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Cel strategiczny 1: Wspieranie i wzmacnianie rodziny i dziecka w środowisku lokalnym. 

Cel operacyjny 1.1.: Pomoc rodzinom w wypełnianiu podstawowych funkcji oraz dzieciom pozbawionym opieki. 

Działanie 1. Wspieranie rodzin naturalnych w środowisku zamieszkania poprzez udzielanie im pomocy w przezwyciężeniu problemów, w tym 

opiekuńczo – wychowawczych, dostęp do poradnictwa specjalistycznego o prawnego. 

Powiat Drawski Jednostka realizująca Wskaźniki  

Poradnia 

Psychologiczno - 

Pedagogiczna   
w Drawsku Pomorskim 

Podejmowane działania: 

1. Zebrania z rodzicami, nauczycielami, prelekcje, wykłady – 1392 osób rocznie 

- „Zagrożenia we współczesnym świecie, instytucje wspomagające” – warsztaty dla rodziców na temat zagrożeń,                     

z jakimi mogą zetknąć się dzieci i przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia od instytucji. 

- Cykliczne spotkania z nauczycielami  w ramach Klubu Pedagoga – warsztaty, prezentacje, pogadanki na temat 

problemów, zagrożeń, zapewniania bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży. 

- Poznajemy problemy związane z dojrzałością - jak pomóc dziecku w sytuacjach dla niego trudnych – warsztaty dla 

rodziców na temat problemów dziecka, zagrożeń  i odpowiedniej pomocy dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

- Sposoby radzenia sobie ze stresem – warsztaty dla rodziców i pedagogów na temat stresu, bezpieczeństwa i sposobu 

szybkiego reagowania na zagrożenia. 

- Prowadzenie warsztatów ,,Bezpieczny internet” zagrożenia korzystania z Internetu – zajęcia prowadzone są w celu 

uświadomienia zagrożeń płynących z korzystania z internetu, gier komputerowych. 

- Zachowania niebezpieczne wśród uczniów – warsztaty dla pedagogów w zakresie zapewnianie bezpieczeństwa 

uczniom. 

- Profilaktyka uzależnień, bezpieczny uczeń – zajęcia dla rodziców na temat bezpieczeństwa uczniów. 

- Wychowanie bez porażki – warsztaty dotyczące trudności wychowawczych, bezpieczeństwa uczniów, umiejętności 

zauważania zagrożeń i szybkiego reagowania na sytuacje niebezpieczne. 

- Zagrożenia internetowe – zebranie z rodzicami Tematem wiodącym były zagrożenia związane z Internetem. Omówiono 

niektóre z zagrożeń związane z korzystaniem z Internetu. 

- Szczęśliwe dziecko - szczęśliwy rodzic – warsztaty dla rodziców w zakresie bezpieczeństwa w grupie i kształtowania 

właściwych postaw społecznych, zapobieganie zachowaniom zagrażającym i niebezpiecznym. 

- Dziecko w grupie rówieśniczej – zajęcia dla rodziców. Na spotkaniu omawiano sytuację psychologiczną dziecka 

zranionego. Uświadamiano dorosłym mechanizmy zachowań dzieci po traumatycznych doświadczeniach. Przedstawiono 

zaburzenia wynikające z bolesnych doświadczeń i ich wpływ na funkcjonowanie dzieci we wszystkich sferach życia. 

Podczas spotkania rodzice dzielili się swoimi uwagami na temat trudności wychowawczych. 

2. Spotkania indywidualne: 

- psycholog – 650 osób, 

- pedagog – 540 osób, 

- logopeda – 80 osób, 

- doradca zawodowy – 170 osób. 

3. Zajęcia rozwijające umiejętności interpersonalne – 220 osób. 
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4. Zajęcia wakacyjne – 35 osób 

- „Idę do szkoły”, 

- „EEG Biofedbeck”. 

5. Badania diagnostyczne 

- psychologiczne – 683 osób, 

- pedagogiczne – 565 osób, 

- logopedyczne – 43 osoby. 

6. Terapia: 

- psychologiczna – 65 osób, 

- pedagogiczna – 58 osób, 

- logopedyczna – 40 osób. 

7. Programy profilaktyczne – 890 osób rocznie. 

Odbywanie spotkań na temat uzależnień dzieci i młodzieży od alkoholu i narkotyków: 

- „Nie zamykaj oczu – piłem, brałem” warsztaty - Spotkanie było kontynuacją tematyki związanej z profilaktyką 

uzależnień. Uczniowie obejrzeli oparty na faktach film „Nie zamykaj oczu - piłem, brałem”. Konsekwencją problemów 

rodzinnych, niezrozumienia i braku poczucia bezpieczeństwa jest próba szukania ucieczki głównego bohatera w złudny 

świat narkotyków. Terapia i problemy zdrowotne młodego człowieka to rezultat wcześniejszych eksperymentów                          

z narkotykami. Film był dokumentem obrazującym funkcjonowanie mechanizmów uzależnień. Dyskusja po projekcji 

filmu świadczyła o znajomości problematyki uzależnień przez uczniów. 

- Prawda i mity na temat uzależnień od nikotyny – warsztaty  

Celem zajęć było porządkowanie wiedzy na temat szkodliwego wpływu palenia tytoniu nie tylko na narządy oddychania, 

ale na cały organizm. Celem głównym było zapobieganie palenia tytoniu wśród uczniów. Uczniowie zapoznali się z 

różnymi stwierdzeniami dotyczącymi palenia po czym dyskutowali nad stwierdzeniami budzącymi najwięcej 

kontrowersji. 

- Mechanizmy uzależnień – wpływ używek na organizm młodego człowieka – warsztaty  Spotkanie odbyło się                    

w ramach profilaktyki uzależnień. Uzależnienie to poważne zagrożenie jakie niesie za sobą rozwój cywilizacji.  

- Program profilaktyczny „ Dziękuje NIE” program był skierowany do  uczniów klas szkół podstawowych                            

i gimnazjum. Głównym celem było zapoznanie uczniów ze skutkami nadużywania środków uzależniających                                 

i odurzających. 

- „Dlaczego warto odmawiać” celem programu jest nauczanie młodzieży niekonfliktowego odmawiania, przygotowanie 

uczniów do odważnych a zarazem racjonalnych reakcji na presję wywieraną przez rówieśników lub osoby dorosłe. Próba 

dotarcia do wyobraźni młodzieży, aby mogli dostrzec następstwa przewlekłego picia alkoholu i brania narkotyków, 

odnoszone do świata dorosłych. Program wymiany poglądów, samodzielnych poszukiwań, rozwiązywania autentycznych 

problemów może korzystnie wpłynąć na zmianę zachowania. 

8. Zajęcia – 750 osób rocznie 

Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży bezpiecznych zachowań i pozytywnych postaw wobec bezpieczeństwa: 

- „Bezpieczny Uczeń” – warsztaty dla uczniów. Objęcie uczniów tą formą pomocy ma na celu zapobieganie pojawieniu 

się niekorzystnych zachowań w przyszłości. Jest sposobem reagowania na niekorzystne zjawiska społeczne, które 



3 

 

oceniane są jako szkodliwe i niepożądane. 

-  „Tolerancja” zajęcia warsztatowe dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalnej. Zajęcia uczące pozytywnych postaw 

wobec rówieśników i zapobiegające zachowaniom agresywnym 

- „Konflikty interpersonalne”  zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  

- Warsztaty - Necio PL” zajęcia na temat bezpieczeństwa w sieci. 

- Cyberprzemoc – warsztaty – Uczniowie starali się odpowiedzieć na pytania: Jakie mogą być konsekwencje przemocy 

dla ofiary cyberprzemocy?  

- Radzenie sobie z agresją”. Na zajęciach tych ćwiczono umiejętności, jakie dzieci i młodzież muszą nabyć, żeby nauczyć 

się panować nad swoimi agresywnymi impulsami oraz nawiązywać i utrzymywać zadowalające kontakty z innymi 

ludźmi, koleżankami i kolegami. Wielu osobom z trudnością przychodzi nawiązanie i utrzymanie pozytywnych 

kontaktów z innymi ludźmi, włączenie się do grupy, wykazywanie zrozumienia, wycofanie się i konstruktywne radzenie 

sobie                       z problemami i konfliktami oraz bezpieczeństwem. 

Edukacja dla bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży, w tym także edukacja medyczna, ze szczególnym uwzględniania  

udzielania pierwszej pomocy poprzez:  

a) „Zajęcia z pozytywnej profilaktyki” – Zajęcia miały na celu zwrócenie uwagi na to że, cokolwiek robimy                              

w Internecie, zostawiamy po sobie ślad. Dlatego zawsze gdy korzystamy z komputera i Internetu należy zachowywać się 

uprzejmie wobec innych osób i dbać o swoje bezpieczeństwo. Wspólnie obejrzeliśmy bajkę animowaną na temat sieci 

internetowej pt. ,,Necio pl”. 

- „Letnia akademia przygód” – cykl spotkań poświęcony m.in bezpiecznemu spędzaniu ferii i wakacji, przekazanie zasad 

zachowania bezpieczeństwa na drodze oraz w wodzie.  

- Pogadanki na temat bezpiecznego spędzania wakacji . 

b) - Współudział w konkursie profilaktycznym „Wiedza o AIDS”. 

- Współudział w  między szkolnych spotkaniach profilaktycznych pogłębiający wiedzę na temat zakażeń, chorób                   

i profilaktyki. 

- Współudział w konkursie „Porozmawiajmy o zdrowiu i o uzależnieniach”. 

- Współudział w organizacji konkursu profilaktycznego. 

- Uczestnictwo  w Dniach Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.  

- Udział w Konkursie Profilaktycznym, organizowanym przez Szkołę Podstawową w Mielenku Drawskim. 

- Współudział w Przeglądzie Artystycznych Form Profilaktycznych dla młodzieży powiatu drawskiego. 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie   

w Drawsku Pomorskim 

Punkt Interwencji 
Kryzysowej 

Rodzinna piecza zastępcza realizowana jest w powiecie w formie rodzin zastępczych: spokrewnionych, niezawodowych, 

zawodowych i rodzinnych domów dziecka. 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w Powiecie Drawskim funkcjonowało 112 rodzin zastępczych dla 205 dzieci, w tym: 

- 9 rodzin zastępczych zawodowych dla 32 dzieci, 

- 37 rodzin zastępczych  niezawodowych dla 68 dzieci, 

- 63 rodziny zastępcze spokrewnione dla 83 dzieci, 

- 3 rodzinne domy dziecka dla 22 dzieci. 

 

W 2019 roku umieszczono w rodzinach zastępczych po raz pierwszy 38 dzieci.  
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W 2019 roku dzieci opuściły rodziny zastępcze z powodu: 

- powrotu do rodziny biologicznej – 25 dzieci, 

- przeprowadzenia adopcji  –  4 dzieci, 

- umieszczenia w innej rodzinie zastępczej – 7 dzieci, 

- przerwania nauki  przez pełnoletnich wychowanków –  1 osoba, 

- pełnoletni wychowankowie opuścili rodzinę zastępczą – 9 osób (1 osoba założenie własnego gospodarstwa, 6 osób 

przejście na kontynuowanie nauki, 2 osoby usamodzielnienie), 

- umieszczenie w placówce opiekuńczo - wychowawczej lub regionalnej placówce opiekuńczo – wychowawczej –                       

4 dzieci, 

- śmierć pełnoletniego wychowanka – 1 osoba. 

 

W rodzinach zastępczych w ciągu roku przebywało 33 pełnoletnich wychowanków, a na dzień 31 grudnia 2019 roku 22 

pełnoletnich wychowanków.           

 

W  Powiecie Drawskim w rodzinach zastępczych w ciągu roku przebywało 12 dzieci z innych powiatów, a na dzień 31 

grudnia 2019 roku 11 dzieci.  

Na terenie innych powiatów w rodzinach zastępczych w ciągu roku przebywało 20 dzieci z terenu powiatu drawskiego.  

 

Instytucjonalną pieczę zastępczą w Powiecie Drawskim zapewnia Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza                             

w Drawsku Pomorskim, która realizuje zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo – wychowawczej typu 

socjalizacyjnego i interwencyjnego dla 14 dzieci. 

PCPR w roku 2019 na podstawie postanowień sądowych wydał 6 skierowań do placówki w Drawsku Pomorskim. Na 

koniec roku 2019 w placówce POW przebywało 16 dzieci.  

W ciągu roku 2019 w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów przebywało 21 dzieci                     

z Powiatu Drawskiego, a na koniec roku 15 dzieci.  
Najczęstszą przyczyną umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych jest 

niewydolność opiekuńczo – wychowawcza rodziców biologicznych powstała w wyniku niezaradności życiowej, alkoholizmu, 

bezrobocia, przemocy  i innych. 

 

   Prowadzono terapię systemową rodzin i indywidualną –  skorzystało 17 osób i 4 pary. 

Na bieżąco udzielane są informacje, porady oraz prowadzona jest praca socjalna, czyli działalność zawodowa mająca na 

celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu, odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez 

pełnienie odpowiednich ról społecznych i tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim opracowało aktualny informator teleadresowy podmiotów 

oraz organizacji pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie i przekazano 

do Sądu Rejonowego, prokuratury, policji oraz gmin. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim  wspólnie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Wspierania 

Dzieci i Rodziny "Familia" przeprowadziło kampanie „Razem Przeciw Przemocy” realizowaną w ramach Programu 
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„Społecznik na lata 2019-2021 - Program Marszałkowski”. Kampania składała się  trzech wydarzeń: 

- 02 października 2019 r. przemarsz pod hasłem "RAZEM PRZECIW PRZEMOCY", 

- 27 listopada 2019 r. konferencja pod hasłem "RAZEM PRZECIW PRZEMOCY", 

- 03 grudnia 2019 r. akcja „Biała wstążka”. 

W Punkcie Interwencji Kryzysowej w roku 2019  z pomocy psychologa skorzystało 57 osób, w tym 6 osób starszych. 

Natomiast z pomocy radcy prawnego w ciągu roku skorzystały 34 osoby, w tym 11 osób starszych. 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych                 

 w Czaplinku 

Do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku uczęszcza 276 uczniów, w tym do Szkoły Branżowej – 58 uczniów, 

Liceum Ogólnokształcącego – 93 uczniów i Technikum – 125 uczniów.  
 
W szkole uczniowie objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną co wynika z przedstawionych przez ich rodziców 

orzeczeń i opinii wydanych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną, jak również na prośbę ucznia i rodzica: 

- Orzeczenia z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim – 4 uczniów, 

- Orzeczenia z uwagi na niepełnosprawność ruchową – 2 uczniów, 

- Orzeczenia z uwagi na zespół Aspergera – 1 uczeń, 

- Orzeczenie ze względu na słabo słyszenie – 2 uczniów, 

- Orzeczenie ze względu na słabowidzenie – 2 uczniów, 

- Dwoje z uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność ruchową posiada 

również orzeczenie do nauczania indywidualnego, 

- Dwoje uczniów realizuje zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia, 

- Opinię wydaną przez PPP posiada 20 uczniów. 

 

Dla uczniów prowadzone są: 

- zajęcia rewalidacyjne, 

- dydaktyczno – wyrównawcze, 

- korekcyjno – kompensacyjne, 

- porady, 

- konsultacje, 

- rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne, 

- zajęcia rozwijające zainteresowania, 

- uczniowie umawiani są na konsultacje z psychologiem z PPP w Drawsku Pomorskim, 

- prowadzona jest bieżąca praca z uczniem, 

- uczniowie korzystają z pomocy specjalistycznej wynikającej z rodzaju niepełnosprawności oraz zdiagnozowanych 

problemów: neurolog, psychiatra, onkolog, laryngolog. 

                                                                

Liczba dzieci objęta nauczaniem indywidualnym – 3 uczniów 

Liczba udzielonych porad i przeprowadzonych interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 

- W rodzinach 5 uczniów prowadzona była procedura NK, uczniowie objęci byli wsparciem pedagoga szkolnego na 

terenie szkoły. 
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- Kierowanie uczniów i rodziców do specjalistów – współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną                          

w Drawsku Pomorskim, terapeutami rodziny i uzależnień, Sądem Rodzinnym. 

- Współpraca z kuratorami i asystentami opiekującymi się rodziną. 

- Współpraca z rodzicami – spotkania, rozmowy, wsparcie. 

- Informowanie o możliwościach podejmowania działań prawnych, terapeutycznych, psychologicznych. 

- Indywidualne wsparcie uczniów, spotkania z pedagogiem szkolnym, terapeutą uzależnień. 

- Liczba konsultacji, porad, rozmów oraz pracy indywidualnej z młodzieżą, zrealizowana przez pedagoga szkolnego                   

w roku 2019, to 238. 

 

Przedsięwzięcia realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami: 

1. W ZSP w Czaplinku organizowane są następujące koła zainteresowań: 

 - Koło chemiczne, 

 - Szkolne Biuro Turystyczne, 

 - Zajęcia doskonalące język niemiecki, 

 - Siatkówka dla chłopców i dziewcząt, 

 - Siatkówka chłopców, 

 - Koszykówka chłopców, 

 - Projekt Erasmus + „Flying with the wings of Mithology throgh time and space.”do czerwca 2019r.  

 - Od września 2019r. ZSP przystąpił do realizacji projektu Erasmus+ pt.”Publicity and Nutrition”  

Pomysł na realizację projektu dotyczącego zdrowego odżywiania się i wpływu reklamy na to co spożywamy wziął się z 

obserwacji i napływających do nas niepokojących informacji. Coraz częściej dowiadujemy się o problemach zdrowotnych 

młodych ludzi związanych z niewłaściwymi nawykami żywieniowymi. Otyłość, cukrzyca, choroby serca oraz inne 

zaburzenia odżywiania są ich konsekwencją. Popularne fast foody, „cudowne diety”, wszechobecny cukier w pożywieniu 

nastolatków są zgubne dla ich zdrowia. Młodzi ludzie są manipulowani reklamą, niektórzy ulegając jej wierzą w to co 

widzą i słyszą w mediach, gdyż nie potrafią zweryfikować podawanych informacji. 

Nauczyciele z Grecji, Łotwy, Turcji i Polski wspólnie stworzyli projekt, którego głównym celem jest wykształcenie                    

w młodych ludziach dobrych nawyków żywieniowych. Nauczenie młodzieży czytania etykiet na towarach spożywczych               

i wybierania tych, które są dla nich zdrowe, odżywcze i zapewnią im energię na lata życia. Uczniowie nauczą się 

prawidłowo odczytywać treści reklam, zapoznają się z prawem konsumenta oraz zasadami jakimi rządzi się świat 

reklamy. Będą sami sporządzali odżywcze, zdrowe posiłki pod okiem dietetyka oraz rozpowszechniali swoją wiedzę                 

i umiejętności wśród rówieśników. 

Dodatkowym atutem projektu jest możliwość podróżowania uczniów do krajów partnerskich, gdzie dzięki tematyce 

projektu poznają nawyki żywieniowe innych narodowości. Ponadto udoskonalą umiejętności językowe, zapoznają się              

z obyczajami i kulturą innych krajów, co pozwoli młodym ludziom ugruntować ich tożsamość europejską,                             

a nauczycielom na wymianę dobrych praktyk. 

Czas realizacji: październik 2019 – czerwiec 2021 

Teren realizacji: ZSP Czaplinek, szkoły partnerskie 

Populacja objęta programem: uczniowie ZSP w Czaplinku w tym 15 uczniów bezpośrednio realizujących zadania 
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projektowe na miejscu i podczas wyjazdów. 

Realizator programu: Alicja Giwojno i Celestyna Tomkowska 

 - Rescue Team – grupa ratownictwa medycznego. Podniesienie wiedzy i kwalifikacji młodzieży w udzielaniu pierwszej 

pomocy. 

Grupa Rescue-Zdr założona i prowadzona przez Jarosława Tarnowskiego, której głównym celem jest prowadzenie 

szkolenia uczniów. W roku 2019 grupa składała się z 14 uczniów (klasa I, II i III LO). Uczniowie w bieżącym roku 

spotykali się raz w tygodniu przy ul. Grunwaldzkiej i szkolili się z zakresu: 

 charakterystyka pracy służb ratowniczych; system ratownictwa medycznego w Polsce i Europie; wzywanie 

pomocy; 

 wstępna ocena poszkodowanego; charakterystyka układów człowieka; ćwiczenia z zakresu sprawdzania 

przytomności; bezprzyrządowe udrażnianie dróg oddechowych 

 reanimacja i resuscytacja krążeniowo-oddechowa; mechanizmy nagłego zatrzymania krążenia i oddechu; 

podstawy fizjologii i anatomii serca i układu oddechowego; 

 ćwiczenia z zakresu uciskania klatki piersiowej i sztucznego oddychania  u dorosłych, dzieci i niemowląt; 

 BLS osoby dorosłej i dziecka; obsługa defibrylatora; 

 ćwiczenia i symulacje w różnych przypadkach i mechanizmy WZIT; 

 zadławienia u dzieci i dorosłych; patomechanizmy omdleń, zasłabnięć i utraty przytomności i postępowanie                       

z nimi; 

 wywiad ratowniczy; podstawy tlenoterapii; 

 warsztaty na temat epilepsji, drgawki, drżenia; urazy głowy i kręgosłupa; 

 organizacje i zespoły ratownictwa medycznego (TOPR, GOPR, WOPR i LPR); 

 przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych (rurka, LMA, LT, intubacja); 

 anatomia układy kostno-stawowego, stabilizacja z tego - ćwiczenia; 

 pacjent z podejrzeniem urazu kręgosłupa; 

 wypadki komunikacyjne; 

 urazy czaszkowo-mózgowe, oka, ucha, nosa i w obrębie klatki i brzucha; 

 wypadek mnogi i masowy, katastrofa- ćwiczenia; 

 Regularne ćwiczenia przygotowawcze do kolejnych etapów XXVI Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK. 

 Aktywnie brali udział w pokazach, szkoleniach i wolontariacie w roku 2019. 

 - Komputerowe projektowanie mebli – IMOS; 

 - Propagowanie działalności wolontariackiej – Szkolne Koło Wolontariatu. 

2. Realizacja założeń Szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego na zajęciach z wychowawcami klas, na 

spotkaniach z fachowcami, podczas indywidualnej pracy z młodzieżą. 

3. DZIEŃ DZIECKA– udział w wydarzeniu 

Młodzież uczestniczyła w wydarzeniu organizowanym przez GKPiRPA, które było manifestacją przeciwko wszelkim 

przejawom przemocy i agresji w środowiskach szkolnych i rodzinnych  oraz podejmowało temat profilaktyki uzależnień – 

31.05.2019r. Odbyły się pokazy z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz odbył się koncert o charakterze 
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profilaktycznym. Liczba uczniów – 100.  

4. Program profilaktyczny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” 

Program edukacyjny, który stanowi część projektu pt. Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu 

od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” . 

Realizowany w ZSP w Czaplinku po raz kolejny. W zajęciach bierze udział ok. 30 uczniów. 

Materiały szkoleniowe ZSP otrzymał od koordynatora programu i asystenta oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE 

w Drawsku Pomorskim Pani Jolanty Rokosz.  

5. Program pt."Pokonajmy nowotwory krwi" DKMS - Zachodniopomorska # Komórkomania 

Projekt #KOMÓRKOMANIA skierowany był do wszystkich uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli szkół 

ponadgimnazjalnych.  

Celem projektu było przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na temat idei dawstwa szpiku kostnego oraz 

umożliwienie rejestracji jako potencjalnego dawcy szpiku kostnego osobom, które podjęły świadomą decyzję o takiej 

rejestracji. Intencją organizatorów było uwrażliwienie środowiska szkolnego na potrzeby drugiego człowieka, w tym 

konkretnym przypadku, każdej osoby dotkniętej nowotworem krwi. 

Czas trwania marzec 2019 roku.  

Teren realizacji projektu: ZSP Czaplinek. 

Populacja objęta programem - 200 uczniów. 

Realizator programu: Hanna Chwiałkowska i uczniowie klasy III Technikum. 

Każda szkoła, która zaangażowała się w przeprowadzenie akcji #KOMÓRKOMANIA otrzymała, Certyfikat „Szkoły                     

z Życiem”, przyznany przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Fundację DKMS. 

6. Inicjatywa wolontariuszy w ZSP i społeczności lokalnej - RAZEM DLA KUBY 

Stowarzyszenie „Aktywna szkoła” przy ZSP w Czaplinku zorganizowało zbiórkę publiczną połączoną                                  

z dodatkowymi działaniami mającymi na celu zgromadzenie środków na leczenie ucznia naszej szkoły Jakuba 

Kozłowskiego. Kuba jest uczniem klasy maturalnej w czaplineckim liceum. W grudniu 2018r. przeszedł operację 

usunięcia guza tylnej jamy czaszki, który okazał się złośliwy. Długo przebywał w szpitalu poddawany był radioterapii                  

i wyczerpującemu leczeniu. Celem dodatkowym było rozbudzanie ducha wolontariatu oraz bycia we wspólnocie. 

- Pierwszą naszą aktywnością było zorganizowanie koncertu charytatywnego w dniu 17 marca 2019r.  

- Od 28 marca 2019r. uczennice Technikum Turystycznego oprowadzały wycieczki uczniów Szkoły Podstawowej po 

historycznych zakątkach naszego miasta. Zapoznawały z legendami dotyczącymi naszych okolic, organizowały zabawy i 

konkursy, a wszystko w ramach realizacji projektu ERASMUS + KA219 2017-2019.  

- Nie zabrakło nas również na Jarmarku wielkanocnym w dniu 13 kwietnia 2019r.  

Łączna kwota z podejmowanych działań to 10.638,11 zł. 

Czas trwania: marzec – czerwiec 2019r. 

Teren realizacji: miasto i gmina Czaplinek 

Populacja objęta programem: Działania obejmowały społeczność szkolną i lokalną gotową do aktywności na rzecz Kuby. 

W sumie możemy powiedzieć o 50 osobach czynnie zaangażowanych w wolontariat. 

Realizatorem programu było Stowarzyszenie Aktywna Szkoła przy ZSP w Czaplinku. 

7. Powiatowa Konferencja dotycząca HIV I AIDS 
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W dniu 28.11.2019r. w ZSP w Czaplinku odbyła się powiatowa konferencja szkoleniowa w ramach „Krajowego 

Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.” Organizatorem konferencji była Powiatowa Stacja 

Sanitarno – Epidemiologiczna w Drawsku Pomorskim i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku. 

Konferencja miała na celu przedstawienie aktualnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie zakażeń HIV i choroby AIDS, 

diagnostyki HIV, działań profilaktycznych i edukacyjnych.  Konferencję prowadziła P. Jolanta Rokosz - Promotor 

Zdrowia  w PSSE w Drawsku Pomorskim, prelegentem była P. Izabella Jadwiżyc Promotor Zdrowia w PSSE                               

w Szczecinku, ekspert krajowego centrum ds. HIV/AIDS 

W konferencji uczestniczyli pedagodzy szkół powiatowych, policjanci, nauczyciele oraz uczniowie ZSP                              

w Czaplinku. 

8. Warsztaty profilaktyczne 

29 października 2019 r. odbyły się warsztaty edukacyjno -profilaktyczne  #HIPHOPDRUGASZANSA# zorganizowane 

przez ZSP w Czaplinku i GKPiRPA. Zajęcia te miały na celu pokazanie młodzieży sposobów na kreatywne spędzenie 

wolnego czasu, podkreślenie roli pasji i jej pozytywnego wpływu na rozwój człowieka. 

Warsztaty prowadził Pan Przemysław Kaca. 

Czas realizacji: 29.10.2019r. 

Teren realizacji: ZSP w Czaplinku 

Populacja objęta programem: uczniowie ZSP -120, uczniowie Szkoły podstawowej w Broczynie i Czaplinku – 35 

Realizator projektu: Żaneta Majewska 

9. 19 Dni Przeciwko Przemocy   

Nasza szkoła przyłączyła się do akcji Fundacji "Po Drugie" pod nazwą „19 Dni Przeciwko Przemocy” 

Co roku przez 19 pierwszych dni listopada Fundacja po DRUGIE we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, 

placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy                          

i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Na początku listopada mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, 

bezpieczeństwie, wolności. Przypominamy i uczymy się o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju 

i dobrego życia. 

W ZSP odbywały się zajęcia poruszające tematykę przemocy oraz praw dziecka. 

Czas realizacji: 19 dni listopada 

Teren realizacji: ZSP w Czaplinku 

Populacja objęta programem: wszyscy uczniowie ZSP w Czaplinku 

Realizator projektu: Żaneta Majewska i wychowawcy klas. 

10.  Udział  w Przeglądzie Form Profilaktycznych Artystycznych w Drawsku Pomorskim  

14.11.2019r. - XI Przegląd Artystycznych Form Profilaktycznych w Drawsku Pomorskim  

Uczniowie ZSP w Czaplinku w tym roku wystartowali w kategorii plakat, za które otrzymali II i III miejsce. Dwie 

uczennice zaprezentowały się na scenie w kategorii piosenki profilaktycznej – udział wzięło 5 uczniów. 

11. Zorganizowanie konkursu profilaktycznego w kategorii plakat. 

Cel projektu: Zwrócenie uwagi na problemy związane z uzależnieniami i koniecznością poszukiwania zainteresowań                            

i pasji, jako antidotum na problemy i zagrożenia współczesnego świata. 

Czas realizacji: wrzesień, październik 2019r. 
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Teren realizacji: ZSP w Czaplinku 

Populacja objęta projektem: uczniowie ZSP w Czaplinku, nagrodzeni i wyróżnieni – 10 osób. 

Realizator projektu: Żaneta Szumska        

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych                   

w Drawsku Pomorskim 

Do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim uczęszcza 344 uczniów. 

Liczba rodzin objęta poradnictwem: 

- zajęcia grupowe dla uczniów i rodziców (apele szkolne), 

- pedagog – zajęcia grupowe – 480 uczniów i indywidualne – 100 uczniów, 

- terapeuta – 100 uczniów wzięło udział w spotkaniu z terapeutami specjalistami ds. uzależnień, 

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – około 10 uczniów. 

 

Organizacja wolnego czasu dla dzieci: zajęcia sportowe, zajęcia z biologii, zajęcia z matematyki 

 

Formy prowadzonych zajęć: 

- fakultety z biologii, 

- zajęcia sportowe, 

- koło polonistyczne, 

- konsultacje z matematyki, 

- zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka polskiego, 

- fakultety z matematyki, 

- zajęcia rewalidacyjne, 

- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne, 

- zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się, 

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, 

- zajęcia z doradztwa zawodowego. 

 

Przedsięwzięcia służące wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży: 

- Akcja Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne Szkół „Europa na językach” EUROPE – MANY LANGUAGES, ONE 

VOICE, 

Programy innowacyjne nauczycieli: 

- „Sobotnie spotkania z biologią”,  

- „Teraz kultura”,  

- „Skuteczna droga do matury”,  

- „Matematyka w XXI wieku” 

- „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji 

regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” - realizowany jest kurs prawa jazdy kategorii B, 

- Powiatowa Gala Talentów 2019, 

- spotkania profilaktyczne z przedstawicielami KPP, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej, 
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- Przegląd Artystycznych Form Profilaktycznych, 

- konkursy, 

- zajęcia dodatkowe (fakultety, zajęcia wyrównawcze) 

- Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych – przemarsz i udział w Dniu Otwartym Starostwa Powiatowego, 

- Dzień bez Przemocy – przemarsz. 

 

Projekty realizowane na rzecz rodziny i dzieci: 

- Dzień bez Przemocy – zapobieganie przemocy w rodzinie, 

- akcja AMUN – wolontariusze wzięli udział w corocznej akcji wspierania działalności niepełnosprawnych artystów 

malujących ustami lub rękami, 

- świąteczna zbiórka żywności, 

- zbiórka karmy dla zwierzaków, 

- wielka akcja pomocy dzieciom – Góra Grosza, 

- zbiór nakrętek dla Gabrysi, 

- zbiórka baterii i telefonów komórkowych, 

- Mówimy NIE dla środków psychoaktywnych – projekt KPP, PSS i Stowarzyszenia Żarek (zajęcia przeprowadzane                   

z uczniami przez terapeutów ds. uzależnień), 

- Autyzm po godzinach – zajęcia z uczniami przeprowadzane przez terapeutę, 

- Powiatowa Olimpiada Zdrowia, 

- Powiatowa Olimpiada Pierwszej Pomocy, 

- Powiatowa Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, 

- Powiatowy Turniej Ratowniczy, 

- Europejski Dzień Sportu z udziałem wojsk amerykańskich, 

- Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, 

- Akcje: „Zdrowe odżywianie”, „Ekologiczny lunch box”, „Zdrowe śniadania”, 

- Akcje informacyjne: :Bezpieczne ferie”, Dzień bez przemocy, STOP cyberprzemocy, Światowy dzień Rzucania Palenia, 

profilaktyka uzależnień, zagrożenia wynikające z palenia e-papierosów, Ogólnopolski Dzień Profilaktyki Grypy, 

Światowy Dzień HIV/AIDS, 

- Projekty profilaktyczne „Bezpieczeństwo w sieci”, „Bezpieczny młody kierowca”, „Razem po zdrowie” 

- Drawski Przegląd Artystyczny Form Profilaktycznych, 

- Ogrody edukacyjne ZSP Drawsko Pomorskie, 

- Jarmark Bożonarodzeniowy – spotkanie w Bad Bramstedt, 

- Pomorska Liga Historyczna. 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych                   

w Kaliszu Pomorskim 

Do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim uczęszcza 431 uczniów, w tym 2 osoby objęte nauczaniem 

indywidualnym. 

W 2019r. zrealizowano następujące działania: 

- przedsięwzięcia służące wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – 144, 

- projekty realizowane na rzecz rodzin i dzieci – 6, 
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- przedsięwzięcia realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami – 83. 

 

Liczba udzielonych porad i przeprowadzonych interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 

1)  liczba rodzin, osób objęta poradnictwem – 180, 

2)  spotkania : 

a)  psycholog – 60, 

b)  pedagog – 56, 

c)  terapeuta – 10,   

d) policja, wojsko – 37. 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych                           

w Złocieńcu 

Do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Andersa w Złocieńcu uczęszcza 276 uczniów. 

 

Organizacja czasu wolnego: zajęcia pozalekcyjne  – Szkolne Koło Sportowe (dwa razy w tygodniu, liczba uczniów – 40). 

 

Wyrównywanie szans edukacyjnych: 

- liczba uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną: 10, 

- zajęcia rewalidacyjne: 2, 

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze: 5, 

- nauczanie indywidualne: 2. 

 

Liczba rodzin objęta poradnictwem – spotkania z pedagogiem: 35. 

 

Pomoc materialna – stypendia socjalne 9 koszty wyżywienia w internacie. 

 

Wyprawka szkolna – 2 uczniów. 

 

W 2019 r. zrealizowane zostały następujące programy i zajęcia profilaktyczne, edukacyjne i wychowawcze: 

1. Zajęcia rekreacyjno – sportowe SKS - program ogólnopolski – 40 uczniów. 

Cel: Zagospodarowanie czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań sportowych wśród uczniów. 

2. Pierwsza pomoc – 34 uczniów.  

3. Akademia czerniaka – 56 uczniów.   

Cel: Zapobieganie, profilaktyka, edukacja w zakresie badań profilaktycznych. 

4. Światowy dzień zdrowia – 204 uczniów. 

Cel: Pobudzanie świadomości w zakresie dbałości o własne zdrowie. Czynniki warunkujące zdrowy styl i tryb życia. 

Kontrola i przeprowadzanie badań kontrolnych. 

5. Światowy dzień bez tytoniu – 204 uczniów. 

Cel: Propagowanie zdrowego stylu życia. Ukazywanie zagrożeń jakie niosą ze sobą uzależnienia. 

6. Program ARS, czyli jak dbać o miłość? - 103 uczniów. 

Cel: Edukacja w zakresie szkodliwości używania substancji psychoaktywnych przez młodzież, także w kontekście 
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przyszłych ról rodzicielskich. 

7. Szkolny Program przeciwdziałania narkomanii – 127 uczniów. 

Cel: Propagowanie zdrowego stylu życia. Ukazywanie zagrożeń jakie niosą ze sobą uzależnienia. Kształtowanie systemu 

wartości, budowanie pozytywnego obrazu siebie. Kształtowanie postaw asertywnych. Eliminowanie stresu związanego          

z zadaniami stawianymi przez szkołę. Wdrażanie do efektywnego gospodarowania czasem wolnym. Uświadomienie 

znaczenia w życiu aktywności fizycznej. 

8. Program Bezpieczni na drogach czyli jak substancje psychoaktywne mogą zmienić zabawę w tragedię – 127 uczniów. 

Cel: Przyczynienie się do wzrostu świadomości uczniów na temat zachowań ryzykownych. Uwrażliwienie uczniów na 

problemy ofiar, sprawców wypadków i ich rodzin. Przyczynienie się do właściwej oceny negatywnych zachowań na 

drogach. Promowanie zdrowego stylu życia. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo, zdrowie 

swoje i innych ludzi. 

9. Program Stop  agresji przemocy i  cyberprzemocy – 80 uczniów. 

Cel: Przyczynienie się do wzrostu świadomości uczniów na temat agresji, przemocy. Uwrażliwienie uczniów na problemy 

osób doznających przemocy – ofiar. Uświadomienie, że ludzie mają  różny stopień wrażliwości,   a przemoc nie może być 

środkiem rozwiązywania problemów.    

10. ,,Nikotynizm” – skala problemu wśród młodzieży. ,,Radzenie sobie z problemem palenia papierosów”. Problem 

palenia i szkodliwości E-papierosów. – 20 uczniów (prelekcje w godzinach popołudniowych o godz. 17:00). 

Cel: Uświadomienie młodzieży, przekazanie wiedzy na temat uzależnienia od nikotyny, fazy uzależnienia, częste 

przyczyny popadania w nałóg - jego nieodwracalne zdrowotne skutki oraz sposoby radzenia sobie z problemem palenia 

papierosów i E-papierosów. 

11.Działania profilaktyczno – wychowawcze w zakresie działalności WOPR (rozwijanie wśród uczniów kompetencji 

kluczowych  w zakresie działań społecznych i obywatelskich, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności, postaw dla 

potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego oraz aktywnego obywatelstwa w integracji społecznej młodych ludzi) – 68 

uczniów. 

Cel: Uczestnictwo młodzieży w prelekcji. Celem było zapoznawanie uczniów z działalnością WOPR. Zapoznanie 

uczniów z udzielaniem między innymi; kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom, których życie i zdrowie narażone jest 

na niebezpieczeństwo na obszarach wodnych. Podczas prelekcji młodzież uzyskała informację na temat możliwości 

doskonalenia własnych umiejętności pływackich, propagując wśród uczniów etykę ratowników wodnych.    

12.Bezpieczeństwo w ruchu drogowym Spotkanie młodzieży z Policjantami pod hasłem ,,Pamiętaj masz jedno życie” – 

125 uczniów. 

Cel:Pobudzenie świadomości i wpływ na wyobraźnię młodych kierowców, Przyczyny wypadków drogowych, 

powodowanych przez młodych a przede wszystkim nadmierna prędkość, niski poziom wiedzy i umiejętności, a także 

brawura oraz skłonność do podejmowania ryzykownych zachowań młodzieży po alkoholu, narkotykach czy środkach 

odurzających. 

13. Projekt #DONTHEJT – 68 uczniów. 

Cel: Zajęcia warsztatowe. Przeprowadzenie akcji profilaktycznych służących przeciwdziałaniu hejtowi i mowie 

nienawiści wśród młodzieży. 

14. ,,Narkotyki - niebezpieczne i uzależniające”. Skala problemu wśród młodzieży – 21 uczniów (prelekcje w godzinach 
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popołudniowych o godz. 17:00). 

Cel: Prelekcja na temat niebezpieczeństwa w następstwie zażywania Marihuany, ecstasy, amfetaminy, metamfetaminy, 

dopalaczy, uzależniających leków dostępnych bez recepty w kontekście środków odurzających młodzież. Uświadomienie 

młodzieży w zakresie zagrożenia, uzależnienia od narkotyków, faz uzależnienia, przyczyny popadania w nałóg oraz jego 

nieodwracalne zdrowotne skutki. 

15. ,,Gotowi by służyć” (365 dni w roku, 12 miesięcy, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę) – 64 uczniów. 

Cel: Edukacja uczniów w zakresie akcji ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych 

związanych z ochroną środowiska, wypadków oraz innych klęsk żywiołowych. Jednocześnie uczniowie zapoznani zostali 

z czynnościami w zakresie medycznych działań ratunkowych w razie wypadku, urazu,  nagłego zachorowania lub 

nagłego pogorszenia stanu zdrowia w miejscu zdarzenia (wypadki na drodze). Celem spotkania było również rozbudzenie 

zainteresowań wśród uczniów oraz wsparcie ich w rozwoju i odpowiedzialności w niesieniu pomocy zarówno w służbie 

jak i wolontariacie. 

16. Problem nadużywania alkoholu. Uzależnienie wśród młodzieży. - 20 uczniów (prelekcje w godzinach 

popołudniowych o godz. 17:00). 

Cel: Zachowania ryzykowne wśród uczniów. Dostarczenie młodzieży wiedzy na temat uzależnienia – nałogu, jego 

nieodwracalne zdrowotne skutki oraz sposoby radzenia sobie z problemem. 

17. ,,Zachowaj trzeźwy umysł” (zajęcia z alkogoglami) – 263 uczniów. 

Cel: Cykl spotkań warsztatowych z wykorzystaniem alkogogli. Odpowiedzialność za podejmowane decyzje jak również 

za zdrowie a niekiedy własne lub czyjeś życie w nawiązaniu do hasła: ,,Pamiętaj masz jedno życie”, ,,Zachowaj trzeźwy 

umysł”. 

18. ,,Wychować Człowieka Mądrego”: model pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem tutoringu 

szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole. 

Zespół Placówek 

Edukacyjno – 

Terapeutycznych  
w Bobrowie 

Przedszkole w 

Drawsku Pomorskim 
Przedszkole w 

Czaplinku 

Warsztaty Terapii 

Zajęciowej  
w Czaplinku 

Do Zespołu Placówek Edukacyjno – Terapeutycznych uczęszcza ogółem 238 dzieci, w tym: 

- przedszkole 68 dzieci (Drawsko Pomorskie – 36 dzieci, Czaplinek – 32 dzieci), 

- Szkoła Podstawowa 117 dzieci (Drawsko Pomorskie – 69 dzieci, Bobrowo – 35 dzieci, Czaplinek – 13 dzieci), 

- ORW 12 dzieci, 

- PDP 20 dzieci, 

- Szkoła Branżowa I stopnia 18 dzieci, 

- Liceum Ogólnokształcące 3 dzieci. 

W internacie zakwaterowanych jest 41 uczniów. 

 

Liczba osób objęta poradnictwem – 157. 

 

Spotkania ze specjalistami (psycholog, pedagog, radca prawny, logopeda, dietetyk) – 60. 

 

Organizacja wolnego czasu dla dzieci (pozalekcyjne, wakacyjne, w czasie ferii): 

- turnusy rehabilitacyjne – 1 (22 uczestników), 

- w czasie wakacji i ferii zimowych zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w grupach przedszkolnych – 54 osoby, 
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- zajęcia pozalekcyjne w świetlicy szkolnej – 229 osób, 

- zajęcia w internacie rozwijające zainteresowania – 41 uczestników. 

 

Liczba przedsięwzięć służących wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – 211 przedsięwzięć. 

 

Wykaz przedsięwzięć mających na celu wspieranie rodzin naturalnych w środowisku zamieszkania poprzez udzielanie im 

pomocy w przezwyciężaniu problemów: 

1. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodziców i opiekunów prawnych z powiatu drawskiego, w ramach 

bezpłatnego poradnictwa i wsparcia w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 

2. Organizowanie zebrań z rodzicami, podczas których prowadzona była pedagogizacja mająca na celu przeciwdziałanie 

zjawiskom niepożądanym w procesie wychowania dziecka. 

3. Sporządzenie wniosków do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim o wgląd w sytuację rodzinną dziecka,                    

w ramach wsparcia rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. W 2019 r. 

sporządzono 7 wniosków. 

4. Realizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów w formie zajęć indywidualnych oraz porad                  

i rozmów wspierających prowadzonych na bieżąco  w sytuacjach problemowych. 

5.  Realizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla rodziców w formie porad i rozmów wspierających 

prowadzonych na bieżąco w sytuacjach kryzysowych. 

6. Wsparcie rodziców borykających się z długotrwałą chorobą dzieci poprzez działania zmierzające do uzyskania pomocy, 

poradnictwa i badań przez  lekarzy specjalistów. 

7. Współdziałanie ze społecznością lokalną podczas imprez szkolnych: Gala – Słoneczne Spotkania integracyjne, Piknik 

Rodzinny w okazji Dnia Dziecka, uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019, uroczyste rozpoczęcie roku 

szkolnego 2019/2020, mikołajki, wigilia szkolna, jasełka w ramach rodzinnej integracji. 

8. Prowadzenie internatu dla 41 wychowanków, w ramach udzielania pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej 

sytuacji ekonomicznej oraz wsparcia rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. 

9. Tworzenie warunków na rzecz uzyskania przez dzieci i młodzież najlepszego wykształcenia, rozwoju zainteresowań                  

i aktywnego spędzania czasu wolnego na miarę ich indywidualnych możliwości. W tym celu w 2019 r. zrealizowane 

zostały między innymi następujące programy i zajęcia profilaktyczne, edukacyjne i wychowawcze: 

- Projekt profilaktyczno – edukacyjny „KULTHURRA”. 

- Projekt profilaktyczno – edukacyjny „Mądra szkoła czyta dzieciom”. 

- Program profilaktyczny „Trzymaj formę”. 

- Program edukacyjno – profilaktyczny „Kino – Szkoła”. 

- Program zdrowotny realizowany przez pielęgniarki szkolne, obejmujący następujące zagadnienia: Zapobieganie grypie, 

Jem zdrowo – rosnę zdrowo. Wpływ wyglądu osobistego i czystości na samopoczucie, Mam haka na raka, Bezpieczne 

wakacje, Znaczenie profilaktyki fluorkowej w dbaniu o higienę jamy ustnej, Higiena osobista wieku dojrzewania, Jak 

mogę dbać o swoje zdrowie, Międzynarodowy Dzień Łączności  z chorymi na AIDS – fakty i mity, E-papieros a zdrowie. 

- Program Profilaktyczno – Wychowawczy na rok szkolny 2019/2020. 

- Program Profilaktyczny Zespołu Placówek Edukacyjno – Terapeutycznych  w Bobrowie na lata 2015 – 2020. 
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- Program wychowawczo – profilaktyczny dla mieszkańców internatu „Rozpoznawanie i panowanie nad swoimi 

emocjami wychowanków grup wychowawczych”. 

- W ramach terapii zdrowotnej i profilaktycznej w ZPET Bobrowo realizowane są następujące cykliczne zajęcia: kick-

boxing (wyjazdy na zajęcia 2 razy w miesiącu), zajęcia sportowe na hali sportowej w Złocieńcu (cykliczne wyjazdy, raz        

w tygodniu), hydroterapia (wyjazdy raz w tygodniu), dogoterapia (zajęcia 2 razy w miesiącu), hipoterapia (wyjazdy na 

zajęcia raz w tygodniu), koncerty umuzykalniające (spotkania raz w miesiącu), sensoplastyka (spotkania raz w miesiącu), 

felinoterapia (raz w miesiącu), wieczorne zajęcia relaksacyjno – wyciszające (zajęcia raz w tygodniu). 

- Program zajęć z tenisa ziemnego „Nadal w grze”. 

- Projekt profilaktyczno – integracyjny „Coś wspólnego”. 

- Projekt zajęć wychowawczych z elementami socjoterapii „Ja w grupie”. 

- Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne. 

- Program profilaktyczny „Kulinarne przysmaki” dla wychowanków internatu ZPET w Bobrowie. 

- Program zajęć kulinarnych „Nie każda kuchnia jest taka sama” dla uczniów klas I – III PDP w ZPET w Bobrowie. 

- Projekt zajęć plastycznych z elementami arteterapii „Tworzę więc jestem” dla wychowanków ZPET w Bobrowie. 

- Program profilaktyczny „Proste rozmowy o trudnych sprawach”. 

- Program profilaktyczny „Stop wulgaryzmom” dla wychowanków internatu ZPET w Bobrowie. 

- Program wspierania rozwoju ogólnego małego dziecka przez aktywność ruchową. 

- Program zajęć kółka teatralnego „Fantastykon” pod tytułem „Teatr – w krainie wyobraźni”. 

- Innowacja „Słoń i sowa mądra głowa” - ćwiczenia gimnastyczne poprawiające sprawność umysłową dla dzieci                     

w przedszkolu. 

-  Program zajęć dla dzieci i młodzieży internatu ZPET w Bobrowie. 

- Program edukacyjny młodzieży dotyczący seksualności człowieka „Rozmowy o dojrzewaniu”. 

- Kampania „19 dni – Stop Przemocy”. 

10. Stała współpraca z instytucjami wspierającymi placówkę w sprawowaniu funkcji opiekuńczej, dydaktycznej                      

i wychowawczej: Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, domami dziecka, policją, strażą miejską, pracownikami 

socjalnymi i asystentami rodzin. 

 

W ZPET w Bobrowie wszystkie działania wynikają z realizacji: 

- Programu Profilaktycznego Zespołu Placówek Edukacyjno – Terapeutycznych  w Bobrowie na lata 2015 – 2020. 

- Pięcioletniego Planu Pracy i Rozwoju Zespołu Placówek Edukacyjno – Terapeutycznych w Bobrowie na lata 2015 -

2020. 

- Programu Wychowawczego Zespołu Placówek Edukacyjno – Terapeutycznych w Bobrowie na lata 2015 – 2020. 

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czaplinku są placówką pobytu dziennego dla 35 osób ze znacznym  i umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności.  

Wsparciem psychologa oraz opieką pielęgniarską objętych zostało 35 uczestników. 15 osób jest pod opieką fizjoterapeuty, 

natomiast 10 osób pod opieka dietetyka. 

Z uczestnikami WTZ przeprowadza się comiesięczne rozmowy, pogadanki, instruktaż pielęgniarek na temat higieny ciała, 
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zapobiegania chorobom oraz profilaktyki uzależnień. Ponadto miała miejsce pogadanka na temat antykoncepcji, higieny 

intymnej i świadomego macierzyństwa z 10 uczestniczkami WTZ. 

Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy  
w Czaplinku 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku jest placówką o charakterze resocjalizacyjno – rewalidacyjnym dla 

nieletnich dziewcząt niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, 

wychowania, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i resocjalizacji. W Ośrodku może przebywać maksymalnie 48 

dziewcząt w normie intelektualnej oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w wieku 13-18 lat.                           

W przypadkach uzasadnionych sytuacją szkolną wychowanki, która w danym roku szkolnym uzyska pełnoletność jej 

pobyt w Ośrodku może być przedłużony za zgodą Sądu do czasu umożliwiającego ukończenie szkoły lub klasy. W 2019r. 

w Ośrodku uczyło się 69 dziewcząt. 

W skład Ośrodka wchodzą:  

1) Szkoła Podstawowa Specjalna, 

2) Szkoła Branżowa I Stopnia Specjalna nr 2 kształcąca w kierunku kucharz, 

3) grupy wychowawcze.  

Celem Ośrodka jest zapewnienie wychowankom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego                         

i fizycznego w poszanowaniu godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej poprzez tworzenie właściwych 

warunków wychowawczych, edukacyjnych i zdrowotnych, a w szczególności:  

1) zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz promocję i ochronę zdrowego trybu życia;  

2) zapewnienie wychowankom warunków i możliwości rozwoju uzdolnień, talentów  i zainteresowań;  

3) zapewnienie wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości 

psychofizycznych wychowanek  i czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie w Ośrodku;  

4) realizowanie zadań wynikających z przepisów prawa oraz uwzględniających program wychowawczo-profilaktyczny, 

dostosowanego do potrzeb rozwojowych wychowanek;  

5) przygotowanie wychowanek do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, w oparciu o zasady 

solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. 

 

Cele Ośrodka realizowane są we współpracy z rodzicami lub opiekunami prawnymi wychowanek, sądami oraz innymi 

instytucjami do tego powołanymi. Współpraca Ośrodka i rodziców/opiekunów prawnych obejmuje  nauczanie, 

wychowanie, działania resocjalizacyjne i profilaktyczne. Naczelnym zadaniem współdziałania jest dążenie do 

usprawnienia pracy wychowawczej z wychowankami Ośrodka oraz zwiększenie skuteczności działań resocjalizacyjnych 

poprzez angażowanie rodziców / opiekunów w proces wychowania i nauczania. Kadra pedagogiczna Ośrodka służy 

rodzicom / opiekunom prawnym pomocą oraz podejmuje działania służące pedagogizacji środowiska rodzinnego 

wychowanek, udziela porad i konsultacji. Zadania do osiągnięcia we współpracy z rodzicami / opiekunami prawnymi 

wychowanek są realizowane poprzez indywidualne spotkania rodziców / prawnych opiekunów z pracownikami 

pedagogicznymi Ośrodka oraz poprzez kontakty telefoniczne i korespondencję drogą listową i elektroniczną. 

 

W 2019 r. Ośrodek zrealizował następujące działania: 

- przedsięwzięcia służące wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – 132, 
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- projekty realizowane na rzecz rodzin i dzieci – 5, 

- przedsięwzięcia realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami – 71. 

 
W 2019r. udzielono 12 porad i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Salezjański Ośrodek 
Wychowawczy                     

w Trzcińcu 

Salezjański Ośrodek Wychowawczy jest niepubliczną placówką resocjalizacyjną, przeznaczoną dla chłopców 

niedostosowanych społecznie bądź z zaburzeniami zachowania, którzy weszli w pierwszy konflikt z prawem  i dla 

których sąd dla nieletnich postanowił zastosować środek wychowawczy w postaci umieszczenia w MOW. 

Wychowankowie placówki pochodzą z terenu całej Polski. Kontakt z rodzinami chłopców odbywa się najczęściej poprzez 

korespondencję tradycyjną i elektroniczną oraz poprzez rozmowy telefoniczne. Nieliczna grupa rodziców i opiekunów 

prawnych regularnie odwiedza swoich podopiecznych w placówce. Pracownicy ośrodka nie mają możliwości wspierania 

rodzin naturalnych w środowisku ich zamieszkania (ze względu na odległość). Rodzice i opiekunowie prawni mogą 

korzystać ze wsparcia w przezwyciężaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych, z poradnictwa specjalistycznego                

i prawnego osobiście (po przyjeździe do placówki), telefonicznie, za pomocą korespondencji tradycyjnej  i elektronicznej. 

W placówce rodzice mogą korzystać ze wsparcia w postaci rozmowy z psychologiem, pedagogiem, pedagogiem 

socjalnym, psychiatrą, prawnikiem, terapeutą uzależnień, socjoterapeutą, wychowawcami i nauczycielami. 

Gmina Czaplinek Jednostka realizująca Wskaźniki 

Miejsko – Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Czaplinku 

- liczba rodzin objęta pomocą ops i pracą socjalną – 417,  

- liczba zawartych kontraktów socjalnych z osobami długotrwale bezrobotnych – 26,  

- liczba rodzin, osób objęta poradnictwem, spotkania – 95 osób, 

- liczba osób objęta pomocą przez Zespoły Interdyscyplinarne – 97, w tym kobiet 35. 

Urząd Miejski  

w Czaplinku 

W 2019r. w gminie Czaplinek było 9 świetlic wiejskich, w których prowadzone były zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz 

odbywały się spotkania integracyjne z udziałem osób starszych. W 2019r. w ramach odbywających się zajęć 

uczestniczyło łącznie 3 500 osób. W ramach prowadzonych zajęć odbywały się zajęcia plastyczne, gry i zabawy 

terenowe, zajęcia sportowe, wycieczki krajoznawcze, warsztaty kulinarne, wycieczki, zabawy sportowe. 

 

W 2019r. gmina Czaplinek ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. prowadzenie świetlicy 

środowiskowej. W ramach konkursu Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile otrzymało dotację w 

wysokości 22 000 zł na realizację zadania pn. „Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu 

gminy Czaplinek przy Oratorium św. Jana Bosko w Czaplinku”. W ramach zadania prowadzono świetlicę środowiskową 

przy Oratorium św. Jana Bosko w Czaplinku w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019r. Zajęcia prowadzone były dla 

30 osobowej grupy dzieci i młodzieży z terenu gminy Czaplinek. 

W ramach zajęć prowadzone były zajęcia edukacyjne, wypoczynkowo – integracyjne, wspierające rozwój zainteresowań    

i zdolności, wspierające kulturę osobistą, rozwijające sprawność fizyczną oraz działania socjoterapeutyczne i wspierająco 

– motywujące. Dzieci otrzymywały również posiłek. 

 

W 2019r. gmina Czaplinek ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. wypoczynek letni dzieci             



19 

 

i młodzieży szkolnej z terenu gminy Czaplinek. W ramach konkursu dwie organizacje otrzymały dotacje na realizację 

zadań, tj. Uczniowski Klub Sportowy Czapla Czaplinek i Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile 

(Oratorium w Czaplinku) 

Gminna Komisja 
Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych  
w Czaplinku 

W 2019 r. kontynuowana była działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych  i współuzależnionych od 

alkoholu, Punktu informacyjno – konsultacyjnego ds. narkomanii. Ponadto na potrzeby mieszkańców Gminy 

funkcjonował Punkt informacyjno – konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie.  

W każdy czwartek miesiąca prowadzone były dyżury Przewodniczącego Gminnej Komisji Profilaktyki                                  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku. W 2019 roku udzielono łącznie 533 porady, w tym: 

- Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu (282 porady), 

- Punkt informacyjno – konsultacyjny  ds. narkomanii (76 porad), 

- Punkt informacyjno – konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie (58 porad), 

- dyżury Przewodniczącego Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku (117 

porad). 

W 2019 roku Komisja odbyła 14 posiedzeń, na które wezwano łącznie 85 osób, z czego stawiło się 71 osób (większość 

kilkakrotnie celem ustalenia sposobu leczenia). Z osobami, wobec których zachodziło podejrzenie dotyczące 

nadużywania alkoholu przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia leczenia. Skuteczność podejmowanych działań 

w zakresie ograniczenia zjawiska nadużywania alkoholu przedstawiają poniższe dane: 

- 4 osoby zostały zobowiązane postanowieniem Sądu do podjęcia leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego, 

- wobec 6 osób skierowano wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się  leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego, 

- 44 osoby regularnie uczestniczyły w spotkaniach z terapeutą uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym w Czaplinku, 

- 18 osób zobowiązało się do regularnego uczestnictwa  w spotkaniach Grupy Wsparcia w lokalu przy ul. Rynek 1, 

- 14 osób wyraziło zgodę na podjęcie terapii w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego, 

- 23 osoby po rozmowie motywacyjnej zobowiązały się do utrzymania abstynencji, osoby te pozostają pod regularną 

kontrolą komisji, 

- 2 wnioski  dotyczące objęcia leczeniem odwykowym osób uzależnionych zostały  wycofane na prośbę wnioskodawcy, 

- 12 osób poddało się odtruciu alkoholowemu (detoks)  w placówce ambulatoryjnej, 

- wobec 11 osób postępowanie zostało zakończone ze względu na utrzymaną abstynencję lub zgon osoby zgłoszonej. 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku podobnie jak w latach ubiegłych 

skierowany był do wszystkich mieszkańców Gminy Czaplinek. Swoimi działaniami obejmował seniorów, dzieci                          

i młodzież oraz indywidualnych mieszkańców gminy. 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii skierowany był do wszystkich mieszkańców Gminy Czaplinek. Swoimi 

działaniami obejmował seniorów, dzieci i młodzież oraz indywidualnych mieszkańców gminy. 

Czaplinecki Ośrodek 

Kultury 

Na terenie Gminy Czaplinek działa 8 świetlic wiejskich (Siemczyno, Rzepowo, Kluczewo, Pławno, Trzciniec, Czarne 

Wielkie, Czarne Małe, Sikory) oraz 1 świetlica miejska. 

Czaplinecki Ośrodek Kultury w 2019 roku był organizatorem wielu spotkań i imprez, podczas których zorganizowaliśmy 

http://www.google.pl/search?hl=pl&biw=1152&bih=688&sa=X&ei=Yo11T4zOKsrZ4QTwoPmwDw&ved=0CC8QvwUoAA&q=detoks+alkohol+placówce+ambulatoryjnej&spell=1
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atrakcje dla dzieci i młodzieży, m.in.:  

- projekcje filmowe dla przedszkolaków,  

- kino sferyczne w kopule, 

- przedstawienia teatralne, 

- ferie zimowe, w programie których były seanse filmowe, warsztaty artystyczne i rękodzielnicze, zabawy i gry 

integracyjne ,wycieczka na basen do Szczecinka, 

- organizacja półkolonii letniej ,,Lato w teatrze”- warsztaty, teatralno-cyrkowe oraz artystyczne, 

- Miejsko – Gminne Eliminacje Małego Konkursu Recytatorskiego, 

- Powiatowy Przegląd Wojewódzkich Amatorskich Zespołów Teatralnych,  

- Miejsko – Gminne Eliminacje Konkursu Recytatorskiego „Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne”, 

- Dzień Dziecka,  

- wakacyjne seanse filmowe,, Kino pod chmurką”, 

- Gminne Mikołajki  - ,,Poszukiwaniu Św. Mikołaja”- gry terenowe w parku. 
 

Formy prowadzonych zajęć: 

W Czaplineckim Ośrodku Kultury  działają  dla dzieci i młodzieży takie sekcje, jak: 

 Studio Tańca i Stylu KLIF – zajęcia dla trzech grup wiekowych (5-6 lat, 7-10 lat, 11-14 lat) odbywają się dwa 

razy w tygodniu – 45 dzieci, 

 Zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży – zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w zajęciach udział biorą dzieci                

i młodzież w wieku 6-14 lat – 6 dzieci, 

 Zajęcia plastyczno-manualne – skierowane do dzieci w wieku 6-9 lat, odbywają się dwa razy w tygodniu, na 

zajęciach dzieci mogły rozwijać swoją kreatywność i uczyć się nowych rzeczy – 19 dzieci. 

Projekty: 

 Operator Ogólnopolskiego Programu Bardzo Młodej Kultury na lata 2019/2022 w ramach, którego realizowane 

były warsztaty , zajęcia dla pracowników oświaty i lokalnych animatorów oraz zrealizowano 8 inicjatyw. 

 ,,Kino pod chmurką” realizacja projektu dofinansowanego przez LGD, w ramach którego odbyły się  plenerowe 

seanse filmowe, warsztaty plastyczne i filmowe.  

 ,,Teatralne przekraczanie granic” – realizacja projektu polsko – ukraińskiego. Wspólne zajęcia integracyjne dla 

grupy młodzieży  z Ukrainy i Czaplinka.  

 ,,Polsko – niemieckie spotkania taneczne” – realizacja projektu polsko – niemieckiego w ramach, którego 

odbyły się warsztaty z choreografii i tańca  w Czaplineckim Ośrodku Kultury dla grupy  dzieci polsko – 

niemieckich. Podsumowane uczestnictwem grupy tanecznej ,,Klif”’ w międzynarodowej gali charytatywnej w 

Prenzlau.  

Przedszkole Publiczne  

w Czaplinku 

Do Przedszkola Publicznego w Czaplinku uczęszcza 230 dzieci. W przedszkolu dzieci przebywają w godzinach od 6.30 

do 16.00 (wy deklaracji rodziców). 

 

Pomocą psychologiczną objętych było 2 dzieci, pomocą pedagogiczną 9 dzieci natomiast logopedyczną 30 dzieci.  
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Organizowane były spotkania dla wszystkich rodziców z pracownikiem SANEPIDu – dotyczyły higieny jamy ustnej, 

edukatorem programu Zdrowo jemy – Zdrowo rośniemy. 

 

Formy prowadzonych zajęć -  liczba prowadzonych zajęć: 4;  liczba dzieci: 72 

- zajęcia dodatkowe:  ZUMBA, PRZEDSZKOLIADA - Kangurek  -  gry i zabawy sportowe, 

- wczesnego wspomagania, 

- logopedia, 

- uczestniczymy w projekcie Kino-Szkoła- Seanse filmowe i spotkania z animatorami – każda grupa raz w roku: temat, 

np.; Nuda nie jest taka zła”, „Ruszamy w drogę”, „Wakacyjne podróże małe i duże”. 

 

Każda grupa uczestniczyła w wycieczkach bliższych: do lasu lub w inne miejsce wg potrzeb grupy. 

  

- liczba przedsięwzięć służących wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci; wg potrzeb: zajęcia indywidualne                      

i w małych zespołach - organizowane były w czasie pobytu dziecka w przedszkolu. 

 

-  liczba projektów i jakich realizowanych na rzecz rodziny i dzieci: 10. 

Szkoła Podstawowa  

w Czaplinku 

Do Szkoły Podstawowej w Czaplinku uczęszcza 752 uczniów 

Do grudnia 2019r. w szkole uczyło się 34 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,                  

z uwagi na różne niepełnosprawności, 9 uczniów uczy się w klasach ogólnodostępnych, 19 uczniów w klasach 

integracyjnych, natomiast 5 uczniów ma nauczanie indywidualne. 

Klasy integracyjne 2019/20 

Klasa I a – 2 uczniów z niepełnosprawnościami  

Klasa III b – 5 uczniów z niepełnosprawnościami 

Klasa IV a – 4 uczniów z niepełnosprawnościami 

Klasa VI f – 3 uczniów z niepełnosprawnościami 

Klasa VII c – 5 uczniów z niepełnosprawnościami 

W każdej klasie integracyjnej zatrudniony jest nauczyciel wspomagający, udzielający szczególnego wsparcia uczniom 

posiadającym orzeczenia. Każdy z uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego uczestniczył w zajęciach rewalidacyjnych (2 godz. tygodniowo) oraz innych zajęciach, np. 

socjoterapeutycznych, dydaktyczno – wyrównawczych, logopedycznych czy  rozwijających zainteresowania. 

 

Liczba osób objęta poradnictwem, spotkania:  

- psycholog –  35 osoby (uczniowie i rodzice), 

- pedagog –  214 uczniów, 181 rodziców, 

- psychiatra – 7 uczniów,  

- logopeda –  75 uczniów, 

- terapeuta uzależnień – 1 uczeń. 
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W  2019 roku odbyło się 17 spotkań z pedagogiem szkolnym w ramach pedagogizacji rodziców, w których udział wzięło 

127 rodziców. 

 

Liczba świetlic oraz liczba dzieci korzystających ze świetlic – 2 świetlice szkolne – 439 uczniów. 

 

Organizacja wolnego czasu dla dzieci (pozalekcyjne, wakacyjne, w czasie ferii). Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli                  

w różnorodnych formach zajęć pozalekcyjnych:  

- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne – 46 uczniów,  

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 58 uczniów, zajęcia logopedyczne – 75 uczniów,  

- konsultacje przedmiotowe – liczba uczniów zmienna wg  potrzeb, 

- zajęcia służące realizacji innowacji:  

„Panie Grabowski – ratunku!” – 30 uczniów,  

„Batimuzykowanie”–  14 uczniów,  

- zajęcia służące realizacji projektów edukacyjnych: 

Przyroda z klasa – czy wiesz, jak żyje jeż? – 46 uczniów, 

Bohater ON –  46 uczniów, 

Śniadanie daje moc –  46 uczniów, 

Czytam z klasa -  lekturki spod chmurki – 48 uczniów, 

- zajęcia rozwijające zainteresowania sportowe – 92 uczniów, 

- zajęcia rozwijające zainteresowania przedmiotowe – 324 uczniów, 

- zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczno– informatyczne – 48 uczniów, 

- zajęcia rozwijające zainteresowania polonistyczne – 49 uczniów, 

- zajęcia rozwijające zainteresowania anglojęzyczne – 12 uczniów, 

- zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się – 10 uczniów, 

- zajęcia rękodzieła – 7 uczniów, 

- Szkolne Koło Wolontariatu – 6 uczniów, 

- Szkolne Koło Caritas – 35 uczniów. 

 

Dzieci i młodzież brali udział w akcjach charytatywnych, wycieczkach szkolnych, wyjazdach na basen, do kina i do 

teatru. Uczniowie uczestniczyli w biwakach klasowych, nocach filmowych, dyskotece andrzejkowej. 

 

Liczba przedsięwzięć służących wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży: 

- zajęcia wyrównawcze z przedmiotów,  

- konsultacje indywidualne z nauczycielami,  

- konsultacje indywidualne z pedagogiem,  

- zajęcia rewalidacyjne (35 uczniów),  

- udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej, 

- realizowanie projektów edukacyjnych, 
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- realizowanie innowacji pedagogicznych, 

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, 

- praca z uczniem zdolnym, 

- współpraca z MGOPS w Czaplinku, 

- współpraca z Urzędem Miejskim w Czaplinku (pomoc w zakupie odzieży, obuwia, przyborów szkolnych). 

 

Liczba projektów realizowanych na rzecz rodziny i dzieci – 3, w tym: 

Zapałka nie ogrzeje – Szkolne Koło Caritas, 

Tak, pomagam – Szkolne Koło Caritas, 

Kiermasz z okazji Świąt Bożego Narodzenia – Szkolne Koło Caritas – sprzedaż fantów, z której dochód przeznaczony był 

na pomoc materialną dla potrzebujących rodzin uczniów z naszej szkoły.  

Szkoła Podstawowa  

w Broczynie 

Do Szkoły Podstawowej w Broczynie uczęszcza 72 dzieci. 

 

Liczba rodzin, osób objęta poradnictwem, spotkania (psycholog, pedagog, radca prawny terapeuta  i inni): 

Socjoterapia – 14, 

Psycholog  – 2,    

Pedagog   – 3, 

Logopeda  – 13, 

Kurator sądowy – 1. 

 

Spotkania z rodzicami – rozwój dziecka w okresie adolescencji. 

 

Liczba świetlic oraz liczba dzieci korzystających ze świetlic – kl I-III – 25 uczniów, kl IV-VIII - 19 uczniów. 

 

Organizacja wolnego czasu dla dzieci (pozalekcyjne, wakacyjne, w czasie ferii): 

- kółka: sportowe – 6 uczniów, czytelnicze – 8 uczniów, język angielski – 13 uczniów, teatralne – 8 uczniów, rozwijające 

– 35 uczniów, plastyczne – 10 uczniów. 

-    formy prowadzonych zajęć: kółka zainteresowań, wycieczki, zajęcia dydaktyczno - wychowawcze 

Liczba prowadzonych zajęć – 9,  liczba dzieci – 72. 

 

Liczba projektów i jakich realizowanych na rzecz rodziny i dzieci – 1 projekt - „Dziecko naszym wspólnym dobrem”. 

Gmina  
Drawsko Pomorskie 

Jednostka realizująca Wskaźniki 

Miejsko – Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  
w Drawsku Pomorskim 

- liczba rodzin objęta pomocą ops – 349 i pracą socjalną – 551 

- liczba zawartych kontraktów socjalnych z osobami długotrwale bezrobotnymi - 3 

- liczba rodzin, osób objęta poradnictwem, spotkania (psycholog, pedagog, radca prawny, logopeda, terapeuta i inni): 

Psycholog w ramach swojej pracy przeprowadził: 
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92 spotkania terapeutyczne z klientami MGOPS, z których skorzystało 18 rodzin – w zależności od potrzeb,                    

z niektórymi klientami odbyło się więcej niż jedno spotkanie, 

29 spotkań w pracach zespołu interdyscyplinarnego związanych z procedurą „Niebieskie Karty”, 

16 wizyt domowych w miejscu zamieszkania klienta. 

 

- liczba projektów realizowanych na rzecz rodziny i dzieci – Partnerstwo w Projekcie „Razem Lepiej” ze Spółdzielnią 

Socjalną „Parasol” (listopad 2019 – październik 2020) dedykowany rodzinom z gminy Drawsko Pomorskie (działania                 

o charakterze doradczym, terapeutycznym, coachingowym, psychologiczno - pedagogicznym, animacyjnym skierowane 

do rodziców i dzieci) – 10 rodzin (45 osób) 

 

- liczba osób objęta pomocą przez Zespoły Interdyscyplinarne – 254 osoby, w tym kobiet – 89, mężczyzn – 90, dzieci (od 

0 do 18 r.ż.) – 75  

W 2019 r. w 29 przypadkach procedura została wszczęta więcej niż jeden raz  w rodzinie.  

Urząd Miejski  

w Drawsku Pomorskim 

Działania Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim wspierają rodziny naturalne za pośrednictwem Punktu 

Informacyjno – Konsultacyjnego, realizuje działania  profilaktyczne (świetlica opiekuńcza i świetlice wiejskie) oraz 

poradnictwo specjalistyczne (dostęp do pomocy psychologiczno – pedagogicznej we wszystkich szkołach                                   

i przedszkolach). 

Ośrodek Kultury 
w Drawsku Pomorskim 

Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim oprócz Centrum Kultury oraz Ośrodka przy ul. Piłsudskiego 12 ma pod swoją 

pieczą świetlice i biblioteki na wsiach.  

Świetlice w Jankowie, Konotopie, Suliszewie, Gudowie, Dalewie, Zarańsku, Rydzewie oraz filie biblioteczne                       

w Ostrowicach i Łabędziach prowadzą zajęcia oraz różnego rodzaju warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Świetlice przez swoją dostępność są naturalnym miejscem aktywności i różnorodnych grup zainteresowań. Są miejscem 

zamieszkania członków wspólnoty wiejskiej i są otwarte wedle zapotrzebowania. Świetlice otwarte są od wtorku do 

soboty. Codziennie dzieci mogą spędzać czas według własnych zainteresowań lub korzystać z propozycji pracownika. 

Mogą odrabiać lekcje, czytać książki, grać w gry, piłkarzyki, tenisa, korzystać z internetu i komputerów itd. Warsztaty 

organizowane są poza stałymi zajęciami i są one tematyczne np. bibułoplastyka, robienie świec, biżuterii, filcowanie, 

robienie ozdobnych toreb i mydeł, warsztaty kulinarne, robienia stroików świątecznych. Rolą świetlic jest współpraca                 

z sołtysem i wspólne organizowanie imprez sołeckich w tym Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Seniora, bale 

karnawałowe dla dzieci i dorosłych.  

W czasie ferii i wakacji świetlice mają odrębny bardzo atrakcyjny  program z różnymi atrakcjami w tym spektakle 

teatralne, wyjazdy do kina, na wycieczki jednodniowe i wiele innych.   

W mieście propozycji dla mieszkańców jest wiele, każdy może coś dla siebie znaleźć. Oprócz stałych zajęć tanecznych, 

wokalnych, plastycznych, ceramicznych, malarskich, gry na instrumentach, kapeli ludowej, zespołów śpiewaczych                        

i chórów każdy może wziąć udział w jednorazowych wydarzeniach. Ośrodek w swojej ofercie ma koncerty, spektakle 

teatralne, imprezy plenerowe, edukacyjne, widowiska, wernisaże, festiwale, przeglądy recytatorskie, prelekcje oraz seanse 

kinowe.   
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Świetlice i  obiekty w Drawsku Pomorskim spełniają swoją rolę na wszystkich płaszczyznach edukacyjnych  i 

wychowawczych. 

Przedszkole   

w Drawsku Pomorskim 

Do Przedszkola w Drawsku Pomorskim uczęszcza łącznie 305 dzieci w 13 oddziałach (12 grup w przedszkolach – 282 

dzieci, 1 grupa – oddział przedszkolny w budynku D Szkoły Podstawowej nr 1 w Drawsku Pomorskim – 23 dzieci).  

W ramach pomocy rodzinom w wypełnianiu podstawowych funkcji podjęto następujące działania: 

- włączenie się dzieci i rodziców w działania przedszkola w zakresie realizacji programu wychowawczego, preorientacji 

zawodowej, organizacja imprez i uroczystości integrujących środowisko rodzinne i przedszkolne (spotkania w grupach                  

z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i Ojca, przedstawienia jasełkowe, czytanie bajek dla dzieci w przedszkolu 

przez rodziców i dziadków, spotkania z rodzicami i dziadkami – prezentowanie swoich zawodów, zamiłowań i hobby, 

itp.), 

- konsultacje pedagogiczne dla rodziców – 1 godzina tygodniowo w każdej grupie, 

- pedagogizacja rodziców na temat objawów i profilaktyki wszawicy, adaptacji dzieci w przedszkolu, 

- zorganizowano w obu budynkach przedszkolnych festyn rodzinny pod hasłem „Chcecie być w dobrym humorze, 

czytajcie książki o każdej porze” dla 306 dzieci i ich rodzin, 

- zabawy dla dzieci z wykorzystaniem magicznego dywanu – zajęcia o charakterze odprężającym, relaksacyjnym                   

i wyciszającym z wykorzystaniem TIK w 10 grupach przedszkolnych prowadzone na terenie Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej przez pracowników poradni, 

- „Humory i humorki – my i nasze emocje” - zajęcia edukacyjne dla dzieci z 8 grup prowadzone przez pracowników 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim, 

- zajęcia logopedyczne dla 267 dzieci 3 – 5 letnich, 

- zaangażowanie dzieci i rodziców w akcje charytatywne „Nakręć się na pomaganie”, „Góra grosza”, zbiórka słodyczy                  

i maskotek na rzecz Dzieci z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Drawsku Pomorskim przy ul. Połczyńskiej, 

„Paka dla psiaka”, zbiórka przedmiotów na licytacje i funduszy na rzecz Krzysia (absolwenta naszego przedszkola), 

udział w finale WOŚP, 

- zaangażowanie rodziców w organizację kiermaszu ozdób i stroików świątecznych, 

- udział dzieci i rodziców w konkursach organizowanych na szczeblu miejskim, powiatowym, ogólnopolskim, 

- udział wszystkich dzieci w ogólnopolskim programie „Czyste powietrze wokół nas” (profilaktyka antynikotynowa) oraz 

„Zdrowe zęby mamy marchewkę zajadamy” (higiena jamy ustnej) – we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – 

Epidemiologiczną w Drawsku Pomorskim, 

- realizacja programu ogólnopolskiego „Uczymy dzieci programować”, 

- realizacja projektów edukacyjnych „Bohater Tygodnia” oraz „Mały miś w wielkim świecie”, 

- edukacja muzyczno – teatralna (teatrzyki i koncerty muzyczne – raz w miesiącu). 

Przedszkole „Wesołe 

Nutki”  

w Drawsku Pomorskim 

- prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci. 

- prowadzenie zajęć uspołeczniających. 

Klubik Malucha  

w Drawsku Pomorskim 

Klubik Malucha ,,U cioci Uli” w Drawsku Pomorskim w roku 2019 otoczył opieką 55 dzieci z miasta Drawska Pom. oraz 

innych miejscowości powiatu drawskiego. Jednorazowo otoczonych opieką było 30 dzieci.  
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W ramach opieki dzieci miały organizowane codziennie zajęcia edukacyjne ogólnorozwojowe i  ruchowe, 2 razy                   

w tygodniu rytmikę, 2 razy w tygodniu język angielski oraz 2 razy w miesiącu zajęcia logopedyczne.  

Z racji posiadanych kwalifikacji pedagogicznych przez dyrektora placówki, rodzice mogli, zgodnie z potrzebą, korzystać 

z poradnictwa pedagogicznego. Nie prowadzono poradnictwa psychologicznego ani prawnego. 

Szkoła Podstawowa  

Nr 1  
w Drawsku Pomorskim 

Do Szkoły Podstawowej nr 1 w Drawsku Pomorskim uczęszcza 595 dzieci. 

  

Liczba rodzin, osób objęta poradnictwem, spotkania: 

- psycholog – 18 rodzin, 

- pedagodzy – 80 rodzin, 

- logopeda – 11 rodzin.  

 

Liczba świetlic – 2, liczba dzieci korzystających ze świetlic – 200 uczniów. 

 

Zajęcia pozalekcyjne: 

- sportowo – rekreacyjne: piłka koszykowa – 20 uczniów, piłka siatkowa – 12 uczniów, piłka nożna – 11 uczniów, 

- chór – 30 uczniów, 

- koło historyczne – 25 uczniów, 

- koło matematyczne – 32 uczniów, 

- koło języka polskiego – 37 uczniów, 

- Orkiestra „Viva Battuta” - 37 uczniów, 

- koło przyrodnicze – 8 uczniów, 

- mażoretki – 25 uczniów. 

 

Formy zajęć z pomocy psychologiczno – pedagogicznej: 

- rewalidacyjne – 5 uczniów, 

- dydaktyczno – wyrównawcze – 114 uczniów, 

- korekcyjno – kompensacyjne – 43 uczniów, 

- logopedyczne – 90 uczniów, 

- indywidualne z psychologiem – 7 uczniów, 

- indywidualne z pedagogiem – 3 uczniów, 

- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne – 51 uczniów, 

- zajęcia z doradztwa zawodowego – 1 uczeń. 

 

Projekty realizowane na rzecz rodziny i dzieci: 

1. Realizacja programów profilaktyczno – wychowawczych, projektów edukacyjnych 

- „W kalejdoskopie wrażeń i doświadczeń”, 

- „Zdrowe zęby mamy marchewkę zajadamy”, 

- „Czyste powietrze wokół nas”, 
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- „Zawodowy zawrót głowy”, 

- „Barwy świąteczno – zimowe”, 

- „Jestem uczniem”, 

- „Warzywa i owoce w szkole” - program ogólnopolski, 

- „Zdrowo jem, więcej wiem” - program ogólnopolski, 

- „Teatr:, „Przyjaźń”, 

- „Saper – czyli jak rozminować agresję”, 

- „Październik miesiącem bez przemocy”, 

- „Jak radzić sobie z prześladowaniem”, 

- „Brudny język”, 

- „Między nami kobietkami”, 

- „Trzymaj formę”, 

- „Bieg po zdrowie”, 

- „Zumba”, 

- „Zawody sportowe o Puchar Dyrektora Szkoły”, 

- „Bieg Papieski”, 

- „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych używkach”. 

2. Akcje charytatywne 

Okulary na Litwę, Zapałka nie ogrzeje, Jeden naród ponad granicami, WOŚP, paczka dla bezdomnych, zbieranie darów 

dla schroniska dla zwierząt SOS w Klepinie Białogardzkim, zbiórka kasztanów i żołędzi dla leśnych zwierząt, zbieranie 

nakrętek „Wkręcaj i pomagaj”, zbiórka na rzecz oddziału dziecięcego Szpitala Powiatowego w Drawsku Pomorskim, 

Blaski wolontariatu, Kolędowanie w Domu Pomocy Społecznej w Darskowie, Zbieraj nie wyrzucaj – zbieranie odpadów 

na poligonie drawskim 

3. Akcje przeciw przemocy, cyberprzemocy 

- „Październik miesiącem bez przemocy”, 

- „Razem przeciw przemocy”, 

- „Zachowania przemocowe w szkole”, 

- „Jak radzić sobie z prześladowaniem” z wykorzystaniem filmiku z udziałem sędzi Anny Mari Wesołowskiej „Bezpieczni 

w sieci”, 

- „Mówimy NIE uzależnieniom od komputera, smartfona”, 

- marsz w ramach kampanii „Razem Przeciw Przemocy”, 

- „Uczniowie zakładnicy mediów społecznościowych”, 

- „Jak wirtualny świat steruje światem rzeczywistym”. 

4. Akcje ekologiczne 

- sadzenie krokusów w Parku Chopina, 

- „Śmieciowe chochliki czyli...?”, 

- Szkolna Kampania Społeczna”, 

- „Kochajmy jerzyki”, 
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- dokarmianie ptaków, zwierząt, 

- grabienie liści w Parku Chopina – walka z szrotówkiem kasztanowiaczkiem. 

Szkoła Podstawowa  

nr 2  

w Drawsku Pomorskim 

Do Szkoły Podstawowej nr 2 w Drawsku Pomorskim uczęszcza 541 uczniów. W szkole są 23 klasy, w tym jedna klasa 

terapeutyczna – 9 uczniów oraz dwa oddziały przedszkolne. 

Liczba rodzin, osób objęta poradnictwem, spotkania: 

- pedagog – 8 rodzin,  

- logopeda -– 37 uczniów, 

- pedagog szkolny – 25 uczniów. 

Liczba świetlic oraz liczba dzieci korzystających ze świetlic: 3 świetlice, z dwóch świetlic korzysta 50 uczniów,                   

z jednej świetlicy wszyscy uczniowie 541. 

 

Organizacja wolnego czasu dla dzieci (pozalekcyjne, wakacyjne, w czasie ferii): 

Zajęcia pozalekcyjne: 

- koło informatyczne – 12 uczniów, 

- koło plastyczne –  18 uczniów, 

- koło fizyczne – 13 uczniów, 

- koło techniczne – 11 uczniów, 

- koło chemiczne – 24 uczniów, 

- koło geograficzne – 11 uczniów, 

- koło biologiczne – 26 uczniów, 

- koło matematyczne – 32 uczniów, 

- koła językowe – 37 uczniów, 

- koło teatralne – 20 uczniów, 

- zajęcia sportowe – 71 uczniów, 

- harcerstwo – 40 uczniów, 

- wolontariat – 22 uczniów, 

- harcerstwo – 12 uczniów, 

- koło muzyczne – 10 uczniów, 

- 10 zajęć wyrównawczych dla 50 uczniów,  

- zajęcia logopedyczne dla  37 uczniów, 

- grupa wolontariacka – 22 uczniów, „ Zapałka nie ogrzeje”, „Tak Pomagam”, „Zbiórka karmy dla schroniska, pokochaj 

cztery łapy”. 

 

Liczba projektów realizowanych na rzecz rodziny i dzieci: 

– 8 projektów „Czytanie na dywanie”, „Mogę chcę pomagam”, „Pokochaj cztery łapy”, „Pieczenie pierników”,  „Dając 

dobro drugiemu czynisz je samemu sobie”, „Orszak Trzech Króli”, „Nie pije, nie biorę nie jestem agresorem”, 

„Powiatowy Przegląd Profilaktycznych Form Artystycznych”. 
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Szkoła Podstawowa  
w Nętnie 

Do Szkoły Podstawowej w Nętnie uczęszcza 79 dzieci, z czego 56 do klas I – VIII, 12 do Oddziału „0” i 11 do 

przedszkola. 

 

Liczba świetlic oraz liczba dzieci korzystających ze świetlicy: 

- świetlica duża 47 uczniów, 

- świetlica mała 21 przedszkolaków. 

 

Liczba osób objęta poradnictwem, spotkania: 

- pedagog szkolny – 11 uczniów, 

- logopeda – 26 uczniów, 

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 9 uczniów. 

 

Organizacja wolnego czasu dla dzieci to zajęcia pozalekcyjne, takie jak: 

- kulinarne – 6 uczniów, 

- sportowe – 11 uczniów, 

- plastyczno – techniczne w przedszkolu – 8 uczniów, 

- gry i zabawy oddziału w edukacji przedszkolnej – 7 uczniów, 

- zajęcia rozwijające uzdolnienia – 4 uczniów, 

- zajęcia, zabawy plastyczne – 8 uczniów, 

- zajęcia rozwijające kompetencje językowe – 18 uczniów, 

- nauka kodowania i programowania w edukacji wczesnoszkolnej – 10 uczniów, 

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – 7 uczniów. 

 

Życie kulturalne szkoły: 

- wyjazdy dzieci na lodowisko do Drawska Pomorskiego, 

- wyjazdy dzieci do kina w ramach „Kino Szkoła”, 

- udział dzieci w uroczystościach szkolnych, 

- udział dzieci w zawodach sportowych, 

- udział dzieci w konkursach międzyszkolnych, warsztatach profilaktycznych, 

- organizowanie wycieczek szkolnych. 

Szkoła Podstawowa  

w Mielenku Drawskim 

Do Szkoły Podstawowej w Mielenku Drawskim uczęszcza 159 dzieci, w tym 115 dzieci do szkoły i 44 do przedszkola. 

 

Liczba rodzin, osób objęta poradnictwem, spotkania: 

30 – psycholog, pedagog Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, 

14 – konsultacje psychologa i pedagoga z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla rodziców, 

41 – pedagog szkolny, konsultacje dla rodziców,  wskazówki wychowawcze (35), 

56 – logopeda. 
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Liczba świetlic oraz liczba dzieci korzystających ze świetlic: 

liczba świetlic: 3, liczba dzieci: 79 

Organizacja wolnego czasu dla dzieci (pozalekcyjne, wakacyjne, w czasie ferii): 

- Zajęcia pozalekcyjne: SKS, logopedia, gimnastyka korekcyjna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zespół 

dydaktyczno – wyrównawczy, rewalidacja,  

- Innowacje pedagogiczne: Spiel mit Deutsch! Zabawy z niemieckim, Uważam, że …, ponieważ, czyli trudna sztuka  

argumentowania. Język polski łatwy i przyjemny. Sprawne paluszki”, Matematykę da się polubić, Bezpieczeństwo               

w Ruchu Drogowym, Mam pomysł!, Trzymaj się prosto – gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna ,Mini Piłka Ręczna - 

treningi z piłki ręcznej, Zajęcia logopedyczne z elementami logorytmiki, Rozwijanie twórczych zdolności 

matematycznych” zajęcia rozwijające umiejętności językowe, matematyczne, zajęcia rozwijające kompetencje 

emocjonalno – społeczne. 

Liczba prowadzonych zajęć: 45; liczba dzieci: 308  

 

- Wakacje: kolonia UMiG Drawsko Pom., liczba dzieci 16 

 

Liczba przedsięwzięć służących wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży: 

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – 22 uczniów, 

- zajęcia rozwijające umiejętności językowe, matematyczne, zajęcia rozwijające uzdolnienia – 174 uczniów, 

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 9 uczniów, 

- logopedia – 56 uczniów, 

- gimnastyka korekcyjna – 28 uczniów 

- rewalidacja – 8 uczniów. 

 

Liczba projektów realizowanych na rzecz rodziny i dzieci: 55 w tym programy antytytoniowe, antyalkoholowe, 

antydyskryminacyjne, konkursy szkolne, międzyszkolne, powiatowe, ogólnopolskie, zajęcia i warsztaty profilaktyczne, 

spektakle teatralne, spotkania i wspólne akcje z przedstawicielami instytucji wspierających pracę szkoły – Policją, Strażą 

Pożarną, Jednostką Wojskową, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, np. Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych, Impreza Integracyjno – Sportowa, organizowane przez 

Stowarzyszenie „Radość z życia”, OREW Gudowo 

- udział uczniów w konkursach przedmiotowych, plastycznych, literackich, profilaktycznych, konkursie 

zawodoznawczym „Z licencją na zarabianie”, 

- uwrażliwienie na potrzeby innych: Szkolne Koło Wolontariusza, udział w akcjach na rzecz potrzebujących, zbiórki 

odzieży, karmy, nakrętek, zabawek,  

- realizacja programu „Jestem taki, jak ty”, tolerancja, prawa dziecka, współpraca z OREW Gudowo, udział OP                   

w zajęciach integracyjnych, 

- zajęcia psychoedukacyjne wzmacniające umiejętności komunikacji interpersonalnej, umiejętność radzenia sobie ze 

stresem, umiejętność odmawiania, współpracę w zespole klasowym, np.  Zajęcia integracyjne, Zabawy z chustą 

animacyjną. Współpraca zawsze się opłaca. Czym jest demokracja? Samorządność uczniów. Prawa i obowiązki ucznia. 



31 

 

Bezpieczeństwo w czasie przerwy. Lekcje kreatywności. Jak znaleźć przyjaciela?  Emocje towarzyszące wizycie                          

u lekarza. 

- Bezpieczna droga do szkoły, Bezpieczne ferie  – spotkania z Policją,  spotkanie grup przedszkolnych                                  

z funkcjonariuszami Żandarmerii Wojskowej w Olesznie Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

- przedstawienie teatralne „Strach ma wielkie oczy”,  

-  Dzień Praw Dziecka z UNICEF, Moje prawa, quizy w aplikacji Kahoot. 

- udział w warsztatach "Sianoploty" w Stawnie, 

- udział uczniów w szkoleniu e-learningowym KRUS pt. ,,Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy", 

- wycieczka zawodoznawcza do firmy Amazon w Kołbaskowie, Europejski Tydzień Zawodów we współpracy z ZSP                 

w Drawsku Pomorskim. 

- udział w koncercie Reprezentacyjnego Zespołu Wojskowego, ćwiczenie umiejętności zachowania w miejscach 

publicznych - jesteśmy w kawiarni, 

- udział nauczycieli w formach doskonalenia: Rozwijanie kreatywności  i przedsiębiorczości na podstawie kompetencji 

kluczowych w edukacji wczesnoszkolnej, „Ekonomia na co dzień”, Rozwój kompetencji kluczowych w zakresie 

przedsiębiorczości, innowacyjności, edukacji ekonomicznej i zawodoznawczej – kształtowanie postaw ucznia.  

- zajęcia z cyklu ,,Ciekawe spotkania z dziadkami"  

- wyjazd do Szczecina na zajęcia z robotyki. 

- udział  w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym Uniwersytet Dzieci, ,,Przyroda z klasą. Czy wiesz, jak żyje jeż?" 

- Zebranie z rodzicami „Bezpieczeństwo uczniów”. Spotkanie z Panią Agatą Lisaj, kuratorem Sądu Rodzinnego                          

i Nieletnich 

- „Bezpieczeństwo uczniów” – spotkanie klas IV – VII. Spotkanie z Policją 

- Warsztaty z pomocy przedmedycznej z pracownikami Straży Pożarnej - Bezpieczne wakacje. 

- udział klas w Targach Pracy i Edukacji, spotkaniach z interesującymi ludźmi- Spotkanie z Dyrektorem Banku PKO BP,  

- udział w obozie językowym Euroweek, zaznajamianie z zasadami dobrego wychowania, dbałość o kulturę słowa, 

uświadamianie piękna języka ojczystego, 

- udział klas w Dniu Teatru w szkole, 

- Projekt edukacyjny „Ja i świat”  

- „Nie zmarnuj swojego życia” warsztaty słowno – muzyczne, 

- Tydzień Sportu Europejskiego, 

- Dzień Sportu, bicie rekordów, 

- Festyn Rodzinny. 

- udział w spotkaniu autorskim z Krzysztofem Piersą w Drawsku Pomorskim; tematyka uzależnienie od gier 

komputerowych 

- Zebranie z rodzicami „Substancje psychoaktywne – konsekwencje, diagnoza”. Spotkanie z Policją. 

- Spotkanie pielęgniarki szkolnej z rodzicami kl. I „Problemy zdrowotne dzieci – zagrożenie dla innych”. 

- Spotkanie z Policją nt. środków odurzających. 

- Warsztaty z psychologiem i pedagogiem Poradni PP „Radzenie sobie z porażkami”  

-  udział w XI Przeglądzie Artystycznych Form Profilaktycznych –  samodzielnie napisane teksty piosenek 
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profilaktycznych. 

- film "Żałuję" oraz spotkanie warsztatowe w ramach udziału szkoły w programie Kino Szkoła. Treści profilaktyczne- 

przemoc rówieśnicza. 

- film,, Klub detektywów ", w ramach programu Kino-szkoła oraz warsztaty na temat ,, Jesteśmy tacy sami chociaż się 

różnimy". 

- udział w projekcie edukacyjnym „Emocje z klasą” Uniwersytetu dzieci. 

-  XVI Spotkania Profilaktyczne – warsztaty „Fonoholizm” prowadzone przez psychologa. 

- XVI Międzyszkolne Spotkania Profilaktyczne, profilaktyka HIV / AIDS, przeciwdziałanie nałogom (alkohol, narkotyki, 

papierosy, dopalacze), , 

- udział w XI Przeglądzie Artystycznych Form Profilaktycznych, 

- udział klas w Biegu Papieskim na stadionie w Drawsku Pomorskim, 

-  udział uczniów w I Powiatowym Turnieju Wiedzy o HIV/AIDS  w Czaplinku, 

- udział nauczycieli w formach doskonalenia: Uczniowie- zakładnicy gier i mediów społecznościowych. Jak świat 

wirtualny steruje światem rzeczywistym? 

- zajęcia w klasach, np.  Higiena mojego ciała i umysłu, Uzależnienia - sposoby ochrony. Czym jest zdrowie? Diagnoza 

czynników ryzyka i czynników chroniących – ankieta. Zalety aktywności fizycznej. 

- programy profilaktyczne:  Porozmawiajmy o zdrowiu i innych zagrożeniach, Bieg po zdrowie, Trzymaj Formę, Czyste 

powietrze wokół nas, Zdrowe zęby mamy, marchewkę zajadamy. Niesamowity świat higieny jamy ustnej, Bądźmy 

poszukiwaczami autorytetu, Młodzi cyfrowi. Emocje z klasą. Biały uśmiech. Smart, to znaczy mądrze. 

- zajęcia z pedagogiem, np.  Zagrożenia w sieci – wyzwania. Pożyteczny, niebezpieczny? Zasady korzystania ze 

smartfona. „Smart, to znaczy mądrze." Co to jest fonoholizm?,  Za i przeciw. Uzależnienie czy nawyk? Program „Smart, 

to znaczy mądrze." "Lekki tornister" - co powinno znajdować się w plecaku? HIV/AIDS - drogi zakażenia, profilaktyka, 

tolerancja wobec zakażonych i chorych. HIV/AIDS, uzależnienia. Lekcje kreatywności. Ćwiczenia rozwijające płynność 

myślenia. Jak uczyć się szybciej? Prawa i obowiązki ucznia, dziecka, człowieka. Moje ograniczenia, moje możliwości. 

Kodujemy Świętego Mikołaja. Lekcje kreatywności. Tworzymy mapę myśli. Test stylów uczenia się. Gra rozwijająca 

słownictwo, wspierająca zasady ortograficzne – Boggle. Sposoby na łatwe i szybkie zapamiętywanie z uwzględnieniem 

preferowanego stylu uczenia się. Zabawy z kodowaniem i programowaniem. Elementy kodowania i programowania. 

Zabawy z matą edukacyjną. 

- doradztwo zawodowe: Moje predyspozycje do wykonywania wymarzonego zawodu. Preorientacja zawodowa. Zawody 

przyszłości - orientacja zawodowa. realizacja WSDZ i Programu Doradztwa Zawodowego, w klasach VII i VIII, ocena 

mocnych i słabych stron, predyspozycji, umiejętności, zainteresowań podczas zajęć z doradztwa zawodowego, Wycieczka 

zawodoznawcza do firmy Amazon w Kołbaskowie, Europejski Tydzień Zawodów we współpracy z ZSP w Drawsku 

Pomorskim. Udział klas VI, VII i VIII w prezentacji kierunków kształcenia i ćwiczeniach praktycznych. Konkurs 

zawodoznawczy „Z licencją na zarabianie”.  Wycieczka do Zakładów Kruszyw Mineralnych w Mielenku Drawskim                    

i Jednostki Wojskowej w Olesznie. Spotkania z dziadkami. Udział w Dniu Otwartym ZSP w Drawsku Pom. 

Zespół Szkół  

w Ostrowicach  

Do Zespołu Szkół w Ostrowicach uczęszcza 110 dzieci, do przedszkola 13 dzieci. 

W szkole zorganizowano 3 projekty na rzecz rodzin i dzieci. 
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Gmina Kalisz 
Pomorski 

Jednostka realizująca Wskaźniki 

Miejsko – Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  
w Kaliszu Pomorskim 

- liczba rodzin objętych pomocą społeczną – 333, liczba osób w rodzinach – 1155  

- liczba osób objętych pracą socjalną 550, liczba osób w rodzinach 1187 

- liczba zawartych kontraktów socjalnych – 8  

- liczba rodzin objęta poradnictwem specjalistycznym (psycholog, pedagog, radca prawny, logopeda, terapeuta i inni) – 

143, liczba osób w rodzinach 501 

- liczba osób objęta procedurą „Niebieskie Karty”  – 66 osób, w tym 33 kobiety 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 
Alkoholowych  

w Kaliszu Pomorskim 

Liczba osób objętych wsparciem: 

- psycholog dorośli – 117 osób, 

- psycholog dzieci – 75 dzieci, 

- terapeuta uzależnień dorośli – 40 osób. 

Miejsko – Gminny 
Ośrodek Kultury  

w Kaliszu Pomorskim 

W strukturach Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim znajduje się 12 świetlic wiejskich: Cybowo, 

Pomierzyn, Stara Korytnica, Sienica, Cybowo Osiedle, Suchowo, Stara Studnica, Giżyno, Bralin, Poźrzadło Wlk., 

Prostynia, Dębsko. Łącznie na zajęcia uczęszcza około 200 dzieci. 

Średnia ilość dzieci uczęszczających na zajęcia w poszczególnych świetlicach przedstawia się następująco:  

Cybowo – 10 dzieci, 

Pomierzyn – 20 dzieci, 

Stara Korytnica – 15 dzieci, 

Sienica – 15 dzieci, 

Cybowo Osiedle – 30 dzieci, 

Suchowo – 15 dzieci, 

Stara Studnica – 15 dzieci, 

Giżyno – 15 dzieci, 

Bralin – 25 dzieci, 

Poźrzadło – 15 dzieci, 

Prostynia – 10 dzieci, 

Dębsko – 15 dzieci. 

Zajęcia prowadzone są w świetlicach wiejskich 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku lub od wtorku do soboty                 

w zależności od potrzeb społeczności lokalnej po 4 godziny dziennie, także podczas ferii zimowych i wakacji. 

W ramach zajęć świetlicowych realizowane są m.in.: 

- zajęcia plastyczne, techniczne, manualne (tj. tworzenie z masy solnej i masy papierowej, zajęcia bibułoplastyki, zajęcia 

ceramiczne, wykonywanie ozdób z makaronu, wikliny papierowej, tworzenie mozaiki z produktów sypkich, zajęcia 

malowania różnymi technikami, w tym malowania na szkle, nauka grawerowania, warsztaty wykonywania kwiatów                      

z rajstop, wykonywanie bukietów z liści, tworzenie prac przestrzennych z: kartonu, gazet, kasztanów, żołędzi, szyszek, 

tworzenie mydeł i świec artystycznych, a także bombek, pisanek oraz innych ozdób okolicznościowych                                        

z wykorzystaniem różnych dostępnych materiałów typu: cekiny, wstążki, sznurki, wiórki osikowe, rattan, pióra, gałązki, 
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patyki, kora, nakrętki, gips itp., stroiki świąteczne i okazjonalne, turniej siatkówki plażowej, wspólne czytanie, Europejski 

Tydzień Sportu, udział w projekcie Eko – Duet Kultura i Nauka, 

- spacery i zabawy na świeżym powietrzu, 

- gry i zabawy z chustą animacyjną KLANZY, 

- dekoracje świetlicy, tematyczne gazetki ścienne, 

- gry i zabawy integracyjne, 

- zajęcia witrażu artystycznego, 

- gry planszowe, 

- organizacja wystaw tematycznych, 

- pomoc międzyuczniowska, 

- zajęcia z szycia dla najmłodszych. 

 

Okazjonalnie, w zależności od świetlicy przeprowadzone/zrealizowane były różnego rodzaju przedsięwzięcia kulturalne           

o charakterze warsztatów rękodzielniczych dla mieszkańców oraz imprez okolicznościowych typu: Dzień Babci, Dzień 

Dziadka, Walentynki, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Kobiet, Święcenie Pokarmów, Dzień Mamy, Dzień Taty, Dzień 

Dziecka, Święto Pieczonego Ziemniaka, Andrzejki, Mikołajki, Spotkania Opłatkowe, Jasełka. 

W każdej świetlicy gminy Kalisz Pomorski zrealizowano minimum 3 projekty – wydarzenia na rzecz rodziny i dzieci (np. 

Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Dziecka, Mikołajki, Pikniki rodzinne).  W świetlicach wiejskich odbyło się łącznie 

minimum 35 przedsięwzięć na rzecz dziecka i rodziny. Ponadto, w świetlicy w Cybowie raz w tygodniu odbywały się 

zajęcia z logopedą dla dzieci z wadami wymowy, a w świetlicy Cybowo Osiedle z socjoterapeutą w ramach współpracy               

z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim. 

Przedszkole  

w Kaliszu Pomorskim  

„Bajkolandia” 

Do przedszkola uczęszcza 165 dzieci. 

 

Projekty realizowane na rzecz rodziny i dzieci: 

1. Uroczystości przedszkolne, imprezy: 

- Jasełka, Bal Karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Powitanie Wiosny, Dzień Drzewa, XXV Sportowy Turniej Miast                  

i Gmin 2019, II Piknik Rodzinny, Dzień Dziecka, Dzień Marchewki, Kalafior i papryka – warzywa, których nie lubimy, 

Szkoła pamięta, Szkoła do Hymnu, Dzień Pluszowego Misia, Jasełka Bożonarodzeniowe. 

2. Akcje charytatywne, przyrodniczo – ekologiczne: 

- Zakręcona Akcja – zbieramy plastikowe nakrętki, zużyte baterie, 

- Nasz wspólny Miś ratunkowy, 

- Kto dwa złote da, ten ucieszy psa – kiermasz zabawek, 

- Kiermasz ciasta – zbiórka środków pieniężnych na leczenie chorej Gabrysi, 

- Ratujemy Kasztany, 

- Słodki kiermasz charytatywny dla Krzysia. 

3. Profilaktyka i bezpieczeństwo: 

- Zdrowe zęby mamy i marchewkę zajadamy, 

- Czyste powietrze wokół nas, 
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- Kubusiowi Przyjaciele natury, 

- Akademia Aquafresh, 

- Jestem opiekunem zabawek, 

- Szczepienia ochronne. 

4. Konkursy wewnątrzprzedszkolne i poza przedszkolem: 

- Życie bez papierosa, 

- Zdrowe zęby mamy i marchewkę zajadamy, 

- Jakie znasz zawody, 

- VI Jubileuszowy Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej, 

- Szopka Betlejemska. 

5. Udział dzieci w wystawach: 

- W poszukiwaniu nowego domu, 

- Cała ja – wystawa malarska, 

- Ekogaleria – spacerem malowane, 

- Paryż Luwr – Madryt Prado, 

6. Spektakle teatralne: 

- Pokaz iluzji, Czerwony Kapturek, Ecie pecie tyle zwierząt jest na świecie, Marysia okropnisia, Niecodzienna wizyta, 

Bajka o smoku z jednym skrzydłem 

7. Spotkania z zaproszonymi gośćmi: 

- Spotkanie z ratownikiem medycznym, 

- Spotkanie z bibliotekarką, 

- Spotkanie edukacyjne – Eksperymenty chemiczne, 

- Spotkanie z pszczelarzem, 

- Spotkanie z policjantem z ruchu drogowego. 

 

Współpraca z placówkami:  

1. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim  

2. Zespół Kuratorów Sądowych w Drawsku Pomorskim  

3. Kuratorzy Społeczni w Kaliszu Pomorskim  

4. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Drawsku Pomorskim  

5. Zajęcia wspierające rozwój dzieci ze specjalistami (psycholog, pedagog, logopeda) 

6. Zespół interdyscyplinarny w Kaliszu Pomorskim  

7. Dog terapia  

Przedszkole „Wesołe 

Nutki” 
w Dębsku 

- prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych.  

- prowadzenie zajęć uspołeczniających. 

- prowadzenie zajęć logopedycznych. 

- prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 
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Szkoła Podstawowa  
w Kaliszu Pomorskim 

Do Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim uczęszcza 494 dzieci (stan na 31.12.2019r.), do czerwca 2019r. 

uczęszczało 573 dzieci. W szkole są 24 klasy. 

 

Liczba rodzin objętych poradnictwem: 

- spotkania z psychologiem – 37 rodzin, 

- spotkania z pedagogiem – 41 rodzin, 

- logopeda – 54 osób, 

- terapeuta – 89 osób. 

 

Liczba świetlic – 2 

Liczba dzieci korzystających ze świetlic – 176, 

- dzieci młodsze klas I – III – 135, 

- dzieci starsze klas IV – VIII – 41. 

 

Organizacja wolnego czasu dla dzieci. W czasie wakacji odbył się: 

- obóz w formie wymiany młodzieży polsko – duńskiej  – 17 uczniów, 

- obóz w formie wymiany młodzieży polsko – niemieckiej – 20 uczniów, 

- obóz sportowy – Włochy – 14 uczniów. 

Wyjazdy: 

- Skrzatusz - Czuwanie Młodych – 4 uczniów, 

- Wrocław – 20 uczniów, 

- Piła – 20 uczniów, 

- Park Wodny Gryfino oraz Park Trampolin Szczecin – 30 uczniów, 

- Szczecin za dobrą naukę do Jump Fun  – 75 uczniów, 

- do Złocieńca na Adwentowe Czuwanie Młodych – 27 uczniów, 

- Wyjazd do Kina – 23 uczniów, 

- Choszczno - przedstawienie teatralne "Różnorodność Kultur Europy" – 39 uczniów, 

- Dom Kultury w Choszcznie - spektakl poświęcony mitom – 44 uczniów, 

- Wyjazd do teatru na spektakl pt. "Tajemnica krzyczącego zegara" – 28 uczniów, 

- Niemieńsko - XV Zamkowy Dzień Osób Niepełnosprawnych – 6 uczniów, 

- Filharmonia Szczecińska i lekcja w Muzeum Techniki i Motoryzacji – 38 uczniów, 

- Choszczno "ABC Teatru" oraz basen – 39 uczniów, 

- Wyjazd do teatru im. Osterwy na spektakl "Ania z Zielonego Wzgórza" – 39 uczniów, 

- Toruń – 44 uczniów, 

- Biwak sportowy: kadet ok – 16 uczniów. 

 

Zajęcia pozalekcyjne: 

 zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla klas I - III – 36 uczniów, 



37 

 

 zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego – 64 uczniów, 

 zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki – 63 uczniów, 

 zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 44 uczniów, 

 zajęcia logopedyczne – 54 uczniów, 

 zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne – 39 uczniów, 

 inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – 6 uczniów, 

 zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się – 33 uczniów, 

 zajęcia rozwijające uzdolnienia – 102 uczniów, 

 "koło ciekawskich Pliszek" – 8 uczniów, 

 koło ciekawskich Wilg" – 10 uczniów, 

 Akwarelki – 8 uczniów, 

 grafika komputerowa – 8 uczniów, 

 zajęcia rozwijające uzdolnienia artystyczne – 15 uczniów,  

 zajęcia rozwijające uzdolnienia artystyczne prowadzone przez nauczyciela religii – 4 uczniów, 

 zajęcia rozwijające uzdolnienia z j. polskiego dla uczniów klas VIII – 8 uczniów, 

 przygotowanie do konkursów z j. polskiego, wos-u oraz działalność wolontariacka w ramach SKW – 8 uczniów. 

 

Projekty i programy realizowane na rzecz rodziny i dzieci: 

- Owoce i warzywa w szkole – 286 uczniów. 

Programy antynikotynowe (stan na czerwiec 2019 r.) 

- Nie pal przy mnie, proszę (klasy I – III) – 169 uczniów, 

- Trzymaj formę (klasy V – VIII) – 272 uczniów, 

- Porozmawiajmy o zdrowiu (klasy VII) – 54 uczniów, 

- Bieg po zdrowie (klasy IV) – 88 uczniów. 

Szkoła Podstawowa  

w Pomierzynie 

Do Szkoły Podstawowej w Pomierzynie uczęszcza 82 uczniów. 

W szkole funkcjonuje świetlica, która jest czynna od godz. 7.10 do godz. 16.30. Korzystają z niej wszyscy uczniowie 

placówki (82 uczniów). 

W szkole znajduje się biblioteka, która dostępna jest również dla mieszkańców okolicznych miejscowości. 

 

W ciągu roku szkolnego prowadzone są zajęcia pozalekcyjne:  

- zajęcia plastyczne, 

- zajęcia sportowe. 

Uczniowie korzystają z następujących zajęć w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej: 

- gimnastyka korekcyjna, 

- terapia pedagogiczna, 

- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, 

- zajęcia logopedyczne, 
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- zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, 

- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne, 

- zajęcia kształtujące umiejętność uczenia się oraz kreatywność. 

 

Jedno dziecko objęte jest pomocą w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia 

 

Liczba udzielonych porad i przeprowadzonych interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 4 rodziny 

zostały objęte pomocą psychologa. 

Poradnictwem i konsultacjami zostało wspartych przez pedagoga 9 rodziców. 

 

Przedsięwzięcia realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami: 

- Spotkania profilaktyczne z przedstawicielami nadleśnictwa, policji straży miejskiej, stacji sanitarno- epidemiologicznej, 

straży pożarnej. 

- Spektakle profilaktyczne. 

- Harcerskie biwaki i zimowiska. 

- Wycieczki szkolne i klasowe. 

 

Szkoła Podstawowa w Pomierzynie realizowała następujące działania o charakterze profilaktycznym: 

- Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia - udział wzięło 80 uczniów, 

- aktywne przerwy wśród lekcyjne - zajęcia ruchowe, zajęcia w bibliotece szkolnej, zabawy integracyjne na świeżym 

powietrzu - udział wzięło 80 uczniów, 

- zbiórki harcerskie - udział wzięło 17 uczniów, 

- Rajdy zadaniowe, zimowiska i biwaki harcerskie na terenie szkoły oraz poza nią - udział wzięło 50 uczniów, 

- konkurs międzyszkolny piosenki świątecznej w języku angielskim - udział wzięło 30 uczniów, 

- wolontariat: Orkiestra Świątecznej Pomocy, akcja charytatywna dla Pana Tadeusza, Lokomotywa uśmiechu, zbiórka 

zabawek i książek dla dzieci w szpitalach, dostarczenie książek z biblioteki do mieszkańców okolicznych miejscowości. 

- uroczyste apele szkolne: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, dzień Edukacji Narodowej, Ślubowanie uczniów klasy I , 

Święto Niepodległości, 

- Bezpieczny Puchatek - zajęcia profilaktyczne z policją - udział wzięło 10 uczniów, 

- warsztaty z dobrej komunikacji z Markiem Pietrasikiem - udział wzięło 54 uczniów, 

- Bal karnawałowy - udział wzięło 70 uczniów, 

- udział w uroczystości 70 lecia Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim - udział wzięło 6 uczniów, 

- udział harcerzy w uroczystościach z okazji 74 rocznicy zakończenia walk o Kalisz Pomorski - udział wzięło 8 uczniów, 

- Walentynki szkolne - udział wzięło 81 uczniów, 

- Narodowy Dzień Żołnierza Wyklętego - udział wzięło 14 harcerzy, 

- konkurs recytatorski z języka polskiego „Polska to brzmi dumnie” - udział wzięło 32 uczniów, 

- dwutygodniowa zabawa „Co kraj to obyczaj” - udział wzięło 74 uczniów, 

- zdrowe drugie śniadanie - udział wzięło 14 osób 
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- spektakle profilaktyczne, koncerty - udział wzięło 81 uczniów, 

- „Bezpieczna droga”, „Dobrze cię widzieć” zajęcia z policją - udział wzięło 10 osób, 

- spotkanie z przedstawicielką SANEPID szkodliwość palenia tytoniu i e-papierosów –  udział wzięło 18 osób, 

- Światowy Dzień Zespołu Downa  - udział wzięli wszyscy uczniowie szkoły podstawowej, 

- tydzień bez przemocy i agresji - udział wzięli wszyscy uczniowie szkoły podstawowej, 

- konkurs „Z savoir-vivre  na co dzień” - udział wzięło 30 osób, 

- wycieczka szkolna do Warszawy - udział wzięło 16 uczniów, 

- wycieczka szkolna do Londynu - udział wzięło 16 uczniów, 

- sadzenie roślin na grządkach - udział wzięło 81 uczniów, 

- udział w konkursach plastycznych - udział wzięło 30 osób, 

- sprzątanie lasów Nadleśnictwo Drawsko Pomorskie - 20 osób, 

- sprzątanie lasów Nadleśnictwo Kalisz Pomorski - udział wzięło 20 osób, 

- sprzątanie zapomnianych grobów - udział wzięło 15 osób, 

- grzybobranie - udział wzięło 15 osób, 

- udział w Ogólnopolskiej Kampanii BohaterOn - udział wzięło 80 uczniów, 

- ratujemy kasztanowce - udział wzięło 74 uczniów, 

- harcerze w Domu Seniora - udział wzięło 15 osób, 

- udział w uroczystościach Gminnych Obchodów Niepodległości - udział wzięło 20 osób, 

- udział w powiatowym konkursie “ Dziecko naszym wspólnym dobrem” - udział wzięło 15 uczniów, 

- ratujemy i uczymy ratować - pierwsza pomoc - udział wzięli wszyscy uczniowie szkoły podstawowej, 

- Dzień Pluszowego Misia - udział wzięli wszyscy uczniowie szkoły podstawowej, 

- udział w konkursie „Kultura na Dziś” - udział wzięło 10 uczniów, 

- organizowanie konkursu bożonarodzeniowego „Szopka Betlejemska”, 

- Andrzejki - udział wzięło 80 uczniów, 

- Mikołajki - udział wzięło 80 uczniów, 

- Jasełka - udział wzięło 80 uczniów, 

- kultywowanie tradycji wysyłania kartek świątecznych - udział wzięło 80 uczniów, 

- Betlejemskie Światło Pokoju - udział wzięli harcerze ze szkoły podstawowej, 

- Szkoła realizuje projekt „Kształtowanie charakteru”, gdzie raz w miesiącu wprowadzany jest nawyk, który uczniowie 

doskonalą w domu i szkole, 

- „Dzień Rodziny”. 

Gmina Wierzchowo Jednostka realizująca Wskaźniki 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  
w Wierzchowie 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie w 2019r. objął swoim wsparciem: 158 rodzin, w tym 480 osób. 

W 2019 roku głównymi powodami przyznawania świadczeń w GOPS w Wierzchowie były: długotrwała lub ciężka 

choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, ubóstwo, 

bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeba ochrony macierzyństwa w tym wielodzietność, alkoholizm, bezdomność, 

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu  z zakładu karnego. 
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W 2019 roku praca socjalna w środowiskach była świadczona m. in. w zakresie wspierania w uzyskaniu pomocy ze 

strony właściwych organów, instytucji i organizacji (pomoc w wypełnianiu wniosków, informowanie o różnych 

uprawnieniach, pomoc w ustaleniu niepełnosprawności, kontakt telefoniczny), poradnictwa wychowawczego, rodzinnego 

i zawodowego. 

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny, czyli umowę dwustronną zawieraną przez 

pracownika socjalnego z podopiecznym w celu znalezienia najlepszego rozwiązania dla trudnej sytuacji życiowej klienta. 

W 2019 roku pracą socjalną objętych zostało 133 rodziny  (381 osób w rodzinie), w tym wyłącznie pracą socjalną: 13 

rodzin (37 osób w rodzinie). 

 

W 2019 roku pracownicy socjalni zawarli 33 kontraktów socjalnych. 

Kontrakt socjalny wymusza na kliencie aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu i poprawie własnej sytuacji życiowej, 

natomiast pracownikowi daje możliwość oceniania efektów pracy, skuteczności działań i dokonywania koniecznych 

zmian w realizacji założonych celów. 

 

Pracownicy socjalni w roku 2019 odnotowali – 24 interwencji o różnych charakterze m.in. z wizyt domowych odnośnie 

spraw rodzinnych, z wizyt w miejscu zamieszkania dot. przemocy w rodzinie, zgodnie z procedurą „Niebieska Karta” 

oraz wizyt odnośnie urlopowania do domu rodzinnego małoletnich dzieci przebywających w Ośrodku Wspierania 

Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim.  

 

Pracownicy socjalni w 2019 roku przeprowadzili 23 dodatkowych wywiadów środowiskowych u osób przebywających    

w Domu Opieki Terapeutycznej w Żabinie, nie zameldowanych na terenie Naszej Gminy, z miejscem stałego 

zameldowania w różnych miejscach w Polsce. W międzyczasie sporządzili 5 wniosków o skierowanie na przymusowe 

leczenie odwykowe do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wierzchowie u osób z tendencją 

do nadużywania alkoholu oraz przesłali 4 wnioski do Sądu Rejonowego, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Drawsku 

Pomorskim, z prośbą o wgląd w sytuację opiekuńczo – wychowawczą w rodzinie oraz przeprowadzono również 2 

wywiady środowiskowe w Zakładzie Karnym w Wierzchowie. 

 

W roku 2019 skierowano 7 osób do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności o ustalenie 

stopnia niepełnosprawności, celem uzyskania zasiłku stałego lub innych świadczeń z pomocy społecznej.  

Ponadto, w roku 2019 w ramach zespołu interdyscyplinarnego był zatrudniony psycholog celem udzielania różnych form 

pomocy i wsparcia psychologicznego, zarówno dla ofiar, jak i sprawców przemocy – z ww. pomocy skorzystało 42 osób. 

 

W siedzibie Ośrodka w roku 2019 w ramach dalszej ścisłej współpracy odnotowano dyżur Terapeuty ds. uzależnień 

zatrudnionego ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wierzchowie (1 usługa /1 raz 

w miesiącu – łącznie 12 usług, 3 godziny usługa, 36 godzin w ciągu całego roku). 

W roku 2019 przez Zespół Interdyscyplinarny w Wierzchowie pomocą było objętych 23 osoby, w tym kobiet 2, mężczyzn 

– 21. 
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Działania Asystenta rodziny obejmowały współpracę z jednostkami administracji samorządowej oraz innymi podmiotami 

i osobami działając na rzecz dziecka i rodziny jak: Szkoły, Przedszkola, Służba  Zdrowia, Ośrodek  Wspierania  Dziecka   

i  Rodziny w Drawsku Pomorskim,  PCPR, Policja, Gminna  Komisja  ds.  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych                 

i Narkomanii  przy  Wójcie  Gminy w Wierzchowie,  współpraca  z  Sołectwami. 

Działania i efekty pracy z rodziną objętą wsparciem asystenta rodziny: 

1. Podjęcie działań odwykowych oraz profilaktycznych w zakresie uzależnień – żadna osoba nie podjęła stacjonarnego 

leczenia odwykowego, 1 osoba podjęła stacjonarne leczenie odwykowe, 4 osoby podjęły leczenie w postaci przyjęcia 

zastrzyku awersyjnego, w 11 rodzinach osoby posiadające skłonność do nadmiernej konsumpcji alkoholu od dłuższego 

czasu zachowują trzeźwy tryb życia oraz korzystają z umówionych wizyt do terapeuty ds. uzależnień oraz psychologa. 

2. Korzystanie z usług psychologa oraz terapeuty uzależnień dyżurujących w siedzibie GOPS w Wierzchowie w celu 

uzyskania pomocy w zakresie pokonywania trudności życiowych dotyczących w szczególności problemu alkoholowego, 

przejawów przemocy w rodzinie, braku umiejętności budowania poprawnych relacji w rodzinie, bezradności w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych.  

Z ww. porad Psychologa na skierowanie Asystenta Rodziny skorzystało 16 osób w tym 6-ro dzieci  podczas 23 spotkań 

oraz z porad Terapeuty skierowanych skorzystało 11 osób podczas 12 spotkań.  

3. Poprawa sytuacji lokalowej tj. przeprowadzenie remontu mieszkania, dbałość o własne otoczenie –  9 rodzin, 

4. Poprawa umiejętności opiekuńczo – wychowawczych – 6 rodzin, 

5. Poprawa funkcjonowania osób z dysfunkcjami rozwojowymi lub niepełnosprawnością  - 4 osoby, 

6. Profilaktyka zdrowotna, poprawa sytuacji zdrowotnej rodziny, dbałość o higienę – 9 rodzin, 

7. Poprawa funkcjonowania rodziny, w której występuje przemoc – 4 rodziny, 

8. Częściowe spłacenie zadłużeń, zaległości w opłatach – 3 rodziny. 

 

Asystent  Rodziny  podejmował przy współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo – 

Wychowawczych w Lublinie oraz z Kuratorium Oświaty w Szczecinie działania  związane  z organizacją  wypoczynku  

letniego dla dzieci i młodzieży w sezonie letnim 2019.  

W ramach wzajemnej współpracy z wypoczynku letniego skorzystało 15-ro dzieci i młodzieży z terenu gm. Wierzchowo 

(wypoczynek w miejscowości Szczebrzeszyn w terminie od 22.07.2019r. do 31.07.2019r.) 

Uczestnicy kolonii to m.in. pochodzący z rodzin wielodzietnych, niepełnych z trudną sytuacją materialną, bezrobociem, 

niepełnosprawnością oraz problemem alkoholowym w rodzinie, oraz objęci pieczą zastępczą. 

 

Asystent Rodziny w ramach podejmowanej pracy z rodziną wystosował również  odpowiednio:  

- 2 wnioski do Prokuratury Rejonowej w Drawsku Pomorskim i wniosek do Sądu Rejonowego, III Wydział Rodzinny                 

i Nieletnich w Drawsku Pomorskim o skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe z nałogu alkoholowego, 

- 4 wnioski do Sądu Rejonowego, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Drawsku Pomorskim, z prośbą o wgląd                     

w sytuację opiekuńczo – wychowawczą w rodzinie, 

- 9 opinii do Sądu Rejonowego, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Drawsku Pomorskim, dot. funkcjonowania rodziny, 

- 1 wniosek do Sądu Rejonowego, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Drawsku Pomorskim, z prośbą                                             
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o zastosowanie środka wychowawczego zapobiegającego demoralizacji nieletnich. 

Gmina Wierzchowo Na terenie gminy Wierzchowo działa 9 świetlic wiejskich, w tym: dwie prowadzone przez pełnomocnika Wójta ds. 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii oraz 7 pod nadzorem Gminnego Ośrodka Kultury Sporu                 

i Turystyki w Wierzchowie. Średnio ze świetlic korzystało około 80 dzieci. Świetlice są otwierane dwa razy                         

w tygodniu (7 świetlic) i jeden raz w tygodniu (2 świetlice). W świetlicach prowadzone są zajęcia plastyczne                         

i rękodzielnicze, zajęcia ruchowo- sportowe, dzieci mogą przy pomocy opiekunów odrabiać lekcje, organizowane są 

wyjazdy do kina lub na basen. Ponadto w Lasku Arkońskim w Wierzchowie dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia 

ZUMBY dla dorosłych i raz w tygodniu dla dzieci, raz w tygodniu są prowadzone zajęcia muzyczne                                       

z wykwalifikowanym trenerem  i zajęcia plastyczne.  

 

Na terenie gminy dzieci i młodzież mają udzielane wsparcie w formie stypendiów socjalnych i zasiłków wypłacanych 

przez GOPS. W ubiegłym roku z tej formy wsparcia skorzystało w okresie I-VI 48 uczniów ze szkół podstawowych, 

liceum ogólnokształcącego, szkół branżowych I stopnia i technikum, a w okresie IX-XII 39 uczniów.  

Z programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” skorzystało średnio 76 uczniów w tym 8 niepełnosprawnych. Dwie 

placówki oświatowe biorą udział w programie „Owoce w szkole” (200 dzieci) i „Szklanka mleka” (200 dzieci).   

Corocznie za pośrednictwem Kuratorium Oświaty dzieci z najbiedniejszych rodzin uczestniczą w koloniach letnich (w 

2019 roku 15 dzieci przebywało w Szczebrzeszynie od 22.07. do 30.07).  

Za pośrednictwem szkół dzieci i młodzież biorą udział w wycieczkach szkolnych, w wyjazdach na basen, na lodowisko, 

do kina, teatru.  

W Zespole Szkół w Świerczynie grupa dzieci wraz z nauczycielami brała udział w obozie letnim polsko-niemieckim                   

w Prenzlau. W szkołach organizowane były także zajęcia pozalekcyjne: sportowe (unihokej, piłka nożna, siatkówka), 

wyrównawcze, szachowe, muzyczne, teatralne, logopedyczne, przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty, rewalidacyjne, 

czytelnicze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia kuglarskie, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia                                  

z sensoplastyki. W szkołach działa także Szkolny Klub Wolontariusza. 

 

Rodziny otrzymują także wsparcie poprzez świadczenia pieniężne lub niepieniężne wypłacane przez GOPS                        

w Wierzchowie. Należą do nich: 

Dział świadczeń rodzinnych: 

Świadczenia opiekuńcze i dodatki 

Zasiłek pielęgnacyjny: 83 osób na kwotę: 186 775,00 zł. 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 12 osób na kwotę: 14 960,00 zł. 

Świadczenia pielęgnacyjne: 11 osób na kwotę: 204 207,00 zł. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy: 4 osoby na kwotę: 28 520,00 zł. 

Zasiłek dla opiekuna: 1 osoba na kwotę: 5 580,00 zł 

Program „Rodzina 500+”: 
Wypłacono 6 308 świadczeń na kwotę: 3 146 908,00 zł, w tym dla 10 dzieci niepełnosprawnych, świadczeń: 90 na kwotę 

45 000,00 zł.  

Świadczenie rodzicielskie: 11 osób na kwotę: 105 135,00 zł. 
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Świadczenia rodzinne: 
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: 11 osób na kwotę: 11 000,00 zł. 

Dodatek do zasiłku rodzinnego: 11 osób na kwotę: 11 000,00 zł.  

Program „Dobry Start”: 477 świadczeń na kwotę: 143 100,00 zł 

zasiłki rodzinne: 3570 świadczeń na kwotę: 415 755,00 zł 

dodatek z tytułu Opieki nad dzieckiem: 80 świadczeń na kwotę: 30 650,00 zł 

dodatek z tytułu samotnego wychowywania: 102 świadczenia na kwotę 20 796,00 zł 

dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: 193 świadczenia na kwotę 19 292,00 zł 

dodatek z tytułu zamieszkania w internacie: 183 świadczenia na kwotę 20 679,00 zł 

dodatek z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania: 159 świadczenia na kwotę:  10 971,00 zł 

dodatek w tytułu wielodzietności: 878 świadczeń na kwotę 83 410,00 zł 

Od 2018 roku uczniowie z gminy Wierzchowo otrzymują stypendia za wyniki w nauce. W 2019 roku z tej formy wsparcia 

skorzystało 20 uczniów w I półroczu, 39 uczniów w II półroczu.  

Gminny Ośrodek 
Kultury Sportu  

i Turystyki   

w Wierzchowie 

W zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie znajduje się 6 świetlic wiejskich,                    
w których odbywają się zajęcia 2 razy w tygodniu. Oprócz tego w Sali wiejskiej w Sośnicy odbywa się bezpłatny 

kurs języka niemieckiego dla mieszkańców tego sołectwa.  

W Ośrodku Kultury działają następujące sekcje artystyczne: zajęcia muzyczne, zumba kids, zumba dla dorosłych, 
nauka tańca oraz zajęcia plastyczne. Zajęcia te są częściowo odpłatne.  

W 2019 roku GOKSiT tradycyjnie w trakcie ferii zimowych organizował zajęcia bezpłatne dla dzieci                             

i młodzieży, w trakcie których odbywały się warsztaty rękodzielnicze, pokaz filmów, gościliśmy iluzjonistę. Dzieci 

miały okazję obejrzeć spektakl teatralny.  
W czerwcu organizowaliśmy w Świerczynie nad jeziorem „Noc Świętojańską”, w trakcie której zgodnie                        

z tradycją ludową odbył się konkurs na najładniejszy wianek świętojański. Zwycięskie wianki zostały nagrodzone. 

W trakcie eventu dla dzieci organizowane były różne konkursy i zabawy z nagrodami. Tradycyjnie po zmroku 
puszczaliśmy wianki na wodę.  

W pierwszym weekendzie lipca odbyła się 7 edycja ”Święta Wody”. To wyścigi na smoczych łodziach, które 

poprzedza parada smoków chińskich wykonanych przez dzieci i młodzież. Konkurs oczywiście z nagrodami.               
W tegorocznej edycji udział wzięły 42 drużyny z całej Polski.  

Wrzesień, to czas Dożynek. W tym roku w Wierzchowie odbyły się Powiatowe Dożynki. Następnego dnia odbyła 

się 3 edycja Biegu Wilczym Tropem, które Ośrodek Kultury współorganizuje ze stowarzyszeniem Nasza 

Świerczyna. 

Przedszkole  

w Wierzchowie 

Do przedszkola w Wierzchowie uczęszcza 76 dzieci. 

Przedszkole w Wierzchowie prowadziło następujące działania: 

- zajęcia logopedyczne uczestniczyło 30 dzieci, 

- program edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas” – promowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie 

nałogom, spotkania z rodzicami podnoszące ich świadomość w tym zakresie biernego palenia tytoniu uczestniczyło: 72 

dzieci i rodziców, 
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- udział dzieci w konkursie plastycznym organizowanym przez PSSE w ramach realizacji Interwencji Programowej 

„Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu” poda hasłem „Życie bez papierosa” uczestniczyło: 9  

dzieci, 

- dla rodziców przygotowano gazetkę oraz plakaty i ulotki mające na celu motywowanie do promowania „mody na 

niepalenia”, 

- realizacja programu profilaktycznego higieny jamy ustnej „Zdrowe ząbki mamy, marchewkę zjadamy” przy 

zaangażowaniu rodziców i środowiska lokalnego uczestniczyło 72 dzieci, 

- program profilaktyczny „Unikanie zagrożeń”, realizowany przez tematykę kompleksową, spotkania z policją                      

i strażą gminną, filmy edukacyjne i przedstawienia teatralne, dotyczące bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu 

oraz bezpiecznego spędzania czasu  wolnego uczestniczyło: 72 dzieci, 

- współpraca z PSSE w Drawsku Pomorskim – pogadanki dla dzieci na temat zachowania higieny i wprowadzenie 

nawyków zdrowego odżywiania uczestniczyło: 67 dzieci, 

- spotkania z rodzicami na temat wszawicy, przestrzegania zasad higieny dla zdrowia dzieci uczestniczyło: 36 rodziców, 

- organizacja imprez i uroczystości przedszkolnych jako element integrujący środowisko rodzinne i sposób wspólnego 

spędzania czasu wolnego – przedstawienia jasełkowe, uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, bal karnawałowy. 

Szkoła Podstawowa                    

w Wierzchowie 

Do Szkoły Podstawowej w Wierzchowie uczęszczało od stycznia do sierpnia – 254 uczniów, natomiast  od września 

uczęszcza 243 uczniów. 

Liczba rodzin, osób objęta poradnictwem, spotkania: 

psycholog – nie ma etatu w szkole, natomiast jest do dyspozycji dla rodziców i uczniów 2 razy w miesiącu                             

w siedzibie miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej (termin spotkań ustala asystent rodziny) 

pedagog – 15 godzin, spotkania i rozmowy z rodzicami – 19,  

logopeda 4 godziny w tygodniu – 16 uczniów uczęszczało na zajęcia. 

Liczba świetlic – 2. 

Liczba dzieci korzystających ze świetlic – rotacyjnie w zależności od tygodniowego planu zajęć około 100 uczniów. 

 

Organizowanie zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej: dydaktyczno – wyrównawczych, 

rewalidacyjnych, terapii pedagogicznej, korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych, logopedycznych, zajęć 

rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się i uzdolnienia, zajęcia 

związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz  nauczanie indywidualne zgodnie z zaleceniami Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim – 50  uczniów 

 

Liczba projektów – jeden projekt skierowany do rodziców ,,Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców 

województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” projekt trwa od miesiąca października 2019 r. do końca lutego 

2020 r.   

Zespół Szkół  

w Świerczynie 

Do Zespołu Szkół w Świerczynie uczęszcza 86 dzieci. 

Liczba osób objętych poradnictwem – 86, 

- psycholog – 42, 

- pedagog – 86, 



45 

 

- logopeda – 16.  

Liczba świetlic – 1.  

Liczba dzieci korzystających ze świetlicy – 10 uczniów. 

 

Organizacja wolnego czasu dla dzieci (pozalekcyjne, wakacyjne, w czasie ferii): 

- formy prowadzonych zajęć: 

Szkolne Koło Caritas – 16 dzieci, 

zajęcia wokalne „Kropelki” - 16 uczniów, 

zajęcia sportowe – 38 uczniów, 

teatr – 2 uczniów, 

zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty – język polski – 9 uczniów, 

zajęcia kreatywne – 67 uczniów, 

zajęcia z sensoplastyki – 16 uczniów, 

wycieczki szkolne: wyjazdy na basen – 2 x 40 uczniów, PLAY PARKU – 40 uczniów, parku linowego w Rudnicy – 30 

uczniów, 

wycieczki interdyscyplinarne (kilkudniowe), 

wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni, 

Kino – Szkoła – 60 uczniów, 

wyjazd kilki uczniów i nauczycieli do Prenzlau na obóz letni polsko – niemiecki, 

wspólne czytanie „Szkolne przygody słodziaków”. 

 

Liczba przedsięwzięć służących wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – 60. 

Liczba dzieci biorących udział w wymienionych przedsięwzięciach – 86. 

 

Liczba projektów realizowanych na rzecz rodziny i dzieci: 

- Trzymaj formę, 

- Porozmawiajmy o zdrowiu, 

- Bieg po zdrowie, 

- Szklanka mleka, 

- Owoce w szkole, 

- Edukacja Kulturalna dla Umiejętności Społecznych, 

- Szkolny Klub Uczniowski – projekt ministerialny, 

- Bardzo Młoda Kulturalna, 

- Historia miejscem pisana, 

- Wspólne Kolędowanie, 

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 

- Dzień Babci i Dziadka, 

- Dzień Dziecka, 
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- Cała Polska Biega, 

- Dni Ziemi, 

- Dzień Wiosny, 

- Dzień Sportu 

- Narodowy Program Czytelnictwa, 

- Noc Naukowców w Szczecinie, 

- Turniej Piłki Nożnej – Uczniowie/Rodzice/Nauczyciel organizowany przez Radę Rodziców, 

- Bieg Wilczym Tropem, 

- Sprzątanie Świata, 

- Dzień Edukacji Narodowej, 

- Dzień Wyzwolenia Świerczyny, 

- Dzień 11 Listopada, 

- Dzień tolerancji, 

- Dzień tabliczki mnożenia, 

- Park Linowy Rudnica wyjazd organizowany przez Stowarzyszenie Nasza Świerczyna, 

- wyjazd dzieci na basen i do PLAY PARKU organizowany przez UKS Lider, 

- wyjazd dzieci  na basen organizowany przez Stowarzyszenie Nasza Świerczyna, 

- Bal Andrzejkowy i Karnawałowy, 

- partnerstwo w wojewódzkim projekcie „Bardzo Młoda Kultura”, 

- wyjazd do teatru Muzycznego w Gdyni, 

- udział w projekcie Kino – Szkoła, 

- wyjazd na przedstawienie teatralne w Złocieńcu, 

- występy grup teatralnych (Czarny Teatr), 

- wycieczki interdyscyplinarne – kilkudniowe, 

- wyjazdy na zawody sportowe: piłka siatkowa, Igrzyska Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym, 

- udział w zawodach lekkoatletycznych w Złocieńcu, 

- dwudniowy udział w warsztatach artystycznych w ramach projektu „Historia miejscem pisana”, 

- Europejski Tydzień Sportu – organizacja zawodów sportowych, 

- Milusińscy w szkole – dzień opieki nad pupilami, 

- udział w Festiwalu Piosenki Przyrodniczej w Kaliszu Pomorskim, 

- udział w konkursie piosenki „Wygraj Sukces 2019”, 

- udział w „Turnieju wiedzy pożarniczej”, 

- udział w konkursach plastycznych - „Bożonarodzeniowe dary”, 

- wycieczki do kina, 

- integracyjne wycieczki do Starego Kaleńska – Ośrodka Sportu i Rekreacji, 

- pomoc w wyrównywaniu szans poprzez współpracę z fundacją „Magia serc” - Fundacja organizuje pomoc                        

w rozwoju i wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych, uczestniczy 1 uczeń niepełnosprawny wraz z rodzicami na 

spotkaniach organizowanych przez szkołę, 
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- udostępnienie, informacja i pomoc w realizacji bezpłatnych badań profilaktycznych dla mieszkańców połączonych                     

z przedstawieniem oferty Centrum i Rehabilitacji Leczniczej oraz konsultacją fizjoterapeuty – uczestniczyło około 50 

osób. 

 

Liczba projektów realizowanych na rzecz i z rodzicami: 

1. Spotkanie z fundacją „FILAR” - jak być dobrym rodzicem. 

2. Spotkanie warsztatowe z rodzicami „Jak rozpoznać i zaspokoić właściwe potrzeby dzieci”. 

3. Seminarium dla rodziców z trenerem fundacji „Family Lab” - instytucji wspierającej rodziców na całym świecie                     

w oparciu o podejście Jaspera Juula międzynarodowy autorytet w dziedzinie wychowania „budowanie poczucia własnej 

wartości i integralności”. 

4. Spotkania z psychologiem „Nadopiekuńczość rodziców i jej wpływ na rodzinę”. 

5. Spotkania integracyjne rodziców – 2 rozegrane turnieje w piłce nożnej. 

6. Spotkania integracyjne rodziców – pomoc w organizacji „Mikołajek” (dekoracje, słodki poczęstunek, zabawy) wraz ze 

Stowarzyszeniem Nasza Świerczyna, rada Sołecką i Klubem Emerytów. 

7. Udostępnienie, informacja i pomoc w realizacji bezpłatnych badań profilaktycznych dla mieszkańców połączonych                       

z przedstawieniem oferty Centrum Rehabilitacji Leczniczej oraz konsultacją fizjoterapeuty – uczestniczyło około 50 osób. 

Gmina Złocieniec Jednostka realizująca Wskaźniki 

Miejsko – Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  
w Złocieńcu 

-  liczba rodzin objęta pomocą ops i pracą socjalną – 765, 

- liczba rodzin, osób objęta poradnictwem, spotkania – poradnictwo rodzinne – 24 prowadzone przez asystentów  rodziny, 

- liczba osób objęta pomocą przez Zespoły Interdyscyplinarne – 123 osoby, w tym 60 kobiet. 

Złocieniecki Ośrodek 

Kultury 

Złocieniecki Ośrodek Kultury realizował działania na rzecz rodzin w zakresie profilaktyki, przeciwdziałania zjawiskom 

zaburzającym funkcjonowanie rodziny. Były to przede wszystkim działania dotyczące organizacji kół zainteresowań, 

sekcji i zespołów artystycznych, spektakli, koncertów, wystaw, edukacji kulturalnej i filmowej, poszukiwania 

alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów. 

Przedszkole im. 

Zajączka                           
Złocieniaszka  

w Złocieńcu 

Do Przedszkola im. Zajączka Złocieniaszka w Złocieńcu uczęszcza 327 dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych 7. 

- liczba rodzin, osób objęta poradnictwem, spotkania  (psycholog, pedagog, radca prawny, logopeda, terapeuta i inni) – 93 

osoby 

- formy prowadzonych zajęć: 

 zajęcia logopedyczne, zajęcia rewalidacyjne, 

 liczba prowadzonych zajęć 18 godz. logopedia, 10 godz. rewalidacja, 

 liczba dzieci – 56. 

- liczba przedsięwzięć służących wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – 15 (konkursy, przedstawienia, 

zajęcia koła ekologicznego, koła teatralnego w czasie pobytu dzieci w przedszkolu) 

- liczba projektów i jakich realizowanych na rzecz rodziny i dzieci – 35 (spotkania z okazji dnia Mamy i Taty, Jasełka, 

zajęcia otwarte) 
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Działania: Dzień osób ze spektrum autyzmu, Dzień kolorowej skarpetki, Lekcje tolerancji,  

Programy profilaktyczne: „Zdrowe ząbki mamy marchewkę zajadamy”, „Czyste powietrze wokół nas”, „ U Zajączka 

Złocieniaszka czuje się bezpiecznie”, Świąteczne zajęcia warsztatowe, Wycieczki do Centrum Integracji Społecznej,   

Prywatne Przedszkole  
w Złocieńcu 

Do przedszkola uczęszcza 120 dzieci. 

 

Szkoła Podstawowa  

Nr 1  
w Złocieńcu 

Do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Złocieńcu uczęszcza 987 uczniów.  

W roku 2019 w Szkole Podstawowej nr 1 w Złocieńcu uczyło się 27 uczniów niepełnosprawnych (19 – 

niepełnosprawność umysłowa w stopniu lekkim, 1 – Asperger, 2 – niepełnosprawność ruchowa, 2 – niepełnosprawność 

sprzężona, 3 – niedowidzenia). Wszyscy uczniowie objęci byli dodatkowymi zajęciami terapeutycznymi: 

- sensoplastyka (3 spotkania) - liczba uczniów uczestniczących 20, w tym uczniów niepełnosprawnych 15; organizowane 

i prowadzone przez nauczycieli; 

- zabawy integracyjne - liczba uczniów uczestniczących 650, w tym uczniów niepełnosprawnych 23; organizowane                        

i prowadzone przez nauczycieli; 

- apele okolicznościowe - liczba uczniów uczestniczących 987, w tym uczniów niepełnosprawnych 27; organizowane                    

i prowadzone przez nauczycieli; 

- przedstawienia teatralne - liczba uczniów uczestniczących 820, w tym uczniów niepełnosprawnych 27; organizowane 

przez szkołę; 

- KinoSzkoła - liczba uczniów uczestniczących 820, w tym uczniów niepełnosprawnych 27, organizowane przez ZOK                     

i szkołę; 

- zawody sportowe - liczba uczniów uczestniczących 800, w tym uczniów niepełnosprawnych 5; organizowane                      

i prowadzone przez nauczycieli; 

- wycieczki - liczba uczniów uczestniczących 960, w tym uczniów niepełnosprawnych 15; organizowane                               

i prowadzone przez nauczycieli. 

Prezentacje tematyczne zorganizowane dla uczniów: 

- techniki uczenia się – uczestniczyło 420 uczniów, w tym  18 uczniów niepełnosprawnych, 

- bezpieczeństwo dzieci w różnych sytuacjach - uczestniczyło 820 uczniów, w tym  27 uczniów niepełnosprawnych, 

- prawa dziecka - uczestniczyło 987 uczniów, w tym 27 uczniów niepełnosprawnych, 

 

Zajęcia zorganizowane dla uczniów w SP1 w Złocieńcu: 

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze –  ilość uczniów – 148, w tym 7 uczniów niepełnosprawnych, 

- zajęcia logopedyczne – ilość uczniów – 20,  w tym 2 uczniów niepełnosprawnych, 

- zajęcia rewalidacyjne –   ilość uczniów – 27, 

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – ilość uczniów – 53, w tym 7 uczniów niepełnosprawnych, 

- poradnictwo zawodowe – ilość uczniów – 249, w tym 7 uczniów niepełnosprawnych, 

- rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne ––  ilość uczniów – 23, w tym 4 uczniów niepełnosprawnych, 

- fluoryzacja –  ilość uczniów – 960, w tym 27 uczniów niepełnosprawnych, 

- Program dla szkół klas 1 – 5 szkoły podstawowej” (owoce i mleko) -  ilość uczniów – 648, w tym 20 uczniów 

http://www.przedszkole.vot.pl/wycieczka-do-centrum-integracji-spolecznej/
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niepełnosprawnych, 

- programy rekomendowane przez SANEPID –  ilość uczniów – 670, w tym 25 uczniów niepełnosprawnych, 

 

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne udzielane rodzicom przez specjalistów pracujących w szkole, w poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. 

Spotkania profilaktyczno – wychowawcze, warsztaty organizowane dla rodziców uczniów. 

Organizacja opieki pozalekcyjnej dla uczniów, których rodzice są zatrudnieni. 

Objęcie specjalistyczną opieką uczniów – logopeda, socjoterapeuta, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, organizacja zajęć pozalekcyjnych. 

Rozwijanie zainteresowań dzieci, zaspokajanie potrzeb edukacyjnych – min. koła zainteresowań, SKS, chór.  

Organizacja rewalidacji dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. 

Realizacja programów ogólnopolskich nt. profilaktyki zachorowań, profilaktyki palenia i innych używek. 

Organizacja zajęć dla uczniów kształtujących ich postawy - min. asertywność, empatię. 

Organizacja festynów rodzinnych, szkolnych kiermaszów, spotkania integracyjne min. z osobami niepełnosprawnymi.    

Szkoła Podstawowa  

Nr 3   
w Złocieńcu 

Do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Złocieńcu uczęszcza 210 dzieci. 

 

Działalność profilaktyczna w zakresie zdiagnozowanych potrzeb ( na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną): 

- zajęcia rewalidacyjne – 16 

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – 54                                                                                                                                                    

- zajęcia logopedyczne – 12  

- doradztwo zawodowe – 50 

Funkcjonowanie podmiotów prowadzących rehabilitację społeczną: 

- Realizacja programu profilaktycznego w klasach 7 – 8 i 3 gimnazjum „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych 

zagrożeniach” – programem objęto 77 uczniów,  tym 6 uczniów niepełnosprawnych. 

- Konkurs profilaktyczny ”Żyjmy zdrowo!” poświęcony promocji zdrowego stylu życia – ok. 200 dzieci, w tym 15 dzieci 

niepełnosprawnych. 

- Omówienie Konwencji o Prawach dziecka ze szczególnym uwzględnieniem praw dzieci niepełnosprawnych – ok. 150 

uczniów, w tym 16 niepełnosprawnych. 

- Zajęcia warsztatowe „Uzależnienia, a wczesna inicjacja seksualna” – ok. 80 uczniów, w tym 6 uczniów 

niepełnosprawnych. 

- Zajęcia „Jak w konstruktywny sposób radzić sobie ze stresem?” – ok. 80 uczniów, w tym 6 niepełnosprawnych. 

- Zajęcia z przedstawicielem Policji na temat „Odpowiedzialność prawna nieletnich” – ok. 80 uczniów, w tym 6 

niepełnosprawnych. 

- Spotkanie z kuratorem zawodowym Sądu Rejonowego z wydziału Rodzinnego i Nieletnich na temat „Edukacja prawna 

jako profilaktyka niewłaściwych zachowań” – ok. 80 uczniów, w tym  6 niepełnosprawnych. 

- Konkurs „Przestrzegam prawa, jestem bezpieczny i zdrowy” – ok. 150 dzieci, w tym 9 uczniów  niepełnosprawnych. 

- Spektakle profilaktyczne – ok. 200 uczniów, w tym 16 niepełnosprawnych 
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- Udział uczniów niepełnosprawnych w apelach okolicznościowych, zabawach np. karnawałowej, walentynkowej, 

konkursach, zawodach sportowych – 16 uczniów.                                                                         

 

Poradnictwo zawodowe : 

1. Poznajemy swoją osobowość, uzdolnienia, zainteresowania, ograniczenia – wpływ predyspozycji psychofizycznych na 

wybór zawodu – zajęcia z doradcą zawodowym z PPP w Drawsku Pom.– ok. 80 uczniów, w tym 6  niepełnosprawnych. 

2.  Moje plany edukacyjno – zawodowe – zajęcia z doradcą zawodowym z PPP  w   Drawsku Pom. – ok. 80 uczniów,                   

w tym 6 niepełnosprawnych. 

3.  Mobilność zawodowa jako zjawisko cywilizacyjne, drogi poszukiwania pracy – doradca zawodowy z PPP                        

w Drawsku Pom. – ok. 80 uczniów, w tym 6 niepełnosprawnych. 

4.  Zajęcia z pedagogiem szkolnym na temat rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych –  ok. 30 uczniów, w tym 2 

niepełnosprawnych. 

5.  Indywidualne porady dotyczące kierunku dalszego kształcenia dla uczniów klas trzecich udzielane przez pedagoga 

szkolnego – ok. 30 uczniów, w tym 3 niepełnosprawnych. 

6. Tematy związane z orientacją zawodową poruszane podczas lekcji – ok. 80 uczniów, w tym 15 niepełnosprawnych. 

7. Wycieczki zawodoznawcze do okolicznych szkół – ok. 30 uczniów, w tym 3 niepełnosprawnych. 

 

Liczba uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 15. Dla każdego ucznia 

niepełnosprawnego został powołany zespół ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych i opracowano dla nich indywidualne 

programy edukacyjno – profilaktyczne. Prowadzone jest poradnictwo pedagogiczne dla uczniów i ich rodziców. 

Szkoła Podstawowa   
w Nowym Worowie 

Do Szkoły Podstawowej w Nowym Worowie uczęszcza 130 uczniów, z czego 93 w szkole i 37 w oddziałach 

przedszkolnych. 

Rodziny uczniów i uczniowie objęci są w miarę potrzeb poradnictwem specjalistycznym psychologa lub pedagoga – 

skorzystało z tego 10 osób. 

Uczniowie korzystają z opieki świetlicy – 20 godzin tygodniowo – 85 uczniów. 

Przedsięwzięcia służące wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży: 

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – 4 uczniów 

- koła przedmiotowe – 3 uczniów 

- zajęcia specjalistyczne (logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne) 

- zajęcia rozwijające – 4 uczniów 

- zajęcia rewalidacyjne – 1 uczeń 

W szkole realizowane są projekty na rzecz rodziny i dzieci tj. „Zaprogramuj przyszłość”, kiermasze świąteczne, festyn                

z okazji Dnia Dziecka, „Projekt mleko i przetwory, warzywa i owoce w szkole” 

Szkoła stale współpracuje z sądem, policją, ośrodkiem pomocy społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 

Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną (dozory sądowe, konsultacje, zajęcia profilaktyczne). 

W roku 2019 w Szkole Podstawowej w Nowym Worowie uczyło się 5 dzieci niepełnosprawnych (1 - niedowidzenie, 4 - 

niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim), które otrzymały wsparcie na indywidualnych zajęciach 

rewalidacyjnych, poprzez zindywidualizowaną pracę na lekcjach. Ponadto dzieci uczestniczyły we wszystkich 
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przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę. W oddziałach przedszkolnych nie ma uczniów                                                

z niepełnosprawnością.   

Działanie 2. Rozwijanie form pomocy socjalnej z rodzinami – upowszechnienie funkcji asystenta rodziny. 

Gmina Czaplinek Jednostka realizująca Wskaźniki 

Miejsko – Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  
w Czaplinku 

liczba asystentów rodziny – 1 

liczba rodzin objętych wsparciem asystenta – 10  

Gmina Drawsko 

Pomorskie 

Jednostka realizująca Wskaźniki 

Miejsko – Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Drawsku Pomorskim 

liczba asystentów rodziny – 3 

liczba rodzin objętych wsparciem asystenta –  29 rodzin 

Gmina Kalisz 

Pomorski 
Jednostka realizująca Wskaźniki 

Miejsko – Gminny 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

w Kaliszu Pomorskim 

liczba asystentów rodziny – 1  

liczba rodzin objętych wsparciem asystenta – 15 rodzin 

Gmina Wierzchowo Jednostka realizująca Wskaźniki 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Wierzchowie 

liczba asystentów rodziny – 1 

liczba rodzin objętych wsparciem asystenta –  17 rodzin, w tym małoletnich dzieci w rodzinach – 47,  8 dzieci 

przebywających w pieczy zastępczej 

Gmina Złocieniec Jednostka realizująca Wskaźniki 

Miejsko – Gminny 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

w Złocieńcu 

liczba asystentów rodziny – 3 

liczba rodzin objętych wsparciem asystenta – 24 

Działanie 3. Kontynuowanie działań w zakresie propagowania rodzicielstwa zastępczego, rozwijanie pieczy zastępczej – pozyskiwanie 

nowych rodzin zastępczych, rozważane jest również utworzenie drugiej placówki opiekuńczo - wychowawczej. 

Powiat Drawski Jednostka realizująca Wskaźniki 
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Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie  

w Drawsku Pomorskim 

W 2019 r. nie utworzono drugiej placówki opiekuńczo – wychowawczej. 

 

Zespół do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej jako dział Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku 

Pomorskim w 2019r. składał się z 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i pedagoga. Wszyscy koordynatorzy                    

i pedagog zatrudnieni są w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy: ¾ etatu koordynatora i ¼ etatu 

pedagoga, co umożliwia elastyczne zarządzanie czasem w pracy z rodzinami zastępczymi. 

PCPR w Drawsku Pomorskim jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2019 realizował następujące zadania: 

1. Prowadził nabór oraz kwalifikacje kandydatów do pełnienia funkcji rodzinnej pieczy zastępczej, w tym: 

- przeprowadził 11 analiz sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów na rodziców zastępczych, 

- skierował 2  osoby na szkolenie,  

- wydał 3 zaświadczenia kwalifikacyjne,  

- wydał 76 opinii psychologicznych dotyczących predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,                  

w tym: 10 dla kandydatów na rodziny zastępcze i 66 dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej.  

2. Zorganizował 1 szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej, w którym 

uczestniczyły 3 osoby. 

3. W 2019 roku w ramach podnoszenia kwalifikacji i wzmocnienia kompetencji wychowawczych rodzin zastępczych 

zorganizowano 2 szkolenia: 
- “Jak przygotować dziecko do adopcji” zorganizowane przy współpracy z Publicznym Ośrodkiem Adopcyjnym                 

w Szczecinie – uczestniczyło 10 osób  

- “Zaburzenia neurorozwojowe” zorganizowane przy współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczna                     
w Drawsku Pomorskim  – uczestniczyło 16 osób  

4. W roku 2019 PCPR jako organizator współpracował ze środowiskiem lokalnym, a w szczególności z Ośrodkami 

Pomocy Społecznej, sądami, Publicznym Ośrodkiem Adopcyjnym w Szczecinie, Powiatowymi Centrami Pomocy 

Rodzinie, prokuraturą, policją, szkołami, przedszkolami, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, organizacjami 

pozarządowymi, jak: Stowarzyszenie „Familia”, „Super Mamuśki” czy kościołami. 

5. Prowadzono poradnictwo i terapię dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej - ze wsparcia psychologicznego skorzystało 12 osób dorosłych i 27 dzieci,                    

z pomocy prawnej – skorzystało 4 rodziny zastępcze, z terapii – 3 

6. Prowadzono okresową ocenę sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej – przeprowadzono 392 

okresowych ocen sytuacji dzieci. 

7. Zapewniono koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkolenia mające na celu podnoszenie ich kwalifikacji. 

Koordynatorzy i pedagodzy w 2019 r. uczestniczyli w 7 szkoleniach: 

-  „Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami. Praca z dzieckiem z FAS i ze spektrum FAS”, 

- „Autyzm, zespół Aspergera, dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, depresja i zaburzenia odżywiania. Praca                        

z dzieckiem nadpobudliwym”, 

-  „Tworzenie planu pomocy dziecku jako skuteczne narzędzie pracy”, 

-  „Sposoby radzenia z zachowaniami agresywnymi wśród rodziców, dzieci i młodzieży”, 

-  „Komunikacja z dzieckiem w kolejnych fazach rozwojowych”, 
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- „Wzmacnianie kompetencji rodzin zastępczych”, 

- „Rola koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w procesie adopcyjnym”. 

8. Zgłoszono do Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie 14 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną w celu 

poszukiwania dla nich rodzin przysposobiających. 4 dzieci zostało przysposobionych. 

9.Działania podejmowane przez Organizatora: 

- rozprzestrzenianie ulotek informacyjnych  „Zostań rodziną zastępczą” 

- rozprzestrzeniano w Internecie spot reklamowy „Rodzina zastępcza – miłość do dziecka rodzi się w ich sercach” 

- zorganizowano konkurs dla dzieci z rodzin zastępczych „Rodzina na wakacjach”, który został rozstrzygnięty na Dniu 

Rodzicielstwa Zastępczego 

- przy współpracy ze stowarzyszeniem „Stowarzyszenie na rzecz wspierania dzieci i rodziny Familia” zorganizowano 

wydarzenie pt. „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego” 

- przy współpracy ze stowarzyszeniem ”Familia” zorganizowano wydarzenie pt. „Magiczne Mikołajki” 

10. Prowadzono kampanię nagłaśniającą w środowisku lokalnym: 

- Kościoły (parafia w Drawsku Pomorskim, Złocieńcu, Czaplinku, Kaliszu Pomorskim, Wierzchowie). 

- BIP PCPR 

- Strona Powiatu Drawskiego 

- Biuletyn Powiatu Drawskiego 

- prasa lokalna Gazeta Powiatowa, Głos Koszaliński dodatek Głos Drawska 

- Targi Pracy i Przedsiębiorczości 2019 organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim 

- Dni Otwarte Starostwa połączone z Dniem Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

- IV Drawski Piknik Stowarzyszeń przy współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Wspierania Dzieci i Rodziny 

„Familia” 

- ogłoszenie na stronach społecznościowych Facebook i I Gala Pieczy Zastępczej. 

 Placówka Opiekuńczo 
– Wychowawcza 

w Drawsku Pomorskim 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Drawsku Pomorskim w 2019 roku zrealizowała następujące działania                   

o charakterze profilaktycznym: 

1. Program „Od praw dziecka do praw obywatela”, którego celem było przygotowanie młodego człowieka do wejścia                  

w dorosłe życie w społeczeństwie i stanowienia w nim pełnoprawnego obywatela. W ramach programu wychowankowie 

Placówki uczestniczyli w: 

- Spektakl profilaktycznych „Jestem królem”, „Moja historia” i „Zaczarowany prezent”, zorganizowanych przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży „Przytulak” i Teatr Kurtyna z Krakowa, 

- warsztatach „Nie pal i nie truj innych” zorganizowany z myślą o konsekwencjach zachowań ryzykownych oraz promocji 

zdrowego stylu życia, 

- spotkaniu edukacyjnym z lekarzem pierwszego kontaktu. Celem zajęć było zapoznanie wychowanków z problemem 

lekomanii, konsekwencjami stosowania środków niewiadomego pochodzenia lub niewłaściwego ich przyjmowania, 

- zajęcia profilaktyczne dotyczące alkoholizmu, jego skutkach, formach, współuzależnieniu, 

- spotkanie z Drużyną Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim, pod której okiem zostali 

przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, 

- zajęciach profilaktycznych zatytułowanych „Życie na dopalaczach”, 
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- spotkaniu edukacyjnym zatytułowanym „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Spotkanie z funkcjonariuszem  Komendy 

Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim miało na celu profilaktykę zachowań ryzykownych, 

-warsztatach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zorganizowany przez Stowarzyszenie WOPR Powiatu 

Drawskiego, 

- spotkaniu z ratownikiem medycznym, które miało na celu zapoznanie młodzieży z tajnikami tego zawodu oraz 

podstawami reagowania w sytuacjach zagrażających życiu, 

2. Program profilaktyczno - edukacyjny, którego celem  było zwiększenie ilości i jakości działań profilaktycznych               

w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Drawsku Pomorskim, a także wzrost wiedzy dotyczącej sposobów radzenia 

sobie ze stresem, przemocą rówieśnicza i trudnościami związanymi z okresem dojrzewania. W ramach ww. programu 

zrealizowano następujące działania: 

- „ Czasami mam dość. Depresja -  przyczyny, objawy” - zajęcia grupowe, 

- „Tolerancja” - spotkanie edukacyjne połączone z prezentacją wierszy, krzyżówkami, 

-  „Idealne ciało” - zagrożenia wynikające z zaburzeń psychicznych wywołanych bulimią, anoreksją, dysmorfobią, 

- „Strach, lęk- ich wpływ na funkcjonowanie.  Objawy somatyczne” - zajęcia edukacyjne, 

- „Zagrożenia związane z używaniem narkotyków, piciem alkoholu i przypadkowymi kontaktami seksualnymi”- mini 

wykład połączony z prezentacją materiałów profilaktycznych i pogadanka, 

- „Bezpieczne wakacje”- cykl filmów krótkometrażowych dotyczących bezpieczeństwa w okresie wakacji, 

- „Dojrzewanie dziewcząt”- praca indywidualna z wychowankami, 

- „Przemoc psychiczna zabija po cichu”- filmy o przemocy psychicznej „Uff to mi się tylko śniło”, „Rozmowa                      

z ofiarą przemocy domowej”, 

- „30 ukrytych technik manipulacji”- film dokumentalny pokazujący jak zdemaskować manipulatora i chronić się przed 

toksycznymi ludźmi, 

- „Przemoc i jej oblicza”- podstawowe formy radzenia sobie ze złością - zajęcia warsztatowe, 

- „Seksting” - warsztaty, 

- „Cykl menstruacyjny, na czym polega konsensualność aktywności seksualnej, rola zabezpieczenia przed  niechcianą 

ciążą i chorobami przenoszonymi drogą płciową” - praca indywidualna z wychowankami, 

- „Dojrzewanie u dziewcząt i chłopców”- pogadanka. 

Działanie 4. Pomoc osobom opuszczającym, po osiągnięciu pełnoletniości  rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – 

wychowawczą, regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną, dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno 

– wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opieką lub młodzieżowy 

ośrodek wychowawczy. 

Powiat Drawski Jednostka realizująca Wskaźniki 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie  
w Drawsku Pomorskim 

Pełnoletnim wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze i placówki przysługuje pomoc finansowa na 

kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie w formie rzeczowej. 

Z pomocy na kontynuowanie nauki skorzystało 40 pełnoletnich wychowanków na kwotę 167.805,64 zł,  w tym 30 osób              
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z rodzinnej pieczy zastępczej na kwotę 134.244,91 zł, 4 osób z instytucjonalnej pieczy zastępczej na kwotę 10.520,00 zł                     

i 6 osób z placówek pomocy społecznej  na kwotę 23.040,73 zł.  

Pomoc finansową na usamodzielnienie przyznano 9 osobom z rodzin zastępczych na kwotę 45.106,00 zł.                              

9 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych otrzymało pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwotę 

14.193,00 zł. 5 osób z placówek opiekuńczo-wychowawczych otrzymały pomoc na usamodzielnienie na kwotę 31.226,00 

zł i 4 osoby na zagospodarowanie w kwocie 6.308,00 zł oraz 1 osoba z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

otrzymała pomoc na usamodzielnienie w kwocie 5.289,00 zł oraz na zagospodarowanie w kwocie 1.000,00 zł.                     

Pracownik socjalny w ramach pracy socjalnej prowadził w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Czaplinku 

spotkania dla wychowanek i wychowawców dotyczące  procesu usamodzielnienia.  

Działanie 5. Dążenie do utworzenia skoordynowanego systemu pomocy rodzinie w zakresie niewydolności wychowawczej, bezrobocia, 

przemocy w rodzinie, uzależnień i innych  życiowych problemów oraz rozwijanie już istniejącego systemu pomocy rodzinie. 

Powiat Drawski Jednostka realizująca Wskaźniki 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie  
w Drawsku Pomorskim 

PCPR opracował aktualny informator teleadresowy podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących 

oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie i przekazano do Sądu Rejonowego, prokuratury, policji oraz 

gmin. 

Gmina Czaplinek Jednostka realizująca Wskaźniki 

Miejsko – Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Czaplinku 

- Liczba osób objętych procedurą „Niebieskiej karty” – liczba osób 97, liczba porad – 89  

- liczba spotkań w celu oceny sytuacji dziecka i rodziny – 80  

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 
Alkoholowych  

w Czaplinku 

W 2019 r. kontynuowana była działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od 

alkoholu. Terapię prowadziła Pani Dorota Budzisz - specjalista do spraw uzależnień. Terapia dla osób uzależnionych           

i współuzależnionych członków rodzin prowadzona była 2 razy w miesiącu po 4 godziny, w siedzibie Gminnej Komisji 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku przy ul. Rynek 1. Zatrudniony w punkcie 

specjalista dokonywał wstępnej diagnozy problemu, zbierał informacje dotyczące zaawansowania uzależnienia, udzielał 

porad i informacji, wspierał decyzję o leczeniu i motywował do podjęcia terapii w poradni ambulatoryjnej lub ośrodku 

stacjonarnym.  

W 2019 roku w każdy czwartek w godzinach od 16:00 do 18:00 w lokalu przy ul. Rynek 1 dyżury pełnił Przewodniczący 

Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku. 

Również w 2019 roku w okresie od stycznia do grudnia działał punkt informacyjno - konsultacyjny ds. narkomanii, który 

prowadziła p. Elżbieta Ołenczyn. Czynny był w każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca w lokalu przy ul. Rynek 1.                   

W 2019 roku ogółem z pomocy Punktu skorzystało 76 osób. Wszystkie osoby, które zgłosiły się do Punktu zostały 

wstępnie zdiagnozowane i motywowane do podjęcia leczenia. Rodzinom osób uzależnionych udzielono porad.                         

W szczególnych przypadkach rezerwowano miejsce w poradniach, ośrodkach detoksykacyjnych i stacjonarnych 

placówkach lecznictwa odwykowego. W ramach współpracy prowadzono stały kontakt z kuratorami sądowymi, szkołami 
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oraz  placówkami służby zdrowia.  

Na terenie gminy funkcjonuje również Punkt informacyjno konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie 

prowadzony przez Panią Emilię Komorowską wykwalifikowanego specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy. Punkt 

działał w pierwszy i drugi wtorek miesiąca  w wymiarze 8 godzin miesięcznie. 

 

Na terenie Gminy funkcjonowały: Grupy Wsparcia dla osób trzeźwiejących „AMETYST” i „HELP ME” oraz Grupa 

Wsparcia „AL-ANON” dla osób współuzależnionych. Spotkania grupy wsparcia dla osób trzeźwiejących odbywały się  w 

każdy wtorek i czwartek od godziny 17:00. Celem tych spotkań było przede wszystkim wzajemne wspieranie członków 

grupy, dalsza praca nad sobą, dbanie o dalszy rozwój w trzeźwym życiu. Spotkania te miały charakter zamknięty, tzn. że 

biorą w nim udział tylko uczestnicy terapii oraz trzeźwiejący alkoholicy. 

 

W ramach udzielanego wsparcia w 2019 roku na terenie Gminy Czaplinek funkcjonowała grupa dla osób 

współuzależnionych. Uczestnictwo w spotkaniach grupy samopomocowej Al-Anon pozwalało osobom 

współuzależnionym zrozumieć nieskuteczność działań zmierzających do powstrzymania alkoholika od picia, potrzebę 

pracy nad sobą, a w rezultacie umożliwiało odnalezienie stabilizacji emocjonalnej. Dłuższy czas udziału w grupie 

korzystnie wpłynął na rozwój osobisty wielu osób, wzmocnił odporność na manipulacje i nauczył pozytywnego 

spojrzenia na siebie i innych, a także stworzył szansę naprawy wzajemnych relacji z niepijącymi członkami rodziny, 

przede wszystkim z dziećmi.  

Czaplinecki Ośrodek 

Kultury  

w Czaplinku 

Spotkanie Aberracja inicjatywy ,,KaWtan” dla kobiet z gminy Czaplinek. Wystawa fotografii oraz prelekcja na temat 

przemocy fizycznej, psychicznej wobec kobiet.  

Gmina Drawsko 

Pomorskie 

Jednostka realizująca Wskaźniki 

Miejsko – Gminny 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

w Drawsku Pomorskim 

- liczba osób objętych procedurą „Niebieskie Karty” – 254 osoby, liczba porad – 200 

- liczba spotkań w celu oceny sytuacji dziecka  rodziny – 102 spotkania 

Gminna Komisja 
Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych  
w Drawsku Pomorskim 

Działania: 

- profilaktyczne (świetlica opiekuńcza i świetlice wiejskie), 

- poradnictwo specjalistyczne (dostęp do pomocy psychologiczno – pedagogicznej we wszystkich szkołach                                    

i przedszkolach). 

Gmina Kalisz 

Pomorski 
Jednostka realizująca Wskaźniki 

Miejsko – Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

- liczba osób objętych procedurą „Niebieskie Karty” – 66 osób 

- liczba spotkań w celu oceny sytuacji dziecka i rodziny – 23 posiedzenia 
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w Kaliszu Pomorskim 

Gmina Wierzchowo Jednostka realizująca Wskaźniki 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  
w Wierzchowie 

- liczba osób objętych procedurą „Niebieskie Karty” – 23 osoby 

- liczba spotkań w celu oceny sytuacji dziecka i rodziny – 49 posiedzeń 

Gmina Złocieniec Jednostka realizująca Wskaźniki 

Miejsko – Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Złocieńcu 

- liczba osób objętych procedurą „Niebieskie Karty” – 128 osób 

- liczba porad – 123, w tym: medyczne – 11 , psychologiczne – 64, prawne – 10, socjalne i zawodowe –23, rodzinne – 15  

- liczba spotkań w celu oceny sytuacji dziecka i rodziny: PCPR – 37, pedagog szkolny – 12, kuratorzy – 20, łącznie 69 

 

Cel strategiczny 2: Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych i starszych w życiu społecznym. 

Cel operacyjny 2.1: Zapewnienie właściwej pomocy osobom starszym. 

Działanie 1. Prowadzenie wsparcia informacyjnego, instrumentalnego, emocjonalnego i wartościującego dla osób starszych.  

Powiat Drawski Jednostka realizująca Wskaźniki 

Starostwo Powiatowe  

w Drawsku Pomorskim 

Starosta Drawski od lat organizuje dla organizacji kombatanckich spotkania integracyjne. W 2019 r. odbyły się dwa takie 

spotkania: 

- pierwsze odbyło się 27 sierpnia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Wierzchowie. Spotkanie 

integracyjne zorganizowano z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju i Dnia Weterana. 

- drugie odbyło się 11 grudnia 2019 r. w bursie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego                   

w Drawsku Pomorskim, przy ul. Połczyńskiej 9, było to spotkanie opłatkowe. Spotkanie to również cieszyło się dużym 

zainteresowaniem. Celem spotkania było wspólne podzielenie się opłatkiem oraz wzajemne złożenie sobie życzeń.  

Na każde z tych spotkań organizacje kombatanckie mają zapewniony bezpłatny transport oraz otrzymują drobne 

upominki. 

 

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim w 2019r. zorganizowało następujące przedsięwzięcia: 

- Dzień Otwarty w Starostwa - działania profilaktyczne dla mieszkańców Powiatu Drawskiego i ich rodzin tj. badanie 

poziomu cukru we krwi i ciśnienia tętniczego krwi.  

- Szczepienia profilaktyczne przeciw grypie dla Diabetyków z terenu powiatu drawskiego (80 osób) całkowity koszt 

2.059,20 złotych. 

- Konferencję pn. „Powiat drawski otwarty dla osób niepełnosprawnych – wsparcie osób w rehabilitacji zawodowej                

i społecznej”. 

Najważniejsze omówione kwestie to m.in: program wyrównywania różnic między regionami III, stabilne zatrudnienie, 
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dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością, działania samorządu województwa w zakresie 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wsparcie osób niepełnosprawnych w ramach środków PFRON. 

- Konferencję dotyczącą oferty kardiologicznej, połączoną z uroczystym otwarciem Oddziału Rehabilitacji 

Kardiologicznej w Drawskim Centrum Specjalistycznym. 

- Opracowano „Diagnozę mieszkańców Powiatu Drawskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych”. 

Gmina Drawsko 

Pomorskie 

Jednostka realizująca Wskaźniki 

Stowarzyszenie „Złoty 
Wiek” Uniwersytet 

Trzeciego Wieku  

w Drawsku Pomorskim 

Stowarzyszenie prowadzi zajęcia grupowe takie jak: doskonalenie gry w brydża oraz inne gry towarzyskie, zajęcia 

literackie, zajęcia muzyczne – słuchanie muzyki polskich artystów, zajęcia ćwiczenia pamięci.  W zajęciach w sumie 

uczestniczy 15 osób, w tym 2 niepełnosprawne, zajęcia prowadzone są raz w tygodniu. 

Członkowie Stowarzyszenia wyjeżdżają na spektakle operowe ( 3 wyjazdy), teatralne (2 wyjazdy), wspólne wyjścia do 

kina raz w miesiącu, wycieczki (2). W poszczególnych wydarzeniach uczestniczyło po 20 osób, w tym 2 

niepełnosprawne. 

W 2019r. Stowarzyszenie organizowało Turniej brydżowy pod patronatem Burmistrza Drawska Pomorskiego oraz 

Przegląd twórczości seniorów „Artyści Złotej Jesieni”. 

Gmina Złocieniec Jednostka realizująca Wskaźniki 

Stowarzyszenie 
Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku w Złocieńcu 

Stowarzyszenie zajmuje się integracją seniorów. W ramach swoich zadań statutowych organizuje zajęcia mobilizujące do 

aktywności, zajęcia plastyczne i malarskie. Członkowie stowarzyszenia spotykają się w grupie śpiewu. Powstała również 

grupa taneczna, która bierze aktywny udział w różnych imprezach organizowanych na rzecz miasta i środowiska.                       

W ramach dbałości o sprawność fizyczną seniorzy korzystają z gimnastyki prowadzonej przez profesjonalnych trenerów 

fitness. 

Członkowie stowarzyszenia co miesiąc organizują spotkania, na których prowadzone są wykłady na interesujące tematy. 

Spotkają się także na wspólnych imprezach, np. z okazji Dnia Kobiet, marsz Nordic Walking, piknik sportowy                     

w plenerze Z okazji powitania lata i zakończenia roku akademickiego.  

Członkowie stowarzyszenia biorą udział w koncertach i spektaklach teatralnych. Bawią się na wieczorkach tanecznych                 

z okazji Dnia Seniora i karnawału. Przed Świętami Bożego Narodzenia zasiadają przy wspólnym stole, kolędują i dzielą 

się opłatkiem. 

W miesiącu czerwiec/lipiec wyjeżdżają na wycieczkę krajoznawczą, by poznać nasz kraj i podziwiać piękno terenów 

oraz zwiedzać miasta i ciekawe obiekty. 

Działanie 2. Rozwijanie środowiskowych form wsparcia osób starszych, poprawienie dostępu i jakości usług opiekuńczych, utworzenie 

dziennego ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku. Rozwój sieci domów pomocy społecznej. 

Powiat Drawski Jednostka realizująca Wskaźniki 

Dom Pomocy 

Społecznej  

w Darskowie 

Liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych wsparciem z systemu pomocy społecznej – 67 

 

Formy wsparcia: 

- zapewnienie mieszkańcom struktury dnia 



59 

 

- pomoc w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów społecznych 

- aktywizowanie i trening w zakresie samodzielnego wykonywania codziennych czynności, racjonalnego odżywiania, 

gospodarowania swoimi zasobami, korzystania z rekreacji i sportu   

- uczestnictwo w kulturze i życiu społecznym: 

 imprezy taneczne,  

 imprezy plenerowe, 

 konkursy muzyczne, 

 spotkania tematyczne (wykłady, warsztaty),  

 imprezy okazjonalne: urodziny i imieniny,  

 zgodne z tradycją obchody świąt  

 piknik rodzinny,  

 udział w zawodach sportowych,  

 spacery, w tym nordic walking, 

 wyjazdy do kina, 

 wyjazdy do biblioteki, 

 wyjazdy do muzeum, 

 zwiedzanie zabytków architektury, 

 zwiedzanie pomników przyrody, 

- uczestniczenie w zajęciach terapii zajęciowej: 

 muzykoterapia, 

 animaloterapia, 

 zajęcia plastyczne, 

 trening umiejętności życiowych: kulinarny, higieny osobistej, estetyki wyglądu, 

 trening umiejętności społecznych: nawiązywania i podtrzymywania rozmowy,  

 filmoterapia, 

 biblioterapia, 

 choreoterapia, 

 hortiterapia, 

 sylwoterapia, 

 ergoterapia, 

 terapia manualna, 

 Program Aktywizacji Mieszkańców – celem jest pobudzenie aktywności poznawczej mieszkańców, 

przeciwdziałanie stereotypom dotyczącym osób starszych i niepełnosprawnych, integracja mieszkańców ze 

społecznością lokalną, wzmacnianie relacji między mieszkańcami, a personelem placówki. 

- zabiegi rehabilitacyjne: 

 fizykoterapia: laser, ultradźwięki, jonoforeza, galwanizacja, lampa solux, biptron, masaż klasyczny; 

 kinezoterapia: ćwiczenia czynnobierne, ćwiczenia oddechowe, nauka chodzenia samodzielnie (w tym po 
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schodach i powierzchni płaskiej), z pomocą kół, balkonika, ćwiczenia w odciążeniu kończyn górnych, ćwiczenia 

samowspomagane, rowery, tablice manualne, steper, wibro-max, fotel masujący, bieżnia, orbitrek; 

 hydroterapia: hydromasaż stóp. 

Gmina Czaplinek Jednostka realizująca Wskaźniki 

Miejsko – Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Czaplinku 

- liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych  wsparciem z systemu pomocy społecznej – 178  

- liczba osób w wieku poprodukcyjnym (kobiet, mężczyzn) – 34  

Gmina Drawsko 

Pomorskie 

Jednostka realizująca Wskaźniki 

Miejsko – Gminny 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

w Drawsku Pomorskim 

- liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych wsparciem z systemu pomocy społecznej – niepełnosprawni 76 

osób, osoby starsze – 61 osoby 

- liczba osób w wieku poprodukcyjnym (kobiet, mężczyzn) – 53 kobiety, 32 mężczyzn 

Gmina Kalisz 
Pomorski 

Jednostka realizująca Wskaźniki 

Miejsko – Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  
w Kaliszu Pomorskim 

- liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych wsparciem z systemu pomocy społecznej – 79 osób 

- liczba osób w wieku poprodukcyjnym - 79  osób, w tym kobiet 58, mężczyzn – 21 

Gmina Wierzchowo Jednostka realizująca Wskaźniki 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Wierzchowie 

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na terenie gm. Wierzchowo  

Liczba osób objętych: 10 osób 

Dochody wykonane z usług opiekuńczych / wpłaty: 4 596,52 zł 

Koszt programu Opieka 75+: 4 696,00 zł 

Łączna kwota wydatków na usługi opiekuńcze: 54 588,00 zł 

 

Dział pomocy społecznej: 

Pomoc pieniężna i niepieniężna dla osób niepełnosprawnych 

Zasiłek stały: 23 osoby na kwotę: 110 574,38 zł. 

Zasiłek okresowy: 7 osób na kwotę: 6 555,00 zł. 

Zasiłek celowy: 39 osób na kwotę: 63 607,34 zł. 

Specjalny zasiłek celowy: 6 osób na kwotę: 3 080,00 zł. 

Pomoc niepieniężna posiłki dla dzieci niepełnosprawnych (w ramach Rządowego Programu „Pomoc Państwa                     

w zakresie dożywiania” z tej formy świadczenia skorzystało: 8 uczniów na kwotę: 5357,00 zł 
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Zachodniopomorska Karta Seniora: 17 złożonych wniosków, z tego wydanych Kart: 12/nieodpłatnie 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie na bieżąco według potrzeb w ramach otrzymanych darów                    

z zaprzyjaźnionej Gminy HENSTEDT-ULZBURG z Niemiec nieodpłatnie świadczy wypożyczanie sprzętu  

ortopedycznego osobom  potrzebującym/niepełnosprawnym. Są to głównie wózki inwalidzkie dla osób  dorosłych, 

balkoniki, kule oraz łóżko ortopedyczne.  

Z  tej  formy  pomocy w 2019  roku  skorzystało 10  osób/rodzin, gdzie wypożyczono ogółem:   

balkoniki -  6  szt.  

kule  -  2  szt.  

wózek  inwalidzki  -  2 szt. 

Sprzęt wypożyczany  jest  za  pokwitowaniem  odbioru,  zwrotny  z  chwilą   ustania  potrzeby. 

Gmina Złocieniec Jednostka realizująca Wskaźniki 

Miejsko – Gminny 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

w Złocieńcu 

Dane z Sekcji Świadczeń: 

- liczba osób starszych – 256 osób,  w tym niepełnosprawnych – 124  

 

Objętych  wsparciem z systemu pomocy społecznej: 

- usługi opiekuńcze – 74 osoby, 

- osoby przebywające w DPD – 21 osoby, 

- korzystające z zasiłków – 162 osoby. 

 

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym (kobiet – 166, mężczyzn – 90) 

Dane z Sekcji Świadczeń Rodzinnych: 

Liczba osób niepełnosprawnych, na które opiekunowie pobierają: 

- świadczenie pielęgnacyjne – 28 

- zasiłek dla opiekuna – 8 

- specjalny zasiłek opiekuńczy – 17 

Liczba osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny w związku z niepełnosprawnością – 103 osób 

 

Liczba osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny w związku z osiągnięciem 75 r.ż. – 5 

Działanie 3. Zwiększenie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób starszych. 

Gmina Czaplinek Jednostka realizująca Wskaźniki 

Czaplinecki Ośrodek 

Kultury 

w Czaplinku 

Wspieranie lokalnych zespołów śpiewaczych działających przy Czaplineckim Ośrodku Kultury; 

- Marianki 

- Odnowa 

- La Bazuna 
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- Jarzębina 

Organizacja Seniorskiego Przeglądu Śpiewaczego. 

Udział w organizowanym święcie Niepodległości. 

Udziały w jarmarkach, dożynkach. 

Udział w WOŚP 

Działalność koła teatralnego ,,Czapla”  

Cel operacyjny 2.2: Ograniczenie skutków niepełnosprawności, rehabilitacja społeczna i zawodowa. 

Działanie 1. Upowszechnianie informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych oraz dostępnych formach pomocy za 

pośrednictwem internetu, mediów lokalnych. 

Powiat Drawski,  
Gminy: Czaplinek, 

Drawsko 

Pomorskie, Kalisz 

Pomorski, 
Wierzchowo, 

Złocieniec 

Jednostka realizująca Wskaźniki 

Ośrodki Pomocy 

Społecznej, 

Urzędy Miejskie,  

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie                 

w Drawsku Pomorskim, 

Powiatowy Dzienny 
Dom Samopomocy - 

Ośrodek 

Rehabilitacyjno - 
Kulturalny 

w Drawsku Pomorskim, 

Powiatowy Zespół do 

Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności  

w Drawsku Pomorskim 

W Powiatowym Dziennym Domu Samopomocy – Ośrodku Rehabilitacyjno – Kulturalnym w Drawsku Pomorskim 

udzielono około 1000 informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych oraz dostępnych formach pomocy 

poprzez przekaz bezpośredni pracowników, rozmowy telefoniczne, Facebook. 
 

Pracownicy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Drawsku Pomorskim  udzielają ustnej 

informacji na temat sposobu wykorzystania wydanych orzeczeń oraz rodzaju przysługujących ulg i uprawnień.  
 

W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czaplinku udzielono 106 porad z zakresu praw  i uprawnień osób 

niepełnosprawnych oraz dostępnych form pomocy. 

 

Gmina Czaplinek w ramach dotacji PFRON posiada samochód do przewozu osób niepełnosprawnych, który służy do 

przewozu osób na rehabilitację, do placówek służby zdrowia, oświaty itp.  

W BIP oraz na stronie www.czaplinek.pl udostępniona jest informacja na temat możliwości skorzystania z samochodu do 

przewozu osób niepełnosprawnych dla mieszkańców Gminy Czaplinek, do pobrania również „wniosek o przewóz osób”. 

Korzystanie z samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych określa regulamin stanowiący 

załącznik do zarządzenia Burmistrza Czaplinka. 

W BIP udostępniona jest informacja dla osób słabo słyszących i niesłyszących o możliwości skorzystania z usług 

świadczonych za pomocą następujących środków wspierających komunikowanie: 

- poczta elektroniczna na adres BOI można przesyłać zapytania, prośby o umówienie spotkania w Urzędzie itp. Ponadto 

na stronie udostępnione są adresy e-mail do wszystkich działów oraz pracowników Urzędu Miejskiego, 

- przesyłanie wiadomości tekstowych SMS, 

- faks, 

- strona internetowa. 

W BIP umieszczana jest informacja na temat otwartych konkursów osób skierowanych na wsparcie osób 

niepełnosprawnych w ramach konkursu „Ochrona i promocja zdrowia”. 
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W Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim informacje upowszechnia się poprzez plakaty, informacje na stronach 

internetowych (strona internetowa Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Drawsku Pomorskim, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość z Życia”, 

Stowarzyszenie „Filar”). Liczba osób, które skorzystały z informacji jest niemożliwa do określenia. 

W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim informacje dotyczące ofert szkoleń, 

ogłoszenia prasowe o uprawnieniach upowszechnia się za pomocą tablicy informacyjnej, strony internetowej, kontaktu 

osobistego, rozmowy indywidualnej oraz  wywiadu środowiskowego. 

 

W Miejsko – Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim wydawane  są wnioski dla osób chcących 

uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności. Dostępne są również  informacje o turnusach rehabilitacyjnych.  Pracownicy 

socjalni służą różnego rodzaju pomocą  w załatwianiu spraw urzędowych  i innych. Liczba osób – 40. 

 

Na stronie bip Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie znajdują się informacje o możliwości ubiegania 

się przez osoby niepełnosprawne o zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy. 

Pracownicy GOPS informują też osoby niepełnosprawne o możliwościach uzyskania dofinansowania ze środków 

PFRON m.in. na likwidację barier architektonicznych w lokalach, budynkach mieszkalnych, na zakup sprzętu 

ortopedycznego, uzyskania dofinansowania do dokształcania się. Pracownicy socjalni Ośrodka w roku 2019 skierowali 7 

osób do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności o ustalenie stopnia niepełnosprawności, 

celem uzyskania zasiłku stałego lub otrzymania innych świadczeń. 

Posiadanie  sprzętu  ortopedycznego  w siedzibie  GOPS  rozpropagowane  było / jest w formie  pisemnych  informacji  

umieszczanych  na tablicy  informacyjnej w siedzibie  tutejszego  ośrodka, jak i na  tablicy  informacyjnej Urzędu  

Gminy w Wierzchowie. O posiadaniu i wypożyczaniu  sprzętu  ortopedycznego  informowani  byli  również  sołtysi  

poszczególnych  sołectw  z  terenu gminy  Wierzchowo.  

Zainteresowanych o powyższym  informowali również  pracownicy  socjalni Ośrodka, wykonujący  swoją  pracę                   

w terenie – w poszczególnych rejonach  opiekuńczych. 

 

Na stronie Urzędu Gminy w Wierzchowie znajduje się wersja strony dla niepełnosprawnych. Trudno określić liczbę osób 

korzystających  z mediów. 
 
W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu informacje dotyczące ofert szkoleń, ogłoszenia 

prasowe o uprawnieniach upowszechnia się za pomocą tablic ogłoszeń w MGOPS i na terenie sołectw, strony 

internetowej, prasy lokalnej, ulotek, Caritas, bezpośredniego przekazu pracowników MGOPS oraz ogłoszeń parafialnych. 

Działanie 2. Rozpowszechnianie dostępu do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Powiat Drawski Jednostka realizująca Wskaźniki 

 Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności  

W 2019 r. wydano 105 orzeczeń dla osób do 16 roku życia, w tym: 

- 1 orzeczenie o odmowie ustalenia niepełnosprawności, 

- 16 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 



64 

 

w Drawsku Pomorskim - 88 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych. 

W 2019 r. wydano 781 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia, w tym: 

- 23 orzeczeń o odmowie ustalenia niepełnosprawności, 

- 20 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 

- 738 orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności, z tego: 

    - 270 orzeczeń o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

    - 300 orzeczeń o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

    - 168 orzeczeń o lekkim stopniu niepełnosprawności. 

Wydano: 

- 95 kart parkingowych, 

- 101 legitymacji osoby niepełnosprawnej. 

Gmina Czaplinek Jednostka realizująca Wskaźniki 

Miejsko – Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Czaplinku 

Dostęp do usług opiekuńczych jest wystarczający, nikt nie oczekuje na usługi opiekuńcze. 

Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi w 2019r – 28 osób. Łączna kwota wydatków na usługi opiekuńcze: 153.593 

zł. 

Gmina Drawsko 

Pomorskie 

Jednostka realizująca Wskaźniki 

Miejsko – Gminny 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

w Drawsku Pomorskim 

Nie ma osób oczekujących na usługi opiekuńcze. W przypadku osób wymagających pomocy całodobowej, kierowani są 

do zakładów opieki leczniczej bądź domów pomocy społecznej. Ponadto udzielana jest pomoc w zorganizowaniu 

prywatnej opieki osobie potrzebującej. 

Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi w 2019r – 60 osób. Łączna kwota wydatków na usługi opiekuńcze: 211.094 

zł. 

Gmina Kalisz 

Pomorski 
Jednostka realizująca Wskaźniki 

Miejsko – Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

 w Kaliszu Pomorskim 

Dostęp do usług jest wystarczający. 
Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi w 2019r – 89 osób. Łączna kwota wydatków na usługi opiekuńcze: 

443.028,00 zł. 

Gmina Wierzchowo Jednostka realizująca Wskaźniki 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej                         
w Wierzchowie 

Na bieżąco zgłaszane są potrzeby od rodzin osób starszych i niepełnosprawnych w zakresie potrzeby świadczenia usług 

opiekuńczych oraz pracownicy socjalni pracujący w terenie mają możliwość ciągłego monitorowania sytuacji osób 

starszych i niepełnosprawnych, gdzie jeśli zaistnieje potrzeba pomocy zgłaszają tej fakt do  ośrodka. 

Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi w 2019r – 10 osób. Łączna kwota wydatków na usługi opiekuńcze: 54. 588,00 

zł. 

Gmina Złocieniec Jednostka realizująca Wskaźniki 
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Miejsko – Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Złocieńcu 

W 2019 roku usługi opiekuńcze nie były w pełni zabezpieczone, dlatego też w planie finansowym na 2020r. zgłoszono 

zapotrzebowanie na tę formę pomocy. Środki w planie finansowym gminy na 2020r. nie zostały zwiększone w tym 

zakresie, w związku z powyższym istnieje obawa, iż nie wszystkie osoby wymagające pomocy w formie usług 

opiekuńczych zostaną zaspokojone.  

Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi w 2019r. –  89 osób. Łączna kwota wydatków na usługi opiekuńcze: 

443.028,00 zł. 

Działanie 3. Aktywizacja  społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. 

Powiat Drawski Jednostka realizująca Wskaźniki 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie                       

w Drawsku Pomorskim 

Powiat Drawski w roku 2019 otrzymał środki z PFRON w wysokości  1 224.736,00 zł, w tym 633.360,00 zł dla 

Warsztatów Terapii Zajęciowej (90% środki PFRON) oraz 10% środki własne powiatu w wysokości 70.407,00 zł. Na 

rehabilitację społeczną przeznaczono 1 106.924,08 zł. W sumie z dofinansowań skorzystało 344 osoby niepełnosprawne, 

w tym:                                                                                                                                                            

- dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych otrzymało 8 osób –  44.200,00 zł, 

- dofinansowanie do likwidacji barier technicznych otrzymało 12 osób –  34.180,00 zł, 

- dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny otrzymało 163 

osoby – 193.980,08 zł, 

- dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych otrzymało 161 osób – 201.204,00  zł. 

 

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków PFRON – Powiat Drawski w 2019 roku  otrzymał 

środki w wysokości 109.548,50 zł.  

Do końca 2019 roku dofinansowanie przyznano 27 osobom i udzielono łącznie dofinansowania na kwotę 103.206,39 zł, 

w tym: 

- 6 osobom do zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (1 komputer, 5 laptopów) na 

kwotę 23.939,99 zł, 

- 5 osobom w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 

(akumulatory, zakup części zamiennych, przegląd, konserwacja) na kwotę  11.675,00 zł. 

- 1 osobie  na utrzymanie aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej na kwotę 951,16 zł, 

- 9 osobom pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym na kwotę 22695,00 zł, w tym 8.250,00 zł dodatek 

na pokrycie kosztów kształcenia, który został wypłacony do 31.03.2020 r. 

- 2 osobom pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (ręczny, gaz, hamulec, specjalne 

siedzenie, dodatkowe pasy, uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie) na kwotę 15.198,00 zł, 

- 1 osobie pomoc w zakupie protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania (zakup protezy kończyny 

dolnej) na kwotę 14.197,24 zł (w tym 197.24 zł kwota dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON). 

Projekt skierowany do osób niepełnosprawnych pozwala zmniejszyć bariery ograniczające życie społeczne, zawodowe 

oraz umożliwił dostęp do edukacji na poziomie wyższym. W programie uczestniczyło 6 osób aktywnych zawodowo oraz 

3 osoby do lat 18. 
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Powiatowy Urząd 
Pracy  

w Drawsku Pomorskim 

Liczba projektów: Fundusz Pracy, EFS POWER, EFS RPO i PFRON. 

Liczba osób niepełnosprawnych w nich uczestnicząca: 21 osób. 

Liczba osób objęta środkami PFRON: 5 osób.  

Liczba utworzonych i wyposażonych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych: 2 stanowiska (w tym 2 stanowiska            

w ramach środków PFRON). 

Liczba osób, którym udzielono środków na podjęcie działalności gospodarczej: 2 osoby (w tym 1 osoba w ramach 

środków PFRON). 

Liczba osób objęta aktywizacją zawodową: 17 osób w tym: 

- staże –  4 osoby (w tym 2 osoby PFRON); 

- szkolenia – 1 osoba (w tym 0 osób PFRON);  

- prace interwencyjne –  7 osób (w tym 0 osób PFRON); 

- roboty publiczne –  2 osoby (w tym 0 osób PFRON); 

- prace społecznie użyteczne –  3 osoby (w tym 0 osób PFRON). 

Liczba osób objętych pośrednictwem pracy: 392 osoby. 

Liczba wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych: 50 miejsc pracy. 

Liczba osób niepełnosprawnych, które podjęły prace niesubsydiowaną: 52 osoby. 

Liczba osób objętych usługą poradnictwa zawodowego: 57 osób. 

Dom Pomocy 

Społecznej 
w Darskowie 

Liczba projektów i osób niepełnosprawnych w nich uczestnicząca – 3 projekty – 210 osób 

Liczba uczestników objętych działalnością DPS – 67 

Liczba osób objętych aktywizacją społeczną – 67 

Powiatowy Dzienny 

Dom Samopomocy – 
Ośrodek 

Rehabilitacyjno – 

Kulturalny 
w Drawsku Pomorskim 

 

Powiatowy Dzienny 

Dom Samopomocy – 
Ośrodek 

Rehabilitacyjno – 

Kulturalny 
w Drawsku Pomorskim 

filia Złocieniec 

Liczba projektów i osób niepełnosprawnych w nich uczestnicząca – 1 projekt, 15 uczestników 

Liczba uczestników objęta działalnością PDDS – OR – K – 55 uczestników 

 
Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy - Ośrodek Rehabilitacyjno w Drawsku Pomorskim z Filią w Złocieńcu 

przeznaczony jest dla 55 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz 

niepełnosprawnych intelektualnie, w 2019 roku wsparciem zostało objętych łącznie 60 osób. PDDS-OR-K w Drawsku 

Pomorskim 30 osób, Filia PDDS-OR-K w Złocieńcu 25 osób. Budżet powiatu: 7.660,00 zł, budżet wojewody: 

1.242.017,50 zł. 

Uczestnicy korzystali z poradnictwa socjalnego, psychologicznego oraz zajęć rehabilitacyjnych, usługi obejmowały 

między innymi: trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania 

problemów, trening umiejętności spędzania czasu wolnego. 

 

Uczestnicy Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy - Ośrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Drawsku 

Pomorskim z Filią w Złocieńcu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi wzięli udział w: 

- projekcie ,,IX Międzypowiatowy Turniej Tańca Osób Niepełnosprawnych” - 55 osób niepełnosprawnych, 

- projekcie ,,Jesteśmy aktywni - jesteśmy samodzielni” - dwudniowy wyjazd nad jezioro - 30 osób niepełnosprawnych, 
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- projekcie ,,Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców miasta i gminy Drawsko 

Pomorskie” - dwudniowy wyjazd do Warszawy oraz udział w zawodach Nordic Walking - 40 osób niepełnosprawnych, 

- projekcie ,,Nordic Walking - sport dla każdego” - wyjazd na zawody ogólnopolskie w Nordic Walking do Barlinka - 20 

osób niepełnosprawnych, 

- projekcie ,,Terapia przez zabawę” - warsztaty kulinarne, rękodzielnicze i techniczne dla dzieci szkolnych                            

i przedszkolnych - 30 osób niepełnosprawnych, 100 dzieci 

- projekcie ,,Ceramika - integracja przez sztukę”- integracyjne warsztaty z gliny dla dzieci ze Szkoły Podstawowej                   

z Drawska Pomorskiego - 30 osób niepełnosprawnych, 20 dzieci, 

- projekcie ,,Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - warsztaty plastyczne dla społeczności lokalnej” 

- 150 osób niepełnosprawnych 

- projekcie ,,Spotkanie integracyjne z okazji dnia pieczonego ziemniaka” - 110 osób niepełnosprawnych, 

- ,,IV Konkursie Wiedzy Ekologicznej” - współpraca z Nadleśnictwem Drawsko - 140 osób niepełnosprawnych, 

- VI Mistrzostwach Powiatu Osób Niepełnosprawnych - marsz Nordic Walking w Czaplinku - 15 osób 

niepełnosprawnych, 

- w Pucharze Regionalnym Nordic Walking w Białym Borze - 7 osób niepełnosprawnych, 

- projekcie ,,Plenery Ceramiczne w Nowym Worowie”- warsztaty ceramiczne, 5 osób niepełnosprawnych, 50 dzieci ze 

Szkoły Podstawowej oraz 10 dzieci w wieku przedszkolnym, 

- projekcie ,,Ekologiczne zagospodarowanie terenu połączone z recyklingiem”- warsztaty dla uczestników, uczniów              

i wychowawców Zespołu Placówek Edukacyjno -Terapeutycznych w Bobrowie mieszkających w Internacie                         

w Złocieńcu - 25 osób niepełnosprawnych - uczestników PDDS, 17 niepełnosprawnych uczniów, 3 wychowawców, 

- projekcie ,,Wczorajszy świat”, w tym wycieczka do Siemczyna i Drahimia- 15 osób niepełnosprawnych, wycieczka do 

Kalisza Pomorskiego - 15 osób niepełnosprawnych, wycieczka do Polic - 15 osób niepełnosprawnych, warsztaty 

plastyczno-historyczne - 25 osób niepełnosprawnych uczestników PDDS oraz  15 uczniów ZPE-T w Bobrowie, 

prezentacja multimedialna Pana Zbigniewa Mieczkowskiego dotycząca historii rzeki Drawy oraz pomorza zachodniego - 

25 osób niepełnosprawnych, wystawa prac o tematyce historycznej – 40 osób niepełnosprawnych, 

- ,,XX Scenie bez barier”-przegląd form estradowych i teatralnych promujący twórczość osób niepełnosprawnych 

organizowanych przez Stowarzyszenie Kobieta 2000 z Choszczna - 1 osoba niepełnosprawna, 

- IV Otwartych Mistrzostwach Powiatu Choszczeńskiego w Nordic Walking Środowiskowych Domów Samopomocy - 7 

osób niepełnosprawnych, 

- projekcie fotograficznym ,,Szerokie kadry Drawska” - warsztaty fotograficzne – 30 osób niepełnosprawnych, 

- w akcji ,,Razem przeciw przemocy”- udział w przemarszu - 30 osób niepełnosprawnych, 

- w filmie ,,KręciMY Drawsko”, 15 osób niepełnosprawnych. 

 Warsztaty Terapii 

 Zajęciowej  

w Czaplinku 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czaplinku są placówką pobytu dziennego dla 35 osób ze znacznym  i umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności. Placówka umożliwia rehabilitację społeczną i zawodową w zakresie zdobywania lub 

przywracania umiejętności niezbędnych do podejmowania zatrudnienia. Zajęcia w warsztatach prowadzone są                      

w grupach pięcioosobowych i odbywają się w pracowniach: 

- pracownika rękodzieła, 

- pracownia edukacji prozawodowej i społecznej, 
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- pracownia gospodarstwa domowego, 

- pracownia rewalidacyjna, 

- pracownia komputerowo – poligraficzna, 

- pracownia stolarska, 

- pracownia umiejętności życia codziennego. 

Zajęcia w WTZ prowadzone są zgodnie z Indywidualnym Programem Rehabilitacji, przygotowany, dla uczestnika przez 

Radę Programową. 

W 2019r. w placówce realizowane były 2 projekty: 

- Poznaj jak pracują inni – celem ogólnym projektu jest poszerzanie wiedzy i zainteresowań uczestników na temat 

wybranych zawodów, uświadomienie znaczenia pracy w życiu człowieka oraz aktywizacja zawodowa (zachęcanie do 

podjęcia pracy); 

- Czaplineckie Szuwary – projekt dofinansowany ze środków Zarządu Powiatu Drawskiego w ramach otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Głównym celem projektu było zorganizowanie imprezy plenerowej pt. 

„Czaplineckie Szuwary” podczas której instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych (z powiatu drawskiego, 

szczecineckiego i wałeckiego) mieli okazję przypomnieć sobie obrzędy i tradycje związane z obchodami Nocy 

Świętojańskiej. 

 

Ponadto WTZ w Czaplinku był zapraszany na różne imprezy i uroczystości organizowane przez inne podmioty: 

- Przegląd Kolęd i Pastorałek organizowany przez ŚDS Borne Sulinowo – 6 osób, 

- zabawa karnawałowa organizowana przez ŚDS Borne Sulinowo – 7 osób, 

- Mini Turniej Boccia – organizowany przez DPS Darskowo – 4 osoby, 

- dzień Godności Osób Niepełnosprawnych – organizowany przez Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim – 18 

osób, 

- Mobilne Planetarium w Czaplinku – 17 osób, 

- X Targi Pracy i Przedsiębiorczości w Drawsku Pomorskim – 7 osób, 

- Dzień Dziecka w ZPET Bobrowo – 35 osób, 

- IV Konkurs Wiedzy Ekologicznej Organizowany przez PDDS-ORK filia Złocieniec – 3 osoby, 

- V Słoneczne Spotkania Integracyjne organizowane przez ZPET Bobrowo – 7 osób, 

- Czaplineckie Szuwary II piknik artystyczno – integracyjny osób niepełnosprawnych WTZ Czaplinek – 35 uczestników 

WTZ plus zaproszeni goście z innych ośrodków działających na rzecz osób niepełnosprawnych – około 150 osób, 

- Dzień Pieczonego Ziemniaka na Dzikim Zachodzie organizowany przez PDDS-ORK w Drawsku Pomorskim – 7 osób, 

- VI Mistrzostwa Powiatu Osób Niepełnosprawnych w Marszu Nordic Walking organizowany przez Stowarzyszenie 

„Otwórzmy Serca” z Czaplinka – 6 osób, 

- II Wojewódzki Międzypokoleniowy Turniej Gry w Bule organizowany przez SDS Borne Sulinowo – 4 osoby, 

- Turniej w Bingo organizowany przez DPS Darskowo – 6 osób, 

- Biesiada Patriotyczna organizowana przez ZPET Bobrowo, filia w Czaplinku – 35 osób, 

- IX Międzypowiatowy Turniej Tańca Osób Niepełnosprawnych organizowany przez PDDS-ORK Drawsko Pomorskie – 

3 osoby, 
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- Mikołajki organizowane przez ZPET Bobrowo – 35 osób. 

Gmina Czaplinek Jednostka realizująca Wskaźniki 

Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych  

„Otwórzmy serca”  

w Czaplinku 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca” w 2019 roku prowadziła następujące działania                         

o charakterze profilaktycznym:  

Cel operacyjny 1: poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych. Działanie: rehabilitacja społeczna. Źródło 

finansowania: budżet gminy Czaplinek w kwocie 8 500 zł, 

Termin realizacji: 1 kwietnia 2019 r. do 31 maja 2019 r., 3 października 2019 r. do 30 grudnia 2019 r. 

 

Cel operacyjny 2: prowadzenie rehabilitacji leczniczej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych z Gminy 

Czaplinek; 

Liczba uczestników: 

- liczba osób niepełnosprawnych 30, 

- liczba rodziców i opiekunów 30 osób, 

- wolontariuszy 17 osób, 

- specjalistów 4 osób, 

- zarząd 5 osób, 

- Komisja Socjalna 5 osób (wolontariuszy), 

- Zespół Administracyjny 3 osoby (wolontariuszy). 

 

Zadania Publiczne: aktywizacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych z Gminy Czaplinek: 

- przeprowadzenie 60 godzin rehabilitacji ruchowej dla 30 osób niepełnosprawnych, 

- przeprowadzenie 56 godzin masażu rehabilitacyjnego dla 30 osób niepełnosprawnych, 

 

Zorganizowanie integracyjnych spotkań okolicznościowych dla rodzin i wolontariuszy: „Majówka”, „Dzień Godności”, 

„Marsze NordicWalking”, „Grzybobranie”, „Spotkanie opłatkowe”, „Świąteczna paczka”, spotkania jubileuszowe 

„urodzinowe”, „Gala wolontariatu”. Liczba osób objęta integracją około 330, w tym około 200 osób niepełnosprawnych. 

 

Zadanie publiczne pn. „Integracja młodzieży wolontariackiej z osobami społecznie wykluczonymi, bądź zagrożonymi 

wykluczeniem”. Źródło finansowania - Zarząd Powiatu Drawskiego: kwota 2.700 zł. Termin realizacji 01.05.2019 - 

31.12.2019 r. Cel - całoroczna integracja międzypokoleniowa młodzieży wolontariackiej z MOW w Czaplinku przy 

wsparciu ich opiekunów, psychologa oraz specjalistów GKP i RPA, ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, 

niesamodzielnych i ich rodzin. 

Osiągnięte rezultaty: 

- liczba wycieczek: 4, 

- liczba imprez integracyjnych: 6, 

- liczba biwaków: 3, 

- liczba spływów kajakowych: 1, 
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- liczba koncertów: 1, 

- liczba marszów Nordic Walking: 5, 

- liczba specjalistów: 7, 

- liczba przedszkolnej młodzieży: 17, 

- liczba rodziców - wolontariuszy: 16, 

- liczba partnerów wspierających: 4, 

- liczba osób wspierających działania: około 90, 

- liczba uczestników wszystkich imprez: około 420, w tym osób niepełnosprawnych około 270. 

 

Działania tematyczne: 

- „Piknik Konsultacyjny”, 

- „Dzień Godności - Dni Starostwa”, 

- „Dzień Dziecka i Matki”, 

- „Czaplineckie Szuwary” 

- „Grzybobranie”, 

- „Gala Wolontariatu”, 

- „Noworoczny Koncert Życzeń” - dla darczyńców, 

- „Gminny Jarmark Bożonarodzeniowy”, 

- „Kolędowanie z Mikołajem ”. 

 

Zadanie publiczne pn. „VI Mistrzostwa Powiatu Osób Niepełnosprawnych - Marsz Nordic Walking”.  

Źródła finansowania; 

- Zarząd Powiatu Drawskiego: kwota 2.500 zł, 

- Gmina Czaplinek: kwota  1.840 zł, 

Termin realizacji: 01.06.2019 - 31.10.2019. 

Liczba osób objętych aktywizację sportowo - rekreacyjną – 186, w tym 140 osób niepełnosprawnych. Liczba opiekunów, 

wolontariuszy, specjalistów, sędziów - 60 osób. 

Wolontariat – 3.430 zł. 

 

Zadanie publiczne pn. „Aktywizacja Osób Niepełnosprawnych we wspólnym odkrywaniu Nieznanego Świata”.Źródło 

finansowania: 

- Zarząd Powiatu Drawskiego: kwota 1.800 zł, 

- Stowarzyszenie: kwota 750 zł, 

- Wolontariat rodziców i opiekunów: kwota 3.270 zł , 

Termin realizacji: 01.06.2019 do 30.09.2019 r. 

Cel: Wycieczka studyjna do Kołobrzegu spotkanie w Stowarzyszeniu Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej 

„Feniks” - nawiązywanie współpracy. 

- poznanie bazy rehabilitacyjnej w Połczynie Zdroju, 
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- poznanie dostępnych form pomocy dla osób z chorobą psychiczną i  upośledzeniem    

  umysłowym, 

- poznanie bazy rehabilitacyjnej w Kołobrzegu (zebranie ofert), 

- rejs statkiem, plażowanie, integracja, 

- poznawanie historii walk o Kołobrzeg, 

Udział wzięło 50 osób, w tym 20 osób niepełnosprawnych. Młodzież wolontariacka (MOW Czaplinek) - 12 osób. 

Rodzice, opiekunowie, specjaliści 10 osób. 

 

Zadanie publiczne pn. „Podzielmy się sercem na Święta Bożonarodzeniowe - warsztaty rękodzielnicze dla osób 

wykluczonych i wolontariuszy”. Źródła finansowania: 

- Zarząd Powiatu Drawskiego: kwota 2.000 zł, 

- Stowarzyszenie „Otwórzmy Serca”: kwota 200 zł, 

Termin realizacji: 01.10.2029 - 24.12.2019 r. ( 24 godziny zajęć warsztatowych). 

Cel: zwiększenie umiejętności manualnych osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. 

- wykonanie kartek świątecznych, stroików, ozdób i upominków świątecznych , 

- obdarowanie podopiecznych leżących w domach wykonanymi upominkami świątecznymi, 

- pamięć o tych, „którzy odeszli” - wykonanie stroików na ich groby. 

- promocja wolontariatu wśród wolontariuszy MOW w Czaplinku ( z całej Polski), 

- integracja międzypokoleniowa, muzykoterapia, wspólne Kolędowanie z Mikołajem „Spotkanie Opłatkowe”, 

- promocja rękodzieła na „Gminnym Jarmarku Bożonarodzeniowym” w Czaplinku. 

Udział wzięło 45 osób, w tym 22 osoby niepełnosprawne ze Stowarzyszenia „Otwórzmy Serca” oraz 23 wolontariuszy ( 

w tym 3 specjalistów, koordynator projektu oraz rodzice i opiekunowie). 

Wkład rzeczowy stowarzyszenia: sprzęt świetlicowy, biurowy i zaplecze socjalne mieszczące się przy ul. Wałeckiej 54d 

w Czaplinku. 

Stowarzyszenie Klub 

Abstynenta “Ametyst”  
w Czaplinku 

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ametyst” w Czaplinku w 2019 roku realizował następujące działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych: 

Promowanie zdrowego stylu życia:  udział wzięło 18 osób, w tym 15 osób niepełnosprawnych. Spotkania odbywały się               

2 razy w tygodniu, prowadzone przez rehabilitanta. Organizatorem spotkań było Stowarzyszenie “Ametyst”. 

Działanie na rzecz przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii: udział wzięło 14 osób. Odbyło się 8 warsztatów na 

rzecz przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii. Warsztaty prowadzone były przez instruktora uzależnień. 

W 2019 roku odbyły się 2 pielgrzymki trzeźwościowe do Lichenia i Częstochowy oraz wycieczka do Kołobrzegu.               

W imprezach wzięło udział 50 osób, tym 18 osób niepełnosprawnych. 

Ponadto w 2019 roku odbyły się: 

- spotkanie Wielkanocne i Wigilijne, w których udział wzięło 40 osób, w tym 18 osób niepełnosprawnych, 

- spotkania grillowe w sezonie letnim, w których udział wzięło 36 osób, w tym 18 osób niepełnosprawnych.  

Gmina Drawsko 

Pomorskie 

Jednostka realizująca Wskaźniki 

Stowarzyszenie „Filar” Celem Stowarzyszenia jest: 
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w Drawsku Pomorskim - działalność charytatywna i dobroczynna, 

- niesienie pomocy osobom potrzebującym, organizacjom prowadzącym działalność charytatywną  i dobroczynną oraz 

placówkom i instytucjom dbającym o człowieka na wszystkich płaszczyznach jego życia, 

- inicjowanie i prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej dotyczącej rodziny, 

- wielokierunkowa działalność zapobiegająca wykluczeniu społecznemu, 

- wspieranie wszelkich form integracji społecznej, 

- działalność kulturalno – rekreacyjna. 

Stowarzyszenie objęło wsparciem 30 osób niepełnosprawnych i ich otoczenie (rodziców, opiekunów). 

W 2019r. zrealizowano następujące zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, integracji                  

w środowisku, upowszechniania informacji o prawach i obowiązkach: 

- IX Międzypowiatowy Turniej Tańca Osób Niepełnosprawnych – liczba osób niepełnosprawnych 150, liczba 

odbiorców: 250 osób – organizacja zajęć tanecznych, organizacja sportowego widowiska – turnieju tańca towarzyskiego 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uczestników środowiskowych domów samopomocy województwa 

zachodniopomorskiego; 

- Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem: 

100 osób; liczba odbiorców 1000 osób (w tym seniorzy, placówki edukacyjne, placówki opiekuńcze, ośrodki pomocy 

społecznej, samorząd, mieszkańcy) - organizacja happeningu w ramach dnia otwartego starostwa powiatowego, 

organizacja prezentacji twórczości osób niepełnosprawnych,  

- Jesteśmy aktywni jesteśmy samodzielni – liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem: 40 osób, otoczenie: 10 

osób, organizacja dwudniowego biwaku wraz z dostępnymi treningami umiejętności społecznych,  

- Nordic walking sport dla każdego – liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem: 20, otoczenie: 2 – organizacja 

zajęć ruchowych z kijkami nordic walking,  organizacja wyjazdu na zawody sportowe  w Nordic Walking ( Puchar Polski 

i Europy w Barlinku); 

- Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców miasta i gminy Drawsko 
Pomorskie – liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem: 30, otoczenie:10 – organizacja spływu kajakowego, 

organizacja zajęć ruchowych z kijkami do nordic walkingu, organizacja wyjazdu na zawody sportowe w nordic walking 

(Puchar Regionalny w Konstancinie Jeziorna), upowszechnianie aktywnego wypoczynku i turystyki: organizacja 

wyjazdu rekreacyjnego do Warszawy; 

- Dzień Pieczonego Ziemniaka – liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem: 120, otoczenie 30, organizacja 

spotkania integracyjnego dla uczestników środowiskowych domów samopomocy;  

- Terapia przez zabawę – liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem: 30, otoczenie: 100, organizacja zajęć, 

integracyjnych warsztatów kulinarnych dla osób niepełnosprawnych i dzieci z przedszkola oraz szkoły podstawowej                  

w Drawsku Pomorskim; 

- Ceramika - integracja przez sztukę – liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem: 30, otoczenie: 25, 

organizacja integracyjnych warsztatów ceramicznych dla osób niepełnosprawnych i dzieci ze szkoły podstawowej; 

- warsztaty ceramiki w ramach projektu „Szansa na przyszłosć2” organizacja kursu ceramiki dla 15 osób 

niepełnosprawnych, 

- konferencje: Nowatorskie ujęcie w psychiatrii,  Konferencja - powiat drawski otwarty na potrzeby osób 
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niepełnosprawnych” - dotycząca pomocy oferowanej dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin; uczestnictwo: 5 

osób 

- całoroczny projekt Dziecko naszym wspólnym dobrem – skierowany do rodziców i nauczycieli, z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, obejmował poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne, objął wsparciem 

wszystkie szkoły podstawowe w powiecie drawskim, 

- dodatkowo prowadzone były działania środowiskowe- organizacja czasu wolnego dla rodzin z dziećmi na miejskich 

festynach, udzielanie informacji (ulotki) i wsparcia (porady); 

Gmina Kalisz 
Pomorski 

Jednostka realizująca Wskaźniki 

Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci 

Koło Pomocy Dzieciom 

z Niepełną Sprawnością 
Ruchową w Kaliszu 

Pomorskim 

Koło zrzesza 31 członków. W 2019r. realizowane były następujące działania: 

- kino objazdowe w Kaliszu Pomorskim – 31 osób, w tym 15 osób niepełnosprawnych, 

- kino w Kaliszu Pomorskim – 15 osób, w tym 6 osób niepełnosprawnych, 

- koncert Alicji Majewskiej „Żyć się chce” w Filharmonii w Szczecinie – 28 osób, w tym 13 osób niepełnosprawnych, 

- wycieczka nad morze do Pogorzelicy – 22 osoby w tym 12 osób niepełnosprawnych. 

Członkowi Koła brali udział w następujących imprezach: 

- zabawa choinkowo – karnawałowa z dziećmi świetlicy środowiskowej – 100 osób, w tym 30 osób niepełnosprawnych, 

- Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Drawsku Pomorskim – 18 osób w tym 10 osób niepełnosprawnych, 

- wyjazd na Dzień Dziecka do Barnima – 40 osób, w tym 17 osób niepełnosprawnych, 

- Europejski Tydzień Sportu – 55 osób, w tym 17 osób niepełnosprawnych, 

- piknik organizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie – 4 osoby, w tym 2 osoby niepełnosprawne, 

- VI Mistrzostwa Powiatu Osób Niepełnosprawnych Nordic Walking w Czaplinku – 22 osoby, w tym 12 osób 

niepełnosprawnych, 

- uroczyste obchody z okazji 100-lecia działalności TPD w Koszalinie – 15 osób, w tym 7 osób niepełnosprawnych, 

- obchody 15-lecia Klubu Olimpijczyka w Kaliszu Pomorskim 

- Obchody „Roczku” - Dziennego Domu Senior+ w Kaliszu Pomorskim. 

Ponadto Koło: 

- przekazało przedmioty na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy oraz na maraton charytatywny dla Kuby,  

- organizowało loterię podczas Jarmarku nad Jeziorem Ogórkowym i podczas dożynek w Dębsku, 

- finansowało 1 osobie niepełnosprawnej dodatkową opiekę pielęgniarską, 

- zakupiło bilety miesięczne dla dojeżdżających do Środowiskowego Domu Samopomocy w Drawnie dla 7 osób 

niepełnosprawnych, 

- dofinansowało przystosowanie kuchni do potrzeb indywidualnych podopiecznej – 1 osoba niepełnosprawna, 

- brało udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Barwy Lasu” - 8 osób niepełnosprawnych 

- zakupiło 31 paczek Mikołajkowych dla osób niepełnosprawnych. 

Gmina Wierzchowo Jednostka realizująca Wskaźniki 

Klub Sportowy Kolejarz 

- KPPD S.A 

Klub Sportowy MLKS „Kolejarz” w 2019 roku zrealizował:  zajęcia sportowe „Sprawni inaczej” - udział wzięło 100 

osób w tym 18 osób niepełnosprawnych. Organizatorem zajęć był Klub Sportowy „Kolejarz”, środki finansowane                 
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Wierzchowo z dotacji Gminy Wierzchowo. Koszt 2 000 zł. 

Gmina Złocieniec Jednostka realizująca Wskaźniki 

Miejsko – Gminny 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

w Złocieńcu 

Liczba osób objęta środkami PFRON – 1 osoba 

Liczba osób objęta aktywizacją społeczną – 44 osoby (CIS) 

Zadania  na rzecz osób niepełnosprawnych: 

- współpraca z Caritas (pozyskanie i zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w opał oraz odzież i środki czystości                                     

i środki higieniczne), Bankiem Żywności w Nowych Bielicach w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

na lata 2014-2020, paczki żywnościowe z akcji Złocieniecka Choinka, nieodpłatne wydawanie używanego sprzętu 

rehabilitacyjnego do chwili ustania potrzeby, pozostawanie w dyspozycji pracowników MGOPS w Złocieńcu na potrzeby 

zgłaszanych problemów przez osoby niepełnosprawne. 

Stowarzyszenie 

SEMAFOR 

w Złocieńcu 

Stowarzyszenie SEMAFOR działające w Złocieńcu od lipca 2012 roku prowadzi Międzygminne Centrum Integracji.                

W 2019 roku w Centrum Integracji Społecznej w Złocieńcu przeprowadzono działania z zakresu reintegracji społecznej                

i zawodowej dla 51 mieszkańców gminy Złocieniec – zagrożonych wykluczeniem społecznym – w tym 4 osoby 

niepełnosprawne i 28 uczestników projektu „Aktywni to My!”. 

Działania CIS kierowane są jako oferta wsparcia – organizacji pozarządowej – podmiotu ekonomii społecznej, 

skierowana do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, której sami nie potrafią pokonać. Jednym                          

z powodów barier i trudności życiowych jest niepełnosprawność oraz choroby/zaburzenia psychiczne. 

Na zajęciach w CIS osoby chore przewlekle i niepełnosprawne uczestniczą w zajęciach kierowanych do wszystkich 

uczestników ale mogą korzystać z dodatkowego wsparcia. W przypadku większych problemów z uwagą, możliwościami 

intelektualnymi, emocjami poszczególnych uczestników, zwłaszcza osób niepełnosprawnych, stosowano indywidualne 

podejście lub/i poświęcano dodatkowy czas na wyrównanie braków. 

W pracach, w których osoby niepełnosprawne zgłaszały problemy, otrzymywały dodatkowe wsparcie ze strony 

instruktora, specjalistów bądź innych uczestników. Stwarzano możliwości pobytu dziecka w lokalu CIS podczas zajęć, 

np. reintegracji społecznej. Umożliwiano korzystanie z wizyt lekarskich, wizyt uczestników/rodziców np. w szkole czy 

przedszkolu. 

Osoby niepełnosprawne uczestniczyły w spotkaniach organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. 

W ramach reintegracji zawodowej jedna osoba niepełnosprawna została skierowana na przyuczenie u przedsiębiorcy. 

Jedna osoba niepełnosprawna otrzymała zwrot kosztów dojazdu. 

W ramach działalności, CIS kontynuowało realizację projektu konkursowego „Aktywni to My!” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Społeczno – 

Gospodarczych KOMES ze Szczecina do 31.03.2020 r. W ramach projektu w 2019 roku uczestniczyło 28 osób, w tym 4 

osoby niepełnosprawne w 3 grupach przyuczenia zawodowego – w tym zrekrutowano  w 2019 r. 21 osób, w tym 3 osoby 

niepełnosprawne. 

Pomimo prowadzonych przez CIS działań aktywizujących, dużej motywacji i chęci osób z niepełnosprawnościami do 

podjęcia zatrudnienia oraz wymagań prawnych i wspierania pracodawców, np. dofinansowaniem z PFRON, nadal jest 

ogromna trudność na rynku pracy w powiecie drawskim z zatrudnianiem ww. grupy osób. Pomimo wielu starań 
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prowadzonych przez pracowników CIS, żadna z 4 osób z niepełnosprawnością (3 osoby z orzeczeniem                                  

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i 1 osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności) nie podjęła pracy na 

umowę o pracę. Jedna osoba z niepełnosprawnością nie ukończyła planowanej realizacji Indywidualnego Programu 

Zatrudnienia Socjalnego. Ograniczeniami jest stan zdrowia, jak też brak zakładów pracy chronionej oraz niska 

świadomość pracodawców w zakresie, np. zatrudniania asystenta osoby niepełnosprawnej. 

Rzeczywiste zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami w naszym powiecie jest „szczątkowe” w stosunku do 

ogromnych potrzeb. Zdaniem Międzygminnego Centrum Integracji Społecznej osoby z niepełnosprawnościami są nadal 

grupą najbardziej zagrożoną wykluczeniem – w szczególności – zawodowym. 

Złocienieckie 

Stowarzyszenie 
„Uśmiech dziecka” 

przy szkole 

Podstawowej nr 1  

w Złocieńcu 

Stowarzyszenie ma na celu wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez spotkania, warsztaty terapii 

zajęciowej oraz włączanie do imprez organizowanych w szkole. Spotkania i warsztaty organizowane są przez nauczycieli 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Złocieńcu i uczestniczyło w nich około 15 osób. 

Dzieci niepełnosprawne są włączane do uczestnictwa w imprezach szkolnych takich jak: „Pożegnanie lata” (15 osób), 

„Mikołajki” (15 osób), „Zabawy karnawałowe” (15 osób). Ponadto uczestniczą w wyjazdach na basen (15 osób) u do 

teatru (15 osób). 

Pomocą pedagoga objętych było około 10 dzieci. 

Działanie 4. Działania na rzecz rozwijania placówek wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych, w tym warsztaty terapii zajęciowej. 

Powiat Drawski Jednostka realizująca Wskaźniki 

WTZ Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czaplinku są placówką pobytu dziennego dla 35 osób ze znacznym i umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności.  

Powiatowy Dzienny 
Dom Samopomocy – 

Ośrodek 

Rehabilitacyjno – 

Kulturalny                          
w Drawsku Pomorskim 

1 dzienny ośrodek wsparcia z filią w Złocieńcu 

Działanie 5. Promowanie w powiecie podmiotów ekonomii społecznej. 

Nie posiadamy informacji z poszczególnych gmin powiatu drawskiego na temat promowania podmiotów ekonomii społecznej. 

Działanie 6. Rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i kościołami. 

Powiat Drawski Jednostka realizująca Wskaźniki 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie                       

w Drawsku Pomorskim 

Przy współpracy ze stowarzyszeniem „Stowarzyszenie na rzecz wspierania dzieci i rodziny Familia” zorganizowano 

wydarzenie pt. „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego” oraz „Magiczne Mikołajki”. Wspólnie uczestniczono w IV Drawski 

Pikniku Stowarzyszeń.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim wspólnie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Wspierania 
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Dzieci i Rodziny "Familia" przeprowadziło kampanie „Razem Przeciw Przemocy” realizowaną w ramach Programu 

„Społecznik na lata 2019-2021 - Program Marszałkowski”. Kampania składała się  trzech wydarzeń: 

- 02 października 2019 r. przemarsz pod hasłem "RAZEM PRZECIW PRZEMOCY", 

- 27 listopada 2019 r. konferencja pod hasłem "RAZEM PRZECIW PRZEMOCY", 
- 03 grudnia 2019 r. akcja „Biała wstążka”. 

Ponadto, we współpracy z Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą z Drawska Pomorskiego zorganizowano I Galę Pieczy 

Zastępczej. 

Powiatowy Dzienny 
Dom Samopomocy – 

Ośrodek 

Rehabilitacyjno – 
Kulturalny                        

w Drawsku Pomorskim 

Liczba przedsięwzięć realizowanych przy współpracy z organizacjami samorządowymi – 11 

Liczba wolontariuszy – 15 osób 

Placówka Opiekuńczo – 
Wychowawcza w 

Drawsku Pomorskim 

Współpraca ze Stowarzyszeniem „Przytulak”: 

- wizyta wychowanków w cyrku „Zalewski” 

- seanse filmowe w konie „Drawa” 

- organizacja biwaku dla wychowanków placówki 

- przedstawienia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z powiatu drawskiego 

- spływ kajakowy dla wychowanków placówki z wolontariuszami 

- organizacja stoiska na Pikniku Stowarzyszeń 

- organizacja Gali Pieczy Zastępczej 

- wyjazd wychowanków placówki na mistrzostwa w piłce nożnej oraz zakup odzieży i akcesoriów sportowych 

- zbiórka żywności 

Dom Pomocy 
Społecznej w 

Darskowie 

Liczba wolontariuszy – 154 

Gmina Czaplinek Jednostka realizująca Wskaźniki 

Miejsko – Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  
w Czaplinku 

Liczba wolontariuszy – 2  

Urząd Miejski  

w Czaplinku 

Gmina Czaplinek realizuje wspólnie z Lokalną Organizacją Turystyczną różne działania, m.in. organizacja Dni 

Czaplinka, Europejskiego Dnia Bez Samochodu, wspólne składania wniosków o dofinansowanie. Gmina współpracuje 

również z Czaplineckim Bractwem Żeglarskim przy organizacji regat. Organizowane są również wspólne wyjazdy na 

targi turystyczne z LOT Czaplinek. 



77 

 

Ponadto Gmina Czaplinek zaprasza do współpracy organizacje przy realizacji różnych projektów. Stowarzyszenia 

wystawiają się podczas lokalnych wydarzeń typu jarmarki, dni miasta. Często też są inicjatorami różnych wydarzeń. 

Podstawę współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi stanowi Program współpracy Gminy Czaplinek                

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

W 2019r. Gmina udzieliła wsparcia finansowego na realizację projektów w zakresie: wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom 

społecznym, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz budowy społeczeństwa 

obywatelskiego, wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony i promocji zdrowia, prowadzenia świetlicy środowiskowej                    

w wysokości 224 500,00 zł. 

W ramach współpracy rzeczowej Gmina bezpłatnie użycza zasoby lokalowe, scenę, stragany oraz obiekty sportowe na 

potrzeby imprez organizowanych przez NGO. Przykładem tego rodzaju wsparcia może być współorganizacja IRAS CUP 

2019 – imprezy realizowanej przez Klub Sportowy IRAS, czy IV Powiatowy Zlot Osób Niepełnosprawnych realizowany 

przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca”. 

 

Gmina Drawsko 

Pomorskie 

Jednostka realizująca Wskaźniki 

Urząd Miejski  
w Drawsku Pomorskim 

W ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość                

z życia” oraz Stowarzyszenie „Filar” otrzymały dotację z budżetu gminy na realizację zadania publicznego pt. „Ochrona i 

promocja zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców miasta  i gminy Drawsko Pomorskie. W ramach 

dotacji zrealizowano działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 

W ramach otwartego konkursu ofert Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Przystań” otrzymało dotację z budżetu gminy 

na realizację zadania publicznego pt. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i promocja zdrowego trybu życia w środowiskach 

abstynenckich”. W ramach dotacji zrealizowano działania mające na celu integrację środowiska abstynenckiego, 

krzewienie zdrowego stylu życia oraz wsparcie dla osób mających problem z alkoholem. 

Liczba przedsięwzięć realizowanych przy współpracy z organizacjami samorządowymi: 12, w tym: 

- Stowarzyszenie „Żarek” (1), 

- Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Przystań” (1), 

- Stowarzyszenie „Filar” (1), 

- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość z Życia” (1), 

- Stowarzyszenie Seniorów w Drawsku Pomorskim (1), 

- Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (1), 

- Stowarzyszenie „Złoty Wiek” Uniwersytet Trzeciego Wieku (1), 

- Stowarzyszenie Przyjaciół Drawska „Meander” (2), 

- Stowarzyszenie Artystyczne Diabaz (1), 

- Caritas Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa (1), 

- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” (1); 

Miejsko – Gminny 
Ośrodek Pomocy 

W 2019 roku odbyły się trzy spotkania w ramach tworzenia Lokalnego Planu Ekonomii Społecznej Gminy Drawsko 

Pomorskie 2019 – 2020. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, jednostek 
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Społecznej  
w Drawsku Pomorskim 

pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej. Spotkania miały warsztatowy charakter, w ich czasie dyskutowano 

o istniejących problemach społecznych, analizowano poziom rozwoju sektora ekonomii społecznej w gminie Drawsko 

Pomorskie i zastanawiano się nad możliwością poprawy sytuacji min. osób niepełnosprawnych. 

Gmina Kalisz 
Pomorski 

Jednostka realizująca Wskaźniki 

Urząd Miejski w 

Kaliszu Pomorskim 

Liczba przedsięwzięć realizowanych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi – 1  

W 2019r. gmina Kalisz Pomorski ogłaszała otwarte konkursy ofert na realizację programu polityki prozdrowotnej pn. 

„Program polityki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u mieszkańców Gminy Kalisz Pomorski na lata 

2016 – 2020” w ramach których wyłoniono trzy podmioty medyczne tj. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii                

w Szczecinie, 107 Szpital Wojskowy SPZOZ z Przychodnią w Wałczu oraz Balticmed Przychodnia Sp. z o. o.                      

w Szczecinie, Filia Kalisz Pomorski. 

Gmina Wierzchowo Jednostka realizująca Wskaźniki 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

w Wierzchowie 

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                      

w Wierzchowie wydawał w ramach ścisłej ciągłej współpracy z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów   i  Inwalidów 

– Koło w Wierzchowie  - skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach projektu współfinansowanego                  

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujący. 

W związku z powyższym pracownicy socjalni tut. ośrodka wydali w roku 2019r.: 

85 skierowań dla 85 rodzin/ 163 osób,  znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej  z powodu ubóstwa, bezrobocia, 

niepełnosprawności. Pracownicy socjalni, oprócz wydawania skierować, pomagali w ich wypełnianiu oraz przekazywali 

informację osobą zainteresowanym, w jaki sposób można uzyskać powyższą pomoc.                                                

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały                    

i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji                               

i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. 

Ośrodek przy realizacji poszczególnych zadań współpracował w 2019 roku i nadal współpracuje z wieloma podmiotami, 

instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Wśród najważniejszych podmiotów, z którymi prowadzona jest regularna 

współpraca należą w szczególności: Szkoły, Policja, Sądy (wydział rodzinny  i nieletnich  oraz wydział karny), Gminna 

komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, Rady sołeckie, Placówka Opieki Zdrowotnej, lekarze rodzinni, 

pielęgniarki środowiskowe, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku 

Pomorskim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza  w  Drawsku  

Pomorskim, CARITAS  p.w. św. Wojciecha w Wierzchowie, Polski Związek Emerytów, Rencistów i  Inwalidów – Koło 

w Wierzchowie, Schronisko dla osób bezdomnych Rynowo/Łobez. 

 

GOPS w Wierzchowie realizując  swoje  zadania  w  kierunku  rozwijania  i rozpowszechniania  istniejącego systemu 

pomocy  rodzinie, mając na wadze  pracę  Asystenta  rodziny, pracę pracowników socjalnych współpracuje                          

z  Gminną  Komisją  ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przy Wójcie Gminy                                

w Wierzchowie, prowadzi również ścisłą współpracę  z Kuratorami Sądowymi Wydziału Rodzinnego i Karnego – Sądu 

Rejonowego w Drawsku Pomorskim.   
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Przez tut. Ośrodek prowadzona  jest  bardzo  ścisła współpraca  z  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie                         

w Drawsku Pomorskim - zarówno w dążeniu do utworzenia kompleksowego systemu wczesnej interwencji pomocy 

socjalnej, psychologicznej pedagogicznej i prawnej  jak  również współpraca  z  Wielofunkcyjną Placówką Opiekuńczo – 

Wychowawczą  w  Drawsku  Pomorskim  w  zakresie  systemu  pieczy zastępczej nad  rodziną.    

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej w  Wierzchowie  przy  czynnym  współudziale  Gminnego Ośrodka  Kultury  

Sportu i Turystyki w Wierzchowie  oraz  Caritas pw. Św. Wojciecha w Wierzchowie  organizował  Wigilie dla osób 

samotnych lub osamotnionych (częściowo  będących  beneficjentami  pomocy  społecznej), które z różnych przyczyn w 

tym szczególnym czasie nie mają nikogo. Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się wspólnym podzieleniem się opłatkiem 

oraz ciepłymi życzeniami świątecznymi od Wójta Gminy Wierzchowo  oraz ks.  Proboszcza Parafii Wierzchowo. 

Klub Sportowy Kolejarz 

- KPPD S.A 

Wierzchowo 

- liczba przedsięwzięć realizowanych przy współpracy z organizacjami samorządowymi – 1 pn. „Sprawni inaczej” 

realizowany przez Klub sportowy Kolejarz. 

 Związek Emerytów 

Rencistów i Inwalidów  

Koło Wierzchowo 

Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło Wierzchowo wydało w 2019 r. około 100 paczek żywnościowych dla 

emerytów i osób najbardziej potrzebujących otrzymanych z Banku Żywności.  

 Szkoła Podstawowa  

w Wierzchowie 

Zespół Szkół  

w Świerczynie 

- liczba wolontariuszy w Szkolnym Klubie Wolontariatu w Szkole Podstawowej w Wierzchowie – około 30 osób,                

w Szkolnym Kole Caritasu Zespole Szkół w Świerczynie – 16 uczniów.  

Wolontariusze brali udział w akcjach ogólnopolskich: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Dzieło Nowego Tysiąclecia, 

Pola Nadziei, Zakręć się na hospicjum w Darłowie, Adopcja na odległość, Drzewo życia, WOŚP, Dzień Uprzejmości                   

i Pozdrowień. Wolontariusze w Wierzchowie realizowali projekt pn.: Czytanie bajek Przedszkolakom w Przedszkolu                

w Wierzchowie.   

Gmina Złocieniec Jednostka realizująca Wskaźniki 

Miejsko – Gminny 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Złocieńcu 

- liczba przedsięwzięć realizowanych przy współpracy z podmiotami ekonomi społecznej – 1 (CIS) 

 

Cel strategiczny 3: Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Cel operacyjny 3.1: Program Promocji Zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy 2014 – 2020. 

Działanie 1. Realizacja Programu Promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy 2014-2020. 

Powiat Drawski Jednostka realizująca Wskaźniki 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Drawsku Pomorskim 

wg programu 
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Cel operacyjny 3.2: Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Działanie 1. Prowadzenie w gminach powiatu drawskiego pracy socjalnej z osobami bezrobotnymi w oparciu o kontrakty socjalne.  

Gmina Czaplinek Jednostka realizująca Wskaźniki 

Miejsko – Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  
w Czaplinku 

- liczba osób wykonujących prace społeczno – użyteczne – 2 osoby 

- liczba osób bezrobotnych objętych pracą socjalną – 234 osoby oraz kontraktami socjalnymi – 26 osób 

Gmina Drawsko 

Pomorskie 

Jednostka realizująca Wskaźniki 

Miejsko – Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Drawsku Pomorskim 

- liczba osób wykonujących prace społecznie – użyteczne – 14 osób 

- liczba osób bezrobotnych objętych pracą socjalną oraz kontraktami socjalnymi – 3 osoby 

Gmina Kalisz 

Pomorski 
Jednostka realizująca Wskaźniki 

Miejsko – Gminny 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

w Kaliszu Pomorskim 

- liczba osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 4 osoby 

- liczba osób bezrobotnych objętych pracą socjalną oraz kontraktami socjalnymi – 8 osób 

Gmina Wierzchowo Jednostka realizująca Wskaźniki 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej                         

w Wierzchowie 

- liczba osób wykonujących prace społeczno – użyteczne –  6 osób od miesiąca luty do miesiąca listopad 2019r.,                   

w tym 4 osoby zatrudnione w ramach programu specjalnego dla osób bezrobotnych dla których został przydzielony III 

profil w PUP, natomiast 2 osoby zostały zatrudnione w ramach organizacji prac społecznie – użytecznych, 

Gmina Złocieniec Jednostka realizująca Wskaźniki 

Miejsko – Gminny 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

w Złocieńcu 

- liczba osób wykonujących prace społeczno – użyteczne – 3  

- liczba osób bezrobotnych objętych pracą socjalną oraz kontraktami socjalnymi – 14 osób 

Działanie 2.  Udzielenie przez ośrodki pomocy społecznej pomocy materialnej z tytułu bezrobocia, ubóstwa. 

Gmina Czaplinek Jednostka realizująca Wskaźniki 

Miejsko – Gminny 
Ośrodek Pomocy 

- liczba klientów pomocy społecznej otrzymujących wsparcie z powodu bezrobocia 234 osoby oraz ubóstwa 340 osób 
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Społecznej  
w Czaplinku 

Gmina Drawsko 

Pomorskie 

Jednostka realizująca Wskaźniki 

Miejsko – Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Drawsku Pomorskim 

- liczba klientów pomocy społecznej otrzymujących wsparcie z powodu bezrobocia – 191 rodzin, w tym 493 osób oraz 

ubóstwa – 162 rodziny, w tym 337 osób 

Gmina Kalisz 

Pomorski 
Jednostka realizująca Wskaźniki 

Miejsko – Gminny 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

w Kaliszu Pomorskim 

- liczba klientów pomocy społecznej otrzymujących wsparcie z powodu bezrobocia – 201 osób oraz ubóstwa – 77 osób  

Gmina Wierzchowo Jednostka realizująca Wskaźniki 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej                              

w Wierzchowie 

- liczba klientów pomocy społecznej otrzymujących wsparcie z powodu bezrobocia – 74 rodziny, w tym 262 osoby oraz 

ubóstwa – 103 rodziny, w tym 319 osób 

Gmina Złocieniec Jednostka realizująca Wskaźniki 

Miejsko – Gminny 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

w Złocieńcu 

- liczba klientów pomocy społecznej otrzymujących wsparcie z powodu bezrobocia – 372 osoby oraz ubóstwa – 332 

osoby  (dane pozyskane ze sprawozdania MPRiPS za 2019r.)  

Działanie 3. Prowadzenie w gminach powiatu drawskiego podmiotów ekonomii społecznej: spółdzielni socjalnych, centrów integracji 

społecznej, zakładów aktywności zawodowej. 

Gmina Złocieniec Jednostka realizująca Wskaźniki 

Stowarzyszenie 

SEMAFOR  

w Złocieńcu 

Stowarzyszenie SEMAFOR działające w Złocieńcu od lipca 2012 roku prowadzi Międzygminne Centrum Integracji.                 

W 2019 roku w Centrum Integracji Społecznej w Złocieńcu przeprowadzono działania z zakresu reintegracji społecznej                  

i zawodowej dla 51 mieszkańców gminy Złocieniec – zagrożonych wykluczeniem społecznym – w tym 4 osoby 

niepełnosprawne i 28 uczestników projektu „Aktywni to My!”. 

Działania CIS kierowane są jako oferta wsparcia – organizacji pozarządowej – podmiotu ekonomii społecznej, 

skierowana do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, której sami nie potrafią pokonać. Przyczynami 

trudności są w większości: długotrwałe pozostawanie bez pracy, brak kwalifikacji zawodowych, niskie wykształcenie, 

przewlekła choroba, uzależnienia, konflikt z prawem, wiek np. 45+, pozostawanie bez własnego dochodu, brak wsparcia 
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rodziny oraz „bycie” klientem ośrodka pomocy społecznej. 

Główne cele statutowe to: Powoływanie instytucji integracji społecznej  i ekonomii społecznej oraz organizacja 

różnorodnych form zatrudnienia w szczególności osób bezrobotnych, zagrożonych bezrobociem, osób 

niepełnosprawnych, psychicznie chorych i innych osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej mogącej 

spowodować wykluczenie społeczne. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1. Prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego. 

2. Wyodrębnienie i prowadzenie Centrum Integracji Społecznej – jednostki organizacyjnej niemającej osobowości 

prawnej. 

 

Zajęcia z reintegracji społecznej miały na celu przede wszystkim wzmocnienie pozycji społecznej uczestników przez 

przywrócenie świadomości bycia potrzebnym i użytecznym dla innych, motywowanie do poszukiwania rozwiązań                  

i poprawy trudnej sytuacji życiowej (m. in. problemów uzależnień, dbania o zdrowie, leczenie chorób przewlekłych                    

i uzależnień, poprawa relacji w rodzinie, pozyskanie stałego źródła dochodu, racjonalne gospodarowanie budżetem 

domowym, uzyskanie mieszkania, prawidłowe wypełnianie obowiązków opiekuńczo – wychowawczych nad dziećmi, 

podniesienie samooceny i wiara we własne siły oraz umiejętność załatwiania spraw urzędowych). Zajęcia edukacyjne               

z reintegracji społecznej prowadzone były raz w tygodniu po 6 godzin (w każdy piątek) – grupowo i indywidualnie oraz 

w inne dni tygodnia – w zależności od potrzeb. Uczestnicy MCIS skorzystali z wsparcia psychologa/terapeuty, doradcy 

zawodowego, trenerów przedsiębiorczości i trenera gospodarowania budżetem domowym, terapeuty zajęciowego oraz 

pedagoga/doradcy społecznego i pracownika socjalnego. Ponadto codziennie w godzinach od 8-9 odbywały się 

„poranne” zajęcia z pracownikiem socjalnym, kierownikiem CIS-u i instruktorami. 

Uczestnicy – w 5 grupach 10 osobowych mieli możliwość skorzystania ze wsparcia specjalistów zatrudnianych na 

umowy zlecenia w czasie: 

- warsztatów grupowych doradcy zawodowego (planowane 40 godzin), indywidualnego doradztwa (średnio po 3 

godziny),  

- warsztatów z psychologiem (planowane 20 godzin) i indywidualnych konsultacji (średnio po 3 godziny),  

- warsztatów grupowych z pedagogiem (planowane 20 godzin) i konsultacji indywidualnych (średnio po 3 godziny) 

- warsztatów grupowych z trenerem gospodarowania budżetem domowym (12 godzin)  

- warsztatów grupowych z trenerem przedsiębiorczości (24 godziny) 

- doradztwa grupowego oraz indywidualnego (średnio po 4 godziny). Ponadto udzielał wsparcia pracownik socjalny,  

terapeuta zajęciowy i 3 instruktorów zatrudnionych na etat. 

Organizowano spotkania okolicznościowe m.in. wielkanocne, dzień pracownika socjalnego, wigilijne, karnawałowe, 

wspólne kolędowanie, ognisko. Ponadto zorganizowano jednodniowe wyjazdy edukacyjno – integracyjne do Poznania, 

Drawska Pomorskiego, Słowińskiego Parku Narodowego i Torunia oraz wizytę studyjną do Świnoujścia i Wolina. 

Uczestnicy brali udział w Targach pracy w Drawsku Pomorskim oraz Kiermaszu Wielkanocnym, spotkaniach 

organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy dla osób niepełnosprawnych i 50+ z przedstawicielami „Motywakcji”                 

i projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie                      

i powrót do pracy”. 
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W ramach reintegracji zawodowej mającej na celu przede wszystkim przyuczeni/nabycie doświadczenia oraz „nawyku” 

pracy, uzyskanie umiejętności lub/i powrotu na rynek pracy oraz podniesienie kompetencji/kwalifikacji zawodowych 

uczestników CIS poprzez warsztaty z doradcą zawodowym, odbycie kursów/szkoleń oraz zajęcia  w grupach przyuczenia 

zawodowego lub/i u przedsiębiorcy. Zajęcia przyuczenia odbywały się od poniedziałku do czwartku po 6 godzin 

dziennie. Uczestnicy przyuczali się w grupie” remontowo – porządkowej, porządkowo – ogrodniczej i porządkowo – 

rękodzielniczej pod nadzorem 3 instruktorów w CIS. 6 osób zostało skierowanych na przyuczenie u przedsiębiorcy.                  

W 2019 r. 7 osób podjęło zatrudnienie na umowę o prace. 2 osoby podjęły leczenie odwykowe i 1 osoba leczenie 

psychiatryczne – stacjonarne. 

Uczestnicy m.in. wykonywali prace porządkowe – sprzątanie pomieszczeń, placów, ulic, utrzymanie zieleni, prace 

ogrodnicze, remontowe, prace rękodzielnicze, w tym w drewnie. 

Uczestnicy odbyli szkolenia z zakresu BHP i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Trzy osoby odbyły kurs 

wózków widłowych i dwie osoby kurs spawacza. 

Uczestnicy mieli zagwarantowane m.in. badania lekarza medycyny pracy, ubezpieczenia NNW, odzież i obuwie robocze, 

zwrot kosztów dojazdu (skorzystały 2 osoby), pobierali świadczenia integracyjne oraz średnio raz na kwartał premie 

motywacyjną, comiesięczny deputat żywnościowy i kwartalny deputat środków chemicznych oraz korzystali z serwisu 

kawowego na zajęciach z reintegracji społecznej. 

Zakupiono m.in. środki czystości i narzędzia, odzież i obuwie robocze, materiały na zajęcia reintegracji społecznej                 

i zawodowej. 

W ramach działalności CIS kontynuowało realizację projektu konkursowego „Aktywni to My!” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, zgodnie z umowa o dofinansowanie nr RPZP.07.01.00-32-K610/17-00 na kwotę 

760 234,99 zł. Kwota dofinansowania to 716 234,99 zł. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw 

Społeczno – Gospodarczych KOMES ze Szczecina do 31.03.2020 r.  W ramach projektu w 2019 roku uczestniczyło 28 

osób w 3 grupach przyuczenia zawodowego – w tym zrekrutowano w 2019 r. 21 osób. 

Wypłacono pozyskane (z uwagi na funkcjonowanie CIS w Złocieńcu) świadczenia integracyjne wraz ze składkami ZUS 

– refundowane przez Starostwo Powiatowe za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 837,44 zł (zależne 

od uczestnictwa w zajęciach). 

W okresie od kwietnia do grudnia 2019r. Międzygminne Centrum Integracji Społecznej korzystało z dotacji na 

dofinansowanie funkcjonowania CIS z gminy Złocieniec na działania związane z reintegracją społeczną  i zawodową                

w wysokości  36 971,36 zł. Przychody z tytułu działalności odpłatnej pożytku publicznego wyniosły 139 088,22 zł. 

Otrzymane dofinansowanie w 2019r. w ramach projektu „Aktywni to My!” wyniosło 274 866,25 zł. 

Cel strategiczny 4: Zwiększenie aktywności społecznej i obywatelskiej 

Cel operacyjny 4.1: Rozwój kadr i służb pomocowych oraz rozwijanie infrastruktury socjalnej 

Działanie 1. Dokształcanie kadr pomocy społecznej w powiecie i gminach, zachęcanie do podjęcia specjalizacji. 

Powiat Drawski Jednostka realizująca Wskaźniki 
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Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie                      

w Drawsku Pomorskim 

Liczba osób zatrudnionych –  18 osób 

Liczba szkoleń – 14 szkoleń 

Liczba pracowników biorących udział w szkoleniach –  15 osób 

Liczba pracowników studiujących: 

Studia licencjackie – 1 osoba 

Studia magisterskie – 1 osoba 

Studia podyplomowe –  1 osoba 

Liczba pracowników uczestniczących w szkoleniach organizowanych przez ROPS w Szczecinie w ramach POKL – 2 

osoby i 2 wychowanków 

W 2019 roku PCPR w Drawsku Pomorskim zorganizował następujące szkolenia, warsztaty, spotkania dla pracowników 

pomocy społecznej z terenu powiatu drawskiego: 

- „500+ dla seniora” 

- „Rola koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w procesie adopcyjnym” 

- „Wsparcie osób zależnych i ich opiekunów” 

Powiatowy Dzienny 

Dom Samopomocy – 
Ośrodek 

Rehabilitacyjno – 

Kulturalny                        
w Drawsku Pomorskim 

Liczba osób zatrudnionych – 16 osób 

Liczba szkoleń – 7 szkoleń 

Liczba pracowników biorących udział w szkoleniach – 15 osób 

Placówka Opiekuńczo – 

Wychowawcza  
w Drawsku Pomorskim  

Liczba osób zatrudnionych – 14 osób 

Liczba szkoleń – 9 szkoleń 

      Liczba pracowników biorących udział w szkoleniach – 11 osób 

      Liczba pracowników studiujących: 

      Studia podyplomowe – 1 osoba 

    Liczba pracowników uczestniczących w szkoleniach organizowanych przez ROPS w Szczecinie w ramach POKL – 2 

osoby i 2 wychowanków 

Dom Pomocy 

Społecznej 

 w Darskowie 

Liczba osób zatrudnionych – 51 osób 

Liczba szkoleń – 13 szkoleń 

Liczba pracowników biorących udział w szkoleniach – 53 osoby        

Gmina Czaplinek Jednostka realizująca Wskaźniki 

Miejsko – Gminny 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

w Czaplinku 

Liczba osób zatrudnionych – 24 osoby 

Liczba szkoleń – 21 szkoleń 

Liczba pracowników biorących udział w szkoleniach – 16 osób 

Liczba pracowników  studiujących: 

Studia licencjackie – 1 osoba 
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Liczba pracowników uczestniczących w szkoleniach organizowanych przez ROPS w Szczecinie w ramach POKL – 4 

osoby 

Gmina Drawsko 

Pomorskie 

Jednostka realizująca Wskaźniki 

Miejsko – Gminny 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

w Drawsku Pomorskim 

Liczba osób zatrudnionych – 37 osób 

Liczba szkoleń – 36 szkoleń 

Liczba pracowników biorących udział w szkoleniach – 36 osób 

Liczba pracowników  studiujących: 

Studia licencjackie – 1 osoba 

Studia podyplomowe – 1 osoba 

Liczba pracowników uczestniczących w szkoleniach organizowanych przez ROPS w Szczecinie w ramach POKL – 8 osób 

 Ośrodek 

Rehabilitacyjno – 
Edukacyjno – 

Wychowawczy w 

Gudowie 

Liczba osób zatrudnionych – 64 osoby 

Liczba szkoleń – 13 szkoleń 

      Liczba pracowników biorących udział w szkoleniach – 40 osób 

      Liczba pracowników studiujących: 

      Studia licencjackie – 3 osoby 

      Studia magisterskie – 5 osób 

      Studia podyplomowe – 12 osób 

Gmina Kalisz 

Pomorski 
Jednostka realizująca Wskaźniki 

Miejsko – Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Kaliszu Pomorskim 

Liczba osób zatrudnionych – 25 osób 
Liczba szkoleń – 15 szkoleń 

      Liczba pracowników biorących udział w szkoleniach – 10 osób 

Gmina Wierzchowo Jednostka realizująca Wskaźniki 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej                           
w Wierzchowie 

Liczba osób zatrudnionych – 13 osób 

Liczba szkoleń – 33 szkoleń 

Liczba pracowników biorących udział w szkoleniach – 13 osób 

Liczba pracowników uczestniczących w szkoleniach organizowanych przez ROPS w Szczecinie w ramach POKL – 7 osób 

Gmina Złocieniec Jednostka realizująca Wskaźniki 

Miejsko – Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Złocieńcu 

Liczba osób zatrudnionych – 47 osób 

Liczba szkoleń – 17 szkoleń 

Liczba pracowników biorących udział w szkoleniach – 24 osoby 

Liczba pracowników studiujących: 

Studia podyplomowe – 1 osoba 
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Działanie 2. Rozwijanie infrastruktury socjalnej poprzez poszerzenie oferty już działających jednostek oraz tworzenie nowych, gdy zachodzi  

potrzeba. 

Gmina Kalisz 
Pomorski 

Jednostka realizująca Wskaźniki 

Miejsko – Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej                      
w Kaliszu Pomorskim 

W 2018 r. na terenie gminy Kalisz Pomorski powstał Dzienny Dom Senior+ o liczbie miejsc 15. 

W 2019r. z usług domu skorzystały 22 osoby. 

Działanie 3. Projektowanie i wdrażanie nowych instrumentów i usług służących podniesieniu jakości świadczonej pracy. 

Gmina Drawsko 

Pomorskie 

Jednostka realizująca Wskaźniki 

Miejsko – Gminny 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej                  

w Drawsku Pomorskim 

Kontynuowano rozpowszechnianie Koperty życia – akcja kierowana do osób w podeszłym wieku, schorowanych, 

niepełnosprawnych oraz samotnie zamieszkujących. Jest to dokument składający się z karty informacyjnej, woreczka 

strunowego oraz naklejki na drzwi. Wypełnioną kartę chowa się w lodówce w dobrze zamkniętym woreczku. 

Działanie 4. Upowszechnienie informacji o „koszykach usług” instytucji m.in. przez Internet. 

Powiat Drawski Jednostka realizująca Wskaźniki 

 Starostwo Powiatowe  
w Drawsku Pomorskim 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie  

w Drawsku Pomorskim 
Placówka Opiekuńczo – 

Wychowawcza  

w Drawsku Pomorskim  

Na bip są wyszczególnione zadania jednostki, zasady udzielania pomocy oraz inne informacje o działaniu instytucji. 

Gmina Czaplinek Jednostka realizująca Wskaźniki 

 Urząd Miejski    

w Czaplinku 
Miejsko – Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  
w Czaplinku 

Na bip są wyszczególnione zadania jednostki, zasady udzielania pomocy oraz inne informacje o działaniu instytucji. 

Gmina Drawsko 

Pomorskie 

Jednostka realizująca Wskaźniki 
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 Urząd Miejski  
w Drawsku Pomorskim 

Miejsko – Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  
w Drawsku Pomorskim 

Na bip są wyszczególnione zadania jednostki, zasady udzielania pomocy oraz inne informacje o działaniu instytucji. 

Gmina Kalisz 

Pomorski 
Jednostka realizująca Wskaźniki 

 Miejsko – Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  
w Kaliszu Pomorskim 

Na bip są wyszczególnione zadania jednostki, zasady udzielania pomocy oraz inne informacje o działaniu instytucji. 

Gmina Wierzchowo Jednostka realizująca Wskaźniki 

 Urząd Gminy                               
w Wierzchowie 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 
Wierzchowie 

Na bip są wyszczególnione zadania jednostki, zasady udzielania pomocy oraz inne informacje o działaniu instytucji. 

Gmina Złocieniec Jednostka realizująca Wskaźniki 

 Miejsko – Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Złocieńcu 

Na bip są wyszczególnione zadania jednostki, zasady udzielania pomocy oraz inne informacje o działaniu instytucji. 

Cel operacyjny 4.2: Wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego. 

Działanie 1. Nawiązywanie i rozwijanie współpracy z sektorem pozarządowym oraz innymi podmiotami  w szczególności  w obszarze polityki 

społecznej. 

Gmina Czaplinek Jednostka realizująca Wskaźniki 

Urząd Miejski 

w Czaplinku 

Na terenie Gminy Czaplinek zarejestrowanych jest ponad 50 organizacji pozarządowych, w tym jedna fundacja i pięć 

stowarzyszeń zwykłych. Liczba aktywnie działających czaplineckich stowarzyszeń w sektorze pozarządowym to około 

20 organizacji. 

W 2019r. powstała jedna nowa organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie Historyczno – Archeologiczne: Kamienne 

Kręgi w Pławnie”. Zgodnie ze statutem do głównych zadań stowarzyszenia należy organizacja i prowadzenie wykopalisk 
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na stanowisku archeologicznym „Kamienne Kręgi w Pławnie”, a równolegle do prowadzonych badań po ich zakończeniu 

zapewnienia warunków do stworzenia rezerwatu archeologicznego. 

Gmina Czaplinek realizuje wspólnie z LOT Czaplinek, Dni Czaplinka oraz Europejski Dzień bez Samochodu, a także 

wyjazdy na targi turystyczne. 

Gmina Czaplinek wspiera organizacje pozarządowe w formie niefinansowej w zakresie merytorycznym, promocyjnym 

oraz rzeczowym. Współpraca w zakresie merytorycznym polegała na: 

a) udzielaniu na bieżąco doradztwa prawnego i branżowego dotyczącego funkcjonowania III sektora, pomoc                        

w zmianach dotyczących KRS, pomoc w pisaniu uchwał, statutów 

b) organizowaniu wspólnych lokalnych imprez, przedsięwzięć, akcji. W 2019r. współorganizowano następujące 

działania: 

- IRAS CUP z Klubem Sportowym IRAS, 

- IV Mistrzostwa Powiatu Drawskiego Osób Niepełnosprawnych – Marsz Nordic Walking ze Stowarzyszeniem Osób 

Niepełnosprawnych”Otwórzmy Serca”, 

- IX Bieg Charytatywny im. K. Masiowskiego ze stowarzyszeniem Rundorfina, 

- I Piknik Średniowieczny wspólnie ze stowarzyszeniem Historyczno – Kulturalnym Tempelburg, 

- II Bieg Rybaka w Czaplinku – ze stowarzyszeniem Rundorfina, 

- Henrykowskie Dni w Siemczynie z Henrykowskim Stowarzyszeniem w Siemczynie, 

- współorganizacja akcji poboru krwi realizowana wspólnie z OSP Czaplinek 

c) wsparciu w zakresie organizacji wymian międzynarodowych. W 2019r. zrealizowano w ramach współpracy 

zagranicznej: 

- wizytę młodych piłkarzy z partnerskiego miasta Marlow na Turnieju Piłki Nożnej dla Dzieci IRAS CUP i ich spotkanie 

z zawodnikami stowarzyszenia KS IRAS. Spotkanie było dofinansowane ze środków Polsko – Niemieckiej Współpracy 

Młodzieży – czerwiec 2019, 

- wyjazd reprezentacji czaplineckich seniorów (Stowarzyszenia: „Wspólnota Lokalna” oraz Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów) oraz zespołu muzyki chrześcijańskiej SELA (sekcja Czaplineckiego Ośrodka Kultury) na 

„Europa Festival” w partnerskim mieście Bad Schwartau – czerwiec 2019, 

- wyjazd reprezentacji Ochotniczej Straży Pożarnej do partnerskiego miasta Marlow i uczestnictwo w przekazaniu 

nowego wozu OSP Marlow – sierpień 2019, 

- wyjazd reprezentacji czaplineckich seniorów (Stowarzyszenia: „Wspólnota Lokalna” oraz Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów) na Jarmark św. Marcina w partnerskim mieście Bad Schwartau, spotkanie z członkami Klubu 

Seniora z Bad Schwartau – listopad 2019, 

- wizyta delegacji z partnerskiego miasta Grimmen z darami dla potrzebujących dzieci z gminy Czaplinek, dary przyjęło 

Stowarzyszenie Kiwanis International Klub Czaplinek – listopad 2019, 

- wyjazd Koła Gospodyń Wiejskich z Siemczyna na Jarmark Bożonarodzeniowy do partnerskiego miasta Marlow – 

udział w jarmarku – grudzień 2019 

d) pomocy w pisaniu wniosków i pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Dzięki tej współpracy 

Lokalna Organizacja Turystyczna otrzymała dofinansowanie na realizację następujących projektów: projekt realizowany 

w Żelisławiu pn. „Budowa pomostu sposobem na wykorzystanie lokalnego potencjału mieszkańców” dofinansowany               
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w ramach Programu Społecznik 2019 – 2021, druk folderu „Przewodnik dla wodniaków” dofinansowany przez 

Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną. Pisano również wnioski dla OSP Czaplinek, OSP Siemczyno  

i OSP Kluczewo.  

 

Współpraca w zakresie promocyjnym polegała na: 

a) wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działań, 

b) angażowaniu organizacji do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć – promocja w prasie, mediach, 

c) prowadzeniu na stronie samorządu zakładki dedykowanej organizacjom, w której zamieszczane są podstawy prawne 

dotyczące działania III sektora oraz dostępna jest stale aktualizowana baza danych organizacji, 

d) prowadzeniu wspólnej kampanii informacyjno – promocyjnej na stronie samorządu oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej w zakresie przekazywania 1% podatku dla organizacji o statusie OPP, 

e) udzielaniu akcjom i przedsięwzięciom prowadzonym przez organizacje Honorowego Patronatu Burmistrza Czaplinka 

według zasad zawartych w Zarządzeniu Burmistrza Czaplinka w sprawie ustanowienia Honorowego Patronatu 

Burmistrza Czaplinka, 

f) udostępnianiu w papierowej i elektronicznej wersji Biuletynu Informacyjnego przestrzeni dla organizacji w celach 

promocyjnych i informacyjnych. 

 

Współpraca w zakresie rzeczowym polegała na: 

a) udostępnianiu środków transportu. Gmina Czaplinek dysponuje samochodem (busem), który jest bezpłatnie 

udostępniany organizacjom pozarządowym. W 2019r. z transportu korzystali: 

- członkowie Koła Diabetyków, którzy co miesiąc brali udział w spotkaniach – szkole cukrzycy, 

- członkowie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Otwórzmy Serca 

b) udostępnianiu zasobów rzeczowych do organizacji wydarzeń plenerowych, takich jak: scena, namioty, stragany, meble 

plenerowe – sprzęt ten jest bezpłatnie udostępniany organizacjom (koszty montażu i demontażu ponosi gmina), 

c) udostępnianie obiektów sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych wraz z wyposażeniem odbywa się w oparciu                  

o regulaminy tych obiektów oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez administratorów niniejszych obiektów – 

udostępnianie jest bezpłatne, 

d) udostępnianiu na preferencyjnych warunkach lokali i gruntów organizacjom pozarządowym. 

Gmina Drawsko 

Pomorskie 

Jednostka realizująca Wskaźniki 

Urząd Miejski  

w Drawsku Pomorskim 

- liczba organizacji pozarządowych działających w obszarze polityki społecznej – 54 

- liczba przedsięwzięć realizowanych wspólnie z organizacjami pozarządowymi – 12 

- liczba organizacji wspieranych przez samorząd – 11 

Gmina Kalisz 
Pomorski 

Jednostka realizująca Wskaźniki 

Urząd Miejski  

w Kaliszu Pomorskim 

- liczba organizacji pozarządowych działających w obszarze polityki społecznej – 23  

-liczba przedsięwzięć realizowanych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi – 1  

- liczba organizacji wspieranych przez samorząd – 19  
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Gmina Wierzchowo Jednostka realizująca Wskaźniki 

Urząd Gminy  

w Wierzchowie 

- liczba organizacji pozarządowych – 9, w tym działających w obszarze polityki społecznej (Caritas, PZERiI, MLKS 

Kolejarz) 

- liczba przedsięwzięć realizowanych wspólnie z organizacjami pozarządowymi – 3 

- liczba organizacji wspieranych przez samorząd – 7  

Działanie 2. Zlecenie zadań publicznych z zakresu polityki społecznej, organizacjom pozarządowym i pożytku publicznego. 

Powiat Drawski Jednostka realizująca Wskaźniki 

Starostwo Powiatowe  
w Drawsku Pomorskim 

W 2019 r. Powiat Drawski udzielił wsparcia finansowego na realizację projektów w zakresie: wspierania                                        

i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych, promocji i organizacji wolontariatu, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz porządku               

i bezpieczeństwa publicznego. 

W zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

zrealizowano następujące zadania: 

1. Promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze – Oddział Rejonowy 

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Drawsku Pomorskim – kwota dotacji 10.000 zł 

2. Terapia dla podopiecznych stowarzyszenia „Radość z życia” - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym 

„Radość z Życia” w Gudowie – kwota dotacji 3.500 zł 

3. Organizacja czasu wolnego osób w wieku emerytalnym wraz z integracją środowiska seniorów – Stowarzyszenie 

„Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Złocieńcu – kwota dotacji 5.000 zł 

4. „Jesteśmy Supermocni” Rehabilitacja i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną – kwota 

dotacji 4.800 zł 

5.”Czaplineckie Szuwary” - II letni piknik artystyczno – integracyjny osób niepełnosprawnych – kwota dotacji 1.500 zł 

6. Promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze – Stowarzyszenie Seniorów                

w Drawsku Pomorskim – kwota dotacji 3.000 zł 

7. Aktywizacja osób niepełnosprawnych we współczesnym odkrywaniu „Nieznanego świata” - Stowarzyszenie 

Otwórzmy Serca z Czaplinka – kwota dotacji 1.800 zł 

8. Senior potrafi – Stowarzyszenie „Wspólnota Lokalna” z Czaplinka – kwota dotacji 2.800 zł 

9. Nordic Walking dla seniora – jako bieg towarzyszący podczas III Drawskiego Biegu Papieskiego – Stowarzyszenie 

ZDRun Extreme w Drawsku Pomorskim – kwota dotacji 1.750 zł 

10. Promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze - Stowarzyszenie „Złoty 

Wiek” Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Drawsku Pomorskim – kwota dotacji 3.500 zł 

11. Dzień godności osób z niepełnosprawnością intelektualną – Stowarzyszenie Filar w Drawsku Pomorskim – kwota 

dotacji 1.200 zł 

12. Spotkanie integracyjne z okazji pieczonego ziemniaka -Stowarzyszenie Filar w Drawsku Pomorskim – kwota dotacji 

1.400 zł   
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13. Terapia przez zabawę – warsztaty integracyjne - Stowarzyszenie Filar w Drawsku Pomorskim – kwota dotacji 700 zł 

14. Jesteśmy aktywni – jesteśmy samodzielni - Stowarzyszenie Filar w Drawsku Pomorskim – kwota dotacji 2.500 zł 

15. IX Miedzypowiatowy Turniej Tańca Osób Niepełnosprawnych w Drawsku Pomorskim - Stowarzyszenie Filar                           

w Drawsku Pomorskim – kwota dotacji 3.850 zł 

16. Marsz z przyrodą – Stowarzyszenie Przyrodników Ostoja Pomorska ze Złocieńca – kwota dotacji 2.700 zł 

17. Promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze – Oddział Rejonowy 

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Złocieńcu – kwita dotacji 5.000 zł 

W ramach działalności na rzecz promocji i organizacji wolontariatu zrealizowano następujące działania: 

1. Integracja młodzieży wolontariackiej z osobami społecznie wykluczonymi, bądź zagrożonymi wykluczeniem – 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Otwórzmy Serca z Czaplinka – kwota dotacji 2.700 zł 

2. VI Mistrzostwa Powiatu Osób Niepełnosprawnych - marsz Nordic Walking – Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych Otwórzmy Serca z Czaplinka – kwota dotacji 2.500 zł 

3. Organizacja konkursu grantowego – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” z Liderem 

Wałeckim ze Złocieńca – kwota dotacji 4.000 zł 

4. Drawski piknik stowarzyszeń – Stowarzyszenie Przyjaciół Drawska „Meander” z Drawska Pomorskiego – kwota 

dotacji 1.300 zł 

5. Pomagając innym, pomagamy sobie – wolontariat przeciw wykluczeniu – Stowarzyszenie „Jesteśmy razem”                     

z Kalisza Pomorskiego – kwota dotacji 3.500 zł 

W ramach działalności na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zrealizowano następujące działania: 

1. Magiczne Mikołajki – Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Rodziny „Familia” z Drawska Pomorskiego – kwota dotacji 

4.738 zł 

2. Dzień rodzicielstwa zastępczego - Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Rodziny „Familia” z Drawska Pomorskiego – 

kwota dotacji 5.262 zł 

3. Młodzi eksploratorzy w korycie Drawy – spływ kajakowy dzieci i młodzieży z Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawczej w Drawsku Pomorskim – kwota dotacji 880 zł 

Gmina Czaplinek Jednostka realizująca Wskaźniki 

Urząd Miejski  

w Czaplinku 

W 2019r. gmina udzieliła wsparcia finansowego na realizację projektów w zakresie: wspierania  i upowszechniania 

kultury fizycznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom  

społecznym, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz budowy społeczeństwa 

obywatelskiego, wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony i promocji zdrowia, prowadzenia świetlicy środowiskowej                  

w wysokości 224 500,00 zł. 

Gmina Drawsko 

Pomorskie 

Jednostka realizująca Wskaźniki 

Urząd Miejski  

w Drawsku Pomorskim 

Liczba zleceń: 12, w tym: 

- Organizacja działań w zakresie ratownictwa i ochrony mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pomorskie, 

- Przeciwdziałanie uzależnieniom i promocja zdrowego trybu życia w środowiskach abstynenckich, 

- Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pomorskie – 2, 

- Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów – 4, 
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- Organizacja życia kulturalnego  mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie – 2, 

- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – Profilaktyka przez sport, 

- Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej 

sytuacji życiowej 

Działanie 3. Wspieranie lokalowe organizacji pozarządowych, promowanie ich działalności oraz pomoc w uzyskaniu środków z innych źródeł 

niż budżet samorządu. 

Gmina Czaplinek Jednostka realizująca Wskaźniki 

Urząd Miejski 

w Czaplinku 

W 2019r. organizacje pozarządowe korzystały z następujących zasobów lokalowych Gminy Czaplinek: 

- OSP Czaplinek – remiza strażacka, 

- LKS LECH – boisko + zaplecze, 

- Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – udostępnianie sali w każdy czwartek w siedzibie Klubu 

Seniora+ przy ul. Moniuszki 20, 

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Czaplinku oraz Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna sekcja 

Klubu Seniora – pomieszczenia świetlicy przy ul. Rynek 1, 

- Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka – pomieszczenie w budynku Przedszkola Publicznego w Czaplinku przy ul. 

Wałeckiej 49, 

- Stowarzyszenie Klub Abstynenta Ametyst, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Otwórzmy Serca – lokal przy ul. 

Wałeckiej 54a, 

- PZW Koło w Czaplinku – lokal przy ul. Jeziornej 14, 

- kluby sportowe, które korzystają z dotacji na realizację zadań publicznych gminy Czaplinek mogły bezpłatnie korzystać 

z hali widowiskowo – sportowej w Czaplinku przy ul. Wałeckiej 49 w godz. 14.30 – 17.30, 

- LOT Czaplinek ma swój lokal w Urzędzie Miejskim w Czaplinku przy ul. Rynek 1, 

- pomieszczenia w Ośrodku Zdrowia przy ul. Wałeckiej 49 nieodpłatnie przekazano do użytkowania dla działalności 

Stowarzyszenia Diabetyków, Caritas Parafialna, Stowarzyszenia Ametyst i Stowarzyszenia „Otwórzmy Serca”. 

Na działalność statutową organizacji pozarządowych nieodpłatnie udostępniano lokale: salę Ośrodka Sportów Wodnych, 

Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Urzędu Miejskiego w Czaplinku, świetlicy miejskiej przy ul. Rynek 1. 

Gmina Czaplinek udziela wsparcia w formie działalności informacyjnej tj.: udziela pomocy merytorycznej przy 

wypełnianiu dokumentów składanych w ramach ogłoszonych konkursów (również tych nie skierowanych do Gminy 

Czaplinek), pomoc w zakładaniu organizacji pozarządowych, pomoc w likwidacji stowarzyszeń, szkolenia, pomoc                    

w nawiązywaniu kontaktów krajowych i międzynarodowych, pomoc organizacjom pozarządowym w publikowaniu 

informacji w prasie lokalnej i Internecie, pomoc administracyjna. 

Gmina Czaplinek udziela wsparcia dla organizacji pozarządowych w postaci działalności promocyjnej – na stornie 

internetowej Czaplinka prowadzona jest zakładka stowarzyszenia poświęcona organizacjom pozarządowym, gdzie na 

bieżąco umieszczane są m.in. informacje dotyczące III sektora, ogłoszenia o otwartych konkursach na realizację zadań 

publicznych, ich rozstrzygnięcia, informacje o prowadzonych konsultacjach społecznych, a także terminy składania 

wniosków i obowiązujące formularze. Ponadto, regularnie na stronie internetowej umieszczane są informacje                               

i przekazywane również drogą mailową dotyczące możliwości ubiegania się o dotacje dla organizacji pozarządowych. 
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Gmina Kalisz 

Pomorski 
Jednostka realizująca Wskaźniki 

Urząd Miejski                              
w Kaliszu Pomorskim 

- liczba np. użyczenia nieodpłatnie lokalu dla stowarzyszeń – 1  

Gmina Wierzchowo Jednostka realizująca Wskaźniki 

Urząd Gminy  
w Wierzchowie 

- liczba np. użyczenia nieodpłatnie lokalu dla stowarzyszenia - 1, 

- pomoc w pisaniu projektów - TAK 

Działanie 4. Zachęcanie mieszkańców powiatu do udziału w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz wspieranie inicjatyw społecznych. 

Gmina Drawsko 

Pomorskie 

Jednostka realizująca Wskaźniki 

Stowarzyszenie Na 

Rzecz Wspierania 
Dziecka i Rodziny 

„Familia”  

w Drawsku Pomorskim 

W 2019 roku Stowarzyszenie „Familia” zrealizowało następujące zadania: 

Nazwa zadania nr 1: „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego” 

Otrzymane środki w łącznej  wysokości 5.262 zł, w tym źródło finansowania/dofinansowania  (np. powiat, gmina) 5.262 

zł. Środki własne 92,23zł. Termin realizacji zadania 29.04.2019- 31.07.2019r. Liczba uczestników ok. 250, w tym 

niepełnosprawnych 30 (nie prowadzono ewidencji osób niepełnosprawnych). „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego” to 

powiatowe wydarzenie o charakterze rodzinnym, do którego zaproszone zostały rodziny zastępcze wraz z dziećmi                       

z całego powiatu drawskiego. 

Nazwa zadania nr 2: „Razem przeciw przemocy” 

Otrzymane środki w łącznej  wysokości 3.979zł. w tym źródło finansowania/dofinansowania  (np. powiat, gmina) 3.979 

zł. Środki własne 92,23zł. Termin realizacji zadania 01.08.2019 - 06.12.2019 r. Liczba uczestników ok. 500 (nie 

prowadzono ewidencji osób niepełnosprawnych). Zadanie realizowane było w Drawsku Pomorskim, opierało się na                   

3 wydarzeniach, tj.: 2.10.2019 r. - happening, w ramach którego odbył się przemarsz zakończony poczęstunkiem oraz 

występami artystycznymi. Podczas przemarszu przypinane były przypinki oraz rozdawane ulotki, dzieci dostały balony                            

z nadrukiem. 

27.11.2019 r. – Konferencja na temat przemocy, podzielona na 4 moduły. 

3.12.2019 r. - „Biała wstążka”, podczas której wolontariusze na ulicach przypinali mieszkańcom białe wstążki oraz 

rozdawali ulotki informacyjne. 

Projekt został zrealizowany przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim. Do 

udziału w projekcie zostali zaproszeni pracownicy policji, pomocy społecznej, sądownictwa; pracownicy placówek 

oświatowych; stowarzyszenia. Realizacja zadania przyczyniła się do zwiększania świadomości społeczeństwa lokalnego 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz podejmowania skutecznych działań, pozostających                                  

w kompetencjach pracowników instytucji zobowiązanych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Nazwa zadania nr 3: „Szerokie kadry Drawska” 

Otrzymane środki w łącznej  wysokości 4.000zł, w tym źródło finansowania/dofinansowania  (np. powiat, gmina) 4.000 

zł. Środki własne 0zł. Termin realizacji zadania 01.07.2019- 06.12.2019r. Liczba uczestników ok. 30, w tym 

niepełnosprawnych 30. 
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Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie. Polegał na przeprowadzeniu 

warsztatów fotograficznych dla podopiecznych Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy w Drawsku Pomorskim 

Nazwa zadania nr 4: „Wczorajszy świat” 

Otrzymane środki w łącznej  wysokości . 000 zł, w tym źródło finansowania/dofinansowania  (np. powiat, gmina) 4 000 

zł. Środki własne 0zł. Termin realizacji zadania 01.07.2019- 06.12.2019r. Liczba uczestników ok. 30, w tym 

niepełnosprawnych 30. 

Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie podopiecznych Powiatowego 

Dziennego Domu Samopomocy w Drawsku Pomorskim. Projekt obejmował szereg wyjazdów, wycieczek   w celu 

zwiedzania ciekawych miejsc pod względem edukacyjnym  w aspekcie historycznym. Projekt miał na celu 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.   

Nazwa zadania nr 5: „Magiczne Mikołajki” 

Otrzymane środki w łącznej  wysokości 4.738zł, w tym źródło finansowania/dofinansowania  (np. powiat, gmina) 4.738 

zł. Środki własne 44,50 zł. Termin realizacji zadania 15.10.2019- 20.12.2019r. Liczba uczestników ok. 250, w tym 

niepełnosprawnych 30 (nie prowadzono ewidencji osób niepełnosprawnych). „Magiczne Mikołajki”- powiatowe 

wydarzenie o charakterze rodzinnym, do którego zaproszone zostały dzieci z pieczy zastępczej wraz z rodzicami 

zastępczymi z całego powiatu drawskiego. 

Gmina Kalisz 
Pomorski 

Jednostka realizująca Wskaźniki 

Urząd Miejski  

w Kaliszu Pomorskim 

- liczba inicjatyw społecznych – 2  

Gmina Wierzchowo Jednostka realizująca Wskaźniki 

 Urząd Gminy  

w Wierzchowie 

- liczba inicjatyw społecznych – 1  

- konsultacje społeczne w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

Działanie 5. Propagowanie idei wolontariatu oraz pozyskanie wolontariuszy do współpracy. 

Gmina Czaplinek Jednostka realizująca Wskaźniki 

Urząd Miejski  

w Czaplinku 

Aktywnym propagowaniem idei wolontariatu oraz pozyskiwaniem wolontariuszy do współpracy zajmuje się grupa 

Rescue Team, która zajmuje się głównie działalnością z zakresu ratownictwa medycznego i również uczestniczy                   

w wielu wydarzeniach, które mają miejsce w gminie Czaplinek. 

Czaplinecki Ośrodek Kultury w 2019r. współpracował z grupami wolontariuszy podczas organizacji wielu wydarzeń 

kulturalnych oraz inicjatyw społecznych. Największą grupą wolontariuszy są uczniowie z młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych, jak również uczniowie Szkoły Podstawowej w Czaplinku oraz ZSP Czaplinek. 

Gmina Wierzchowo Jednostka realizująca Wskaźniki 

Szkoła Podstawowa   

w Wierzchowie 

W Szkole Podstawowej w Wierzchowie w ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu działa około 30 wolontariuszy, którzy 

brali udział w zbiórce na rzecz WOŚP, w akcjach: Dniu Uprzejmości i Pozdrowień, przygotowaniu apelu z okazji 100-

lecia Niepodległej, Mikołajek, uczniowie propagują czytelnictwo w przedszkolu (dwa razy w miesiącu czytają bajki 
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przedszkolakom przez cały rok szkolny).  

Zespół Szkół  

w Świerczynie 

Przy szkole w Świerczynie działa Szkolne Koło Caritas – 16 uczniów. Uczniowie brali udział w ogólnopolskich akcjach 

charytatywnych: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Dzieło Nowego Tysiąclecia, Pola Nadziei, Zakręć się na hospicjum 

w Darłowie, Adopcja na odległość, Drzewo życia, WOŚP.  

 


