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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWI ĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA 

KONINA W 2012 ROKU 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Konina 
był finansowany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych. Na 
profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w mieście Koninie w 2012 r. 
wydatkowano kwotę: 1 651 359,51 złotych (plan: 1 672 844,10 zł) 

Zadania zrealizowane w ramach Programu: 

Organizacje pozarządowe: 

Dział 851, Rozdz.85154 

L.p. Realizator Zadanie Koszt Termin 
realizacji 

Miejsce 
realizacji 

1. Towarzystwo Inicjatyw 
Obywatelskich 

Prowadzenie świetlicy 
środowiskowej z doŜywianiem 

45 000,00 zł styczeń- grudzień Świetlica 
Środowiskowa 

Starówka ul. PCK 
13 

2. Polskie Towarzystwo 
Walki z Kalectwem 

Prowadzenie świetlicy 
środowiskowej z doŜywianiem 

50 000,00 zł styczeń- grudzień Świetlica 
Środowiskowa 
Pątnów ul. Szeroka 
8 

3. Stowarzyszenie „Teraz 
MłodzieŜ” 

Prowadzenie świetlicy 
środowiskowej z doŜywianiem 

50 000,00 zł styczeń- grudzień Świetlica 
Środowiskowa  
ul. Kanałowa 1 

4. Konińskie 
Stowarzyszenie 
Abstynentów „Szansa” 

Prowadzenie świetlicy 
środowiskowej z doŜywianiem 

36 000,00 zł styczeń- grudzień Świetlica 
Środowiskowa  
ul. Przemysłowa 21 

5. Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 

Prowadzenie świetlicy 
środowiskowej z doŜywianiem 

53 000,00 zł styczeń- grudzień Świetlica 
Środowiskowa 
ul. Kamienna 28  

6. Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 

Prowadzenie świetlicy 
środowiskowej z doŜywianiem 

45 000,00 zł styczeń- grudzień Świetlica 
Środowiskowa  
ul. Powstańców 
Styczniowych 2 

7. Polski Czerwony KrzyŜ Prowadzenie świetlicy 
środowiskowej z doŜywianiem 

43 000,00 zł styczeń- grudzień Świetlica 
Środowiskowa  
ul. 
Staromorzysławska 
1 

8.  Polski Czerwony KrzyŜ Prowadzenie świetlicy 
środowiskowej z doŜywianiem 

43 000,00 zł styczeń- grudzień Świetlica 
Środowiskowa  
ul. Dmowskiego 2 

9. Stowarzyszenie 
Aktywności Lokalnej 
„Młodzi – Aktywni” 

Prowadzenie świetlicy 
środowiskowej z doŜywianiem 

45 000,00 zł styczeń - grudzień Świetlica 
Środowiskowa  
ul. Goździkowa 2 

10. Towarzystwo Inicjatyw 
Obywatelskich 

Realizacja programu 
zapobiegania i przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie  
„Bezpieczeństwo w rodzinie” 
 i „ Dzieciństwo bez przemocy” 
w ramach Niebieskich Kart 

50 000,00 zł styczeń- grudzień Centrum 
Interwencji 
Kryzysowej  
ul. PCK 13 

11. Towarzystwo Inicjatyw Zorganizowanie półkolonii 5 000,00 zł styczeń - luty Świetlica 
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Obywatelskich zimowych z programem 
profilaktycznym z doŜywianiem 
i zajęciami sportowymi dla 
dzieci i młodzieŜy z rodzin 
dysfunkcyjnych 

Socjoterapeutyczna 
nr 4 ul. Turkusowa 
1A 

12. Towarzystwo Inicjatyw 
Obywatelskich 

Zorganizowanie półkolonii 
zimowych z programem 
profilaktycznym z doŜywianiem 
i zajęciami sportowymi dla 
dzieci i młodzieŜy z rodzin 
dysfunkcyjnych 

5 000,00 zł styczeń - luty Świetlica 
Socjoterapeutyczna 
ul. Wyszyńskiego 
35 

13. Stowarzyszenie 
Aktywności Lokalnej 
„Młodzi – Aktywni”  

Zorganizowanie półkolonii 
zimowych z programem 
profilaktycznym z doŜywianiem 
i zajęciami sportowymi dla 
dzieci i młodzieŜy z rodzin 
dysfunkcyjnych 

6 000,00 zł styczeń - luty Szkoła Podstawowa 
nr 9 w Koninie 
ul. Fikusowa 8 

14. Stowarzyszenie 
Aktywności Lokalnej 
„Młodzi – Aktywni 

Zorganizowanie półkolonii 
zimowych z programem 
profilaktycznym z doŜywianiem 
i zajęciami sportowymi dla 
dzieci i młodzieŜy z rodzin 
dysfunkcyjnych 

5 000,00 styczeń - luty Szkoła Podstawowa 
nr11 w Koninie 
ul. ŁęŜyńska 9 

15. Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 

Zorganizowanie półkolonii 
zimowych z programem 
profilaktycznym z doŜywianiem 
i zajęciami sportowymi dla 
dzieci i młodzieŜy z rodzin 
dysfunkcyjnych 

5 000,00 zł styczeń - luty Szkoła Podstawowa 
nr 6 w Koninie 
ul. Kolejowa 

16. Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 

Zorganizowanie półkolonii 
zimowych z programem 
profilaktycznym z doŜywianiem 
i zajęciami sportowymi dla 
dzieci i młodzieŜy z rodzin 
dysfunkcyjnych 

5 000,00 zł styczeń - luty Szkoła Podstawowa 
nr 10 w Koninie 
ul. L. Staffa 5  

17. Polskie Towarzystwo 
Walki z Kalectwem 

Zorganizowanie półkolonii 
zimowych z programem 
profilaktycznym z doŜywianiem 
i zajęciami sportowymi dla 
dzieci i młodzieŜy z rodzin 
dysfunkcyjnych 

4 000,00 zł styczeń - luty Świetlica 
Środowiskowa 
„Pątnów” 
ul. Szeroka 8 

18. Towarzystwo Inicjatyw 
Obywatelskich  

Organizacja półkolonii letnich  
 z programem profilaktycznym, 
z doŜywaniem i zajęciami 
sportowymi dla dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych 

8 000,00 zł lipiec - sierpień Świetlica 
Socjoterapeutyczna 
nr 4 w Koninie 
 ul. Turkusowa 1A 

19. Towarzystwo Inicjatyw 
Obywatelskich 

 Organizacja półkolonii letnich 
 z programem profilaktycznym, 
z doŜywaniem i zajęciami 
sportowymi dla dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych   

8 000,00 zł lipiec - sierpień Świetlica 
Socjoterapeutyczna 
nr 1 w Koninie 
ul. Wyszyńskiego 
35 

20.  Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 

Organizacja półkolonii letnich 
z programem profilaktycznym, 
z doŜywaniem i zajęciami 
sportowymi dla dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych   

8 000,00 zł lipiec - sierpień Szkoła Podstawowa 
nr 6 w Koninie 
ul. Kolejowa 2 

21. Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 

Organizacja półkolonii letnich 
z programem profilaktycznym, 
z doŜywaniem i zajęciami 
sportowymi dla dzieci z rodzin 

8 000,00 zł lipiec - sierpień Szkoła Podstawowa 
nr 10 w Koninie 
ul. L. Staffa 5 
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dysfunkcyjnych   
22. Polskie Towarzystwo 

Walki z Kalectwem 
Organizacja półkolonii letnich 
z programem profilaktycznym, 
z doŜywaniem i zajęciami 
sportowymi dla dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych   

7 000,00 zł lipiec - sierpień Świetlica 
Środowiskowa 
„Pątnów”  
ul. Szeroka 8 
I turnus 

23 Polskie Towarzystwo 
Walki z Kalectwem 

Organizacja półkolonii letnich 
z programem profilaktycznym, 
z doŜywaniem i zajęciami 
sportowymi dla dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych   

7 000,00 zł lipiec - sierpień Świetlica 
Środowiskowa  
ul. Szeroka 8 
II  turnus 

24. Stowarzyszenie 
Aktywności Lokalnej 
„Młodzi Aktywni” 

Organizacja półkolonii letnich 
z programem profilaktycznym, 
z doŜywaniem i zajęciami 
sportowymi dla dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych   

12 200,00 zł lipiec - sierpień Świetlica 
Środowiskowa  
ul. Goździkowa 2 

25. Stowarzyszenie 
Aktywności Lokalnej 
„Młodzi Aktywni” 

Organizacja półkolonii letnich 
z programem profilaktycznym, 
z doŜywaniem i zajęciami 
sportowymi dla dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych   

8 750,00 zł lipiec - sierpień Szkoła Podstawowa 
nr 11 w Koninie 
ul. ŁęŜyńska 9 

26. Bank śywności 
w Koninie 

Pomoc Ŝywnościowa dla rodzin 
dysfunkcyjnych – Obsługa 
Europejskiego Programu 
Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym (PEAD) we 
współpracy z innymi 
organizacjami biorącymi udział 
w realizacji programu – poprzez 
przyjmowanie, magazynowanie, 
dystrybucję i monitoring 
wydawania Ŝywności dla osób 
i rodzin z problemem 
uzaleŜnienia i innymi 
dysfunkcjami 

25 000,00 zł styczeń - grudzień ul. Przemysłowa 
124 D 

27. Stowarzyszenie 
Aktywności Lokalnej 
„Młodzi Aktywni” 

Organizacja imprez 
przedświątecznych połączonych 
z oddziaływaniem 
profilaktycznym dla dzieci 
i młodzieŜy z rodzin 
dysfunkcyjnych 

107 050,00 zł grudzień Placówki wsparcia 
dziennego na 
terenie miasta 
Konin 

28. Towarzystwo Inicjatyw 
Obywatelskich 

Olimpiada wiedzy na temat 
uzaleŜnień 

6 000,00 zł kwiecień Zespół Szkół im. 
M. Kopernika 

28. Stowarzyszenie 
Integracji Społecznej 
„Razem:” 

Realizacja programu „Szkolna 
Interwencja Profilaktyczna” 

10 000,00 zł wrzesień - 
grudzień 

Szkoły 
Ponadgimnazjalne 
na terenie miasta 

SUMA: 710 000,00 zł 
 
Oświata 

1. Specjalny Ośrodek 
Szkolno - 
Wychowawczy 

Realizacja Programu 
profilaktyczno – 
wychowawczego „Czas wolny 
inaczej” 

8 466,20 zł wrzesień - 
grudzień 

OSW ul. Kaliska 19 

2. Miejska Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna w 
Koninie 

Organizacja szkolenia w 
zakresie profilaktyki uzaleŜnień 
dla MłodzieŜowych Liderów 
Zdrowia 

1 500,00 marzec Miejska Poradnia 
Psychologiczno 
– Pedagogiczna  
w Koninie 

3 Miejski Ośrodek 
Doskonalenia 

Dofinansowanie cyklu zajęć 
warsztatowych „Szkoła dla 

 6 800,00 październik - 
grudzień 

Miejski Ośrodek 
Doskonalenia 
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Nauczycieli Rodziców i Wychowawców” Nauczycieli, szkoły 

SUMA: 16 766,20 zł 
 

 Jednostki budŜetowe miasta 

1. Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji 

Prowadzenie zajęć rekreacyjno 
– sportowych z programem 
profilaktycznym dla dzieci i 
młodzieŜy z terenu miasta 
Konina – Osiedlowe Szkółki 
Sportowe  

99 928,48 zł maj - listopad Teren całego miasta 

2. Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie 

Sekcja Poradnictwa Rodzinnego 
i Interwencji Kryzysowej 
MOPR 

296 729,10 zł styczeń- grudzień ul. Staszica 17 

3. Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie 

Klub Integracji Społecznej 103 459,05 zł styczeń- grudzień ul. Sosnowa 16 

4. Izba Wytrzeźwień Program informacyjno – 
edukacyjno - motywujący 

226 300,04 styczeń - grudzień ul. Ametystowa 1 

SUMA: 726 416,67 zł 
 

Urząd Miejski 

1. Urząd Miejski Dotacja celowa na zakupy 
inwestycyjne dla WSZ w 
Koninie (zakup zestawu do 
ćwiczeń siłowych dla Oddziału 
Leczenia UzaleŜnień) 

 6 000,00 zł  Wojewódzki 
Szpital Zespolony 
w Koninie 

2. Urząd Miejski, 
Komenda Miejska 
Policji 

- Współorganizacja wykładu nt. 
„Przemoc wobec dzieci” 
- Dofinansowanie do zakupu 
nagród w konkursie „Policjant 
ruchu drogowego ”Poradnik 
„Bezpieczne wakacje – Lato 
2012” 

5 085,42 zł styczeń - grudzień Szkoły Podstawowe 
na terenie Konina 

3. Urząd Miejski Zakup art. papierniczych do 
realizacji programów 
profilaktycznych, zakup 
drobnych art. spoŜywczych  
i papierniczych oraz materiałów 
edukacyjnych dla potrzeb 
Komisji RPA, zakup materiałów 
i wyposaŜenia w celu 
odnowienia Świetlicy 
Socjoterapeutycznej, zakup 
koszulek dla uczestników 
Wakacyjnej Akademii 
Piłkarskiej i Osiedlowych 
Szkółek Sportowych, 
Współorganizacja Dnia 
Wolontariusza – zakup nagród  

3 950,10 zł styczeń - grudzień teren całego miasta, 
Warszawa 

4. Urząd Miejski Dofinansowanie uczestnictwa 
50 osób z ruchów 
samopomocowych  
w Jasnogórskich Spotkaniach 
Trzeźwościowych, udział w 
Ogólnopolskiej Konferencji 

1 650,00 zł czerwiec Częstochowa 
Lublin 
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Szkoleniowej dla Liderów 
Stowarzyszeń Abstynenckich w 
Lublinie 

5. Urząd Miejski Wynagrodzenia dla członków 
Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

34 860,50 zł styczeń - grudzień Urząd Miejski 

6. Urząd Miejski Szkolenie kadr (osób 
działających w obszarze terapii 
oraz profilaktyki uzaleŜnień 
i przemocy) 

3 000,00 zł styczeń - grudzień Urząd Miejski 

7. Urząd Miejski  Organizacja szkolenia dla 
członków Komisji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz 
sprzedawców napojów 
alkoholowych 

2 960,00 zł listopad Urząd Miejski 

8. Urząd Miejski, 
placówki wsparcia 
dziennego 

Współorganizacja festynów 
 i imprez integracyjnych oraz  
imprezy podsumowującej 
projekt „Szkoła bez przemocy” 

14 847,91 zł maj - czerwiec Park Chopina, Plac 
przed Konińskim 
Domem Kultury, 
Szkoła Podstawowa 
nr 9 w Koninie, 
Stadion  

9 Urząd Miejski  Dofinansowanie i sfinansowanie 
wyjazdowych form 
wypoczynku letniego dla dzieci 
z rodzin dysfunkcyjnych – 
kolonie, wycieczki 

23 122,03 zł lipiec – sierpień  Ustka, Pobierowo, 
Gniezno i inne 

10. Urząd Miejski  Organizacja wypoczynku 
letniego dla 38 dzieci  
i młodzieŜy z rodzin 
dysfunkcyjnych nad Morzem 
Czarnym w Bułgarii 

56 274,00 zł lipiec Bułgaria 

11. Urząd Miejski 
MłodzieŜowy Dom 
Kultury Parafia św. 
Wojciecha w Koninie 

Współorganizacja konferencji 
dla osób uzaleŜnionych 
i borykających się z problemami 
uzaleŜnień 

17 400,00 zł styczeń - grudzień Parafia  
św. Wojciecha 
w Koninie 

12. Urząd Miejski Dofinansowanie organizacji 
spływu kajakowego dla 
członków i rodzin 
Stowarzyszenia Abstynentów 
„Szansa” (impreza integracyjna) 

1 800,00 zł sierpień  Konin - Sławsk 

13. Urząd Miejski Dofinansowanie audycji 
radiowej „10 minut” dot. 
profilaktyki i rozwiązywania 
problemów uzaleŜnień. 

13 530,00zł luty - grudzień Radio Konin 

14.  Urząd Miejski 
Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 

Współorganizacja udziału dzieci 
i młodzieŜy z miasta Konina 
w Sejmiku dziecięco – 
MłodzieŜowym w Warszawie 

1 483,17 zł czerwiec Warszawa 

15. Urząd Miejski 
Koniński Dom Kultury 

Współorganizacja imprezy   
z programem profilaktycznym 
dla młodzieŜy pt. „Rock  
z Mikołajem” 

1750,00 zł grudzień Koniński Dom 
Kultury 

16. Urząd Miejski Opłacono badanie „Diagnoza 
Lokalnych ZagroŜeń 
Społecznych”  

3 000,00 zł wrzesień - 
grudzień  

Urząd Miejski  
w Koninie Centrum 
Rozwiązywania 
Problemów 
Społecznych 

17. Urząd Miejski Współorganizacja działań 
profilaktycznych w ramach 

5 200,00 zł kwiecień  
listopad 

Placówki na terenie 
miasta Konina 
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akcji „ Zdrowie to podstawa” 
18. Urząd Miejski Zakup literatury na temat 

profilaktyki uzaleŜnień dla 
Miejskiej Biblioteki Publicznej  

1 583,51 zł marzec - grudzień Miejska Biblioteka 
Publizna 

19. Urząd Miejski  Opłaty sądowe od wniosków o 
zobowiązanie do leczenia 
odwykowego 

680,00 styczeń - grudzień teren miasta Konina 

SUMA: 198 176,64 zł 
 

Zgodnie z zarządzeniem nr 331/IV/2005 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29.06.2005 r. 
realizację Programu koordynuje Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego  
w Koninie. Uchwałą nr 254 Rady Miasta Konina z dnia 30 listopada 2011 r. jako główne cele 
programu przyjęto: 

1. Promocję zdrowego, wolnego od środków uzaleŜniających stylu Ŝycia. 
2. Zmniejszenie rozmiaru aktualnie istniejących problemów alkoholowych. 
3. Zapobieganie powstawaniu nowych, niekorzystnych problemów społecznych 

wynikających z uŜywania środków uzaleŜniających, zwłaszcza przez dzieci  
i młodzieŜ. 

4. Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z juŜ występującymi 
problemami. 

Wymienione cele realizowane były poprzez: 

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 
w szczególności dla dzieci i młodzieŜy , w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych, a takŜe działań na rzecz doŜywiania dzieci uczestniczących 
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych. 
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzaleŜnionych od alkoholu. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŜącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

4. Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów ustawy o rynku alkoholowym. 
5. Wspieranie integracji społecznej osób uzaleŜnionych od alkoholu i ich rodzin. 

Zadania realizowane w 2012 r. na terenie miasta Konina były zgodne z przyjętymi 
priorytetami programowymi. ZałoŜone cele osiągnięto poprzez realizację następujących 
zadań: 

1. Od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczy realizowany był program profilaktyczno – wychowawczy pod nazwą „ 
Czas wolny inaczej”. Beneficjentami programu byli uczniowie Ośrodka. W programie 
wzięło udział 60 osób w przedziale wiekowym od 8 do 23 roku Ŝycia. Były to osoby 
niepełnosprawne intelektualnie w róŜnym stopniu, wywodzące się najczęściej  
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z trudnych wychowawczo środowisk zagroŜonych uzaleŜnieniami, niewydolnością 
wychowawczą, naznaczonych wykluczeniem społecznym. Ze szczególną dbałością 
dobrano zadania do realizacji uwzględniając indywidualne moŜliwości uczestników, 
ich stopień rozwoju i zainteresowania. Realizując załoŜenia programowe szczególny 
nacisk połoŜono na rozwój artystyczny i uwraŜliwianie wychowanków, co miało duŜy 
wpływ na eliminowanie agresji, rozluźnienie napięć, wyciszenie, zwrócenie uwagi na 
szeroki wachlarz moŜliwości spędzania wolnego czasu. Przez realizację elementów 
programu profilaktycznego kształtowano w uczestnikach zajęć umiejętność 
rozwiązywania konfliktów rówieśniczych, wyrównywania poziomu emocji, radzenia 
sobie ze stresem. Kształtowano równieŜ umiejętność zachowań asertywnych, 
dokonywania trudnych wyborów, budowania twórczych postaw, odkrywania 
własnych talentów. Realizując projekt wdraŜano nowe i ciekawe formy pracy  
z młodzieŜą. Były to zajęcia taneczne, zabawy i gry integracyjne, ćwiczenia z zakresu 
sztuk walki, piesze wędrówki, zabawy teatralne, zajęcia na basenie, kręgielni i inne. 
Wychowankowie Ośrodka Szkolno – Wychowawczego brali udział  
w organizowanych warsztatach w zakresie profilaktyki uzaleŜnień  
w ramach których nauczyli się postaw asertywnych, posiedli wiedzę na temat 
konsekwencji zaŜywania środków psychoaktywnych oraz gdzie szukać pomocy  
w razie uzaleŜnienia się od tych środków. Realizatorzy programu przygotowali dla 
nich zajęcia integracyjne, wycieczki itp. Realizacja programu została dofinansowana 
kwotą 8 466,20 zł. 

2. Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Razem” zrealizowało program „Szkolna 
Interwencja Profilaktyczna” Projekt kładł nacisk na zwiększenie umiejętności 
profilaktycznych nauczycieli i przygotowanie ich do podejmowania działań  
o charakterze interwencyjnym przy udziale rodziców, wobec uczniów sięgających po 
substancje psychoaktywne. W ramach realizacji zadań projektowych  
10 pedagogów szkolnych i nauczycieli z 5 konińskich  szkół ponadgimnazjalnych 
ukończyło specjalistyczne szkolenie dla realizatorów Metody „Szkolnej Interwencji 
Profilaktycznej” w wymiarze 26 godzin. Po ukończonym szkoleniu realizatorzy 
Metody „Szkolnej Interwencji Profilaktycznej” przeprowadzili 65 godzin zajęć 
profilaktycznych z uczniami szkół ponadgimnazjalnych. W zajęciach udział wzięło 
576 uczniów. W ramach projektu odbyło się 10 godzin spotkań rodziców uczniów 
konińskich szkół ponadgimnazjalnych z terapeutą uzaleŜnień, 
w których udział wzięło około 158 rodziców. Przeprowadzono 5 dwugodzinnych 
szkoleń rad pedagogicznych, łącznie 10 godzin. W szkoleniach udział wzięło 121 
nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z terenu Konina. W ramach projektu 
zapewniono 30 godzin dyŜurów specjalistów udzielających wsparcia rodzicom 
poszukującym pomocy w sytuacji kontaktu dziecka z substancjami psychoaktywnymi. 
Z tej formy pomocy skorzystało 19 rodziców. Trudności pojawiające się w trakcie 
realizacji programu omawiano podczas spotkań superwizyjnych. Realizację tego 
zadania ocenili wysoko pedagodzy szkolni, nauczyciele uczestniczący w projekcie, 
uczniowie i rodzice. Podkreślano wysoką jakość prowadzonych szkoleń, jak i ich 
przydatność w pracy z uczniami. Pedagodzy szkolni i nauczyciele podkreślają 
szczególnie waŜne elementy projektu, które dobrze uzupełniają działania 
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profilaktyczne realizowane przez szkoły, jako szczególnie potrzebne wskazywano 
spotkania rodziców z terapeutą uzaleŜnień, zajęcia warsztatowe dla uczniów, 
szkolenie w zakresie prowadzenia rozmów interwencyjnych z uczniami, którzy mieli 
kontakty z substancjami psychoaktywnymi. Realizacja Programu „Szkolna 
Interwencja Profilaktyczna” wpisuje się w rządowy program wychowania w szkołach 
i placówkach na lata 2008/2013 – „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. 

3. W 2012 r. Miasto Konin współorganizowało imprezę skierowaną do młodzieŜy szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Konina oraz młodzieŜy 
nieobjętej oddziaływaniami szkolnymi pod nazwą „Rock z Mikołajem”. Były to 
koncerty rockowe połączone z prezentacją materiałów audiowizualnych  
prelekcjami podczas których prowadzono akcję informacyjną o konsekwencjach 
zaŜywania substancji psychoaktywnych. Celem imprezy było bezpośrednie dotarcie 
do młodych ludzi i przekazanie im, w formie dla nich najbardziej atrakcyjnej, 
informacji o zagroŜeniach, jakie na nich czyhają po zaŜywaniu środków 
psychoaktywnych. Podczas koncertu Pan Andrzej Piasecki zaprezentował swój 
autorski program, który wzbudził aplauz i uznanie uczestników. 

4. Działania profilaktyczne realizowała, równieŜ Komenda Miejska Policji  
w Koninie. W ramach oddziaływań profilaktycznych zorganizowano w 2012 r.: 
- wykład na temat” Przemoc wobec dzieci”, 
- konkursy z nagrodami o tematyce profilaktyki uzaleŜnień dla dzieci, 
- wydano poradnik „Bezpieczne wakacje. Lato 2012” promujący zdrowy  
i bezpieczny styl Ŝycia  

5. W 2012 r. kontynuowano realizację programów profilaktycznych promujących wśród 
dzieci i młodzieŜy zdrowy styl Ŝycia oraz aktywne formy spędzania wolnego czasu. 
Realizowano to zadanie tak jak w innych latach poprzez „Prowadzenie zajęć 
rekreacyjno – sportowych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieŜy  
z terenu miasta Konina” tzw. Osiedlowe Szkółki Sportowe. Realizatorem zadania był 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 
99 928,48 zł. 
W ramach zajęć Osiedlowych Szkółek Sportowych zrealizowano 135 godzin zajęć 
profilaktycznych, prowadzonych przez pedagoga i psychologa, przynajmniej 3 dni  
w tygodniu średnio przez 5 godzin tygodniowo. Zajęcia prowadzone były metodą  
„pedagogiki zabawy” i „ pedagogiki ulicy”. Bardzo waŜnym elementem zajęć 
profilaktycznych była akcja informacyjna dotycząca skutków oddziaływania środków 
psychoaktywnych na organizm ludzki i dalsze jego funkcjonowanie. 
W ramach oddziaływań pedagogicznych nawiązywano współpracę z Punktem 
Konsultacyjnym MONAR i Szkolnym Ośrodkiem Kariery. Realizacja zadania miała 
na celu nauczenie dzieci i młodzieŜy organizowania swojego czasu wolnego w sposób 
alternatywny do zachowań ryzykownych. Dzieci i młodzieŜ uczestniczące  
w programie uzyskały równieŜ wiedzę na temat zasad asertywnej odmowy, jasnego 
wyraŜania swojego zdania, zastosowania zasady skutecznej komunikacji. Nauczyły się 
w jaki sposób wyraŜać swoje emocje, aby spotkały się z akceptacją społeczną, jak 
unikać zachowań agresywnych. Poznały co to znaczy własna wartość i wartość 
drugiego człowieka. Zajęcia sportowe prowadzili dobrze przygotowani do realizacji 
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zadania : trenerzy, instruktorzy sportu, instruktorzy rekreacji oraz nauczyciele w-f.  
W okresie od 7 maja do 16 listopada 2012 r.  
w zajęciach rekreacyjno – sportowych uczestniczyło regularnie 381 osób, dzieci  
i młodzieŜy w wieku od 7 do 19 lat. 
Osiedlowe Szkółki Sportowe funkcjonowały na osiedlach: Starówka, Wilków, 
Chorzeń, Niesłusz, Zatorze, Osiedle Sikorskiego, III Osiedle, II Osiedle,  
V Osiedle, Osiedle V a Zakole, Gosławice i ŁęŜyn, czyli na całym obszarze miasta, 
przez co stały się łatwo dostępne dla kaŜdego. 
Zajęcia zabezpieczały moŜliwość spędzania czasu wolnego w bezpiecznych 
warunkach pod okiem profesjonalnie przygotowanych trenerów i integrowały dzieci  
i młodzieŜ zamieszkującą poszczególne osiedla. 

6. Na terenie miasta zorganizowano teŜ róŜnego rodzaju imprezy dla dzieci  
i młodzieŜy promujące zdrowy styl Ŝycia, bez uŜywek i przemocy, takie jak: 
- Olimpiada wiedzy na temat uzaleŜnień, w której  udział wzięło 1200 uczniów z 20 
szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Głównym 
organizatorem olimpiady, jak corocznie, było Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, 
współorganizatorzy – szkoły, Miasto Konin. 
- Festyny z okazji Dnia Dziecka w Parku Chopina, w Szkole Podstawowej nr 9 oraz na 
placu przed Konińskim Domem Kultury. Imprezy promowały zdrowy styl Ŝycia, 
integrowały społeczeństwo miasta. Podczas festynów zorganizowano liczne konkursy 
z nagrodami, pokazy, występy artystyczne. Miasto Konin dofinansowało organizację 
tych imprez poprzez zakup nagród, słodyczy i napojów. 

7. W 2012 r. w Koninie funkcjonowało 9 świetlic środowiskowych z doŜywianiem 
prowadzących działalność profilaktyczno – wychowawczą. Placówki te obejmowały 
opieką 270 osób – dzieci i młodzieŜy z rodzin z problemem uzaleŜnienia, przemocy  
i z innych rodzin dysfunkcyjnych. Wychowankowie świetlic mają zapewnioną opiekę 
po zajęciach szkolnych, ciekawie zorganizowany czas wolny, mogą rozwijać swoje 
zainteresowania, korzystać z zabaw i zajęć sportowych. Ponadto placówki te oferują 
dzieciom i młodzieŜy: 
- pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych, 
- stałą, systematyczną współpracę z rodziną dziecka, ze szkołą i innymi instytucjami  
w zaleŜności od potrzeb, 
- realizację programów profilaktycznych, w których poza informacją i edukacją 
szczególny nacisk kładzie się na rozwijanie umiejętności funkcjonowania w róŜnych 
sytuacjach społecznych, komunikację interpersonalną, asertywne radzenie sobie ze 
złością, radzenie sobie ze stresem i róŜne inne umiejętności psychologiczne, 
- pomoc w nauce i w nadrabianiu zaległości programowych, dzieci mają udostępnione 
miejsce do spokojnej nauki i odrabiania prac domowych, z pomocą wychowawców 
mogą rozwijać swoje zdolności intelektualne, talenty, zainteresowania, 
- edukację kulturalną poprzez udział w zajęciach plastycznych i róŜnych innych 
zajęciach twórczych, wyjazdów do muzeów, kin, a takŜe poprzez organizowanie 
uroczystości z okazji Dnia Dziecka, „Mikołajek”, „Andrzejek”, świąt. W 2012 r. 
odbyły się w świetlicach uroczyste kolacje wigilijne z udziałem rodzin dzieci, 
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- zajęcia sportowo – rekreacyjne w tym konkursy sprawnościowe, rozgrywki 
sportowe, wycieczki turystyczno – krajoznawcze, 
- zajęcia komputerowe, które prowadzone poprzez osoby kompetentne uczą 
rozsądnego korzystania z komputera, bez ryzyka uzaleŜnienia, 
- pomoc socjalną: doŜywianie, paczki świąteczne. 
Wychowawcami w świetlicach były osoby posiadające stosowne kwalifikacje 
pedagogiczne oraz mające ukończone szkolenia z zakresu profilaktyki uzaleŜnień. 
Świetlice funkcjonowały na podstawie opracowanych regulaminów. Prowadzono 
wymaganą dokumentację tj.: indywidualne plany pracy z dzieckiem, programy 
realizowanych zajęć profilaktyczno – terapeutycznych, listy uczestników, dzienniki 
zajęć profilaktycznych i terapeutycznych, zgody rodziców na pobyt w placówce, karty 
pobytu. 

8. W czasie ferii zimowych organizacje pozarządowe (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 
Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej 
„Młodzi – Aktywni” Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem), na zlecenie Miasta 
Konin, zorganizowały 7 półkolonii z doŜywianiem, zajęciami sportowymi  
i programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieŜy z rodzin dysfunkcyjnych. 
Skorzystało z nich 294 osób. 

9. W czasie wakacji letnich zorganizowano 8 podobnych półkolonii. Organizatorami 
byli: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, 
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „ Młodzi Aktywni”, Polskie Towarzystwo 
Walki z Kalectwem. Łącznie w wypoczynku tego typu uczestniczyło 322 dzieci  
i młodzieŜy. Latem 2012 r. dzieci z najbardziej zagroŜonych rodzin uczestniczyły  
w wyjazdowych formach wypoczynku (kolonie, obozy w Pobierowie, Ustce oraz 
wycieczkach).Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Środowiskowy Klub 
Abstynenta „ Zwycięstwo” w Poznaniu Troje dzieci z terenu miasta Konina, z rodzin  
z problemem uzaleŜnienia wzięło udział w koloniach letnich „ Poznajmy się  
w Poznaniu” w terminie od 29 lipca 2012 r. do 11 sierpnia 2012 r. 

10. W lipcu 2012 r. Miasto Konin zorganizowało dwutygodniową kolonię nad Morzem 
Czarnym w Bułgarii dla 38 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Kwalifikacji dzieci 
dokonywał Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (często udzielając teŜ zasiłku na zakup 
odzieŜy dla wyjeŜdŜających dzieci). 

11. Udzielono dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na 
zakup zestawu do ćwiczeń siłowych dla Oddziału Leczenia UzaleŜnień. 

12. Udzielono dotację dla Banku śywności, który w 2012 roku przekazał rodzinom 
dysfunkcyjnym z terenu miasta Konina (za pośrednictwem organizacji pomocowych) 
Ŝywność z Programu PEAD, pozyskaną od producentów krajowych, a takŜe ze 
zbiórek Ŝywności. Łącznie przekazano 203 577,71 kg Ŝywności na łączną kwotę 
605 054,34 zł. Z pomocy skorzystały 4784 osoby w róŜnym wieku, dotknięte 
alkoholizmem lub innymi problemami. W grudniu 1 700 dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych otrzymało paczki świąteczne w ramach akcji „Pogotowie św. 
Mikołaja” 

13. Od stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r. nadawana była w lokalnym radio cykliczna 
audycja pt. „10 minut”, która dostarczała informacji z zakresu profilaktyki uzaleŜnień. 
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Audycja adresowana była do młodych ludzi (uczniów i studentów) oraz ich rodziców. 
Ukazywała ona zagroŜenia płynące z uzaleŜnienia, wskazywała miejsca gdzie moŜna 
poszukiwać pomocy oraz promowała działania profilaktyczne. Audycja w nienachlany 
sposób informowała  o zgubnym wpływie eksperymentowania z uŜywkami. Miała 
charakter dynamiczny, czasem był to reportaŜ. Zapraszano do niej ekspertów  
i terapeutów. 

14. Od października do grudnia 2012 r., Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
realizował program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. To program 
profilaktyki uniwersalnej ukierunkowany na zwiększenie kompetencji 
wychowawczych rodziców, wychowawców i nauczycieli pracujących z dziećmi  
i młodzieŜą oraz przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieŜy. 
Rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Ministerstwo Edukacji Narodowej Program adresowany był 
bezpośrednio do dorosłych i realizowany w wymiarze 40 godzin dydaktycznych 
prowadzony przez 2 pedagogów lub psychologów. Objęto nim 30 osób, rodziców 
dzieci w róŜnym wieku od przedszkola po gimnazjum. Głównym celem programu 
była zmiana postaw rodzicielskich, budowanie podmiotowej relacji z dzieckiem  
w rodzinie, budowanie autorytetu rodzicielskiego opartego na odpowiedzialności za 
dziecko i akceptowaniu jego uczuć. Realizację projektu uczestnicy ocenili bardzo 
wysoko. 

15. Opłacono badanie  przeprowadzone przez Centrum Rozwiązywania Problemów 
Społecznych pn. Diagnoza Lokalnych ZagroŜeń Społecznych. Jego celem było 
przedstawienie wyników badań diagnostycznych, obejmujących podstawowe 
problemy społeczne związane z naduŜywaniem alkoholu oraz innych substancji 
psychoaktywnych w środowisku osób dorosłych oraz dzieci i młodzieŜy na terenie 
naszego miasta. Z przygotowanej diagnozy wynika, iŜ największym problemem 
społecznym według mieszkańców jest bezrobocie. Brak pracy, perspektyw i ubóstwo 
części mieszkańców miasta tworzą syndrom czynników predysponujących do 
naduŜywania alkoholu. Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych 
wśród badanych dorosłych mieszkańców miasta dotyczących spoŜywania alkoholu 
wskazuje, Ŝe alkohol jest obecny w ich Ŝyciu i to dość często. Problem naduŜywania 
alkoholu jest powaŜnym problemem środowiska lokalnego. Przeprowadzone badania 
posłuŜą w przyszłości do przygotowania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na kolejne lata. 

16. W ramach udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i inne 
dysfunkcje pomocy psychospołecznej i prawnej Towarzystwo Inicjatyw 
Obywatelskich zrealizowało 2 programy „Bezpieczeństwo w Rodzinie”  
i „Dzieciństwo bez Przemocy” funkcjonujące w systemie „Niebieskich Kart”. 
Programy te realizowano w następujących formach: 
- poradnictwo interdyscyplinarne prowadzone przez zespół specjalistów: psychologa, 
prawnika, pedagoga, pracownika socjalnego – udzielono porad i wsparcia 956 osobom 
(w tym 67 młodzieŜy), 
- w rozmowach telefonicznych i e – mailowych (MłodzieŜowy Telefon Zaufania) – 
udzielono wsparcia 129 osobom, 
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- zredagowano 451 pism procesowych do sądów róŜnych instancji oraz odwołań od 
decyzji administracyjnych, wyroków sądowych, egzekucji sądowniczych, eksmisji  
i pism z banków, 
- prowadzono zajęcia psychoedukacyjne w grupie wsparcia dla 12 kobiet – ofiar 
przemocy w rodzinie, 
- prowadzono zajęcia korekcyjno – edukacyjne dla 11 sprawców przemocy, 
- odbyły się 3 spotkania informacyjno – motywacyjne dla ofiar przemocy i sprawców 
przemocy z udziałem przedstawicieli Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich, policji, 
kuratorów sądowych, prawnika i psychologa, pracownika socjalnego. 
- w okresie sprawozdawczym udzielono: 464 porady prawne, 95 porad 
psychologicznych, 201 porad socjalnych. 

17. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie poprzez Sekcję Poradnictwa 
Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej zabezpiecza i chroni w sytuacjach zagroŜenia 
zdrowia i Ŝycia osoby i rodziny, które znalazły się w sytuacji kryzysowej oraz udziela 
pomocy osobom dotkniętym przemocą domową, która w zdecydowanej większości 
wiąŜe się z naduŜywaniem alkoholu przez stosujących przemoc. W ramach swojej 
działalności Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej : 
- udziela kompleksowej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, 
- upowszechnia wiedzę na temat psychologicznych i społecznych skutków zdarzeń 
traumatycznych, 
- zapobiega patologicznym zjawiskom prowadzącym do dysfunkcji osób i rodzin, 
- przywraca prawidłowe funkcjonowanie osób i rodzin, 
- zwiększa poczucie bezpieczeństwa osób poszkodowanych, a w rezultacie poczucie 
zaufania do instytucji pomocowych i środowiska lokalnego. 
Z pomocy Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Staszica 17 korzystały osoby i rodziny mające 
róŜnorodne problemy. 
Interdyscyplinarny zespól udzielił następujących porad: 
- porady z zakresu prawa rodzinnego – 390 porad dla 297 rodzin, 
- porady psychologiczne – 407 porad dla 134 rodzin, 
- porady pedagogiczne – 45 porad dla 16 rodzin, 
- porady terapeuty uzaleŜnień – 298 porad dla 77 rodzin, 
- porady specjalistów pracy socjalnej – 1027 porad dla 213 rodzin, 
- porady e – mail – 41 osób 
Ogółem udzielono  2 208 porad. 
Porady psychologiczne dotyczyły problematyki przemocy w róŜnych jej odmianach 
(fizyczna, psychiczna, ekonomiczna), przyczyn i skutków rozwodów, relacji 
wewnątrzrodzinnych, zaburzeń emocjonalnych. Porady pedagoga dotyczyły zachowań 
problemowych dzieci i młodzieŜy spowodowanych przemocą, alkoholizmem, 
niewydolnością wychowawczą. Prawnik udzielał porad w zakresie normowania  
i regulowania spraw klientów, sporządzania pozwów, wniosków, egzekwowania 
alimentów, rozwodów, regulowania kontaktów z dzieckiem, ubezwłasnowolnienia, 
zniesienia wspólności majątkowej, ustalenia ojcostwa, ograniczenia lub pozbawienia 
władzy rodzicielskiej. Porady z zakresu uzaleŜnień obejmowały działania mające na 
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celu ograniczenie bądź wyeliminowanie skutków uzaleŜnień i współuzaleŜnienia. 
Specjaliści pracy socjalnej udzielali bardzo szeroko rozumianego poradnictwa 
socjalnego, prowadzili pracę socjalną z rodzinami (w tym takŜe działania 
interwencyjne w miejscu zamieszkania). 
Z pomocy Sekcji w formie schronienia skorzystało 13 rodzin. W ramach tzw. gorącej 
interwencji - 5 rodzin. Były to głównie młode kobiety z małoletnimi dziećmi, ofiary 
przemocy fizycznej i psychicznej. 
Pomoc Sekcji polegała równieŜ na ułatwianiu kontaktów z innymi instytucjami, na 
pomocy w uzyskiwaniu naleŜnych świadczeń oraz na pomocy w redagowaniu pism 
urzędowych. 
W związku z wejściem w Ŝycie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy  
w rodzinie nałoŜono na gminy obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych. 
W Koninie zespół taki funkcjonuje przy Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji 
Kryzysowej. Jego ideą jest stworzenie wspólnej płaszczyzny pracy dla róŜnych 
instytucji zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie. 
W 2012 r. odbyły się 4 posiedzenia Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego. 
Do Przewodniczącego Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły 82 
„Niebieskie Karty”. W związku z tym powołano 73 Grupy Robocze w celu 
rozwiązywania konkretnych, rzeczywistych problemów wynikających z przemocy  
w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Z zaproszenia na posiedzenie grup 
roboczych skorzystało 38 osób pokrzywdzonych oraz 23 osoby wskazane, jako 
stosujące przemoc. Łącznie odbyło się 258 spotkań grup roboczych. 
W Sekcji Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego MOPR od kilku lat 
realizowany jest program ”Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dzieci”. 
Program ma charakter profilaktyczno – edukacyjny, realizowany w konińskich 
szkołach podstawowych w klasach V przez psychologa i konsultanta Sekcji 
Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej. W 2012 r. programem objęto 402 
uczniów. Realizowano równieŜ dwa inne programy „Szansa na Ŝycie” oraz 
„Psycholog Rodzinny” w ramach którego pomocą psychologa objęto 14 rodzin. 

18. W strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie funkcjonuje Klub Integracji 
Społecznej. Jest to instytucjonalna, aktywna forma przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu. W 2012 r. z oferty KIS skorzystało łącznie 207 osób (w tym 7 osób 
uzaleŜnionych od alkoholu). 
W 2012 r. prowadzono następujące formy działań: 
- indywidualne porady prawne – 93 osoby, 
- pomoc w sporządzaniu pism urzędowych, cv., listów motywacyjnych – 10 osób, 
- indywidualne spotkania pracownika socjalnego i specjalisty pracy z rodziną  
z uczestnikami zajęć – 75 osób, 
- indywidualne spotkania ze specjalistą reintegracji zawodowej – 22 osoby, 
- praca z dziećmi podopiecznych (motywowanie do nauki, pomoc w odrabianiu lekcji, 
rozmowy) – 6 dzieci, 
- zajęcia z języka angielskiego – 14 osób, 
- zajęcia z języka niemieckiego – 20 osób 
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- Internet – 18 osób, 
- indywidualna rozmowa ze specjalistą reintegracji zawodowej i specjalistą pracy  
z rodziną dotycząca pracy w „ Spółdzielni socjalnej osób prawnych’ – 20 osób, 
- spotkania uczestników projektu „ Gminne programy aktywizacji społeczno – 
zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” chcących utworzyć spółdzielnię 
socjalną – 5 osób, 
- działania o charakterze socjalnym, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych 
oraz udzielanie pomocy finansowej na podstawie zweryfikowanych potrzeb. 
W 2012 r. w Klubie Integracji Społecznej realizowano programy: 

� „Samotne macierzyństwo” – skierowany do matek samotnie wychowujących 
dzieci, którego celem było polepszenie standardu Ŝyciowego uczestniczek, 
poprzez zwiększenie poczucia własnej wartości i samooceny, jak równieŜ 
pobudzenie aktywności zawodowej i społecznej kobiet wychowujących 
samotnie dzieci. W projekcie wzięło udział 8 kobiet. Projekt przyniósł 
następujące rezultaty: 2 osoby usamodzielniły się i nie korzystają z pomocy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, 3 podjęły staŜ a 3 wzięły udział  
w projekcie „ Wykorzystaj swoją szansę!”, współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

� „Złota jesień Ŝycia” – skierowany do seniorów z terenu miasta Konina, jego 
celem było zwiększenie moŜliwości aktywnego uczestnictwa osób starszych  
w Ŝyciu społecznym i kulturalnym oraz nabycie nowych umiejętności poprzez 
ukończenie cyklu zajęć w Klubie Integracji Społecznej. W zajęciach udział 
wzięły 24 osoby. 

19. W 2012 r. kontynuowano comiesięczne konferencje dla osób uzaleŜnionych  
i borykających się z problemem uzaleŜnień. Główny organizator: parafia św. 
Wojciecha (przy współpracy MDK oraz Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych). W czasie tych spotkań znane publicznie osoby aktorzy, satyrycy, 
pieśniarze – niepijący alkoholicy dzielą się swoim doświadczeniem dotyczącym 
zatrzymania rozwoju uzaleŜnienia, opowiadają o własnej drodze do trzeźwości. 
Konferencje połączone są z działaniami artystycznymi – koncertami, spotkaniami  
z poezją, itp. Tłumnie uczestniczą w nich zdrowiejący alkoholicy wraz z rodzinami. 

20. Zatrudnieni w Miejski Ośrodku Pomocy Rodzinie specjaliści pracy socjalnej z rejonu 
„UzaleŜnienia”, przy uŜyciu kontraktu socjalnego, realizowali najtrudniejszy element 
pracy z osobą uzaleŜnioną tj. motywowanie do leczenia odwykowego, ułatwiali 
nawiązanie kontaktu z placówkami terapeutycznymi, monitorowali przebieg leczenia, 
w przypadku występowania zaburzeń adaptacyjnych – motywowali teŜ rodziny osób 
uzaleŜnionych do terapii własnej. W 2012 r. z pomocy MOPR korzystały – 524 
rodziny (717 osób), w których co najmniej jedna osoba była uzaleŜniona lub 
naduŜywała alkoholu. Alkoholicy, którzy nie utrzymywali abstynencji (116 rodzin) 
otrzymywali pomoc w formie niepienięŜnej (bony towarowe). 

21. W ramach prowadzenia postępowania związanego ze zobowiązaniem do leczenia 
odwykowego zespół motywujący Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
przeprowadzał z osobami uzaleŜnieniami rozmowy motywujące do dobrowolnego 
podjęcia terapii uzaleŜnia. Odbyto teŜ wiele spotkań z osobami współuzaleŜnionymi 
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(głównie z Ŝonami, matkami alkoholików) wskazując im równieŜ moŜliwość 
poszukiwania pomocy dla siebie (terapia indywidualna i grupowa w poradniach 
uzaleŜnień, samopomocowa grupa Al –Anon oraz inne formy wsparcia). 
Zespół motywująco – interwencyjny Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych działał zwłaszcza w zakresie: 
- motywowania do leczenia odwykowego, 
- podstawowej edukacji na temat alkoholizmu jako choroby oraz współuzaleŜnienia 
jako zaburzenia adaptacyjnego,   
- mediacji małŜeńskich i rodzinnych z udziałem obojga małŜonków (a czasem 
rodziców lub dorosłych dzieci czy rodzeństwa) z zapoczątkowaniem reintegracji 
rodzinnej i wskazaniem moŜliwości dalszej pomocy terapeutycznej, 
- przygotowania i skompletowania materiałów opisowych i kierowania do Sądu 
Rejonowego wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego.  
W 2012 r. do Komisji wpłynęły wnioski o leczenie odwykowe dotyczące 195 osób. 
Siedem spośród w/w to osoby bardzo młode (w wieku od 18 do 25 lat). Sposób ich 
picia wskazywał raczej na „picie szkodliwe” niŜ na uzaleŜnienie od alkoholu, 
uzgodniono z nimi, a takŜe z ich rodzinami plan pomocy, moŜliwości pracy nad sobą. 
Wobec 17 osób Komisja wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego o zobowiązanie 
do leczenia odwykowego. Były to osoby, które nie wyraziły zgody na dobrowolne 
podjęcie leczenia lub w ogóle nie zgłaszały się na posiedzenia komisji, a które 
powodowały rozkład Ŝycia rodzinnego, demoralizowały małoletnich bądź 
systematycznie zakłócały spokój lub porządek publiczny. JeŜeli osoba uzaleŜniona 
zdecydowała się na podjęcie terapii dobrowolnie – Komisja monitorowała przebieg 
leczenia ( bądź w kontakcie z tą osobą, która dostarczała zaświadczenie o terapii , 
bądź w kontakcie z rodziną). Wszystkie osoby uzaleŜnione są motywowane do 
uczestnictwa w AA.  

22. Podnoszenie kwalifikacji (szkolenie kadr) osób pracujących na rzecz realizacji 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano 
poprzez: 
- dofinansowanie szkolenia Studium Terapii UzaleŜnienia dla 3 osób pracujących  
w obszarze profilaktyki i terapii uzaleŜnienia, 

23. Dofinansowano uczestnictwo trzeźwych alkoholików i ich rodzin w spotkaniach 
słuŜących kontynuowaniu pracy nad zdrowieniem z uzaleŜnienia (Jasnogórskie 
Spotkania AA, Zlot Rodzin Abstynenckich, spływ kajakowy, Ogólnopolska 
Konferencja Szkoleniowa dla Liderów Stowarzyszeń Abstynenckich w Lublinie) oraz 
niesieniu posłania innym, jeszcze pijącym alkoholikom. 

24. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pełnomocnik Prezydenta ds. 
Przeciwdziałania UzaleŜnieniom konsultowali i opiniowali Program.  
W czasie posiedzeń Komisji opiniowano teŜ konkretne wnioski, które wpływały bądź 
do Prezydenta Miasta Konina, bądź bezpośrednio do Komisji (zwłaszcza w zakresie 
ich przydatności do realizacji zadań Programu). Ponadto Komisja wydawała opinie 
dotyczące lokalizacji – usytuowania punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych  
w placówkach detaliczno – gastronomicznych na terenie Konina. 
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Koordynacją realizacji zadań Programu zajmował się Wydział Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego. Współpraca wymienionych podmiotów pozwoliła na prawidłową realizację 
Programu. 
 


