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SPRAWOZDANIE
z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2016”
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487, z późn.zm.),
zadania własne gmin w w/w zakresie realizowane są w ramach gminnych programów
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalanych corocznie przez rady
gmin.
Koordynatorem realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2016, przyjętego
uchwałą nr XII/114/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku jest
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim.
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 r.
zaplanowano na kwotę 300 000,00 zł, natomiast uzyskano dochody w kwocie 315 312,19 zł.
Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016
r. przeznaczono pierwotnie w planie kwotę 288 174,00 zł, którą zwiększono o kwotę
20.084,00 zł stanowiącą sumę niewykorzystanych środków z planu wydatków programu na
rok 2015 i nadwyżkę wykonania planu dochodów z wpływów z opłat za zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 roku. Ponadto uchwałą nr XVII/163/16 Rady
Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2016 r. przeniesiono kwotę 2 403,00 zł na
realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2016, w związku z nadwyżką środków jaka powstała
w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na
rok 2016 w wyniku przeprowadzeniem procedury zamówień publicznych. W związku
z powyższym plan wydatków wyniósł łącznie 310 661,00 zł. Natomiast wydatkowano kwotę
279 424,05 zł.
Niewykorzystane środki planu wydatków w wysokości 31 236,95 zł oraz środki, które
stanowią różnicę między planem a uzyskanymi dochodami w wysokości 15 312,19 zł,
przechodzą na rok 2017.
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Treść gminnego programu obejmowała: profilaktykę, leczenie, reintegrację społeczną,
wszechstronną pomoc rodzinom z problemem alkoholowym, edukację społeczną, działania na
rzecz poprawy bezpieczeństwa i przestrzegania prawa.
I. Prowadzenie Punktu Światełko świadczącego specjalistyczną pomoc w związku
z uzależnieniami i przemocą w rodzinie, w szczególności dla krzywdzonych dzieci
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
Wykonanie: 39 139,43zł obejmuje wydatki związane z realizacją zadań związanych
z funkcjonowaniem Punktu Światełko.
Punkt „Światełko” mieści się w Szkole Podstawowej Nr 4. Obszarem jego działania jest
miasto i gmina Solec Kujawski. Punkt pracuje przez cały rok , we wszystkie dni robocze od
poniedziałku do piątku , w godz. 15.15- 17.15, natomiast we wtorki odbywają się konsultacje
dla rodziców /opiekunów z pedagogiem w godz. 16.30-18.30. Punkt świadczy specjalistyczną
pomoc w związku z uzależnieniami i przemocą w rodzinie, w szczególności dla
krzywdzonych dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych poprzez:
Łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie
Przygotowywanie dzieci i młodzieży do samodzielnego życia
Kształtowanie właściwych postaw społecznych
Eliminowanie zaburzeń zachowania
Objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi
i profilaktycznymi
Stwarzanie szansy do pokonywania niekorzystnych uwarunkowań w domu rodzinnym
Punkt realizuje następujące zadania:
Pomoc pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapeutyczną dla dzieci z rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których występuje alkoholizm i przemoc
w rodzinie
Kształtuje umiejętności właściwego organizowania czasu wolnego poprzez:
kształtowanie

nawyków

kultury

codziennego,

organizowanie

życia

zajęć

codziennego,

sportowych,

organizowanie

plastycznych,

życia

wycieczek

edukacyjnych itp.
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Udziela wsparcia rodzicom i opiekunom dzieci objętych pomocą poprzez
indywidualne konsultacje dotyczące trudności osobistych oraz w relacjach z dziećmi:
indywidualne lub grupowe spotkania psychoedukacyjne skierowane do dzieci w celu
podniesienia ich umiejętności psychospołecznych oraz rodziców w celu podniesienia
ich umiejętności psychospołecznych oraz rodziców w celu podnoszenia ich
kompetencji opiekuńczo-wychowawczych,
Dociera do źródeł kryzysu w rodzinie , łagodzi go lub likwiduje,
Udziela wsparcia psychicznego, pedagogicznego dzieciom z rodzin dotkniętych
alkoholizmem, przemocą, narkomanią,
Zapewnia pomoc rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze,
zagrożonym demoralizacją , przestępczością , uzależnieniami i innymi patologiami,
Współpracuje za pośrednictwem pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej
zatrudnionego w rejonie opiekuńczym dziecka, ze szkołą , kuratorami rodzinnymi,
asystentami

rodziny

i

innymi

instytucjami

w

rozwiązywaniu

problemów

wychowawczych.
W ramach działalności Punktu „ Światełko ‘’ dzieci biorą udział w licznych wyjazdach
integracyjnych.
W 2016 roku zorganizowano dzieciom:
2 wyjazdy do kina w Bydgoszczy, połączone z posiłkiem w restauracji;
„Spotkanie Wielkanocne‘’ oraz „Spotkanie Wigilijne‘’;
Dzieci brały udział w Festynie Rodzinnym „ Wspólnie Przeciw Uzależnieniom”
W lipcu uczestniczyły w półkoloniach organizowanych przez TKOPD, podczas
których między innymi odbyło się spotkanie z pracownikami Ochotniczej Straży
Pożarnej i Nadleśnictwa, oraz wzięły udział w integracyjnych wyjazdach do
Biskupina, oraz Myślęcinka;
Uczestniczyły w Rejsie Statkiem po Wiśle w Toruniu, który zakończył się
poczęstunkiem w restauracji i spacerem po starówce Torunia;
Uczestniczyły w wycieczce do Gdyni do Centrum Nauki „ Eksperyment ‘’ ;
Brały udział w zabawie dla dzieci i młodzieży o charakterze działań terapeutycznych.
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II. Działalność Punktów Konsultacyjnych:
Wykonanie: 73 388,41zł obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Punktów
Konsultacyjnych.
1. Punkt Konsultacyjny dla Osób z Problemem Alkoholowym;
Podstawowym celem działania Punktu jest udzielanie klientom rzetelnych fachowych
informacji na temat choroby alkoholowej oraz informacji o możliwościach i formach terapii,
w tym także motywowanie do podjęcia leczenia. Zatrudniony był w nim instruktor terapii
uzależnień.
Punkt czynny był dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, w roku 2016:
do punktu zgłosiło się 50 osób w tym 18 kobiet i 32 mężczyzn,
46 osób zgłosiło się z problemem alkoholowym własnym, 4 osoby z problemem
alkoholowym bliskiej osoby, 8 osób zgłosiło się z potrzebą uzyskania wsparcia
terapeutycznego po odbyciu terapii w ośrodku stacjonarnym.
Ogółem w roku 2016 udzielono 181 porad konsultacyjnych.
Poza tym z porad psychiatry ( 136 porad ), który zatrudniony jest w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przyjmował
4 godziny miesięcznie skorzystały 64 osoby w tym 42 kobiety i 22 mężczyzn.
2. Punkt Konsultacyjny dla Osób Współuzależnionych;
Celem działalności Punktu jest udzielanie wsparcia i pomocy terapeutycznej osobom żyjącym
z osobami uzależnionymi od alkoholu.
Liczba konsultacji i porad – 23,
Liczba osób, które skorzystały z konsultacji i porad – 10 w tym: 1 mężczyzna
i 9 kobiet.
W czasie konsultacji poruszano tematy:
Choroba alkoholowa, jej objawy, mechanizmy uzależnienia;
Leczenie osób uzależnionych od alkoholu;
Cechy współuzależnienia;
Psychologiczne skutki współuzależnienia;
Przemoc w rodzinie alkoholowej;
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Rozpoznawanie uczuć;
Motywowanie osoby współuzależnionej do zmiany dysfunkcjonalnych schematów
zachowania.
3. Punkt Konsultacyjny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Celem działalności Punktu jest:
Udzielanie niezbędnej wiedzy i informacji na temat przemocy;
Udzielanie porad prawnych oraz pomocy w formułowaniu pism urzędowych ofiarom
przemocy;
Pomoc psychologiczna ofiarom przemocy;
Udzielanie osobie/rodzinie, wobec której stosowana jest przemoc informacji oraz
adresów instytucji świadczących specjalistyczną pomoc: prawną, psychologiczną,
medyczną, socjalną lub finansową itp., a przede wszystkim informacji o formach
udzielanej pomocy dzieciom przez pracownika socjalnego.
W Punkcie dyżury pełnili:
Psycholog - dwa razy w tygodniu po 2 godziny w godzinach popołudniowych;
Pracownik socjalny – raz w tygodniu po 2 godziny w godzinach popołudniowych;
Kurator zawodowy – raz w tygodniu po 3 godziny w godzinach popołudniowych.
W 2016 roku w Punkcie Konsultacyjnym udzielono ogółem 245 porad i konsultacji,
w tym:
Psycholog-144
Kurator – 58
Pracownik socjalny - 43
W 2016 roku z porad i wsparcia skorzystały ogółem 132 osoby, w tym:
z wsparcia psychologa skorzystało 64 osoby ;
z porad kuratora 37 osób;
z pomocy pracownika socjalnego 31 osób.
W ramach pracy Punktu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
specjaliści zatrudnieni w Punkcie raz w miesiącu wyjeżdżali w środowiska w znaczącym

5

stopniu zagrożone lub dotknięte różnorodnymi dysfunkcjami. W okresie sprawozdawczym
odbyło się 16 wyjazdów w ramach „Popołudniowych wyjazdów w środowisko” w godzinach
popołudniowych i wieczornych, do 95 środowisk w szczególny sposób zagrożonych lub
dotkniętych wykluczeniem społecznym i różnorodnymi dysfunkcjami.
III. Podnoszenie kwalifikacji członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych poprzez udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach oraz związane
z tym koszty udziału i dojazdu.
Wykonanie: 8525,00zł obejmuje wydatki związane z udziałem w szkoleniach członków
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W miarę potrzeb i możliwości finansowych szkolone są osoby, które bezpośrednio
pracują z osobami uzależnionymi od alkoholu i członkami ich rodzin. Konieczność
uczestniczenia w różnych szkoleniach i konferencjach wynika z tworzenia coraz to nowych
zadań, które gminy mają obowiązek realizować zgodnie z obowiązującym prawem.
W 2016 roku łącznie w 4 szkoleniach brało udział 8 członków Komisji w zakresie:
„Wszystko o zezwoleniach na sprzedaż alkoholu. Wydawanie i cofanie zezwoleń na
sprzedaż. Praktyka stosowania, zmiany – nowy stan prawny” - 3 osoby;
„Szkolenie dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
z zakresu kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych” – 8 osób;
„Dialog motywujący narzędzie pracy członków Gminnych Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych” - 2 osoby;
„Przegląd najważniejszych zadań Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Zespołów Interdyscyplinarnych” - 7 osób ;
Szkolenia odbywają się zgodnie z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
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IV. Szkolenia dla różnych grup zawodowych, mających w swojej pracy kontakt
z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu- szkolenia dla sprzedawców.
Szkolenia dla sprzedawców.
Wykonanie : 1100,00zł obejmuje wydatki poniesione na szkolenie dla sprzedawców
i personelu punktów sprzedaży alkoholu.
W dniu 14.09.2016 r. odbyło się szkolenie dla właścicieli oraz personelu punktów sprzedaży
alkoholu. Wzięło w nim udział 7 przedstawicieli punktów. Szkolenie zostało przeprowadzone
przez Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa z Krakowa. Podczas szkolenia
poruszano między innymi tematykę dotyczącą uświadomienia konsekwencji wynikających
z nieodpowiedzialnej sprzedaży alkoholu oraz wyrobów tytoniowych, prezentację systemu
kontroli punktów sprzedaży, oraz praktyczne umiejętności w pracy sprzedawcy.
V. Realizacja zadań ustawowych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w tym diety wg zasad określonych w Gminnym Programie a także
materiały, opłaty pocztowe, itp.
Wykonanie: 90 013,40zł obejmuje wydatki związane z realizację zadań związanych
z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest

powołana

zarządzeniem przez Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski. W skład GKRPA wchodzi
8 członków – przedstawicieli grup społecznych rekomendowanych przez PARPA.
Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego,
opiniowanie

wydawania

zezwoleń

na

sprzedaż

lub

podawanie

napojów

alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady
Miejskiej w Solcu Kujawskim , o których mowa w itp. 12 ust 1 i 2 ustawy (limit
i lokalizacja punktów , w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe)
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kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub
podawanie napojów alkoholowych
W 2016 roku odbyły się 22 posiedzenia Komisji. Wpłynęło 49 wniosków o wszczęcie
procedury o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się
leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
Ponadto:
skierowano do Sądu Rejonowego 31 wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie
obowiązku podjęcia leczenia odwykowego;
komisja zaopiniowała 15 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż lub podawanie
napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem
sprzedaży, zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej;
przeprowadzono 105 rozmów interweniująco – motywujących z osobami zgłoszonymi
do GKRPA podczas 72 grup roboczych;
skierowano 11 pism do Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym
w celu wydania opinii czy osoba skierowana przez Komisję korzystała z konsultacji;
8 osób podjęło leczenie odwykowe z czego 8 utrzymują trzeźwość;
6 osób utrzymuje trzeźwość po rozmowach interweniująco- motywujących,
przeprowadzono 8 kontroli placówek handlowych i gastronomicznych prowadzących
sprzedaż napojów alkoholowych.
VI. Zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży w Gimnazjum Publicznym nr 2.
Wykonanie: 3981,82zł obejmuje wydatki związane z prowadzeniem zajęć w Gimnazjum
Publicznym Nr 2.
Zajęcia odbywały się w dwóch grupach w gimnazjum, uczestniczyło w nich 30
uczniów. Celem zajęć była pomoc uczniom w poznaniu samego siebie, wyposażenie ich
w umiejętności psychologiczne – rozumienie siebie, kierowanie sobą i porozumiewanie się
z innymi. Umiejętności te są istotne i mogą poprawić funkcjonowanie młodego człowieka
w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym oraz uchronić przed uzależnieniami.
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VII. Organizacja podwórkowego, objazdowego teatru profilaktycznego.
Wykonanie: 1500,00zł obejmuje wydatki związane z organizacją teatru profilaktycznego.
W ramach przedsięwzięcia Soleckie Centrum Kultury w dniu 03.06.2016 r. w Solcu
Kujawskim zorganizowało i zaprezentowało objazdowy teatr profilaktyczny „Zabawa
z kuglarstwem” skierowany do dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Solec Kujawski.
Przeprowadzono również zajęcia o charakterze profilaktycznym.
VIII. Trzeźwościowy Festyn Rodzinny pn. „Wspólnie przeciw uzależnieniom”.
Wykonanie: 10 667,28zł obejmuje wydatki związane z organizacją Trzeźwościowego Festynu
Rodzinnego mającego charakter profilaktyczny.
Festyn odbył się na osiedlu Toruńskim dnia 14.10.2016 r. Zorganizowany został przez
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Miejsko
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim i Radą Osiedla Toruńskiego.
Głównym celem imprezy było propagowanie trzeźwego stylu życia, profilaktyka uzależnień
od alkoholu i narkotyków oraz ukazanie alternatywnych metod spędzania czasu wolnego.
W trakcie festynu rozstrzygnięty został konkurs plastyczny, ogłoszony wśród dzieci
i młodzieży soleckich szkół na wykonanie prac pt. „Uzależnienia XXI wieku”. Zwycięzcom
w trzech kategoriach wiekowych wręczono nagrody. Podczas festynu dzieci miały
możliwość obejrzenia teatrzyku „Magmowcy”, oraz wzięcia udziału w przygotowanych przez
nich grach i zabawach.

Dla uczestników festynu przygotowano również poczęstunek.

W festynie wzięło udział około 300 osób.
IX. Organizacja przez Soleckie Centrum Kultury w Solcu Kujawskim happeningu –
„Trzeźwe święta = uśmiechnięte święta” dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy
Solec Kujawski.
Wykonanie: 1000,00zł obejmuje organizację happeningu „ Trzeźwe święta – uśmiechnięte
święta”.
Soleckie Centrum Kultury w dniu 05.12.2016 r. zorganizowało happening - „Trzeźwe
święta = uśmiechnięte święta”. W czasie happeningu skierowanego do dzieci i młodzieży
poprowadzone zostały zajęcia o charakterze profilaktycznym. Odbyły się

również

gry

i zabawy o charakterze profilaktycznym.
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X. Finansowanie zadania o nazwie: Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia”Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Wykonanie: 808,85 zł obejmuje wydatki związane z obsługą telefonu Pogotowia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie.
Dofinansowano wydatki związane z obsługą telefonu Pogotowia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie, który czynny był codziennie ( również w soboty i niedziele ) w godz. 17.00 –
21.00. Udzielane były dla mieszkańców miasta i gminy bezpłatnie konsultacje prawne
i psychologiczne.
XI. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji Stowarzyszeniom.
Wykonanie: 24.670,00zł obejmuje wydatki związane z dofinansowaniem zadań związanych
z profilaktyką.
Stowarzyszenie Wspierania Rodzin uzyskało dotację w wys. 8880,00zł, Terenowy
Komitet Ochrony Praw Dziecka 9290,00zł, oraz Stowarzyszenie Rezerwat Kultury
i Serdeczności w wys. 6500,00zł które w swojej działalności statutowej mają działania
związane z profilaktyką.
XII. Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych ( książki, kasety, płyty DVD,
broszury, ulotki, prenumeraty, czasopisma, itp.)
Wykonanie: 826,25zł obejmuje wydatki związane z zakupem materiałów informacyjnoedukacyjnych na potrzeby zdrowia i promocji profilaktyki.
XIII. Teatroterapia jako sposób wyrażania prawidłowych emocji i uczuć dziecka-zajęcia
profilaktyczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
Wykonanie: 3000,00 zł obejmuje wydatki związane z przeprowadzeniem warsztatów
teatralnych.
Celem

głównym

warsztatów

teatralnych

mających

charakter

profilaktyczny

było

stymulowanie aktywności dzieci poprzez wzmacnianie w nim poczucia własnej wartości,
wszechstronny rozwój osobowości dziecka, wyrównywanie dysproporcji rozwojowych,
integracja zespołu, oraz przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
Wzięło w nich udział 20 dzieci z Punktu Światełko świadczącego specjalistyczną pomoc
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w związku z uzależnieniami i przemocą w rodzinie, w szczególności dla krzywdzonych dzieci
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, które pod kierunkiem znanego aktora Dawida
Kartaszewicza wystawiły spektakl, który był efektem przeprowadzonych warsztatów.
XIV. Projekt streetworker w stronę wykluczonym społecznie między innymi
nastolatkom i bezdomnym.
Wykonanie: 15 803,61zł obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem streetworkera –
pedagoga ulicy.
Od 2015 roku nową formą pomocy jest projekt streetworker skierowany w stronę
wykluczonym społecznie między innymi nastolatkom i osobom bezdomnym.
Streetworker ma za zadanie ukazać jak ważne jest zorganizowanie czasu wolnego młodym
ludziom, gdyż nuda jest powodem sięgania po pierwszego papierosa, narkotyki, czy alkohol.
Praca z dziećmi na ulicy ma zmienić ich perspektywę patrzenia na życie, poszerzenia
i zbudowania w umysłach młodych ludzi nowych schematów zachowań, by nabył dodatkowe
umiejętności, które pomogą mu w rozwiązaniu problemów. Streetworker dociera do
młodzieży zagrożonej zarówno uzależnieniem jak i wykluczeniem społecznym. Założeniem
jego pracy jest praca profilaktyczno-wychowawcza, mająca na celu dostarczenie młodzieży
alternatywnych form spędzania czasu wolnego, poprzez wykorzystanie typowej dla wieku
aktywności, tak, aby poprzez bezpośredni, niesformalizowany kontakt z pedagogami ulicy
kształtować inny styl życia niż oferuje im ich środowisko.
XV. Zabawa dla dzieci i młodzieży o charakterze działań terapeutycznych.
Wykonanie: 5,000 zł obejmuje wydatki związane z zorganizowaniem zabawy dla dzieci
i młodzieży mającej charakter działań terapeutycznych.
Dnia 28.12.2016 roku odbyła się

zabawa gwiazdkowa dla 80 dzieci z rodzin objętych

wsparciem asystenta rodziny, wzmożoną pracą socjalną pracownika socjalnego, oraz dzieci
uczęszczających do Punktu „Światełko” . W ramach tej zabawy odbyły się:
- gry i zabawy edukacyjne z zastosowaniem elementów profilaktyki
- gry i zabawy edukacyjne mające charakter zabawowy
- konkursy z nagrodami
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- wspólny poczęstunek.
Opiekę nad dziećmi sprawowało 5 wychowawców- pedagogów i 2 wolontariuszy.
Celem projektu było kształtowanie pożądanych postaw, wartości i zachowań związanych
z tradycją Świąt Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem poprzez organizację zabawy
gwiazdkowej o działaniu profilaktycznym, edukacyjnym i zabawowym.
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