                                       
1. Dochody                                              280.000,00                               297.278,56 
 
2. Wydatki                                              280.000,00                               250.537,45 
 

Rozliczenie wydatków 
  
§ 4110                      6.799,56 
  
- składki ZUS                                                                                                6.799,56 
 
§ 4120                                                                                                               673,38 
 
- składki na fundusz płacy                                                                                  673,38 
 
§ 4170  umowy-zlecenia                                     126.046,46 
 
- opinie biegłego psychiatry            980,00 
- opinia biegłego psychologa                  980,00 
- zajęcia psychologiczne w świetlicach                10.080,00 
- prowadzenie 2 Punktów Konsultacyjnych i Grup Wsparcia             18.280,00 
- wychowawczynie świetlic,                  63.121,76 
- członkowie GKRPA,                              27.088,60 
- dofinansowanie działań terapeutycznych                                                     3.000,00 
   dla mieszkańców Gminy Mosina korzystających z pomocy 
   w Poradni Terapii Uzależnień ”WILDA”                                                    
- inne umowy-zlecenia (wykłady, warsztaty terapeutyczne)               2.516,10 
    
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                  36.036,82 
 
- zakup artykułów spożywczych                                                                   14.910,81 
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- zakup materiałów biurowych                                                                        5.854,76 
- zakup opału, wody, wywóz nieczystości                                                      7.709,07 
- współpraca z Komisariatem Policji: zakup narkotestów      1.430,00 
- zakup stołów dla świetlicy w Czapurach         2.042,28  
- zakup innych artykułów (bilety do kina, bilety do cyrku,                 4.089,90 
  środki czystości, bilety wstępu na basen, na kręgielnię z 7 świetlic itp.)                                                            
                                            
§ 4260                                                                                        2.409,68 
 
- zakup wody                                                                                                   2.409,68 
                     
§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                76.715,55 
 
- koszty utrzymania świetlic                                                                     19.000,00                
- kolonie letnie                                                                                              32.400,00 
- przeprowadzenie działań terapeutycznych dla rodzin i osób     4.791,45 
   uzależnionych w formie dwóch dwudniowych maratonów                                       
- programy profilaktyczne                                                                            11.183,95 
- szkolenia                                                                                                       1.350,00 
- usługi różne i drobne prace (naprawy, prace gospodarskie,             7.990,15 
   wywóz nieczystości, usługi transportowe itp.)                                                                                                   
 
§ 4410                                                                                                             1.124,00 
 
- delegacje                                                                                                       1.124,00 
 
§ 4430                                                                                                                732,00 
 
- opłaty i składki ubezpieczeniowe                                                                    732,00 
 
Z założonej kwoty 280.000,00 zł nie wykorzystano 29.462,55 zł. 
Z zaplanowanych środków w roku 2006 miało wpłynąć 280.000,00 zł, a wpłynęło             
297.278,56 zł, tj. o 17.278,56 zł więcej aniżeli zaplanowano: 
W związku z powyższym niewykorzystano 46.741,45 zł, które przechodzą na rok 2007 
 
Oszczędności: 
 - maratony     - ok.    1.000,00 
- wynagrodzenie członków GKRPA  - ok.    2.000,00 
- wynagrodzenie wychowawców świetlic - ok.  12.878,00 
- wynagrodzenia biegłych    - ok.    1.200,00 
- wynagrodzenie terapeuty   - ok.    1.200,00 
- wynagrodzenie terapeutów   - ok.    2.500,00 
- środki przeznaczone na działania   - ok.    3.000,00 
   kulturalno-rekreacyjne 
- artykuły biurowe     - ok.    1.000,00 
- inne (opłaty sądowe, opłaty pocztowe,  - ok.    4.684,55 
   ubezpieczenia) 
      ---------------------- 
   Razem:                                29.462,55 
 


