
UCHWAŁA Nr XIII/89/15
RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii

Na podstawie art. 4¹  ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.) Rada Miejska w Kolonowskiem uchwala, 
co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii na rok 2016, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie 
uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Rafał Kupke
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Załącznik do uchwały Nr XIII/89/15  

Rady Miejskiej w Kolonowskiem 

 z dn. 29 grudnia 2015 r. 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

I PRZEMOCY W RODZINIE 

NA ROK 2016 

 

Diagnoza Środowiska Lokalnego 

 

Alkoholizm, narkomania i przemoc w rodzinie są problemami społecznymi, które 

powodują szkody we wszystkich strefach życia człowieka. Wpływają negatywnie na 

poczucie bezpieczeństwa społecznego, ogólny stan zdrowia, relacje rodzinne i 

międzyludzkie, a także zdolność do konkurencji na rynku pracy. 

Wśród przyczyn popadania w alkoholizm zasadniczą rolę odgrywają uwarunkowania 

społeczne, nieprawidłowe wzorce rodzinne, brak celów życiowych i utrata zatrudnienia. 

Szerzeniu się narkomanii sprzyjają natomiast coraz większa powszechność i dostępność 

środków odurzających, panująca moda na ich zażywanie, chęć poszukiwania nowych 

wrażeń i doznań oraz traktowanie narkotyków jako środków umożliwiających ucieczkę 

od trudności życia codziennego, rozładowanie stresu i konfliktów. Przemoc w rodzinie 

jest z kolei problemem mającym często swoje źródło w uzależnieniach i ubóstwie. Jej 

ofiarami są niejednokrotnie osoby słabe fizycznie, psychicznie, o niskim poczuciu 

własnej wartości, zależne od sprawcy. Na ogół są to kobiety i dzieci, rzadziej osoby 

niepełnosprawne, starsze i chore. 

Trudno jest ustalić liczę osób zmagających się z problemami alkoholowymi, które 

niejednokrotnie są przyczyną wystąpienia przemocy w rodzinie. 

Z wyliczeń szacunkowych wynika, że na terenie gminy żyje ok.102 osoby uzależnione od 

alkoholu / 2% dorosłej populacji/, ok. 205 osób współuzależnionych / 4% dorosłej 

populacji/,256-358 osób pijących szkodliwie alkohol / 5-7% dorosłej populacji/, 34 dzieci 

wychowujących się w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym. 

 

Gmina Kolonowskie liczy 4 miejscowości, zamieszkiwaną przez 5 831 mieszkańców w 

tym  4 982 to mieszkańcy powyżej 18 lat. 

 

W gminie funkcjonują dwa przedszkola i dwa oddziały przedszkolne, trzy szkoły 

podstawowe oraz jedno gimnazjum. Ogółem w gminie mamy 259 uczniów, 124 

przedszkolaków, a w gimnazjum 127 uczniów. W szkołach zatrudnionych jest 81 

nauczycieli, w tym 20 nauczycieli w przedszkolach, 40 nauczycieli w szkołach 

podstawowych i 21 nauczycieli w gimnazjum. 

 

Pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  objętych zostało 144 rodzin w tym 

rodzin z problemem alkoholowym 32 rodzin. 

 

Program zakłada jako uzupełnienie działania całorocznej pracy profilaktyczno 

edukacyjnej promowanie aktywnego wypoczynku połączonego z warsztatami z 

zagadnień profilaktyki uzależnień oraz promujący zdrowy styl życia jako alternatywy 

dla uzależnień. 

Osoby i instytucje uczestniczące w realizacji programu reprezentują służby publiczne, 

stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze, osoby fizyczne. 
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Program adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Kolonowskie w 

szczególności do dzieci i młodzieży Programem objęci są również przedsiębiorcy i 

sprzedawcy napojów alkoholowych nie będący mieszkańcami gminy. 

 

Podstawa prawna Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

      -    Opracowana Diagnoza Zagrożeń Społecznych Gminy Kolonowskie. 

- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 

października 1982r. /Dz. U. z 2015r.  poz.1286 z póź. zm./. 

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz. U. Nr 

180, poz.1493 z póź.zm./ 

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 

2012r.poz.124/. 

- Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

- Rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Program będzie realizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kolonowskie na rok 

2016. 

 

Realizując gminny program należy bezwzględnie przestrzegać ustawowego wymogu, aby 

każde zadanie wpisane do gminnego programu miało związek z profilaktyką i 

rozwiązywaniem problemów alkoholowych w rozumieniu ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ponieważ tylko na takie zadania mogą zostać 

wydatkowane środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

Gminny program profilaktyczny jest dokumentem wyznaczającym cele oraz sposoby 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz związanych z tą strefą życia problemów 

rodzinnych i społecznych na terenie miasta i gminy 

Program jest kontynuacją zadań realizowanych w Gminie w zakresie profilaktyki i 

przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie i stanowi wykaz 

działań będących jednocześnie zadaniami własnymi Gminy w obszarze tych zagadnień 

społecznych, które w większości realizowane będą w 2016 roku a także wprowadzeniem 

nowych zadań, w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

inicjowania i wspierania działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w 

zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie. 

 

Osoby i instytucje uczestniczące w realizacji programu reprezentują  służby publiczne, 

stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze, osoby fizyczne. 

 

Cele strategiczne 

- ograniczanie szkód zdrowotnych wynikających ze spożycia alkoholu, 

- zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, 

- zmniejszanie rozmiarów problemów alkoholowych, 

- zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami, 

- zmniejszanie dostępności i zmiana struktury spożywanego alkoholu, 

- ograniczenie zjawiska picia alkoholu rzez dzieci i młodzież. 

       

 

 

Celami Programu są: 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu. 

Metody realizacji zadania: 

      -      szkolenie dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie metody     

             przesiewowej. 

      -     działalność Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 

- wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy, 

- kierowanie osób nadużywających alkoholu na badania przez biegłych ds. uzależnienia. 

- podnoszenie poziomu świadomości, wrażliwości i reagowania społecznego, i 

udzielanie stosownej przemocy w rodzinie. 

-  

2.Udzielanie rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe i narkotykowe, 

pomocy  psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w 

rodzinie. 
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Metody realizacji zadania: 

      -     wdrożenie programów psychoterapii współuzależnienia, 

- uczestnictwo przedstawiciela GKRPA w powołanym zespole interdyscyplinarnym, 

- wspierania alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży / w 

tym pozalekcyjnych działań opiekuńczo-wychowawczych, kulturalno-oświatowych, 

sportowych i rekreacyjnych/. 

- motywowanie uzależnionych oraz pijących szkodliwie do zmiany trybu życia, w tym 

do podjęcia leczenia odwykowego. 

3.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i 

młodzieży działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 

programach opiekuńczo-wychowawczych. 

Metody realizacji zadania: 

      -     profilaktyka uniwersalna – ukierunkowana na całe populacje, 

- organizowanie szkoleń dla rad pedagogicznych, członków GKRPA, 

- edukacja rodziców i nauczycieli w zakresie pomocy młodzieży w utrzymaniu 

abstynencji, 

- uczenie dorosłych wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na „picie 

szkodliwe”, 

- ograniczanie dostępności do alkoholu osobom nieletnim / szkolenie sprzedawców, 

„tajny klient”/, 

- wspieranie działań służących rekreacji i zabawie młodzieży bez alkoholu 

- dofinansowanie obozów, kolonii, zielonej szkoły, rajdów terapeutycznych 

prowadzonych przez  specjalistów w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu i 

narkotyków. 

4. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

Metody realizacji zadania 

-    utworzenie grupy wsparcia, 

- zaangażowanie organizacji pozarządowych, Biblioteki i Centrum Kultury, Ośrodka 

Pomocy Społecznej,  Policji,  podmiotów leczniczych, placówek oświatowych, 

świetlic wiejskich w realizację zadań gminnego programu, 

- wspieranie działalności stowarzyszeń. 

     5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem zakazu reklamy, zakazu 

     sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym oraz występowanie przed sądem w  

     charakterze oskarżyciela publicznego. 

  

Źródłem finansowania programu są środki pochodzące z dochodów własnych Gminy w tym  

pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

Zgodnie z wymogami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

przedsiębiorcy mają obowiązek składania do końca stycznia każdego roku oświadczeń o 

wartości sprzedaży alkoholu w koku poprzednim na ich podstawie naliczona jest wysokość  

opłaty, jaką przedsiębiorca jest zobowiązany wnieść jednorazowo lub w trzech równych 

ratach, tj. do31 stycznia, 30 czerwca i 30 września. 
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Kategorie zadaniowe prowadzące do osiągnięcia celów programu.  

 
I. Działania Komisji skierowane do osób nadużywających lub uzależnionych od 

alkoholu, narkotyków, innych używek, osób, co do których zachodzi podejrzenie, 

że są dotknięte przemocą w rodzinie, osób co do których zachodzi podejrzenie że 

są sprawcami przemocy w rodzinie, w celu zmotywowania ich do podjęcia 

właściwego leczenia i terapii, nakierowane na: 

1. wzywanie na rozmowę osób, co do których wpłynęło zgłoszenie, w celu 

przeprowadzenia rozmowy motywującej do podjęcia zmian, 

2. monitorowanie dostępności do leczenia odwykowego dla pacjentów uzależnionych od 

alkoholu innych używek członków ich rodzin, 

3. przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach występowania przemocy w rodzinie, 

nadużywania alkoholu z jednoczesnym występowaniem przesłanek z art.24 ustawy z 

dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania 

alkoholizmowi, 

4. informowanie o możliwości podjęcia leczenia odwykowego i stosownej terapii, 

5. przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym, obejmującej 

zlecenie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego przez GOPS, złożenie 

zawiadomienia do prokuratury lub policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w 

związku z przemocą w rodzinie, 

6. monitorowanie realizacji postanowień sądowych w zakresie orzeczenia obowiązku 

poddania się leczeniu odwykowemu, współpraca z kuratorami sądowymi i GOPS, 

7. podnoszenie kwalifikacji członków Komisji w zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniom i przemocy w rodzinie poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach, 

konferencjach seminariach i warsztatach. 

 

II. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii  

             i przemocy w rodzinie realizowane będą poprzez: 

1. prowadzenie programów profilaktycznych obejmujących profilaktykę uniwersalną i 

selektywną, mającą na celu promocję zdrowego stylu życia oraz opóźnienie wieku 

inicjacji alkoholowej, 

2. rozpowszechnianie w miejscach publicznych informacji na temat choroby 

alkoholowej, narkotykowej i możliwości jej leczenia w następujących formach: 

- artykuły w gazecie gminnej, 

- akcja ulotkowa i plakatowa, 

- informacja na stronie internetowej Gminy 

- uczestnictwo w ogólnopolskich kampaniach.  

3. prowadzenie programów profilaktycznych obejmujących profilaktykę uniwersalną i 

selektywną, adresowaną do grup wysokiego ryzyka, w których występują liczne lub 

poważne problemy osobiste, rodzinne, szkolne realizowane w świetlicach. 

4. prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo 

wychowawczych działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, 

5. podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców i 

nauczycieli, 

6. organizację spotkań szkoleniowych z przedstawicielami instytucji i organizacji 

realizującymi zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przemocy 

w rodzinie i narkomanii, 

7. wspieranie programów profilaktycznych i przedsięwzięć opracowanych i 

realizowanych przez młodzież /między innymi dofinansowanie nauki gry na 
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instrumentach, dofinansowanie dojazdu na zajęcia profilaktyczne w placówkach 

oświatowych jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu/, 

8. wspieranie działań świetlic wiejskich, 

9. współfinansowanie działań sportowych i rekreacyjnych realizowanych przez kluby 

sportowe z terenu gminy. 

III.  Przekazanie dotacji BiCeK , której powierzone zostanie zadanie do realizacji zgodnie 

załącznikiem nr 1 programu. 

IV.  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zapewnienie pomocy ofiarom przemocy 

w rodzinie, rozumiane jako szybkie podejmowanie działań zmierzających do 

zapewnienia bezpieczeństwa oraz zatrzymania przemocy w rodzinie realizowane 

będzie w szczególności poprzez: 

1. organizowanie konsultacji, poradnictwa dla rodzin z problem przemocy w rodzinie, 

2. podejmowanie działań profilaktycznych we współpracy z placówkami oświatowymi, 

świetlicami w zakresie przeciwdziałania przemocy, 

3. szkolenie członków gminnej komisji oraz przedstawicieli grup zawodowych i 

społecznych z prowadzenia procedury „Niebieska Karta”, 

4. podejmowanie działań w ramach Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

5. uruchomienie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy w rodzinie. 

6. edukację środowiska lokalnego na temat przemocy w rodzinie w rodzinie, 

7. zamieszczanie w gazecie gminnej, na tablicach ogłoszeń na terenie gminy oraz na 

stronie internetowej gminy, informacji o możliwości i miejscach uzyskania pomocy, 

8. szkolenie przedstawicieli grup zawodowych i społecznych stykających się z 

problemem przemocy w rodzinie, 

9. współpraca z Policją, GOPS-em, Zespołem Interdyscyplinarnym w zakresie 

stosowanej procedury „Niebieskiej Karty” – rozpoznawanie zaburzeń życia 

rodzinnego na skutek stosowania przemocy, opracowanie planu pomocy wraz z 

działaniami interwencyjnymi, 

10. wszelkie możliwe inne działania mające na celu ograniczanie zjawiska przemocy w 

rodzinie. 

V. Współpraca z Wydziałami Rodzinnymi i dla Nieletnich sądów powszechnych, 

kuratorami rodzinnymi, pedagogami szkolnymi, placówkami oświatowymi i OPS. 

VI.  Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów 

alkoholowych, oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu 

ograniczanie napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu 

osobom poniżej 18 roku życia. 

VII. Dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych przez organizacje  

pozarządowe. 

VIII. Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie alkoholizmowi oraz narkomanii. 

IX.  Działania edukacyjne skierowane na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości 

kierowców. 

X. Pomoc dla rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie, alkoholizmem i 

narkomanią poprzez stałą współpracę z OPS, Policją, Zespołem 

Interdyscyplinarnym,  placówkami oświatowymi, służbą zdrowia. 

XI.  Edukacja rodziców w dziedzinie profilaktyki uzależnień i przemocy, przeprowadzanie 

kampanii we współpracy z Policją mającej na celu niwelowanie zagrożeń w 

środowisku lokalnym i szkolnym. 

XII. Szkolenie członków Komisji w dziedzinie profilaktyki uzależnień i przemocy. 

Id: A5E1FD05-3F65-4AAF-94F7-728D6171BE96. Podpisany Strona 6



XIII. Zasady wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych: 

1. członkom gminnej komisji przysługuje wynagrodzenie z tytułu udziału w 

posiedzeniach oraz za wykonywanie powierzonych czynności, 

2. wynagrodzenie za wykonywanie powierzonych czynności przysługuje za: 

- przeprowadzenie wywiadu środowiskowego z osobami uzależnionymi od alkoholu, 

- przeprowadzenie czynności kontrolnych przestrzegania przepisów ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

- kontrola w terenie w zakresie przestrzegania umowy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi w punktach sprzedaży alkoholu, 

3. podstawą wypłaty wynagrodzenia za udział w posiedzeniu stanowi lista obecności 

członków komisji biorących udział w posiedzeniu,   

4. wynagrodzenie za wykonanie czynności wymienionych w pkt .1 i 2 wynosi 100 zł 

brutto, 

5. powierzenie czynności o których mowa jest w pkt. 1 i 2 dokonuje przewodniczący 

komisji i burmistrz Gminy. 
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Plan Dochodów i Wydatków 
 

 
Środki umożliwiające§ prowadzenie działalności profilaktycznej pochodzić będą z opłat za 

zezwolenie na sprzedaż alkoholu. 

Z opłat za korzystanie z zezwoleń przewiduje się uzyskać 98.000,00 zł. 

 

 

 

 

Wydatki w zł na realizację zadań ujętych  w gminnym programie na rok 2016. 

Rozdział 85154 – alkohole 
 

& 4170 wynagrodzenie bezosobowe,                                 9.000,00 

& 4210 zakup materiałów i wyposażenia świetlicy,          7.000,00 

& 4300 dopłata do kolonii, szkolenia, prelekcje             32.600,00 

& 4700  szkolenia                                                              3.000,00 

& 4110  składki na ubezpieczenie społeczne                        300,00 

& 4120  składki na fundusz pracy                                        100,00 

& 4410  podróże delegacje                                                 1.000,00 

& 4430 różne opłaty i składki                       4.000,00 

§ 2800 dotacja             35.000,00 

 

 

 

 

 

RAZEM                                                                            92.000.00 

 

 

Z tego 35.000,00 zostanie przekazane BiCK zgodnie z załącznikiem Nr 1 
 

 

 

 

Rozdział 85153  - zwalczanie narkomanii. 

 

 

& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy              2.000,00 

& 4300 Dopłata do kolonii, szkolenia, prelekcje                   4.000,00 

 

 

RAZEM                                                                              6.000.00 
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Załącznik nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie dla Gminy 

Kolonowskie na rok 2016 
  
 
 Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem zamierza włączyć się w realizację 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kolonowskie na rok 2016 
poprzez organizację szeroko pojętych zajęć dla dzieci i młodzieży. 
 Zajęcia realizowane będą w świetlicach wiejskich w poszczególnych miejscowościach 
gminy oraz w świetlicy, zlokalizowanej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kolonowskiem. 
W ramach cyklu planowane są także wyjazdy na basen, do kina, w miejsca atrakcyjne 
turystycznie i inne ciekawe miejsca na terenie Opolszczyzny i województwa śląskiego. 
 Realizowane działania będą mieć charakter szeroko pojętej profilaktyki alkoholowej 
i narkotykowej. Uczestnictwo w zajęciach umożliwi dzieciom przeciwdziałanie agresji oraz 
nawyk pożytkowania energii na sensowne spędzanie czasu wolnego. Projekt będzie 
przeciwdziałać zachowaniom nieakceptowanym społecznie. Umożliwi także młodemu 
pokoleniu z terenów wiejskich uczestnictwo w zajęciach, w których – bez dodatkowych 
środków finansowych – nie miałyby szans uczestniczyć. 
 Zajęcia odbywać się będą naprzemiennie w poszczególnych miejscowościach. 
Zwiększy to stopień integracji pomiędzy rówieśnikami z różnych miejsc gminy. 
 Zajęcia będą mieć charakter sportowy, edukacyjny i artystyczny. Wszystko to ma 
na celu przedstawienie dzieciom i młodzieży szkolnej (szkoły podstawowe i gimnazjalne) 
alternatywnej formy spędzania czasu wolnego oraz wpojenie nawyku właściwej jego 
organizacji. 
 Wszystkie zajęcia odbywać się będą w czasie wolnym od zajęć szkolnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Łączny koszt działań: 35.000 zł 
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Rodzaj zajęć Realizowane treści Koszty 

III Międzygminny Turniej 
Piłki Nożnej 

Aktywna forma spędzania czasu 
wolnego pod okiem instruktora. 
Różne grupy wiekowe. Integracja z 
rówieśnikami, zdrowa rywalizacja 
sportowa, właściwe 
spożytkowanie energii. Sport jako 
sposób na przeciwdziałanie 
uzależnieniom. 
W ramach zadania zorganizowany 
jeden turniej piłki nożnej dla ok. 
50 osób – dzieci i młodzieży w 
wieku szkolnym. 

- transport 
- sędziowie 
- opieka medyczna 
- nagrody 
- dyplomy 
- sprzęt sportowy 
- ubezpieczenie 
- poczęstunek 
- wynagrodzenie 
opiekuna/organizatora 
 

Koszt: 3.000,00 zł 

Wyjazdy na basen 

Alternatywna forma spędzania 
czasu wolnego. Integracja 
z rówieśnikami, właściwe 
spożytkowanie energii. 
W ramach zadania zorganizowane 
zostaną dwa wyjazdy na basen dla 
ok. 40 osób każdy (Tarnowskie 
Góry, Ruda Śląska) 

- transport 
- bilety wstępu 
- ubezpieczenie 
- wynagrodzenie opiekunów 
 
 
 

Koszt: 4.200,00 zł 

Wyjazdy do kina 

Zajęcia o charakterze 
edukacyjnym. Integracja 
z rówieśnikami. Poszerzanie 
horyzontów myślowych jako 
forma wskazywania innego 
sposobu na życie.  
W ramach programu 
zorganizowane zostaną dwa 
wyjazdy do kina dla ok. 40 osób 
każdy. 

- transport 
- bilety wstępu 
- ubezpieczenie 
- wynagrodzenie opiekunów 
 
 
 
 
 

Koszt: 4.100,00 zł 

Wyjazd do Mosznej  
(lekcje historii) 

Zajęcia o charakterze 
edukacyjnym. Integracja z 
rówieśnikami. Poszerzanie 
horyzontów myślowych jako 
forma wskazywania innego 
sposobu na życie.  
W ramach programu 
zorganizowany zostanie wyjazd 
dla ok. 40 osób. 

- transport 
- bilety wstępu 
- ubezpieczenie 
- wynagrodzenie opiekunów 
 
 
 
 

Koszt: 3.000,00 zł 
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Wyjazd do Chudowa 

Zajęcia o charakterze 
edukacyjnym. Integracja z 
rówieśnikami. Poszerzanie 
horyzontów myślowych jako 
forma wskazywania innego 
sposobu na życie.  
W ramach programu 
zorganizowany zostanie wyjazd dla 
ok. 40 osób. 

- transport 
- bilety wstępu 
- ubezpieczenie 
- wynagrodzenie opiekunów 
 
 
 
 

Koszt: 2.800,00 zł 

Warsztaty w zabytkowej chacie 
oraz świetlicach 

Warsztaty związane z lokalnymi 
tradycjami ludowymi oraz lokalną 
kulturą a także warsztaty 
plastyczne, carvingowe i in.: 10 
zajęć, dla 15 osób każde 

- materiały do zajęć 
- poczęstunek 
- wynagrodzenie prowadzących 
 

Koszt: 4.500,00 zł 

Gry terenowe 

Podchody, questing, gry i zabawy 
na świeżym powietrzu – pod 
okiem opiekuna. Aktywne 
spędzanie czasu wolnego jako 
alternatywa dla wszelkiego 
rodzaju używek. 
W ramach programu zostanie 
zorganizowany cykl 3 zajęć na 
świeżym powietrzu, po jednym 
przy każdej ze świetlic wiejskich. 
Każde zajęcia przeznaczone będą 
dla ok. 20 osób każde. 

- materiały do zajęć 
- poczęstunek 
- wynagrodzenie opiekunów 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koszt: 1.200,00 zł 

Turniej tenisa stołowego 

Aktywna forma spędzania czasu 
wolnego pod okiem instruktora. 
Różne grupy wiekowe. Integracja z 
rówieśnikami, zdrowa rywalizacja 
sportowa, właściwe 
spożytkowanie energii. Sport jako 
sposób na przeciwdziałanie 
uzależnieniom. 
W ramach programu 
przeprowadzony zostanie jeden 
turniej dla grupy ok 20 osób. 

- nagrody 
- dyplomy 
- ubezpieczenie 
- poczęstunek 
- wynagrodzenie 
opiekuna/organizatora 
 
 
 
 

Koszt: 700,00 zł 

Rajdy rowerowe 

Wyjazdy m. in. do Juraparku, 
trasami rowerowymi po terenie 
gminy etc. Edukacyjny charakter 
działań przyczyni się do 
umiejętnego wykorzystywania 
czasu wolnego. Uczestnicy będą 
mieć możliwość zapoznania się z 
atrakcjami terenów, które 
zamieszkują. W ramach programu 
zostaną zorganizowane 2 wyjazdy 
dla grupy ok. 20 osób. 

- bilety wstępu, 
- poczęstunek i napoje 
- ubezpieczenie 
- wynagrodzenie opiekunów 
 
 
 
 
 
 

Koszt: 2.000,00 zł 

Wyjazd na grę 
Open The Door 

do Gliwic 

Zajęcia o charakterze 
edukacyjnym. Integracja i 
współpraca z rówieśnikami. 
Poszerzanie horyzontów 
myślowych i rozwiązywanie 
problemów jako forma 
wskazywania innego sposobu na 

- transport 
- bilety wstępu 
- ubezpieczenie 
- wynagrodzenie opiekunów 
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życie.  
W ramach programu 
zorganizowany zostanie wyjazd dla 
dzieci starszych i młodzieży - ok. 
30 osób. 

 
 
 
 

Koszt: 2.200 zł 

Wyjazd do studia filmowego 
we Wrocławiu 

Zajęcia o charakterze 
edukacyjnym. Integracja i 
współpraca z rówieśnikami. 
Poszerzanie horyzontów 
myślowych i rozwiązywanie 
problemów jako forma 
wskazywania innego sposobu na 
życie.  
W ramach programu 
zorganizowany zostanie wyjazd dla 
dzieci starszych i młodzieży - ok. 
30 osób. 

- transport 
- ubezpieczenie 
- wynagrodzenie opiekunów 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koszt: 2.000 zł 

Turniej gry w kręgle 

Integracja z rówieśnikami, zdrowe 
współzawodnictwo , aktywność 
fizyczna jako forma wskazywania 
innego sposobu na życie.  
W ramach programu 
zorganizowane zostaną dwa 
turnieje dla dzieci i młodzieży dla 
ok. 30 osób każdy. 

- wynajem torów 
- poczęstunek 
 
 
 
 
 

Koszt: 700 zł 

Wyjazd na lodowisko 

Integracja z rówieśnikami, 
aktywność fizyczna jako forma 
wskazywania innego sposobu na 
życie.  
W ramach programu 
zorganizowany turniej dla dzieci i 
młodzieży - ok. 40 osób. 

- transport 
- bilety wstępu 
- ubezpieczenie 
- wynagrodzenie opiekunów 
 
 

Koszt: 1.800 zł 

Przedstawienie teatralne 

Kontakt ze sztuką jako właściwa 
forma spędzania czasu wolnego, 
integracja z rówieśnikami, 
bezpośredni kontakt z aktorami. 
Przedstawienie dla ok. 100 osób 

- zapłata za przedstawienie 
- wydruk wejściówek 
- opieka 
 

Koszt: 2.000,00 zł 

Ogniska integracyjne 

Zorganizowanie ogniska 
integracyjnego. Właściwa 
organizacja czasu wolnego. 
Wskazanie alternatywnych form 
jego spędzania. W ramach 
programu odbędą się dwa ogniska, 
dla ok. 30 osób każde. 

- poczęstunek 
- materiały do zajęć 
 
 
 
 

Koszt: 800,00 zł 
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