SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE CZAPLINEK
za 2016 rok

Czaplinek 2017

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Czaplinku jest dokumentem opracowanym w celu kształtowania lokalnej polityki
społecznej, poprzez wyznaczenie głównych celów i zadań do realizacji, ukierunkowanych na poprawę życia mieszkańców Gminy Czaplinek,
powstałym w oparciu o diagnozę stanu problemów społecznych w Gminie na dzień 31 grudnia 2010 r.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czaplinek na lata 2011–2018 została ustanowiona Uchwałą Rady Miejskiej
w Czaplinku Nr XII/154/11 w dniu 28 listopada 2011 r.
Realizację Strategii przewidziano na okres 8 lat. Bezpośredni nadzór nad prawidłowym procesem wdrażania Strategii powierzono Burmistrzowi
Czaplinka, a koordynowanie, monitorowanie i ewaluację Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czaplinku.
Głównymi adresatami i podmiotami Strategii są mieszkańcy miasta i gminy. W realizację zadań ujętych w Strategii zaangażowane były miejskie
i powiatowe instytucje, w szczególności Urząd Miejski, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Starostwo Powiatowe, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, CZOK, a także Sąd Rejonowy, Poradnia dla Osób
Uzależnionych od Alkoholu i Współuzależnionych, ZOZ oraz lokalne przedszkola, szkoły i organizacje pozarządowe.
Założeniem było, by realizacja Strategii opierała się na trzech podstawowych zasadach świadczenia pomocy:
- nie odbierania osobie znajdującej się w trudnej sytuacji sposobności robienia tego, co leży w granicach jej własnych możliwości,
- pojawiania się wsparcia wtedy, gdy człowiek nie może sam sobie pomóc,
- wycofywania pomocy wówczas, gdy osiągana jest samodzielność.
Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Czaplinku w latach 2011-2018 stanowi prezentację
projektów i działań podejmowanych w celu realizacji przyjętych zadań wraz ze wskazaniem ich realizatorów oraz efektów podjętych działań.

Poprzez realizację zadań zawartych w Strategii Gmina Czaplinek zmierza nie tylko do łagodzenia skutków trudnej sytuacji bytowej klientów
pomocy społecznej, lecz także do usuwania przyczyn problemów i trudności tkwiących zarówno w sferze psychicznej jak i społecznej. Ważnym
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aspektem podejmowanych działań jest także profilaktyka zapobiegająca lub likwidująca przyczyny niekorzystnych zjawisk. Zgodnie
z założeniami realizacja zadań zawartych w uchwale powinna odbywać się poprzez konstruktywne włączanie pracowników Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej (na miarę możliwości kadrowych) w życie i problemy społeczności lokalnej

w poszczególnych rejonach pracy

socjalnej, a także poprzez pracę szeregu instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych zajmujących się pomocą społeczną zarówno na
terenie miasta, powiatu jak i województwa oraz instytucji działających w szerszym obszarze polityki społecznej, takich jak: oświata, służba
zdrowia, policja.
Źródła potrzebnych informacji zostały zidentyfikowane jako sprawozdania z działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych w obszarze
realizacji zadań zawartych w uchwałach.
Metodą pracy prowadzącej do przeprowadzenia ewaluacji jest analiza dokumentów przedstawionych Koordynatorowi przez wszystkie podmioty
włączające się w realizację zadań zawartych w uchwale oraz rozmowy z przedstawicielami instytucji i osobami fizycznymi, a także obserwacja
realizowanych w środowisku działań. Monitoring może okazać się niepełny, ponieważ nie wszystkie instytucje przedstawiły w sposób
wyczerpujący swoje sprawozdania z realizacji zadań zawartych w uchwale.
Zebrane dane stanowią podstawę do planowania lub modyfikowania zadań celem wdrożenia ich w latach następnych.
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I Obszar strategiczny:
Wielozakresowy system wspierania rodziny
Cele operacyjne

Realizacja zadań
1. Minimalizowanie skutków ubóstwa:

Stworzenie
zintegrowanego

Minimalizowanie skutków ubóstwa przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czaplinku w następujących formach:

systemu pomocy

świadczenie usług i pomocy społecznej rodzinom żyjącym w trudnych warunkach materialno – bytowych w postaci zasiłków wynikających

rodzinie

z ustawy o pomocy społecznej:


zasiłków stałych na kwotę 386.944 zł dla 80 osób, 79 rodzin;



zasiłków okresowych na kwotę 782.591 zł dla 374 osób, 362 rodzin;



posiłków w szkole na kwotę 149.950 zł dla 384 osób, 222 rodzin;



pomoc rzeczowa formie paczek i obiadu dla 150 osób, na kwotę 18.720 zł;



zasiłków celowych na kwotę 618.034 zł dla 498 osób, 474 rodzin;



wypłata dodatków mieszkaniowych na kwotę 740.159 zł dla 288 mieszkań, 2771 świadczeń;



wypłata dodatków energetycznych na kwotę 8.677 zł dla 63 rodzin, 552 świadczenia;



wypłata świadczeń rodzinnych na kwotę 3.564.155 zł dla 754 rodzin;



wypłata świadczeń wychowawcze 500+ na kwotę 5.757.818 zł dla 867 rodzin;



wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 783.727 zł, dla 114 rodzin;



składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w kwocie 175.397 zł dla 59 osób, 610 świadczeń;



składki zdrowotne w kwocie 64.355 zł dla 103 osób, 1060 świadczeń;



wydano 70 kart

Dużej Rodziny z tego: 25 kart dla rodzica/małżonka, 45 karty dla dzieci. Koszt realizacji programu faktycznie

poniesionych kosztów wyniósł: 177 zł;


pomoc w przekazywaniu odzieży, sprzętu AGD;



z zaprzyjaźnionego niemieckiego miasta partnerskiego Marlow dwukrotnie zostały przywiezione dary rzeczowe w postaci sprzętu
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rehabilitacyjnego oraz używanej odzieży. Dary te zostały przekazane do Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca”,
i Caritas Parafialnej w Czaplinku oraz jeden transport z Grimmen dla Kiwanis International Klub Czaplinek.


organizowanie prac społecznie użytecznych dla osób będących w trudnej sytuacji bytowej - w pracach brało udział 32 osoby z terenu
Gminy Czaplinek w okresie od marca do listopada. Program dofinansowany był ze środków PUP 60 %. Na prace społecznie użyteczne
wydatkowano kwotę tj. łącznie 56.092,50 zł, z tego: z tego wydatek gminy to 22.437 zł, PUP 33.655,50 zł.
 Działalność CARITAS Parafialnej w Czaplinku:

 organizowanie zbiórek żywności w okresie przedświątecznym;
 zorganizowanie akcji „Zapałka nie ogrzeje”- zakup opału;
Ponadto 4 rodziny wzięły udział gminnym programie „Odpracuj swój dług” na kwotę 1.913 zł, przepracowały 232,5 godziny;
Ponadto w budżecie gminy zabezpieczone były środki na:
 „Fundusz wycieczkowy” w Gminie Czaplinek
Zarządzeniem nr 53/2010 Burmistrza Czaplinka z dnia 21 maja 2010 roku ustalone zostały zasady dofinansowania wycieczek szkolnych
w placówkach oświatowych. Dofinansowanie dotyczy tylko wycieczek realizowanych na terenie kraju. W roku szkolnym 2015/2016 łącznie
dofinansowano 7 wycieczek szkolnych i przedszkolnych na kwotę 3.000 złotych, w których wzięło udział 400 uczniów i dzieci ze szkół
i przedszkola Gminy Czaplinek.
 „Wyprawka szkolna” w Gminie Czaplinek
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup
podręczników, uruchomiony został rządowy program pomocy uczniom w 2016 roku – „Wyprawka szkolna”.
Program dotyczył dofinansowania zakupu podręczników szkolnych dla uczniów. W 2016 roku gmina skorzystała w ramach programu
„Wyprawka szkolna” z dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w kwocie 3.556 złotych. Z pomocy łącznie skorzystało
16 uczniów: 5 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 4 uczniów Gimnazjum, 1 uczeń Szkoły Podstawowej w Broczynie, oraz 6 uczniów Szkoły
Podstawowej w Czaplinku, którzy spełnili kryteria określone w rozporządzeniu.
 „Stypendia szkolne” w Gminie Czaplinek
W 2016 stypendia szkolne wypłacono w dwóch transzach: styczeń-czerwiec 2016 roku (rok szkolny 2015/2016) dla 247 osób na kwotę 91.032
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złotych (80% dotacja, 20% wkład własny) oraz wrzesień-grudzień 2016 roku (rok szkolny 2016/2017) dla 103 uczniów na kwotę 19.2178
złotych (80% dotacja, 20% wkład własny).
 Dotacja podręcznikowa w Gminie Czaplinek
Zmiana ustawy o systemie oświaty z dnia 30 maja 2014 roku wprowadziła kompleksowe zmiany, których celem jest zapewnienie uczniom
objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych służących do realizacji programów
nauczania, jak również materiałów ćwiczeniowych. Po wejściu tych zmian podręczniki, materiały edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego
będą i są bezpłatne. Na ten cel gmina otrzymuje dotacje celową. Zakupione podręczniki oraz materiały edukacyjne, kupione dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów będą gromadzone w bibliotekach szkolnych i wypożyczane, a w przypadku materiałów w postaci elektronicznej
udostępniane uczniom. Powinny służyć co najmniej trzem kolejnym rocznikom uczniów poszczególnych klas. Materiały ćwiczeniowe będą
uczniom przekazywane bez obowiązku zwrotu.
W roku szkolnym 2016/2017 materiały ćwiczeniowe zostały zapewnione dla wszystkich uczniów klas pierwszych, drugich, trzecich,
czwartych, piątych szkół podstawowych oraz pierwszych gimnazjum natomiast podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego
nowożytnego lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego zostaną zapewnione dla uczniów klas trzeciej
i piątej szkół podstawowych i drugich gimnazjum.
Na ten cel Gmina Czaplinek otrzymała dotację celową, którą wykorzystała w kwocie 82.748 zł, a od września 2016 roku z darmowego
podręcznika skorzystało:


w Szkole Podstawowej w Czaplinku 30 uczniów klas I na kwotę 1.485 zł, 110 uczniów klas II na kwotę 5.445 zł, 157 uczniów klas III na
kwotę 11.311 zł, 101 uczniów klas IV na kwotę 2.497 zł, 155 uczniów klas V na kwotę 18.659 zł i 1 uczeń niepełnosprawny na kwotę
109 zł;



w Szkole Podstawowej w Broczynie 2 uczniów klas I na kwotę 99,00 zł, 15 uczniów klas II na kwotę 743 zł, 20 uczniów klas III na kwotę
1.436 zł, 5 uczniów klas IV na kwotę 111 zł, 9 uczniów klas V na kwotę 1.426 zł;



w Gimnazjum w Czaplinku 95 uczniów klas I na kwotę 2.351 zł i 119 uczniów klas II na kwotę 31.007 zł;



w Gimnazjum w Trzcińcu 30 wychowanków klasy II na kwotę 6.070 zł.

Dodatkowo w szkołach w 2015 r. zrealizowano następujące zadania i programy na rzecz pomocy dzieciom i rodzinie:
 W Gimnazjum w Czaplinku
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- świadczenie pomocy w naturze: posiłki w szkołach dla dzieci i dorosłych: W 2016 roku ze stołówki w Gimnazjum korzystało średnio
w miesiącu 41 uczniów oraz średnio 16 osób dorosłych podopiecznych MGOPS w Czaplinku.
- pomoc w przekazywaniu odzieży, sprzętu AGD. W roku 2016 w Gimnazjum w Czaplinku była zorganizowana wśród uczniów akcja
zbierania: odzieży, zabawek, przyborów szkolnych, książek i podręczników szkolnych. W porozumieniu z wolontariuszami Caritasu zebrane
przedmioty zostały przekazane najbardziej potrzebującym rodzinom. W listopadzie uczniowie należący do Szkolnego Koła Caritas zebrali
także środki pieniężne, które przekazali na zakup opału i opłaty do energii elektrycznej 11 starszym samotnym osobom, które najbardziej tego
potrzebowały.
- organizowanie zbiórek żywności - w marcu Szkolne Koło Caritas przeprowadziło w Biedronce i Polo zbiórkę żywności. Z zebranych
środków spożywczych zrobiono paczki świąteczne dla około 80 rodzin. Również w grudniu Szkolne Koło Caritas przeprowadziło w Biedronce
i Polo zbiórkę żywności. Z zebranych środków spożywczych zrobiono paczki świąteczne dla około 70 rodzin.
 W Szkole Podstawowej w Czaplinku;
- Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej otrzymali w szkole: bezpłatne obiady; średnio miesięcznie 79 (dane z końca
grudnia) dzieci korzystało z obiadów opłacanych przez MGOPS w Czaplinku, wyprawkę szkolną objętych było 6 uczniów.
Uczniowie Szkolnego Koła Caritas w okresach przedświątecznych zbierali produkty spożywcze dla najuboższych z gminy

i uczestniczyli

w akcji „ Zapałka nie ogrzeje”. Dzięki tej działalności potrzebujący otrzymali wsparcie rzeczowe i finansowe. Uczniowie klas I –III objęci byli
programem „ Owoce w szkole” – 288 uczniów, natomiast uczniowie klas I –VI akcją „ Mleko w szkole” – 613 uczniów.
Dodatkowo: Dzieci z 10 rodzin skorzystało z dofinansowania do wypoczynku zimowego zorganizowanego dla nich w Zakopanem.
Przekazano uczniom ubrania oraz buty, plecaki, przybory szkolne pozyskane od osób prywatnych, pracowników szkoły, zebrane w czasie akcji
szkolnej – „Pomocna dłoń”, która trwa przez cały rok. Pozyskiwano sponsorów na częściowe pokrycie kosztów, np. wycieczek, wyjazdów na
basen i do kina. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji „Anioł w Kapciach” organizowanej przez uczniów kl. IIId i ich
wychowawcę. Zbierano koce, piżamy, kapcie i przybory szkolne. Łącznie zebrano 3 kartony darów, które zostały przekazane dzieciom
z oddziałów onkologicznych.
 W Szkole Podstawowej w Broczynie;


świadczenie pomocy w naturze: posiłki w szkołach dla dzieci;



realizacja programu „Owoce w szkole” - 36 uczniów;
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realizacja programu „Mleko w szkole” – 62 uczniów;



realizacja programu „Pajacyk” – 36 uczniów;
 Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek



dożywianie potrzebujących dorosłych osób;



posiłki dla dzieci;
 Przedszkole Publiczne w Czaplinku



dofinansowanie posiłków dla dzieci. W 2016 roku z dofinansowania do posiłków skorzystało 48 wychowanków na kwotę 32.753 zł oraz
12 wychowanków w Broczynie na kwotę 5.333 zł;

2. Działania ukierunkowane na pozostawienie dziecka w rodzinie naturalnej lub na jego szybki powrót do rodziny:
- zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 poz. 575 ze zm.) Ośrodek
Pomocy Społecznej zatrudniał 1 asystenta rodziny. Asystent prowadził pracę z

14 rodzinami w miejscu ich zamieszkania.

Na realizację zadania Ośrodek otrzymał dotację w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2016”
w wysokości 23.887 zł. Środki własne Gminy to 7.220 zł. Na realizację zadania wykorzystano dotację w wysokości 16.667 zł,
ze środków własnych 32.713 zł. Całość środków finansowych przeznaczona była na wynagrodzenie i pochodne.
- rodziny dysfunkcyjne, w których istniało realne zagrożenie umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, bądź
w rodzinach zastępczych objęto pracą asystenta rodziny.

Umieszczenie dziecka w systemie pieczy zastępczej było ostatecznością,

po wykorzystaniu przez asystentów rodziny i pracowników socjalnych wszystkich możliwych form wsparcia rodziny biologicznej.
- w ciągu roku w placówkach przebywało 17 dzieci: za 10 dzieci gmina ponosiła 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka (koszt 2.197
zł miesięcznie za jedno dziecko), za 7 dzieci 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka (koszt 270 zł miesięcznie za jedno dziecko).
Gmina poniosła wydatki w kwocie 287.009 zł.
- w rodzinach zastępczych przebywało 28 dzieci. Za 10 dzieci gmina ponosiła 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, za 8 dzieci
30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, a za 10 dzieci 10% wydatków. Na koniec grudnia w rodzinach zastępczych przebywało 24
dzieci, dwoje dzieci od marca wróciło do jednego z rodziców, dwoje dzieci od lipca wróciło do drugiego rodzica poza Gminę Czaplinek.
Gmina poniosła wydatki w kwocie 121.819 zł.
- praca z rodziną i dzieckiem, młodzieżą i środowiskiem lokalnym poprzez kierowanie na badania do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
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oraz cykliczne spotkania z pedagogiem na lekcjach wychowawczych i indywidualne konsultacje z rodzicami w szkołach;
- organizowanie

pomocy

rodzinom

poprzez

poradnictwo

specjalistyczne szkolnych pedagogów oraz psychologa zatrudnionego

w Szkole Podstawowej i PCPR;
- stała współpraca z kuratorami sądowymi;
- w 2016 r. na terenie Gminy Czaplinek zostało przeprowadzonych 23 nadzorów nad nieletnimi oraz 33 nadzorów w sprawach opiekuńczych
przez kuratorów Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim.
- cykliczne spotkania w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego;
W 2016 r. odbyło się 38 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego (ZI).


ZI tworzy grupy robocze (GR), których zadaniem jest rozwiązywanie problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie
w indywidualnych przypadkach i przygotowanie indywidualnego planu pomocy rodzinie.



w 2016 r. odbyło się 80 posiedzeń GR, w związku z wszczęciem procedury „Niebieska Karta”.



sporządzono 43 „Niebieskich Kart” część A, w tym 9 uznano za bezzasadne.



w 2016 r. zakończono procedurę „Niebieskiej Karty” w 25 rodzinach.



w realizacji na dzień 31 grudnia 2016 r. było 9 „Niebieskich Kart’.

Placówki oświatowe:
 w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku:


zatrudnienie w placówce psychologa i logopedy;



organizowanie spotkań ze specjalistami: psychologiem, logopedą, pracownikiem SANEPID-u.;



udzielanie informacji dotyczących kontaktu z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną;



organizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i zajęć rewalidacyjnych;



organizowanie zajęć dodatkowych w grupach 4, 5 i 6 latków (średnio 2 x w tygodniu po 20 min); zajęcia rozwijające umiejętności
taneczne, uspołecznienie dzieci, logorytmiczne, plastyczne, rozwijające umiejętności matematyczne, zabawy z j. angielskim, teatralne,
recytatorskie, korekcyjne.



organizowanie wycieczek - łącznie w roku 2016 zorganizowano 26 wycieczek;
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 w Gimnazjum:
Pedagog szkolny

jest w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy

w posiedzeniach Zespołu oraz pracowała

w Rodzinie, brała udział

w grupach roboczych. Szkoła współpracowała z Ośrodkiem Wspierania Dziecka i Rodziny

w Drawsku Pomorskim;
 w Szkole Podstawowej w Broczynie:


bieżąca analiza sytuacji rodzinnej uczniów, interwencje wychowawcze;



pedagogizacja rodziców – ogólne spotkanie rodziców ze specjalistą PPP w Drawsku Pomorskim;



możliwość indywidualnych konsultacji rodziców z pedagogiem szkoły oraz z pracownikami PPP w Drawsku Pomorskim;



poradnictwo wychowawcze - spotkania rodziców z pedagogiem/terapeutą z PPP w Drawsku Pomorskim;
 w Szkole Podstawowej w Czaplinku:



pedagog jest członkiem

Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 2 osoby ze Szkoły

Podstawowej są kuratorami społecznymi, wspomagają rodziców w prawidłowym wypełnianiu obowiązków i pomagają im w doskonaleniu
umiejętności wychowawczych, współpracują z MGOPS w Czaplinku, z kuratorami zawodowymi Sądu Rejonowego, Policją.
We wrześniu 2016 r. w Czaplinku otworzono Filię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim, co znacznie ułatwiło
rodzicom dostęp do specjalistów.
3. Wydzielenie z zasobów mieszkaniowych gminy mieszkania

chronionego

dla

ofiar

przemocy

rodzinie i mieszkania

interwencyjnego.
Nie utworzono na terenie Gminy Czaplinek mieszkania dla ofiar przemocy, ale w sytuacji kryzysowej osoba lub rodzina może zostać
umieszczona w budynku OSP Machliny lub w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Drawsku Pomorskim.
4. Działania sprzyjające rozwojowi organizacji pozarządowych na terenie gminy:
I. Rozwój bazy lokalowej na działalność organizacji pozarządowych.
W 2016 r. organizacje pozarządowe korzystały z następujących zasobów lokalowych Gminy Czaplinek:


OSP Czaplinek – remiza strażacka;
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LKS LECH – boisko + zaplecze;



Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – udostępnienie sali w każdy czwartek w siedzibie ZHP;



Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka, Kiwanis International Klub Czaplinek

–

udostępnianie sali raz w tygodniu przy ul. Wałecka 49;


Stowarzyszenie Klub Abstynenta AMETYST, Stowarzyszenie „Otwórzmy serca”, magazyn „Caritas’ Parafialna – lokale

przy

ul. Wałeckiej (przychodnia);


Klub Abstynenta „Pomóż mi” – lokal przy ul. Rynek 1;



PZW Koło w Czaplinku – lokal przy ul. Jeziornej;



ZHP Komenda Hufca Czaplinek – lokal przy ul Moniuszki;



Kluby sportowe, które korzystają z dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Czaplinek mogą bezpłatnie korzystać z Hali
Widowiskowo – Sportowej w Czaplinku przy ul. Wałeckiej 49 w godz. 1430-1730, w piątki . 18 00-19 30,



Fundacja Na Rzecz Wspierania Absolwentów Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych im. Św. Jana Bosko – budynek w Kluczewie.

II. Wydzielenie w budżecie Gminy środków finansowych na funkcjonowanie organizacji pozarządowych na następujące zadania;
W ramach realizacji Programu w 2016 r. ogłoszono otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych oraz
przekazano następujące dotacje:


z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowanego przez:



Ludowy Klub Sportowy LECH - 42.500 zł;



Uczniowski Klub Sportowy IRAS - 27.000 zł;



Czaplineckie Bractwo Żeglarskie - 9.000 zł;



Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS – 5.000 zł;



Klub Walki „Washi” – 4.000 zł;



z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanego przez:



Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS - 2.000 zł;



Ludowy Klub Sportowy LECH – 8.500 zł;
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Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Czaplinek - 3.000 zł;



Uczniowski Klub Sportowy „Czapla” – 2.000 zł;



Stowarzyszenie Klub Abstynenta „AMETYST”- 3.000 zł;



Stowarzyszenie „Żarek” – 1.500 zł;



z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowanego przez:



Stowarzyszenie Klub Abstynenta „AMETYST”- 4.700 zł;



Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy serca” – 10.500 zł;



Stowarzyszenie „Aktywna szkoła” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku - 2.800 zł;



z zakresu prowadzenia świetlicy środowiskowej realizowanego przez:



Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile – 20.000 zł;



z zakresu działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz budowy społeczeństwa
obywatelskiego realizowanego przez:



Chorągiew Zachodniopomorską Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Czaplinek – 1.300 zł;



Stowarzyszenie „Aktywna szkoła” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku – 1.200 zł;



Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie – 1.500 zł;



z zakresu turystyki i krajoznawstwa realizowanego przez:



Chorągiew Zachodniopomorską Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Czaplinek – 2.000 zł;



Stowarzyszenie „Aktywna szkoła” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku – 850 zł;



z zakresu organizacji wypoczynku letniego realizowanego przez:



Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile – 6.500 zł;



Klub Sportowy „IRAS” – 4.500 zł;



Uczniowski Klub Sportowy „Czapla” – 2.000 zł;



z zakresu organizacji wypoczynku zimowego realizowanego przez:



Chorągiew Zachodniopomorską Związku Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Czaplinek – 2.400 zł;
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Caritas Parafialna Czaplinek – 2.600 zł;



z zakresu działania na rzecz osób w wieku emerytalnym realizowanego przez:



Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna w Czaplinku – 1.700 zł;



Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów Koło w Czaplinku – 2.300 zł.

W budżecie Gminy Czaplinek na realizację zadań publicznych zarezerwowano kwotę 176.850 zł.
III. Poszukiwanie lokalnych liderów i animatorów społecznych.
Gmina Czaplinek wspierała sektor pozarządowy w formach:
- wzajemnego informowania się - na łamach prasy lokalnej informowano i przypominano organizacjom pozarządowym i uprawnionym
podmiotom o możliwości uczestnictwa w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych, a także składania propozycji realizacji
nowych zadań publicznych na kolejny rok budżetowy, udzielano informacji organizacjom pozarządowym o zewnętrznych źródłach
finansowania ich działalności;
- działalności informacyjnej - udzielano pomocy merytorycznej przy wypełnianiu dokumentów składanych w ramach ogłoszonych konkursów
przez różne instytucje, pomoc w zakładaniu organizacji pozarządowych, szkolenia, pomoc w nawiązywaniu kontaktów krajowych
i międzynarodowych, pomoc organizacjom pozarządowym w publikowaniu informacji w prasie lokalnej i intrenecie, pomoc administracyjna;
- wsparcia organizacyjnego - nieodpłatnie udostępniano lokale organizacjom na działalność statutową (salę Ośrodka Sportów Wodnych,
Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Urzędu Miejskiego w Czaplinku, a także pomieszczenie Izby Muzealnej i przychodni przy ulicy Wałeckiej)
oraz udostępniano materiały i sprzęt, urządzenia na potrzeby organizacji;
- planowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć – organizacji wspólnych konferencji, szkoleń, imprez;
- działalności promocyjnej - na stronie internetowej Czaplinka prowadzona jest zakładka e-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.
IV. Podniesienie wiedzy i rozwój umiejętności zawodowych lokalnych liderów i animatorów społeczności lokalnej.
Dnia 9 grudnia 2016 r. odbyły się warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, na temat wzorów ofert i ramowych wzorów umów
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań. W szkoleniu uczestniczyło 12 osób
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II Obszar strategiczny:
Przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia i wykluczenia społecznego
Cele operacyjne

Realizacja zadań

Aktywizacja

1. Systematyczna współpraca z PUP w zakresie porad i informacji o rynku pracy.

osób bezrobotnych

Podstawowym celem programu aktywizacji bezrobotnych osób jest zapewnienie dostępu do szeroko rozumianych usług i instrumentów rynku
pracy. Działania te mogą obejmować zarówno młodzież, która po ukończeniu nauki ma problemy ze znalezieniem pierwszego zatrudnienia
lub traci pracę, ale takie osoby bezrobotne, które ze względu na brak kwalifikacji czy doświadczenia zawodowego wymagają podniesienia lub
uzupełnienia kwalifikacji. Na szczególną uwagę zasługują te instrumenty rynku pracy, które wspierają mobilność zawodową osób
bezrobotnych. Zostały one uregulowane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016, poz. 645 ze zm.)
Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim realizuje zadania w zakresie polityki rynku pracy stosując programy promocji zatrudnienia
oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy we wszystkich gminach powiatu drawskiego. Udzielana jest pomoc bezrobotnym
i poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia poprzez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc
w aktywnym poszukiwaniu pracy.
2. Udzielanie wsparcia finansowego osobom dotkniętym bezrobociem.
 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czaplinku
W 2016 r. z pomocy społecznej skorzystało ogółem 611 rodzin. Głównym powodem przyznania pomocy i świadczenia usług przez ośrodek
jest bezrobocie. Najlepiej obrazuje to wypłata zasiłków okresowych, gdzie z tej formy pomocy skorzystało 330 rodziny. Zasiłki okresowe
dla tej grupy wypłacono na kwotę 699.774 zł.
 Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim
Inicjowane, organizowane i finansowane są usługi i instrumenty rynku pracy dla bezrobotnych i pracodawców w powiecie drawskim. Urząd
współpracuje z gminami między innymi w zakresie upowszechniania ofert pracy, przekazuje informacje o organizowanych szkoleniach,
pracach społecznie użytecznych.
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Staże
Staże to instrumenty podnoszące kwalifikacje i kompetencje osób bezrobotnych. W 2016 r. z Gminy Czaplinek ze
staży skorzystało łącznie 49 osób bezrobotnych.
Organizacja staży została sfinansowana zarówno ze środków Funduszu Pracy, jak i środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz
z pozyskanych przez PUP środków z Rezerwy Ministra.
Ogółem na aktywizację zawodową osób bezrobotnych z Gminy Czaplinek w ramach stażu wydatkowano ponad 403.000 zł.
Prace interwencyjne
Z refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS w ramach prac interwencyjnych skorzystało 29 pracodawców z terenu Gminy
Czaplinek. 43 osoby zostały zatrudnione na okres od 6 do 12 miesięcy.
Na powyższą formę wsparcia w 2016 r. wydatkowano kwotę ponad 237.000 zł. Refundacje w ramach prac interwencyjnych zostały
sfinansowane ze środków Funduszu Pracy, jak i środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
Roboty publiczne
Z zatrudnienia w ramach robót publicznych skorzystało 10 osób bezrobotnych z terenu Gminy Czaplinek. Osoby te wykonywały prace proste
przy porządkowaniu terenu jak i prace melioracyjne.
Na refundację kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych z Gminy Czaplinek, zatrudnionych w ramach robót publicznych, w 2016 r.
wydatkowano ponad 44.000 zł.
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim wspiera przedsiębiorcze osoby bezrobotne. Osoby bezrobotne, które planowały rozpocząć
własną działalność gospodarczą mogły skorzystać z bezzwrotnego dofinansowania. Kwota wsparcia udzielana w 2016 r. wynosiła
maksymalnie 22.000 złotych. Środki udzielane były z Funduszu Pracy, jak i środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz
z pozyskanych przez PUP środków z Rezerwy Ministra.
W Gminie Czaplinek z tej formy skorzystało 14 osób, a na ten cel wydatkowano kwotę około 350.000 zł.
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Działalności gospodarcze, które powstały z pomocą dofinansowania to: usługi ubezpieczeniowe, gastronomiczne, transportowe, stolarstwa
budowlanego, fryzjerskie, elektryczne, prawnicze, turystyczne, graficzne, edukacja kulturalna oraz przetwórstwo i obróbka drewna.
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla pracodawców polega na zatrudnieniu osób bezrobotnych
na utworzonych stanowiskach pracy. W roku 2016 w Gminie Czaplinek, z powyższej formy wsparcia skorzystało 2 pracodawców, którzy
utworzyli 4 stanowiska pracy dla osób bezrobotnych.
Wśród pracodawców, którzy skorzystali z tej formy wsparcia przeważały firmy usługowe i produkcyjne.
Ww. refundacje zostały sfinansowane z Funduszu Pracy, jak i środków
Operacyjnego

Wiedza

Edukacja

Rozwój,

Regionalnego

Programu

Europejskiego Funduszu Społecznego
Operacyjnego

Województwa

w ramach Programu

Zachodniopomorskiego

oraz

z pozyskanych przez PUP środków z Rezerwy Ministra.
Ogólna kwota wydatkowana na tę formę wsparcia w Gminie Czaplinek wyniosła 86.000 zł.
Prace społecznie użyteczne
Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim we współpracy z Gminą Czaplinek organizował w 2016 r. prace społecznie użyteczne.
Osoby uprawnione do wykonywania prac społecznie użytecznych wykonują różnego rodzaju prace na terenie gminy. Ogółem z tej formy
pomocy skorzystało 32 osoby z Gminy Czaplinek.
Wsparcie to stwarza warunki powrotu na rynek pracy oraz pełni funkcję pomocy materialnej dla osób wykonujących prace społecznie
użyteczne. Uczestnicy programu prac społecznie użytecznych otrzymują świadczenie, które dostarcza im źródło utrzymania.
Kwota środków zaangażowana na ten cel w ramach zawartego z Gminą Czaplinek porozumienia wynosiła ponad 33.655,50 zł.
Inne formy aktywizacji zawodowej
Ponadto osoby bezrobotne mogły skorzystać w 2016 r. z nowych form aktywizacji zawodowej wprowadzonych w dniu 27 maja 2014 r.
nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
W nowych formach aktywizacji takich jak: bon stażowy, bon na zasiedlenie z Gminy Czaplinek, dofinansowanie do wynagrodzenia
pracodawcy, który zatrudnił osobę bezrobotną powyżej 50 roku życia z Gminy Czaplinek skorzystało 26 osób bezrobotnych, a kwota
wydatkowana na ten cel wyniosła ponad 191.000 zł.
Ponadto od 2016 r. Powiatowe Urzędy Pracy realizują nowy instrument skierowany do osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia, stanowiący
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refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na
ubezpieczenie społeczne. Po okresie refundacji pracodawca lub przedsiębiorca zobowiązany jest do utrzymania zatrudnienia przez okres
kolejnych 12 miesięcy.
W ramach powyższej formy w 2016 r. z tej formy aktywizacji skorzystało z terenu Gminy Czaplinek 47 osób bezrobotnych, na kwotę
376.000 zł.

3. Praca socjalna.
Pracownicy socjalni Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku w bieżącej pracy wykorzystywali narzędzie jakim jest
kontrakt socjalny. W dążeniu do pokonywania trudności wykorzystywano zasoby lokalne oraz instrumenty aktywnej integracji. Aktywizowano
osoby do poszukiwania pracy poprzez zawarcie kontraktu socjalnego. Wskazywano możliwości i źródła dodatkowych środków finansowych.
4. Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób bezrobotnych.
1) Motywowanie do podejmowania nauki, uczestnictwa w kursach, stażach i przekwalifikowania się.
Udział w szkoleniach zwiększa aktywność zawodową osób uprawnionych, podwyższa ich dotychczasowe kwalifikacje zawodowe, a przede
wszystkim zwiększa ich szansę na znalezienie pracy.
W 2016 r. osoby z Gminy Czaplinek uczestniczyły w 14 szkoleniach zorganizowanych na wniosek pracodawcy lub na wniosek osoby
bezrobotnej.
Szkolenia, w których uczestniczyły osoby, to szkolenia z zakresu: prawo jazdy kat. C, C+E, T, obrotu nieruchomościami, rozbieracza,
wykrawacza mięsa oraz szkolenia kwalifikacyjne dla kierowców.
Środki udzielane były z Funduszu Pracy, jak i środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz z pozyskanych przez PUP środków
z Rezerwy Ministra.
Ogólna kwota wydatkowana na tę formę aktywizacji zawodowej w 2016 r. wyniosła ponad 86.000 zł.
W wyniku zorganizowanych i przeprowadzonych szkoleń, zatrudnienie i samozatrudnienie do końca grudnia 2016 r. znalazło 5 osób,
a wskaźnik efektywności wyniósł ponad 35,71%.
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Pośrednictwo pracy
Pośrednictwo pracy to jedna z trzech usług rynku pracy obok poradnictwa zarodowego i organizacji szkoleń. Przede wszystkim polega na
udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, a pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników
o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. W 2016 r. pośrednicy pracy doradcy klienta i doradcy zawodowi doradcy klienta pozyskali
na terenie Gminy Czaplinek 830 wolnych miejsc pracy. Przedstawiono 973 propozycji pracy.
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca
zatrudnienia, w szczególności na udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, udzielaniu porad
z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym
badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych oraz inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla
bezrobotnych i poszukujących pracy.
W ramach poradnictwa zawodowego świadczona może być również pomoc pracodawcom w doborze kandydatów do pracy poprzez doradztwo
w określaniu wymagań dotyczących stanowiska pracy zgłoszonego w ofercie pracy, a także poprzez dobór kandydatów spośród bezrobotnych
lub poszukujących pracy na zgłoszone w ofercie pracy stanowisko pracy.
W 2016 r. z usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej skorzystały 104 osoby bezrobotne z Gminy Czaplinek.
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III Obszar strategiczny:
Aktywizacja osób niepełnosprawnych i środowiska seniorów

Cele operacyjne

Realizacja zadań

Tworzenie

1. Tworzenie i wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

warunków do

Ze środków z PFRON-u na podjęcie działalności gospodarczej oraz na wyposażenie stanowiska pracy nie było zainteresowania ze strony

aktywności społecznej

pracodawców.

i zawodowej osób
niepełnosprawnych

2. Likwidacja barier architektonicznych i technicznych.

 szkoły i przedszkola:
W Szkole Podstawowej w roku 2016 dokonano remontu podjazdu dla niepełnosprawnych uczniów za kwotę 2.500 zł. Doposażono 3 sale do
zajęć indywidualnych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną.
Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Drawsku Pomorskim w 2016 r. - 5 osób z Gminy Czaplinek otrzymało dofinansowanie ze środków
PFRON na likwidację barier na ogólną kwotę 32.730 zł ;
3. Poradnictwo dla osób niepełnosprawnych w zakresie dostępności usług rehabilitacyjnych.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim posiadało bogatą ofertę turnusów rehabilitacyjnych dla mieszkańców naszej
Gminy - z takich turnusów skorzystało 20 osób na kwotę 21.441 zł. Informację o tej formie pomocy przekazywali również pracownicy
ośrodka pomocy społecznej.
- Praca socjalna świadczona przez pracowników ukierunkowana była na pomoc w pisaniu różnorodnych pism, wniosków do komisji
orzekającej o stopniu niepełnosprawności, pomoc w załatwianiu świadczeń z ZUS czy KRUS.
4. Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób niepełnosprawnych.


Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim:
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Wsparcie jakim zostały objęte osoby niepełnosprawne to:


staż – 1 osoba;



prace interwencyjne – 2 osoby;



roboty publiczne – 1 osoba;



W szkołach z terenu Gminy Czaplinek:



w Gimnazjum



2 uczennice niepełnosprawne ruchowo uczyły się w klasie integracyjnej (IIIa),



uczeń niepełnosprawny ruchowo uczył się w klasie ogólnodostępnej (Ib),



uczniowie niepełnosprawni intelektualnie uczęszczali do klas integracyjnych (IIe i IIIa)



uczennicom i uczniowi niepełnosprawnym ruchowo zorganizowano zajęcia w ramach gimnastyki korekcyjnej,



uczniowie z lekkim deficytem intelektualnym uczęszczali na zajęcia rewalidacyjne,



uczniowie niepełnoprawni mieli szansę rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania w ramach zajęć pozalekcyjnych,



uczniowie niepełnosprawni mieli okazję skorzystać z doradztwa zawodowego i wybrać dla siebie odpowiedni rodzaj dalszego kształcenia,



w szkole zatrudniony był psycholog i pedagog, którzy w ramach poradnictwa indywidualnego służyli uczniom niepełnosprawnym radą
i pomocą,



uczniom klas III z lekkim deficytem intelektualnym zorganizowano w szkole badania psychologiczno – pedagogiczne w celu
zaktualizowania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, aby mogli z nową dokumentacją podjąć edukację w odpowiedniej szkole,

-

Od września 2016 w Gimnazjum funkcjonuje, klasa sportowa, klasa integracyjna wraz z dodatkowo zatrudnionym nauczycielem
wspomagającym oraz psycholog.



w Szkole Podstawowej w Czaplinku



W 2016 r. 28 uczniów posiadało orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, z uwagi na różne niepełnosprawności.
Z tej grupy czworo i dodatkowo jeszcze troje uczniów (dwóch posiada orzeczenia tylko do nauczania indywidualnego, jeden ma orzeczenie
o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych), łącznie siedmioro nauczanych jest indywidualnie. Uczniowie posiadający orzeczenia
uczęszczają do czterech klas integracyjnych. Otrzymywali oni wsparcie i pomoc nauczycieli wspomagających. Każdy z uczniów
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niepełnosprawnych posiadających orzeczenie

o potrzebie kształcenia specjalnego uczestniczył w indywidualnych zajęciach

rewalidacyjnych (2 godz. tygodniowo). Od września 2016 roku w Szkole Podstawowej w Czaplinku prowadzone są zajęcia
z gimnastyki korekcyjnej dla klas I-III (188 uczniów). Również od września 2016 roku prowadzone są zajęcia logopedyczne dla
8 uczniów. W klasach integracyjnych zatrudniony jest nauczyciel wspomagający w wymiarze 6 godzin.


w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku



dla dzieci z potrzebą wczesnego wspomagania zorganizowano zajęcia z rewalidacji 2 x w tygodniu po 30 min. W ramach tych zajęć
zorganizowano zajęcia logopedyczne, logorytmiczne i z psychologiem. Dla dwójki dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności
organizowane są zajęcia rewalidacyjne 2 x w tygodniu po 30 min.

5. Wspieranie rodzin, w których występuje problem niepełnosprawności:


Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej:
Rodziny i osoby, w których występuje problem niepełnosprawności otrzymały przez ośrodek pomocy wsparcie w formie:



udzielania informacji przez pracowników socjalnych osobom niepełnosprawnym o przysługujących im uprawnieniach

w zależności

od uzyskanego stopnia niepełnosprawności oraz składającym wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności,


udzielania pomocy finansowej dla 155 rodzin, w których występuje niepełnosprawność i dla 267 rodzin, w których wstępuje długotrwała
lub ciężka choroba oraz dla 46 rodzin emerytów i rencistów;



świadczenia usług opiekuńczych dla 24 rodzin.

Gmina Czaplinek:
W 2016 r. był ogłoszony konkurs skierowany do organizacji pozarządowych w zakresie ochrony i promocji zdrowia. W ramach konkursu
dotacje otrzymały trzy stowarzyszenia, które na realizację zadania publicznego otrzymały następujące kwoty:
- Stowarzyszenie Klub Abstynenta Ametyst – 1.900 zł;
- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca” - 3.300 zł;
- Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” przy ZSP w Czaplinku - 2.800 zł;
Stowarzyszenie Klub Abstynenta Ametyst w okresie od 1 lutego 2016 – 31 grudnia 2016 r. w ramach zadania prowadziło rehabilitacje osób
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niepełnosprawnych oraz zorganizowało spotkania integrujące środowisko osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Czaplinek.
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca” w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2016 r. w ramach zadania prowadziło
rehabilitacje grupowe i indywidualne osób niepełnosprawnych, masaż rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych oraz punkt Samopomocy
wolontariackiej dla członków stowarzyszenia, ich rodziców i opiekunów oraz osób niepełnosprawnych potrzebujących wsparcia z Gminy
Czaplinek.
Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” w okresie od 10 lutego do 30 listopada 2016 r. prowadziło profesjonalne szkolenia z pierwszej pomocy
i zasad dydaktyki ratownictwa przedmedycznego, dla uczniów ZSP Czaplinek i członków Stowarzyszenia Aktywna Szkoła. Ponadto
organizowane były pokazy i pogadanki z zakresu pierwszej pomocy i zasad bezpieczeństwa dla dzieci z przedszkoli z Broczyna i Czaplinka,
szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów Szkoły Podstawowej z Broczyna i Czaplinka, dwa szkolenia otwarte dla dorosłych
mieszkańców Gminy Czaplinek, w tym osób starszych, niepełnosprawnych i rodziców.
W ogłoszonym drugim w 2016 r. konkursie w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotacje otrzymały dwa stowarzyszenia, które na realizację
zadania publicznego otrzymały następujące kwoty:
- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca” – 7.200 zł;
- Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Ametyst” – 2.800 zł.
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca” w ramach zadania w okresie od 01.08.2016 r. do 31.08.2016 r. realizowało
następujące działania: prowadzenie rehabilitacji grupowej i indywidualnej osób niepełnosprawnych, masaże rehabilitacyjne osób
niepełnosprawnych, prowadzenie punktu wolontariatu samopomocowego dla członków i ich rodzin oraz zakupiło sprzętu rehabilitacyjny dla
osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ametyst” w ramach zadania w okresie od 01.08.2016 r. do 31.08.2016 r. realizowało dwa działania:
prowadzenie

rehabilitacji oraz organizowanie spotkań integrujących środowisko osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Czaplinek.

W okresie styczeń – grudzień 2016 Gmina Czaplinek zorganizowała własny transport do: Zespołu Szkół Specjalnych w Bobrowie dla 17
uczniów oraz Przedszkola Specjalnego w Gudowie dla 3 dzieci oraz dla 1 dziecka do Szkoły Specjalnej w Szczecinku. Koszt miesięczny
wyniósł ok. 11.500 złotych.
Od września 2016 roku w Szkole Podstawowej w Czaplinku prowadzone są zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla klas I-III (188 uczniów).
Również od września 2016 roku prowadzone są zajęcia logopedyczne dla 8 uczniów. W klasach integracyjnych zatrudniony jest nauczyciel
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wspomagający w wymiarze 6 godzin. W Szkole Podstawowej w Czaplinku stworzono 3 etaty nauczyciela świetlicy było (2,5 etatu) w związku
ze wzrostem liczby dzieci przebywających na świetlicy szkolnej. Świetlica funkcjonuje w godzinach 645-1545. Od września 2016 roku
w Szkole Podstawowej w Broczynie wprowadzono 5 godzin pracy świetlicy. Od września 2016 roku w Szkole Podstawowej w Broczynie
do świetlicy szkolnej uczęszcza 24 uczniów, w Szkole Podstawowej w Czaplinku 75 uczniów, w Gimnazjum 149 uczniów. Od września 2016
roku w Gimnazjum funkcjonuje, klasa sportowa, klasa integracyjna wraz z dodatkowo zatrudnionym nauczycielem wspomagającym
w wymiarze oraz psycholog. Rokrocznie Gmina Czaplinek finansuje zajęcia pozalekcyjne w szkołach i przedszkolu. Zajęcia pozalekcyjne
realizowane są na podstawie umów nauczyciela z Burmistrzem. W Szkole Podstawowej realizowane były zajęcia, plastyczne, językowoortograficzne, rozwijające zdolności, ruchowe, rozwijające zainteresowania, sportowo-rekreacyjne, zdolności matematyczne, zainteresowania
przyrodnicze, zdolności ortograficzne, zdolności artystyczne oraz wynikające z projektu em-Potęga, w Przedszkolu Publicznym: zajęcia
językowe, taneczno-umuzykalniające, zabawy i gry ruchowe, logopedyczne, logorytmiki, fitnessu dla dzieci i teatralne, w Gimnazjum:
artystyczne, piłki nożnej i siatkowej, zajęcia wokalne,

w Szkole Podstawowej w Broczynie: plastyczne, artystyczne, zdolności

matematycznych.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorski udzieliło pomocy na:
- zakup środków pomocniczych i rehabilitacyjnych dla 15 osób, na kwotę 19.417 zł (pieluchomajtki, materace odleżynowe, cewniki, aparaty
słuchowe, dwie ortezy, wkładka uszna);
- w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I Obszar C Zadanie 2 udzielono dofinansowania ze środków PFRON
do zakupu akumulatorów do posiadanego wózka

inwalidzkiego o napędzie

elektrycznym 1 osobie

niepełnosprawnej

na

kwotę

1.400 zł.
- Stowarzyszenie „Otwórzmy Serca”otrzymało dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego na kwotę 3.400 zł.

Przeciwdziałanie
izolacji społecznej osób
starszych

1. Monitorowanie zjawisk wykluczenia i marginalizacji osób starszych.
Na każdy sygnał o złej sytuacji osób starszych otrzymanych od różnych instytucji, organizacji pozarządowych czy osób prywatnych
pracownicy socjalni ośrodka pomocy społecznej i służby zdrowia, bardzo szybko reagowali i nieśli pomoc w każdej sprawie.
2. Wspieranie inicjatyw osób starszych, integracja osób starszych:
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a) inicjowanie wspólnych spotkań i wyjazdów o charakterze kulturalnym:
W 2016 r. Gmina Czaplinek ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. działalność na rzecz osób
w wieku emerytalnym. W ramach konkursu jedna organizacja otrzymała dotację na realizację zadań tj. Polski Związek Emerytów
i Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w wysokości 2.300 zł. W ramach zadania zorganizowano dwa działania; wycieczkę Szlakiem Wału
Pomorskiego w sierpniu oraz wspólne spotkanie opłatkowe. Adresatami projektu było Koło Terenowe Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Czaplinku oraz zaproszeni goście z którymi Klub współpracuje. Drugą organizacją było Stowarzyszenie Wspólnota
Lokalna, która otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.700 zł. W ramach zadania przeprowadzono dwa działania; piknik wiosenny nad
jeziorem Drawsko pn. „Szukamy wiosny” oraz spotkanie seniorskie polsko-niemieckie Czaplinek Bad - Schwartau.
21 lutego 2016 r. mieszkańcy Gminy Czaplinek uczestniczyli w akcji zainicjowanej przez Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na
Padaczkę, odbył się marsz Nordic Walking "Zauważ Mnie – Marsz Po Zdrowie 2016". Trasa o długości 8 km przebiegała wzdłuż trasy Nordic
Walking „Wiejska – Kołomąt”.
b) Gmina Czaplinek: w 2016 r. po raz dziewiąty zorganizowano Czaplinecki Koncert Noworoczny połączony z Balem Seniora. Podczas
koncertu wystąpiła piosenkarka Eleni. W występie udział wzięli m.in. najstarsi mieszkańcy Gminy Czaplinek.
Funkcjonuje również powołana przez Burmistrza Czaplinka Rada Seniorów.
c) Biblioteka Publiczna włączyła się do integracji środowiska seniorów i zorganizowała:


warsztaty komputerowe

Rosnące zainteresowanie Internetem nie tylko wśród ludzi młodych, ale również starszych skłoniło pracowników biblioteki do zorganizowania
cyklu warsztatów komputerowych dla seniorów. Zajęcia prowadzone były od lutego do kwietnia. W kursie uczestniczyło 10 seniorów, którzy
zapoznali się z obsługą komputera, pracowali za pomocą edytora tekstu Microsoft Word, surfowali w sieci oraz poznali narzędzia komunikacji
elektronicznej. Głównym celem warsztatów było stworzenie możliwości szybkiego komunikowania się pomiędzy sobą, nabycie umiejętności
praktycznego wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych i komunikacyjnych. Nabyto umiejętności wyszukiwania ciekawych
informacji na różnorodne tematy, stymulowania sprawności intelektualnej ludzi starszych. Przełamywano bariery związane z zastosowaniem
nowoczesnych technik komputerowych, propagowano otwartość na nowe doświadczenia oraz rozwój kreatywności w środowisku seniorów.


spotkania literackie

W bibliotece odbywają się comiesięczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, w których uczestniczą miłośnicy dobrej literatury.
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Członkiniami koła są panie w wieku 60+, często samotne, które uważają, że potrzebne są miejsca, w których można rozmawiać o wspólnie
czytanych książkach, oraz, że nie trzeba być krytykiem, by czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze. Celem klubu jest także
ożywianie środowiska seniorów poprzez uczestnictwo w spotkaniach autorskich. W marcu biblioteka gościła pisarkę z Pobierowa p. Dorotę
Szchrammek, w maju odbyło się spotkanie z p. Romanem Czejarkiem, dziennikarzem, radiowcem, wieloletnim prowadzącym audycje, m.in.
„Cztery pory roku” i „Lato z radiem”.


spotkania prozdrowotne

W bibliotece goszczono z prelekcją na temat chorób kręgosłupa oraz wody w organizmie pana Zdzisława Opałkę, który z zawodu jest
masażystą i rehabilitantem. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy – seniorzy z Klubu Seniora – 20 osób.
d) Czaplinecki Ośrodek Kultury
- w Czaplineckim Ośrodku Kultury przy ul. Pławieńskiej 1A lub Izbie Muzealnej ul. Rynek 1 w Czaplinku w ciągu roku 2016 miały miejsca
regularne spotkania Stowarzyszenia Wspólnota Lokalna - Klub Seniora – raz w tygodniu w miesiącach I –VI;
- w Czaplineckim Ośrodku Kultury od X.2006 r. działa Teatr Seniorski „YES” do którego należy 10 seniorów z Czaplinka. Teatr uczestniczy
ze swoim repertuarem występuje podczas imprez organizowanych przez CzOK takich jak: WOŚP, Jarmark Wielkanocny, Majówka, Jarmark
Bożonarodzeniowy, itp.
- w dniu 10.01.2016 r. CzOK brał udział w ogólnopolskiej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która zbierała fundusze na rzecz osób
starszych pod hasłem: „Na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów";
- w dniu 15.01.2016 r. przy współpracy Społecznego Ogniska Muzycznego działającego przy CzOK organizowany był koncert wokalno –
instrumentalny pod nazwą „Śpiewamy i Gramy Małemu”, na który przybyło wiele osób starszych z Gminy Czaplinek, którzy to mogli
wysłuchać kolęd i pastorałek w wykonaniu dzieci i młodzieży;
- w dniach 29.09 -02.10.2016 r. Teatr „YES” z Czaplineckiego Ośrodka Kultury po eliminacjach wojewódzkich w Szczecinie, gdzie został
laureatem

już

po

raz

trzeci

uczestniczył

w

XVII

Ogólnopolskim

Przeglądzie

Artystycznego

Ruchu

Seniorów

we Włocławku, podczas, którego zdobył drugie miejsce;
- 25 czerwca odbył się I Seniorski Przegląd Zespołów, podczas którego wystąpiło 12 zespołów.
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3. Realizacja programów profilaktycznych.
W 2016 r. na terenie Gminy Czaplinek przeprowadzano następujące działania profilaktyczne:
- profilaktyka wczesnego wykrywania raka piersi w miesiącach: styczeń (26.01), marzec (23.03), wrzesień (22-23), październik (23).
Z badań skorzystało 346 kobiet;
- w ramach „Programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Czaplinek w wieku 65 lat i więcej w latach 20162017”, zorganizowano szczepienia przeciw grypie dla najstarszych mieszkańców Gminy Czaplinek. Zaszczepiono 220 osób, co stanowiło
około 10% populacji w wieku powyżej 65 lat. Działania profilaktyki grypy w Czaplinku trwają już wiele lat, począwszy od 2010 r. W latach
2010 – 2015 szczepieniami ochronnymi przeciw grypie w gminie Czaplinek objęto ponad 900 osób w wieku powyżej 65 roku życia.
Za dotychczasowe działania Gmina Czaplinek została nagrodzona statuetką przez Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy
i otrzymała tytuł „Nowego Lidera w zakresie profilaktyki grypy”. Uroczystość odbyła się w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, a statuetka
wręczona została na ręce Zastępcy Burmistrza Czaplinka Zbigniewa Dudora;
- przeprowadzono badania wad postawy u dzieci sześcioletnich, szóstoklasistów oraz uczniów klas III gimnazjum. Badania prowadzone były
zarówno u dzieci z Czaplinka jak i z Broczyna. Badaniem objęto 331 dzieci. Badania przeprowadzono we wrześniu (07-12.09);
- w ramach umowy z WOPR Powiatu Drawskiego od 25 maja do 31 października prowadzono działania w zakresie edukacji i profilaktyki
dotyczącej

bezpieczeństwa

na

obszarach

wodnych,

w

szkołach

podstawowych

na

terenie

Gminy

Czaplinek.

Odbyły się

2 szkolenia dla dzieci z terenu Gminy Czaplinek;
- „Zauważ Mnie” – Marsz Po Zdrowie 2016 - obchody Światowego Dnia Chorych na Padaczkę. Gmina Czaplinek przyłączyła się do marszu
Nordic Walking – 20 lutego;
- bezpłatny transport do Złocieńca organizowany przez Gminę Czaplinek na comiesięczne szkolenia z zakresu „Szkoła Cukrzycy”, których
organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Złocieńcu. W 2016 r. transport odbył się 30 listopada i 15 grudnia. Spotkania
kontynuowane będą do czerwca 2017 r.;
- z inicjatywy Stowarzyszenia Diabetyków w Czaplinku przy współpracy z Gminą Czaplinek 14 listopada budynek ratusza został oświetlony
niebieskim światłem, na znak solidarności z osobami chorymi na cukrzycę;
w grudniu 2016 r. zorganizowano bezpłatne badania laboratoryjne oraz przesiewowe, które odbyły się pod hasłem Biały Tydzień w Gminie
Czaplinek. Pakiet badań obejmował: morfologię, OB, glukozę, LDH (dehydrogenaza mleczanowa), HDL (cholesterol), TSH (badanie tarczycy)
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oraz kał na krew utajoną. W ramach Białego Tygodnia 17 grudnia 2016 r. podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego Stowarzyszenie Diabetyków
w Czaplinku wykonywało bezpłatne badania przesiewowe na glukozę oraz pomiar ciśnienia krwi.

Budowanie systemu
wsparcia dla osób
wymagających opieki

1. Rozszerzenie zakresu usług opiekuńczych.
Ośrodek Pomocy sprawuje usługi opiekuńcze dla mieszkańców naszej Gminy. W ubiegłym roku z tej formy pomocy skorzystały
24 osoby z 24 rodzin. W 2016 roku wszystkim osobom, które chciały skorzystać z tej formy pomocy przyznano usługi.

2. Praca socjalna i wsparcie finansowe.
Pracownicy socjalni systematycznie odwiedzają osoby w podeszłym wieku będące podopiecznymi ośrodka pomocy, służąc wsparciem.
W okresie jesienno – zimowym osoby te otrzymują dodatkowo pomoc finansową z przeznaczeniem na opał i leki, a w okresie świąt zostają
obdarowane upominkami. Pracownicy utrzymują kontakt z pielęgniarkami środowiskowymi w celu diagnozy środowiska.
3. Zapewnienie całodobowej opieki poprzez umieszczanie w domach pomocy, w zakładach opiekuńczo-leczniczych, w zakładach
rehabilitacyjnych.
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować
w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia
w domu pomocy społecznej. Osobę kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej
przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.
W 2016 r. MGOPS skierowano jedną osobę. Ośrodek pokrył koszty pobytu w domach pomocy społecznej 7 osobom, umieszczonym w:


Domu Pomocy Społecznej w Darskowie (dla osób przewlekle psychicznie chorych) – 1 osoba;



Domu Pomocy Społecznej w Żydowie (dla osób przewlekle psychicznie chorych) – 1 osoba;



Domu Pomocy Społecznej w Jarominie (dla osób psychicznie chorych) – 2 osoby;



Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie (dla osób w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorych) – 2 osoby;



Domu Pomocy Społecznej w Kukawkach (dla osób przewlekle somatycznie i psychicznie chorych) – 1 osoba.
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Na ww. zadanie gmina wydatkowała kwotę 150.022 zł. MGOPS dopłacał do pobytu jednego mieszkańca średnio 2.000 zł miesięcznie.
4. Inicjowanie kontaktów rodzinnych, podejmowanie działań

zmierzających

do

większego

zaangażowania

rodziny

w sprawowanie opieki.
W każdym przypadku otrzymania informacji od mieszkańców, pielęgniarek o osobie starszej, samotnej, chorej pracownicy socjalni poszukują
członków rodzin i wspólnie układają plan opieki nad tą osobą, włączając w nią również rodziny.
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IV Obszar strategiczny:
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień

Cele operacyjne

Realizacja zadań

Zapobieganie

1. Praca socjalna

i minimalizowanie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będąca inicjatorem i realizatorem zadań z zakresu rozwiązywania problemów

skutków problemów

alkoholowych pełniła ogromną rolę w udzielaniu pomocy rodzinom z problemem alkoholowym. Komisja odbyła 18 posiedzeń, na które

alkoholowych

wezwano łącznie 146 osób, z czego stawiło się 116 osób (większość kilkakrotnie celem ustalenia sposobu leczenia). Z osobami wobec których

i narkomanii

zachodziło podejrzenie dotyczące nadużywania alkoholu przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia leczenia. Skuteczność
podejmowany działań w zakresie ograniczenia zjawiska nadużywania alkoholu przedstawiają poniższe dane:


2 osoby zostały zobowiązane postanowieniem Sądu do podjęcia leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego;



wobec 2 osób skierowano wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;



61 osób regularnie uczestniczyło w spotkaniach z terapeutą uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym w Czaplinku;



26 osób zobowiązało się i regularnie uczestniczyło w spotkaniach Grupy Wsparcia w lokalu przy ul. Rynek 1;



16 osób wyraziło zgodę na podjęcie terapii w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego;



6 wniosków dotyczących objęcia leczeniem odwykowym osób uzależnionych zostało wycofanych na prośbę wnioskodawcy;



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



wobec 5 osób postępowanie zostało zakończone ze względu na utrzymaną abstynencję lub zgon osoby zgłoszonej.



w Gimnazjum uczniowie, którzy przyznali się do eksperymentowania z substancjami uzależniającymi byli kierowani wraz z rodzicami
na odpowiednią terapię. Byli umawiani z lekarzem psychiatrą lub terapeutą uzależnień. Rodzice i młodzież, którzy mieli jakikolwiek
kontakt z przemocą (sprawca lub ofiara) byli obejmowani specjalistyczną pomocą pedagoga lub psychologa w ramach spotkań
indywidualnych.

Pedagog szkoły zgłosiła 1 matkę i 1 ojca do GKPiRPA w Czaplinku z powodu nadużywania alkoholu. W ramach pracy

Zespołu

Interdyscyplinarnego na leczenie odwykowe zgłoszono także innych rodziców – sprawców przemocy domowej.
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2. Edukacja dotycząca problematyki uzależnień.
W 2016 roku podobnie jak w latach ubiegłych w szkołach na terenie Gminy odbywały się pogadanki profilaktyczne i prelekcje, prowadzone
przez wykwalifikowanych terapeutów. Uczniowie mieli także możliwość oglądania profilaktycznych spektakli teatralnych. Każda ze szkół
dysponowała określoną pulą pieniędzy (po 2000 zł) na działalność profilaktyczną i w ramach posiadanych środków w szkołach zorganizowano:


w Szkole Podstawowej:

Uczniowie klas I –III objęci byli programem profilaktycznym „Nie pal przy mnie, proszę”- łącznie 288 osób. Uczniowie klas IV – VI
uczestniczyli w programach: „Znajdź właściwe rozwiązanie” i „Trzymaj formę” – łącznie 330 osób. Dnia 19.05.2016 uczniowie kl. VID brali
udział w „Olimpiadzie Profilaktycznej” zorganizowanej przez MOW w Czaplinku. Dnia 12.05.2016 uczniowie klas VI uczestniczyli
w szkoleniu „Dopalacze spowalniacze” prowadzonym przez terapeutę uzależnień p. Dorotę Budzisz.
We wrześniu 2016r. w szkole powołano koordynatora ds. bezpieczeństwa. Pedagog wspólnie z koordynatorem zgłosili szkołę do programu
„Bezpieczna szkoła”. 13.05.2016 r. wykonana została prezentacja dotycząca realizacji programu i wysłana do Komendy Powiatowej Policji
w Drawsku Pom. Pedagog stworzyła Akademię Rodzica i Ucznia. Na bieżąco uzupełniała ją w ulotki, broszury o zróżnicowanej tematyce:
zdrowie, nauka, wychowanie, profilaktyka. Pedagog wykonała na korytarzu szkolnym gazetki tematyczne: Życzliwości, Szacunek, Prawa
człowieka, Misja i wizja szkoły, Bezpieczne ferie. Opracowała mini przewodnik ,,Jak bezpiecznie spędzać ferie”, który został przekazany
wszystkim uczniom szkoły. Na godz. wychowawczych realizowane były następujące tematy profilaktyczne:
Uczymy się rozwiązywać konflikty, Podejmuję odpowiedzialne decyzje dotyczące zdrowia, Mój świat jest wolny od nałogu, Właściwe
zachowanie w szkole i poza szkołą, Niebezpieczeństwa grożące dzieciom, Jestem bezpieczny w szkole i poza nią, Budowanie adekwatnej
samooceny, U kogo szukać pomocy w trudnych sytuacjach?, Krytykujemy przemoc w naszym otoczeniu, Jak radzić sobie z agresją ?,
Niebezpieczne sytuacje – jak zachowałbym się?, Sposoby na ciekawy i bezpieczny wypoczynek, Jestem zdrowy ponieważ…, Uzależnienia –
skutki i przyczyny wpadania w nałogi, Uczę się odmawiać w trudnych sytuacjach, Żyję w zgodzie z bliskimi, Więzi rodzinne, Planuje
bezpieczne wakacje, Kultura języka, stroju, zachowania Koleżeństwo, przyjaźń, miłość- relacje między chłopcami i dziewczynkami, Czuję
się bezpiecznie w szkole, Choroby XXI wieku: anoreksja, otyłość, bulimia, czy zdaje sobie sprawę z ich konsekwencji?
Buduję

swoją

wartość:

szacunek,

Radzę

sobie

z

trudnymi

sytuacjami

(agresja),

Jestem

życzliwy

Jak sobie radzić z nieprzyjemnymi emocjami, Stres „Kochaj bliźniego swego jak siebie samego”, Empatia, Jak sobie radzić w

dla

innych

sytuacjach

konfliktowych, Jestem sprawiedliwy wobec siebie i innych. Prawdomówność, Odpowiedzialność za swoje czyny i słowa, Tolerancja wobec
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osób niepełnosprawnych, Sport to zdrowie, Czy wiesz co jesz?, Uzależnienia i ich następstwa, Buduję pozytywne więzi rodzinne.
W szkole, zgodnie z Programem Wychowawczym i Profilaktyki, w czasie godzin wychowawczych i przewidzianych w Harmonogramie
Imprez Okolicznościowych realizowane były zagadnienia dotyczące problemu uzależnień i promowany był zdrowy styl życia.
Zgodnie z długoletnią tradycją każdego roku organizowano w szkole Tydzień Zdrowia. W poprzednim roku trwał on w dniach od 13 do
23.03.2016 r. i odbył się on pod hasłem „ Żyj zdrowo !”.
Celem akcji było promowanie zdrowego stylu życia, zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia na zdrowie, kształtowanie
prawidłowych nawyków żywieniowych, wyposażenie uczniów w podstawową wiedzę z zakresu zdrowia i zagrożeń dla życia związanych
z nałogami.
W roku 2016 Szkoła Podstawowa była pomysłodawcą przedsięwzięcia „Owocowy raj” realizowanego przez SP i PCKZiU w Czaplinku.
W ramach urozmaicenia sposobów docierania do dzieci z ważnymi treściami nawiązaliśmy współpracę z wicedyrektorem
Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim panem Andrzejem Połońskim, który pozytywnie
odpowiedział na naszą prośbę i zgodził się na realizację przedsięwzięcia „Owocowy raj” przez nasze placówki. W dniach od 20 września
do 16 listopada każda z czternastu klas I – III SP była goszczona przez PCKZiU.

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku przygotowywali zdrowe i smaczne przysmaki-posiłki owocowe

dla naszych

podopiecznych. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu przedsięwzięciu zwiększono świadomość naszych uczniów na temat zdrowego
odżywiania i skutecznie zachęcano ich do urozmaicania posiłków.
Dnia 24 października obchodziliśmy w naszej szkole „Dzień Walki z Otyłością”. Celem tego dnia tematycznego było uświadomienie uczniom
przyczyn nadwagi i otyłości, wyrabianie odpowiednich nawyków żywieniowych, preferowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu
życia wolnego od nałogów. Na spotkania z uczniami klas VI zaproszono terapeutkę od zaburzeń żywienia panią Dorotę Budzisz. Przez kilka
dni wcześniej nasi szóstoklasiści wypełniali Karty Żywieniowe, które były punktem wyjścia do rozmów na temat nieprawidłowości
w odżywianiu się, dotyczących niestety coraz częściej naszych uczniów. Pedagog wspólnie z pielęgniarką wykonały na holu szkolnym gazetkę
tematyczną „Dbajmy o ciało i umysł”. Zawarte w niej informacje posłużyły uczniom do wypełniania krótkich kart pracy. Chętnym rozdawane
były ulotki zachęcające do dbania o swoje ciało i zdrowie. Bardziej odważni mieli okazję zbadać swoje BMI i w przypadku niepokojących
wyników dowiedzieć się jak zmienić nawyki żywieniowe, by nie mieć problemów zdrowotnych.
Najmłodsi uczniowie – dwie kl. II ( 42 osób) uczestniczyli w zajęciach z pedagogiem , w czasie których szukaliśmy sposobów na zachowanie
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zdrowia i dobrej kondycji.
Na zajęciach edukacyjnych wykorzystywane były pomoce i materiały zakupione dzięki wsparciu finansowemu GKPiRPA (filmy
profilaktyczne).
13.05.2016 r. roku uczniowie klas I -

III

obejrzeli przedstawienie

profilaktyczne pod tytułem „Z miłości do serduszka”,

a uczniowie kl. IV – VI spektakl „ O jeden krok za daleko” przygotowane przez aktorów Teatru „ Kurtyna” z Torunia. Spektakle sfinansowane
były przez GKPiRPA. Dnia 09.11.2016 r. odbyły się warsztaty dla uczniów klas IV-VI w ramach programu ,,Cybernauci kompleksowy projekt
kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”.
70 osobowa grupa uczniów uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez panią Kingę Dolatowską. Byli to reprezentanci pięciu klas
czwartych, piątych i szóstych wytypowani przez wychowawców, jako liderzy klas. Zadaniem liderów było przekazanie swoim klasom
zagadnień poruszanych

na warsztatach. W

ten sposób wszyscy uczniowie kl. IV- VI

zostali przeszkoleni w oparciu o następujące

zagadnienia: Co nam wolno w sieci, Komunikacja w sieci, Ja i mój wizerunek w sieci, Zagrożenia w sieci. Jak reagować?, Korzystanie
z urządzeń komputerowych - kodeks w punktach, Rzecz, z której najczęściej korzystam w intrenecie, Lubię internet, bo …., Bardziej od
siedzenia przed komputerem lubię…, Komputer w życiu codzienny, Kody QR-odczytywanie. Dnia 09.11.2016 nauczyciele (52 os.)
a 21.11.2016 r. rodzice (ok. 100 os.) uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez panią Kingę Dolatowską „Cybernauci” z zakresu
korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia.


w Szkole Podstawowej w Broczynie:

W szkole zorganizowano 3 spektakle profilaktyczne pierwszy na temat bezpieczeństwa, aby pomóc dzieciom uniknąć różnego rodzaju
zagrożeń, Drugi spektakl „Sportowe życie” ukazujący pozytywne aspekty prowadzenia zdrowego stylu życia. Organizacja 3 spektaklu pn. „
Czerwony Kapturek” miała na celu ostrzeżenie dzieci przed nawiązywaniem kontaktów z nieznajomymi. Zorganizowano zajęcia
profilaktyczne: Dopalacze, Przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania z internetu, Palenie papierosów nie jest bezpieczne dla zdrowia,
Wpływ ruchu i czynnego wypoczynku na zdrowie, Co to są uzależnienia, Przestrzeganie przed zażywaniem oraz ukazywanie tragedii
rodzinnych z racji zażywania przez dzieci narkotyków, alkoholu i nikotyny.


w Gimnazjum:

W szkole już po raz kolejny zakupiono artykuły biurowe na potrzeby organizacji Międzyszkolnego Profilaktycznego Turnieju Wiedzy o HIV
i AIDS. Szkoła była również inicjatorem organizacji warsztatów edukacyjnych dla uczniów: Narkotykom i dopalaczom mówię NIE – 39,
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uczniów, wprowadzenie uczniów tematykę zdrowia w kontekście uzależnienia od substancji psychoaktywnych – 32, podejmowanie decyzji –
19, Jak dbać o zdrowie ? – 42, Zachowania ryzykowne, czynniki chroniące – 19, Nowe zagrożenia dla zdrowia młodzieży – 19,
Bezpieczeństwo podczas wypoczynku zimowego – 330, Bezpieczeństwo podczas wakacji – 330, Negatywne skutki palenia tytoniu – 24,
Prawdy i mity o narkotykach – 23, Alternatywne metody spędzania wolnego czasu – 23, Żyję bez ryzyka HIV- 64, Uzależnienia od substancji
psychoaktywnych – 23, AIDS – wszystko, co powinieneś wiedzieć – 25, Warsztaty profilaktyczne – alkohol, narkotyki, papierosy – 47,
Używki – dziękuję NIE – 47, Uwierz w siebie – 22, Źródła zagrożeń dla zdrowia i życia – 22, Alkohol szkodzi zdrowiu – 22, Konsekwencje
uzależnień – 17, Po co nam normy moralne – 16, Jak ciekawie i bezpiecznie spędzić wakacje? – 330.
- funkcjonariusze Policji w Czaplinku spotykali się z młodzieżą i omawiali sposoby spędzania czasu wolnego z dala od alkoholu
i narkotyków. Ponadto w szkole realizowano założenia Szkolnego Programu Profilaktyki oraz Szkolnego Programu Wychowawczego,
w których zawarta jest problematyka dotycząca prowadzenia zdrowego stylu życia przez młodzież.
- Ponadto w ramach podjętej współpracy z terapeutą ds. uzależnień Panią Dorotą Budzisz w siedzibie szkoły zorganizowano cykl zajęć
edukacyjno -– informacyjnych oraz treningowych dla uczniów oraz wywiadówkę profilaktyczną dla rodziców wymiarze 20 godzin łącznie.
Tematyka zajęć dotyczyła mikroedukacji na temat uzależnień – alkohol, narkotyki, dopalacze, uzależnienia behawioralne (hazard, Internet,
komputer, telefon, zaburzenia jedzenia). Celem przeprowadzonych warsztatów było nabycie przez uczniów wiedzy nt. szkodliwości zażywania
substancji psychoaktywnych, umiejętności reagowania w przypadku z osobami zażywającymi. Warsztat pozwolił również na nabycie
umiejętności skutecznego odmawiania.7 marca 2016 r. w hali widowiskowo - sportowej odbył się koncert profilaktyczny Gabriela Fleszara, pt.
„Wolności oddać nie umiem …”. Muzyk podzielił się z młodzieżą swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na temat zagrożeń czyhających
we współczesnym świecie. Artysta przedstawił swoje obserwacje życia rockowego, aktorskiego i artystycznego. W sposób bardzo obrazowy
opisał historie osób uzależnionych, nie tylko od narkotyków, ale również od alkoholu i nikotyny. Na własnym przykładzie opowiedział w jaki
sposób wpadł w nałóg nikotynowy i jak ciężko było mu się z niego wyzwolić.
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w ramach działań profilaktycznych:
- organizowano spotkania dla rodziców, nauczycieli na temat zagrożeń – terapeuta ds. uzależnień, kuratorzy społeczni, pedagog szkolny;
- prowadzono poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców i uczniów – pedagog szkolny, psycholog z PPP w Drawsku
Pomorskim;
- organizowano rodzicom i uczniom spotkania indywidualne ze specjalistami – psychiatra, terapeuta do spraw uzależnień, psychoterapeuta;
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- zorganizowano cykliczne spotkania dla rodziców - SZKOŁA DLA RODZICÓW, ze specjalistą profilaktyki uzależnień, psychologiem,
policjantem, pedagogiem;
- Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zakupił plakaty i pakiety ulotek dla wszystkich szkół dotyczące przemocy w szkole oraz
uzależnień.
3. Uczestniczenie w kampaniach propagujących trzeźwy styl życia.
Gmina Czaplinek kontynuowała realizację ogólnopolskich kampanii: ,,Postaw na rodzinę” promującej pozytywny wizerunek rodziny, Celem
kampanii było promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców
i opiekunów zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz
stosowania przemocy.
Już po raz trzeci dzięki wsparciu GKPiRPA w Czaplinku, społeczności lokalnej oraz Burmistrza Czaplinka odbył się Happening profilaktyczny
#STOP#PRZEMOCY #UZALEŻNIENIOM organizowany przez MOW w

Czaplinku. Całość wydarzenia rozpoczęła się przemarszem

młodzieży, która swoją obecnością wyraziła sprzeciw wobec przemocy i uzależnieniom.
Następnie w hali widowiskowo sportowej odbyły się zawody Streetball (koszykówka uliczna) oraz koncerty młodych ludzi w stylu rap oraz
wspólne tworzenie graffiti. Celem projektu było zachęcenie młodzieży z terenu Gminy Czaplinek do poznawania alternatywnych form
spędzania czasu wolnego, a co za tym idzie wykorzystania potencjału młodych ludzi do przeciwdziałania patologiom, uzależnieniom oraz
przemocy. Zwieńczeniem wydarzenia był koncert profilaktyczny grupy Rymcerze.
W 2016 roku mieszkańcy Gminy Czaplinek już po raz kolejny uczestniczyli w Czaplineckim Festynie Radości, którego inicjatorem była
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajmująca się na szczeblu lokalnym rozwiązywaniem problemów
uzależnień, jak również udzielaniem nieodpłatnej pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. Celem festynu było propagowanie idei dobrej
zabawy w gronie rodziny, integracja społeczności lokalnej, propagowanie zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
poprzez wypełnienie i organizację wolnego czasu.
Oprócz atrakcji członkowie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku wręczali mieszkańcom
ulotki dotyczące problematyki uzależnień, jak również udzielali informacji o instytucjach udzielających nieodpłatnej pomocy osobom
uzależnionym, współuzależnionym oraz dotkniętym przemocą w rodzinie. Impreza objęta była Patronatem Honorowych Burmistrza Czaplinka.
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Wspomaganie

1. Organizowanie alternatywnych form spędzania czasu

działalności



profilaktycznej

W ramach prowadzonej działalności profilaktyczno - informacyjnej skierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży wspólnie ze

instytucji,

stowarzyszeniami, instytucjami i sołtysami dofinansowano różnego rodzaju oferty zajęć pozalekcyjnych i sportowo- rekreacyjnych mające na

organizacji

celu krzewienie kultury trzeźwości w środowiskach lokalnych przez organizowanie czynnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz ich

pozarządowych

rodzin.

i osób fizycznych

Wsparcia finansowego udzielono m.in. na realizację następujących zadań:


wolnego dla dzieci i młodzieży.

Gmina Czaplinek:

Organizacja ferii zimowych i wypoczynku letniego w Gminie Czaplinek.

Dofinansowanie przyznano dla: Sołectw Siemczyno, Sikory, Psie Głowy i CZOK.


Organizacja zajęć na terenie gminy i w świetlicach wiejskich.

Dofinansowanie przyznano dla: Sołectw Sikory, Łąka, Siemczyno, Psie Głowy, Kluczewo, Ostroróg, Rzepowo, Piaseczno oraz MOW,
CZOK, Oratorium Św. Jana Bosko oraz hali widowiskowo-sportowej.
W ramach ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie patologiom społecznym” w 2016 r. przekazano kwotę
20.000 zł. następującym organizacjom pozarządowym :


Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego.



Stowarzyszenie Klub Abstynenta Ametyst.



Uczniowski Klub Sportowy „ Czapla Czaplinek”



Ludowy Klub Sportowy LECH



Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej im. Aniołów Stróżów.



Stowarzyszenie „Żarek”.

Celem zadania było przeciwdziałanie patologiom społecznym, takim jak alkoholizm i narkomania. Stowarzyszenia współpracując
z samorządem i szkołami organizowały zajęcia sportowe.
Młodzież nauczyła się zdrowo i bezpiecznie spędzać czas wolny. Uczestnicy zadań posiedli wiedzę na temat społecznych zagrożeń i sposobów
zapobiegania im. Wszystkie zadania zostały wykonane zgodnie z przyjętymi założeniami.
W 2016 r. Gmina Czaplinek ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży
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szkolnej z terenu Gminy Czaplinek. W ramach konkursu trzy organizacje otrzymały dotacje na realizację zadań tj.: Uczniowski Klub Sportowy
Czapla Czaplinek, Klub Sportowy IRAS Czaplinek oraz Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile (Oratorium
w Czaplinku).
Uczniowski Klub Sportowy Czapla Czaplinek otrzymał dofinansowanie w wysokości 2.000 zł, na zadanie realizowane w okresie od 1 lipca do
31 sierpnia 2016 r. W ramach zadania zorganizowano obóz w Karpaczu połączony z aktywnością podczas zajęć rekreacyjnych.
Klub Sportowy IRAS Czaplinek otrzymał dofinansowanie w wysokości 4.500 zł na zadanie realizowane w okresie od 27 czerwca do 8 lipca
2016 r. W ramach zadania zorganizowano obóz sekcji siatkówki w Luboniu.
Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile (Oratorium w Czaplinku) otrzymało dofinansowanie w wysokości 6.500 zł, na
zadanie realizowane w okresie od 27 czerwca do 8 lipca 2016 r. W ramach zadania zorganizowano półkolonie letnie dla dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Czaplinek.
W ramach prowadzonej działalności profilaktyczno-informacyjnej skierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży, wspólnie ze
stowarzyszeniami, instytucjami i sołtysami dofinansowano różnego rodzaju oferty zajęć pozalekcyjnych i sportowo-rekreacyjnych, mające na
celu krzewienie kultury trzeźwości w środowiskach lokalnych przez organizowanie czynnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz ich
rodzin. Ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w okresie ferii zimowych dla świetlic wiejskich
dofinansowano wyjazdy na lodowisko dla sołectw: Sikory, Czarne Wielkie, Kluczewo, Rzepowo, Piaseczno, Siemczyno, Pławno, Ostroróg
oraz wyjazd do kina na seans „Wielka Szóstka” dla sołectw: Sikory, Czarne Wielkie, Siemczyno, Kluczewo, Piaseczno, Rzepowo, Czarne
Małe. W ramach tych środków dofinansowano jeszcze wyjazd feryjny dla dzieci z Machlin i Trzcińca. Wsparcia udzielono również dla
Siemczyna, Czok-u, Sióstr Salezjanek, Kluczewa i Psich Głów.
W ramach zajęć wakacyjnych w dwóch świetlicach wiejskich odbywały się zajęcia świetlicowe dla dzieci z sołectwa Rzepowo (przez jeden
miesiąc - 4 godz.) oraz w Siemczynie przez całe wakacje.
Zajęcia feryjne w formie organizacji półkolonii w czasie ferii w świetlicach wiejskich odbywały się w następujących sołectwach: Broczyno,
Czarne Małe, Czarne Wielkie, Kluczewo, Machliny, Trzciniec, Sikory, Siemczyno, Ostroróg, Pławno, Rzepowo. Wypoczynek zimowy
organizowany był również przez Caritas Parafii pw. Św. Trójcy dla 45 dzieci, ZHP Czaplinek dla 40 dzieci, Czaplinecki Ośrodek Kultury pn.:
„Ferie zimowe 2016 w 10 dni dookoła Europy”, Izbę Muzealną, Bibliotekę Publiczną w Czaplinku oraz Oratorium Św. Jana Bosco
w Czaplinku (półkolonie).
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Wspieranie działalności świetlicy środowiskowej
W 2016 r. 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 20 000 zł na realizację
zadnia 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 15 lutego
do 31 grudnia 2016 r. Zajęcia prowadzone były dla 30 osobowej grupy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czaplinek. Zadaniem świetlicy była
pomoc dzieciom w nauce, prowadzone były zajęcia edukacyjne, wypoczynkowo-integracyjne, rozwijające zainteresowania i talenty
uczestników, wspierające kulturę osobistą i kształtowanie właściwych postaw społecznych, rozwijające sprawność fizyczną,
socjoterapeutyczną oraz dożywiano dzieci i młodzież.
Również szkoły włączyły się w organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, i tak:


w Gimnazjum:

Zorganizowano zajęcia pozalekcyjne w formie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, kół zainteresowań, zajęć sportowych: zajęcia
socjoterapeutyczne – uczestniczyło - 6 uczniów, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – 7, koło matematyczne – praca z uczniem
zdolnym -5, koło języka niemieckiego – 3, koło języka angielskiego – 4, zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego -1, SKS –11, koło
przyjaciół książki – 2, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego – 9, koło plastyczne -2, zajęcia wyrównawcze z geografii -1, zajęcia
przyrodnicze -1, konsultacje z historii i wos - 4, zajęcia z uczniem zdolnym z biologii – 1, zajęcia wyrównawcze z biologii – 1,
administrowanie stroną internetową szkoły- 2, zajęcia rewalidacjyjne - 24, zajęcia korekcyjno-kompensacje z j. polskiego -16, koło chemiczne
– 2, zajęcia usprawniające technikę pisania – 2, zespół barkowy – 10, koło filmowe -2, koło j. rosyjskiego -1, szkole koło CARITAS - 7, koło
przyrodnicze-2, przygotowanie do bierzmowania – 15, grupa teatralno - recytatorska - 6.
Młodzież brała udział w wycieczkach szkolnych, rajdach pieszych i rowerowych, wyjazdach na basen, do kina i do teatru. Uczniowie
uczestniczyli w biwakach klasowych, nocach filmowych. Korzystali z prowadzonej w szkole kawiarenki internetowej.


w Szkole Podstawowej w Czaplinku:

- uczniowie uczestniczyli w urozmaiconej ofercie zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach art. 42a KN, wolontariatu i opłacanych przez
Urząd Miejski w Czaplinku. Były to zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania, zajęcia opieki świetlicowej, zajęcia dydaktycznowyrównawcze oraz inne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęcia opieki wychowawczej;
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- w roku szkolnym 2015/16 zostało realizowanych 4 476 godzin zajęć poza lekcyjnych; w tym zajęcia wyrównawcze 2 226 godzin/389
uczestników, zajęcia rozwijające zainteresowania 1 366 godzin/362 uczestników, zajęcia opieki świetlicowej 155 godzin/26 uczestników, inne
zajęcia opieki wychowawczej 326 godzin/68 uczestników;
- uczniowie brali udział w wycieczkach szkolnych, rajdach pieszych i rowerowych, wyjazdach na basen, do kina i do teatru. Uczniowie
uczestniczyli w biwakach klasowych, nocach filmowych;


w Szkole Podstawowej w Broczynie:

- w szkole zorganizowano: wycieczki ekologiczne – 36 uczniów, plastyczne – 22 uczniów, sportowe – 32 uczniów, matematyczne – 21
uczniów, języka angielskiego -14 uczniów, teatralne – 10 uczniów, plastyczno–muzyczne – 13, Caritas – 15 uczniów, czytelnicze – 10
uczniów, profilaktyczne - 22, ZDW – 59 uczniów, świetlica -22, festyn rodzinny, Tydzień życzliwości - 62 , Mikołajki na sportowo – 62,
Bezpieczne wakacje - 62, Dzień Babci i Dziadka – 36 uczniów.
- zorganizowano zajęcia finansowane z programów terapeutycznych: akcje profilaktyczne - Abstynencja i ratowanie, lepsze niż picie
i hejtowanie – 62, teatrzyk „Przygody Krzysia ratownika ”- 62, teatrzyk „Sport to zdrowie”- 62, teatrzyk „Bądź bezpieczny z zebrą na drodze”
– 62, warsztaty –„Agresja- jak nie zostać sprawcą, jak nie stać się ofiarą”- 30, warsztaty „ Nie daj się wciągnąć” -30;
- w ramach wspierania działalności świetlicy środowiskowej zorganizowano: akcja „Sprzątanie świata”, „Święto ziemniaka”, wycieczkę do
Ustki z dziećmi uczęszczającymi na świetlicę;
- organizowanie szkoleń dla realizatorów programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii
i przemocy.


Przedszkole Publiczne w Czaplinku:

- organizowano zajęcia dodatkowe w grupach 4,5 i 6 latków (średnio 2 x w tygodniu po 30 min.: zajęcia rozwijające umiejętności
matematyczne „Matematyka na medal”, „Matematyka na wesoło”, zajęcia ogólnorozwojowe „Fitness dla dzieci”, zajęcia rozwijające „Zabawy
z j. angielskim”, zajęcia plastyczne „Jestem małym artystą”, taneczne „”Sowdance”, teatralne „Cztery pory roku z teatrem u boku”,
recytatorskie „Bajaderka”, zajęcia korekcyjne - „Zabawy logopedyczne”, „Logorytmika”, uspołecznienie dzieci - „Z dzieckiem w świat
wartości”. Organizowano wycieczki. Łącznie w roku 2016 zorganizowano 10 wycieczek bliższych i 16 dalszych.


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku:

- zorganizowano zajęcia pozalekcyjne, zajęcia wyrównawcze z matematyki, konsultacje z matematyki, zajęcia fakultatywne z geografii i wos,
38

koło j.niemieckiego, zajęcia fakultatywne z j.angielskiego, zajęcia żeglarskie, anglojęzyczny teatr muzyczny, konsultacje z j. polskiego, koło
historyczne, koło odtwórstwa historycznego, koło biologiczne, zajęcia fakultatywne z biologii, zajęcia fakultatywne z chemii, zajęcia
wyrównawcze z przedmiotów zawodów stolarskich, koło żywienia człowieka, zajęcia fakultatywne z j.polskiego, zajęcia sportowo-rekreacyjne
koszykówka i siatkówka, konsultacje z fizyki, zajęcia teatralne,
- uczniowie przygotowali się do VII turnieju wiedzy psychologicznej,
- w szkole działała grupa ratownicza RESCUE TEAM ZSP,
- młodzież brała udział w organizacji koncertu charytatywnego i zbiórkach żywności,
Bogatą ofertę zajęć zaoferował Czaplinecki Ośrodek Kultury:
Czaplinecki Ośrodek Kultury organizował w roku szkolnym zajęcia cykliczne dla dzieci, młodzieży i osób starszych, a mianowicie:
- Teatr Seniorski „YES” - miał spotkania dwa razy w tygodniu w godzinach przedpołudniowych, do którego przynależało 10 osób, Teatr
Dziecięcy „BAJERA” do którego przynależało od 9 dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej i gimnazjum, zajęcia odbywały się dwa razy
w tygodniu w godzinach popołudniowych; Dziecięcy Klub Plastyka do którego przynależy 14 dzieci ze szkoły podstawowej, zajęcia odbywały
się raz w tygodniu, zajęcia wokalne odbywające się raz w tygodniu, na które uczęszcza 10 młodych muzyków i zajęcia Ogniska Muzycznego,
zajęcia Klubu Tańca i Stylu „KLIF” dla dzieci młodzieży, odbywały się dwa razy w tygodniu. Udział w zajęciach brało około 65 uczestników
od wieku przedszkolnego do gimnazjalnego, dyskusyjny klub filmowy, zajęcia relaksacyjne – 7 osób, folkowy zespół śpiewaczy –5 osób,
j. hiszpański dla dzieci 8 dzieci, j. hiszpański dla dorosłych – 10 osób, j. rosyjski – 3 osoby, akademia zdrowego seniora 20 osób, joga – 4
osoby, teatr szczudlarski – 5 osób, techniki szybkiego zapamiętywania – 15 osób, w tym 13 dzieci, zajęcia plastyczno-manualne – 18 dzieci,
zajęcia wokalne – dzieci, Zespół Muzyki Chrześcijańskiej – 10 osób, Zespół OdNova – 17 osób, 21 stycznia 2017 r. młoda wokalistka
z Gminy Czaplinek, uczęszczająca na zajęcia w Czaplineckim Ośrodku Kultury

uczestniczyła w II Powiatowym Przeglądzie Jasełek

i Widowisk Kolędniczych, Kolęd i Pastorałek 2017, została laureatką w kategorii Przedszkola;
- w październiku i listopadzie odbyły się dwa teatrzyki ekologiczne dla dzieci z lokalnych szkół i przedszkoli;
- CzOK w roku 2016 był organizatorem lub współorganizatorem około 70 ogólnodostępnych bezpłatnych imprez: kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych, koncertów, spektakli, konkursów plastycznych, konkursów recytatorskich w tym jeden ogólnopolski, przeglądów teatralnych,
pleneru rzeźbiarskiego oraz Ogólnopolskiego Festiwalu San Remo - Czaplinek.
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Również Biblioteka Publiczna w Czaplinku włączyła się do organizowania czasu wolnego w następujący sposób:
- z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego odbył się II Konkurs Pięknego Czytania pn. „Magia słów” dla klas I-III Szkoły
Podstawowej w Czaplinku. Ogółem do konkursu zakwalifikowało się 16 uczniów z poszczególnych klas. W imprezie uczestniczyło 50 osób;
- z okazji rocznicy wyzwolenia Czaplinka biblioteka przeprowadziła cykl zajęć dla przedszkolaków pn. „Czaplinek - moja mała Ojczyzna”.
Podczas spotkań dzieci miały okazję obejrzeć prezentacje multimedialną o Gminie Czaplinek od czasów najdawniejszych do dziś.
W spotkaniach uczestniczyło około 80 dzieci;
- biblioteka w Czaplinku obchodziła Światowy Dzień Książki. Z tej okazji w lokalu przy Izbie Muzealnej została otwarta półka
bookcrossingowa. Obchody uświetniły występy dzieci z klasy 2d i 2b oraz grupa przedszkolaków Smerfy. Na zakończenie uczniowie przeszli
ulicami miasta rozdając przechodniom ulotki informujące o akcji bookcrossingowej. W imprezie brało udział 70 dzieci;
- w bibliotece odbyło się spotkanie z Arkadym Pawłem Fiedlerem, wnukiem pisarza i podróżnika Arkadego Fiedlera. Pan Arkady opowiadał
o swojej trzyipółmiesięcznej podróży „Maluchem”, którą rozpoczął w Egipcie. W spotkaniu z podróżnikiem uczestniczyli uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Czaplinku – 52 osoby;
- występ aktorów Teatru „Fantazja” ze spektaklem dla dzieci pt. „Magiczna Księga”. „Magiczna Księga” to bajka, która zachęca dzieci do
czytania i szanowania książek. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Czaplinku oraz grupa przedszkolaków
„Smerfy”- 70 dzieci;
- w bibliotece odbył się finał VI edycji Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej dla klas III gimnazjalnych. Konkurs został zorganizowany we
współpracy z Gimnazjum w Czaplinku. W imprezie uczestniczyło 60 gimnazjalistów;
W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” biblioteka gościła 4 grupy sześciolatków z Przedszkola Publicznego w Czaplinku. Dzieci
z wielkim zainteresowaniem wysłuchały historii

o kangurku oraz słoniu Elmerze i jego przyjaciołach. - 90 dzieci;

– od czytania książki pt. „Magiczne drzewo” rozpoczęła się „Noc Bibliotek” w naszej placówce. Czytano „Lokomotywę” J. Tuwima oraz
„Czerwone krzesło” A. Maleszki. Flirtowano z dziełami Henryka Sienkiewicza, wybierano 10 najlepszych kryminałów oraz bawiono się
w kryminalne kalambury. W spotkaniu uczestniczyło 25 osób;
- w ramach obchodów 50. rocznicy śmierci Jana Brzechwy w zajęciach czytelniczych w bibliotece uczestniczyły dzieci z Przedszkola
Publicznego i Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Czaplinku. Na spotkaniu czytanie były wiersze poety: „Samochwała”,
„Kłamczucha”, „Leń”, „Na wyspach Bergamutach”, „Psie smutki”, „Kaczka dziwaczka”, „Lis”, „Dzik” i „Żaba”. - w spotkaniach
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uczestniczyło 70 przedszkolaków;
- w ramach akcji „Sieciaki.pl na wakacjach” prowadzone były zajęcia w bibliotece. Uczestnicy spotkania obejrzeli filmy edukacyjne pn.”Stop
cyberprzemocy” i uczestniczyli w grze dotyczącej bezpiecznego poruszania się po Internecie – 20 osób;
- obchodzony był „Dzień Głośnego Czytania.” Z tej okazji Bibliotekę odwiedziły przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Czaplinku oraz
Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Czaplinku. Dzieci z uwagą i zainteresowaniem wysłuchały czytanych im opowiadań
i baśni. - 72 dzieci;
– biblioteka zorganizowała spotkanie z Patrycją i Dawidem Jędraszkami, którzy niedawno wrócili z rocznej podróży dookoła świata. Podczas
swojej wyprawy zwiedzili wiele ciekawych krajów, miejsc i zakątków. Zaproszonej młodzieży opowiedzieli o Australii i Nowej Zelandii,
krajach po drugiej stronie świata – 58 osób;
- w bibliotece odbyły się „Podchody literackie”. W przygotowanej zabawie brali udział uczniowie klasy 3 ze Szkoły Podstawowej
w Broczynie. Głównym celem spotkania było zachęcenie dzieci do kontaktu z książką. W imprezie uczestniczyło 20 uczniów;
– Mikołajki z „Krainą z lodu”. W czytelni biblioteki

została wystawiona sztuka teatralna dla najmłodszych pt. „Kraina z lodu”

w wykonaniu Teatru Fantazja. Przedstawienie wywarło niezapomniane wrażenia na najmłodszych widzach. Zabawne i wesołe dialogi, piosenki
i wspólne zabawy ruchowe sprawiły najmłodszym odbiorcom dużo radości i uśmiechu. W spotkaniu uczestniczyły cztery grupy
przedszkolaków z czaplineckich przedszkoli (87 osób);
Zajęcia z edukacji informatycznej dla sześciolatków. Przedszkolaki korzystały z gier edukacyjnych, ćwiczących w posługiwaniu się myszką,
kolorowaniu, liczeniu itp. oraz jednej z najnowszych pomocy dydaktycznych jaką jest tablica multimedialna. Zajęcia prowadzone były w co
drugi piątek i uczestniczyły w nich dwie grupy przedszkolaków;
- „Spotkania z Trubadurką” - cykl zajęć twórczych dla najmłodszych dzieci, który biblioteka prowadziła od marca do czerwca. Na spotkaniach
prowadząca opowiadała ciekawe historie z różnych stron świata, śpiewała i grała na egzotycznych instrumentach. Spotkania odbywały się
2 razy w miesiącu i uczestniczyło w każdym ze spotkań średnio po 12 osób;
- ramach funkcjonowania referatu sportu i rekreacji na niżej wymienionych obiektach odbywały się następujące imprezy i turnieje
sportowe:
Hala Widowiskowo – Sportowa:
- w roku 2016 czaplineckie szkoły odbywały zajęcia od poniedziałku do piątku nieodpłatnie w godzinach 800 – 1430: Szkoła Podstawowa
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w Czaplinku, Szkoła Podstawowa w Broczynie, Gimnazjum, ZSP oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. W roku 2016 w hali sportowej
odbywały się zajęcia sportowe następujących klubów, organizacji i stowarzyszeń sportowych, które mogły korzystać nieodpłatnie z zajęć
w godzinach 1430 – 1730: UKS IRAS siatkówka dziewcząt, SALOS Czaplinek siatkówka dziewcząt, Lech Czaplinek tenis stołowy, KARATE
Złocieniec, UKS IRAS piłka nożna chłopców, KS Lech Czaplinek piłka nożna chłopców, Taekwondo – od poniedziałku do piątku od godziny
1730 do godziny 2130 z hali sportowej mogły korzystać kluby sportowe, instytucje, firmy, osoby prywatne odpłatnie. Należy wspomnieć, że hala
w-s w 2016 roku wyposażona była w salę siłowni, fitness, solarium, saunę i również z tych pomieszczeń wszyscy chętni mogli korzystać
odpłatnie. Podczas ferii zimowych oraz wakacji hala czynna była nieodpłatnie dla dzieci i młodzieży od godziny 1000 do 1300.
Orlik 2012:
w czasie roku szkolnego od poniedziałku do piątku w godzinach 800 do 1430 z boiska korzystały dzieci i młodzież z czaplineckich szkół.
Od godziny 1400 do 2000 z boisk korzystały kluby sportowe – przede wszystkim dzieci, młodzież oraz dorośli grający w piłkę nożną.
Szacunkowa liczba korzystających w całym roku z obu boisk to blisko – 220 osób tygodniowo.
Biały Orlik – Składane Lodowisko:
- Od poniedziałku do piątku w godzinach lekcyjnych 800 – 1430 korzystały nieodpłatnie z lodowiska dzieci i młodzież z czaplineckich szkół.
Od godziny 1430 do 2100 z lodowiska korzystały odpłatnie dzieci, młodzież i dorośli. W weekendy także wszyscy korzystali z lodowiska
odpłatnie. W czasie 2-tygodniowych ferii dzieci i młodzież korzystały z lodowiska nieodpłatnie. Dwa razy w tygodniu w godz. od 1900
z lodowiska korzystała amatorska grupa hokeistów. Szacunkowa liczba osób korzystających z lodowiska przez cały 2016 rok to ponad 40 osób
dziennie.
Ośrodek Sportów Wodnych:
- w 2016 r. Ośrodek czynny był od maja do września. W sezonie na Ośrodku odbywały się różnego rodzaju regaty żeglarskie m.in.: Puchar
Polski Jachtów Kabinowych, Regaty Żeglarskie o Puchar Burmistrza, Regaty Żeglarskie dla dzieci i młodzieży, Igrzyska Młodzieży Szkolnej
i Gimnazjalnej, Regaty Długodystansowe – Rajd Żeglarski, Regaty Żeglarskie – Memoriał S. Kiryszewskiego. Wszystkie imprezy Gmina
Czaplinek organizowała wspólnie z Bractwem Żeglarskim.
2. Wspieranie działalności środowisk abstynenckich.
Na terenie Gminy funkcjonowały: Grupy Wsparcia dla osób trzeźwiejących „AMETYST” i „HELP ME” oraz Grupa Wsparcia „AL-ANON”
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dla osób współuzależnionych. Spotkania grupy wsparcia dla osób trzeźwiejących odbywały się w każdy wtorek i czwartek od godziny 1700.
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 2016 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.
Dofinansowywano organizowane z inicjatywy grup abstynenckich imprezy typu:


rekolekcje trzeźwościowe w Górce Klasztornej,



biwak trzeźwościowy,



ogniska, spotkania trzeźwościowe, uroczyste mityngi,



wyjazdy na terapie podtrzymujące w Stanominie,



spotkania opłatkowe,



mityngi otwarte i zamknięte organizowane przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ametyst” oraz Grupę Zadaniową „Help me”.

Obecnie w spotkaniach Grupy Wsparcia uczestniczy około 21 osób, natomiast w spotkaniach Grupy Al-Anon uczestniczy około 14 osób.
3. Finansowanie programów terapeutycznych.
W grudniu 2016 roku w siedzibie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku dla osób
dotkniętych chorobą alkoholową oraz członków ich rodzin zorganizowane zostały warsztaty nt. Funkcjonowania rodziny z problemem
alkoholowym. W ramach przeprowadzonych zajęć zrealizowane zostały cztery bloki tematyczne: trening uczuć, trening komunikacji, trening
asertywnych zachowań, koordynowanie wsparcia i zagrożeń dla trzeźwienia.
W związku z realizacją zadania dotyczącego zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu realizowanego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku dofinansowano
udział osób trzeźwiejących w terapii podtrzymującej organizowanej w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu
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i Współuzależnienia w Stanominie oraz w NZOZ Stacjonarnym Oddziale Terapii Uzależnień PATRONKA. Z takiej pomocy skorzystało
w 2016 roku 12 osób.
4. Wspieranie działalności świetlicy środowiskowej.
W ramach przyznanych środków finansowych na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia świetlicy środowiskowej w 2016
roku dotację otrzymało również Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile na realizację zadania publicznego w zakresie
prowadzenia świetlicy środowiskowej w kwocie 20.000 zł.
Celem zadania było wsparcie rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia,
kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez objęcie dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych, opieką zajęciami edukacyjnymi
i profilaktycznymi wraz z dożywieniem.
Dzieci i młodzież mogła uczestniczyć w wielu wydarzeniach kulturalno – edukacyjno - sportowych w celu integracji między sobą, z kadrą
Oratorium oraz środowiskiem lokalnym. Zadaniem świetlicy było: pomoc w nauce, organizowanie dzieciom czasu wolnego, rozwijanie
zainteresowań, rozwijanie kultury osobistej dzieci, poprawa sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, współpraca
z rodzinami dzieci i instytucjami je wspierającymi, takimi jak: szkoła, placówki medyczne, kuratorzy sądowi, organizacje pozarządowe.
Podstawowymi formami pracy świetlicy było: odrabianie lekcji, wyrównanie zaległości w nauce, reedukacja, nauka języków itp., organizacja
czasu wolnego (gry i zabawy, uczestnictwo w imprezach kulturalnych), wspieranie rozwoju zainteresowań i zdolności (plastycznych,
teatralnych, itp.), zwiększenie kultury osobistej (np. nauka zasad zachowania przy stole, nauka higieny), rozwijanie sprawności fizycznej (gry
zespołowe, zabawy zręcznościowe, tenis stołowy itp.), działanie na rzecz świetlicy (np. dbanie o wystrój placówki), działanie na rzecz
środowiska lokalnego (np. współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz organizacjami działającymi na rzecz innych
społeczności), współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi), szkołami, pracownikiem socjalnym oraz innymi osobami i instytucjami.
Dodatkowymi formami pracy świetlicy było: dożywianie, wycieczki i wyjazdy wakacyjne o charakterze turystyczno-rekreacyjnym.
5. Organizowanie szkoleń dla realizatorów programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania
narkomanii i przemocy.
Członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie odbyli szkolenie w Juracie, pracownicy
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socjalni MGOPS odbyli szkole w Czaplinku dotyczące pracy w grupach roboczych.
Członkowie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych odbyli szkolenie w Juracie.

Pomoc

1.Wsparcie specjalistyczne: psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne i prawne.

psychospołeczna

W 2016 r. kontynuowana była działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. Terapię

i prawna dla rodzin z

prowadziła Pani Dorota Budzisz - specjalista do spraw uzależnień. Terapia dla osób uzależnionych i współuzależnionych członków rodzin

problemem uzależnień

prowadzona była 2 razy w miesiącu po 4 godziny, w siedzibie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i przemocy domowej

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. Z porad w punkcie skorzystało 68 osób, większość kilkakrotnie, udzielono 48 porad telefonicznych
oraz 12 osób zmotywowanych zostało do podjęcia leczenia w zakresie uzależnienia od alkoholu.
W 2016 roku w każdy wtorek i czwartek w godz. od 1600 do 1800 w lokalu przy ul. Rynek 1 dyżury pełnił Przewodniczący Gminnej Komisji
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku. W ramach pełnionego dyżuru udzielono łącznie 160 porad w tym
100 telefonicznie.
Również w 2016 roku w okresie od stycznia do grudnia działał Punkt Informacyjno - Konsultacyjny ds. narkomanii, który prowadziła
p. Małgorzata Janda. Czynny był w każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca w lokalu przy ul. Rynek 1. W 2016 roku ogółem z pomocy
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 oraz placówkami służby zdrowia. W 2016 r. kontynuowana była działalność Punktu Infomacyjno – Konsultacyjnego ds.
przemocy w rodzinie prowadzonego przez terapeutkę Emilię Komorowską.

Punkt działał w każdą pierwszą i drugą środę miesiąca

w wymiarze 8 godz. miesięcznie. W 2016 roku z punktu skorzystało 18 osób, udzielono 60 porad, w tym udzielono 20 porad telefonicznych.

2. Zapewnienie schronienia ofiarom przemocy domowej.
Na terenie Gminy nie utworzono mieszkania dla ofiar przemocy, ale w sytuacji kryzysowej osoba lub rodzina może zostać umieszczona
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w budynku OSP Machliny oraz w razie potrzeby ofiary przemocy mogą zostać umieszczone w Ośrodku Wspierania Rodziny w Drawsku
Pomorskim. W 2016 r. jedna rodzina - matka z trójką dzieci została umieszczona ww. placówce.

3. Pomoc finansowa i rzeczowa.
W przypadku wystąpienia przemocy Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera finansowo ofiary przemocy (zasiłki, schronienie, posiłki).

Monitorowanie sieci

1. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

punktów sprzedaży

W ramach prac Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku w 2015 roku dokonano 20 kontroli

alkoholu

placówek handlowych i gastronomicznych z czego:


8 kontroli (2 na terenie gminy oraz 6 kontroli w mieście).

Podczas dwóch kontroli sprzedawca został pouczony o konieczności przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych wynikających
z zapisów ustawy. Kontrole były przeprowadzone przy współudziale służb Policji.
W ramach podjętej współpracy pomiędzy Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku
a Komisariatem Policji oraz Strażą Miejską członkowie komisji otrzymali informacje na temat nie przestrzegania zasad sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych wynikających z Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
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V Obszar strategiczny:
Bezpieczeństwo Publiczne
Realizacja zadań

Cele operacyjne

Zmniejszenie

1.Ograniczenie liczby przestępstw w kategoriach najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa:

poziomu

a) statystyka Komisariatu Policji:

przestępczości



w roku 2016 stwierdzono 201 przestępstw – dynamika 112,29 % (w roku 2015 - 179 przestępstw);

kryminalnej,



w roku 2016 odnotowano 31 kradzieży (w roku 2015 - 28 kradzieży) co stanowi dynamikę na poziomie 110,71%;

podniesienie poczucia



w kategorii kradzieży z włamaniem odnotowano niewielki spadek ilości przestępstw tj. z 38 w roku 2015 do 33 w roku 2016 i stanowi to

bezpieczeństwa

dynamikę na poziomie 86,84%;

obywateli oraz



w kategorii zniszczenia mienia nastąpił znaczny wzrost ilości przestępstw z 5 w roku 2015 do 15 w roku 2016 (300%);

profesjonalizmu



na terenie Gminy Czaplinek odnotowano

działań Policji,
Straży Miejskiej,

spadek ilości stwierdzonych przestępstw w

kategorii przestępczości narkotykowej

(z 11 przestępstw w roku 2015 do 5 w roku 2016);


Straży Pożarnej

w roku 2016 odnotowano jeden rozbój i nie odnotowano kradzieży rozbójniczej. W kategorii przestępstw p-ko zdrowiu odnotowano
utrzymanie ilości czynów 5 w roku 2016;



w roku 2016 nie odnotowano zabójstwa;



na drogach Gminy Czaplinek w 2016 roku wydarzyło się 12 wypadków drogowych, w których 2 osoby poniosły śmierć a 18 zostało
rannych. Dla porównania w 2015 roku wydarzyło się 7 wypadków drogowych, w których 3 osoby zginęły a rany odniosło 9 osób, w 2016 r.
odnotowano 87 kolizji drogowych (w 2016 r. 50 kolizji);



w roku 2016 odnotowano 962 wykroczenia (w 2015 r. - 1356). Najwięcej ujawnionych wykroczeń było w kategoriach drogowych,
przeciwko mieniu, przepisom o obyczajności publicznej i ustawie o wychowaniu w trzeźwości. W 2016 przeprowadzono 276 czynności
wyjaśniających w sprawach o wykroczenia i nałożono 686 mandatów karnych.



w roku 2016 przeprowadzono ogółem 916 interwencji, w tym domowe – 303, wylegitymowano 6878 osób (w 2015 roku – 8624 osób),
przeprowadzono 369 spotkań w szkołach i z lokalną społecznością (w roku 2015 – 382 spotkań) oraz skierowano 20 wniosków o leczenie
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odwykowe (w roku 2015 – 16 wniosków).
b) statystyka Straży Miejskiej:


W 2016 roku wylegitymowano 656 osób, nałożono 384 mandaty karne i porządkowe na sumę 33.690 zł. Pouczono 298 osób
i przeprowadzono 158 kontroli posesji, w Czaplinku i na terenie Gminy, w tym 38 kontroli posiadania aktualnych szczepień psów.

2. Ochrona społeczności lokalnej przed agresywnymi zachowaniami grup młodzieży w miejscach publicznych.
W tym celu zwiększono ilość patroli prewencyjnych Straży Miejskiej i Policji w miejscach gromadzenia się młodzieży.
3. Efektywne wykrywanie i zwalczanie przestępczości korupcyjnej i gospodarczej.
Ilość przestępstw gospodarczych z 2 spadła do 0 w 2016 r.
4. Ograniczenie przestępczości narkotykowej w rejonach szkół, dyskotek i innych miejsc gromadzenia się dzieci i młodzieży.


Dyrektor Gimnazjum w Czaplinku każdego roku zwraca się z prośbą do policjantów i strażników miejskich o częstsze patrolowanie okolic
szkoły zwłaszcza w czasie tzw. długiej przerwy o godzinie 1130 – 1145;



organizacja dyskoteki szkolnej za każdym razem zgłaszana jest Policji;



współpraca z Sądem Rodzinnym, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją, terapeutą uzależnień, Gminną Komisją Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w zakresie organizacji zajęć profilaktycznych).

5. Ograniczenie przestępczości i demoralizacji nieletnich.
Gimnazjum w Czaplinku współpracowało z Sądem Rodzinnym (6 wniosków o zajęcie stanowiska w sprawie uczniów uchylających się od
realizacji obowiązku szkolnego, opinie dotyczące 20 uczniów, którzy naruszyli regulamin szkoły, 3 wnioski o wgląd w sytuację
opiekuńczo – wychowawczą w rodzinie uczennicy, 2 wnioski o zajęcie stanowiska w sprawie uczniów, którzy naruszyli nietykalność cielesną
innego ucznia), kuratorami, MGOPS, PPP, Policją, OWDiR, SANEPID.

Skierowano uczniów na badania lub konsultacje w Poradni

Psychologiczno – Pedagogicznej. Zorganizowano spotkania uczniów z kuratorami zawodowymi i społecznymi na temat konsekwencji
wynikających z uchylania się od realizacji obowiązku szkolnego, prawnych skutków stosowania przemocy słownej i fizycznej wobec innych
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(6 uczniów). Zorganizowano konsultacje z funkcjonariuszką Policji w Drawsku Pomorskim, która opowiedziała o konsekwencjach
wypowiadania gróźb pod adresem nauczycieli czy rówieśników, skutków stosowania agresji i przemocy oraz konsekwencji wynikających
z używania materiałów pirotechnicznych.
6. Poprawa jakości współdziałania z samorządami lokalnymi, sądami, prokuraturą i innymi podmiotami właściwymi w sprawach
bezpieczeństwa.
Stała współpraca z lokalnymi podmiotami pracującymi na rzecz bezpieczeństwa i rodziny poprzez spotkania i bieżącą wymianę informacji.
Z budżetu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku opłacana była działalność Punktu
Infomacyjno – Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Z porad specjalisty można skorzystać bezpłatnie w każdą środę
miesiąca w godz. 1600 – 1800 w lokalu przy ul. Rynek 1.
7. Podjęcie działań zmierzających do rozbudowy sieci monitoringu.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i spokoju na terenie Gminy istnieje sieć monitoringu. Zbudowana jest z 10 kamer monitorujących
najbardziej niebezpieczne punkty Czaplinka. Monitoring obsługuje Straż Miejska.
W 2016 roku kamery wizyjne monitoringu miejskiego ujawniły 28 zdarzeń wobec których zostały podjęte skutecznie interwencje. Interwencje
dotyczyły głównie; przypadków niszczenia mienia, zdarzeń w ruchu drogowym, jak również przypadków spożywania alkoholu w miejscu
publicznym i inne. Wykonano 86 zdjęć i ukarano sprawców głównie za niewłaściwe parkowanie samochodu. Najwięcej zdarzeń ujawniono na
Rondzie 3 Marca, oraz w obrębie Dworca PKS.

Podniesienie

1. Poprawa jakości dróg.

bezpieczeństwa na

W roku 2016 na terenie gminy Czaplinek w celu poprawy jakości dróg podjęto się:

drogach i akwenach

 Realizacji zadań w ciągu drogi krajowej nr 20 na terenie gminy Czaplinek:

wodnych



regulacja studni rewizyjnych w miejscowości Czaplinek: ul. Złocieniecka 3 szt., oraz ul. Dąbrowskiego 3 szt.;



przebudowa chodnika w miejscowości Siemczyno na odcinku 66 mb;



weryfikacja istniejącego oznakowania pionowego i poziomego drogi oraz typowanie miejsc do właściwego oznakowania;
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odnowienie oznakowania poziomego na całym odcinku drogi krajowej nr 20 przebiegającej przez Gminę Czaplinek;



wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego;



zimowe utrzymanie dróg;



szereg prac związanych z utrzymaniem drogi tj. remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, koszenie poboczy, wymiana zniszczonych słupków
prowadzących oraz znaków pionowych, profilowanie i umacnianie destruktem asfaltowym.

 Realizacji zadań w ciągu dróg wojewódzkich nr 163, 171 i 177 na terenie gminy Czaplinek:


przebudowa ul. Polnej i Szczecineckiej na odcinku 0,364 km/ 2501 m2, zjazdy 181 m2, chodniki 1788 m2 ;



przebudowa drogi 177 Czaplinek – Pławno odcinek 1,0 km/6468 m2;



remonty cząstkowe wykonane w zakresie bezpiecznego użytkowania drogi emulsją i grysami 1310 m2 oraz nakładki z betonu asfaltowego na
drodze 163 w ilości 696,44 m2;



wykonanie nowej nawierzchni jezdni na skrzyżowaniu ulic Pławieńska i Rzeźnicka;



wymiana i korekta oznakowania pionowego 16 szt.;



oznakowanie poziome dróg miejscowości Czaplinek + odcinki szlakowe (linie segregacyjne i krawędziowe) – 7 310 m2;



ścinka i uzupełnienie poboczy dr. 171 , 163 – 1022 m2;



wycinka krzewów dr.163 – 26 000 m2;



remonty cząstkowe dr. 163, 171,177 - 93 m2 .;



koszenie traw 102 km/190 000m2;

Ponadto roboty z bieżącego utrzymania dróg wykonywane były w zakresach niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na drogach
w poniższych asortymentach:


malowanie przejść dla pieszych na terenie gminy;



wycinka drzew;



frezowanie pni po wycince drzew;



prostowanie barier m. Sikory – 24 mb ;



inne roboty bieżącego utrzymania dróg jak: wymiana znaków, pachołków, utrzymanie poboczy, nasadzenia drzew, czyszczenie studzienek
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kanalizacyjnych;


bieżące utrzymanie obiektów mostowych;



zimowe utrzymanie dróg.

 Realizacji zadań w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Czaplinek:


przebudowa drogi w ul. Rzeźnickiej i Leśników 0,555;



przebudowa z poszerzeniem nawierzchni bitumicznej drogi nr 1095 na odcinku od miejscowości Czarne Wielkie do drogi wojewódzkiej nr
171 na długości 2, 592 km;



remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni – 2870 m²;



przebudowa chodnika – ul. Moniuszki o pow. 175 m²;



odnowa oznakowania poziomego na terenie miasta;



wymiana znaków drogowych ;



wycinka drzew 7 szt. i pielęgnacja 107 szt. na terenie miasta;



wykaszanie poboczy w ilości łącznej 157 km;



odnowa oznakowania poziomego na terenie miasta;



wymiana znaków drogowych;



wycinka krzewów;



zimowe utrzymanie dróg.

 Realizacji zadań w ciągu dróg gminnych na terenie miasta i gminy Czaplinek:


budowa drogi w ul. Mazurskiej o dł. 87mb/ 630m2;



remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni – 548m²;



odnowa oznakowania poziomego na terenie miasta;



uzupełnienie oznakowania pionowego;



wycinka drzew 8 szt. i pielęgnacja 121 szt. na terenie miasta i gminy;



wykaszanie poboczy;
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wycinka krzewów;



zimowe utrzymanie dróg.

2. Budowa ścieżek rowerowych.
Gmina Czaplinek zadeklarowała udział we wspólnych działaniach na rzecz utworzenia „Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego”
realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Przez teren Gminy Czaplinek będzie przebiegała
długodystansowa trasa rowerowa pn.: „Trasa Pojezierna”. W ramach zaplanowanego działania zostaną wykonane działania udrażniające ruch
rowerowy, np. uspokojenie ruchu na jezdni, budowę drogi dla rowerów, budowę pobocza utwardzonego kruszywem. Na terenie Gminy
Czaplinek zidentyfikowano, że niezbędne inwestycje to:
- budowa ok. 500 m pobocza z kruszywa bądź bitumicznej drogi rowerowej wzdłuż drogi brukowej, wzdłuż stacji Żelisławie Pomorskie;
- budowa ok. 150 m ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej 20 pomiędzy skrzyżowaniem z drogą do Cichorzecza a ul. Jeziorną
w Czaplinku;
- budowa ok. 90 m pobocza z kruszywa bądź bitumicznej drogi rowerowej wzdłuż drogi brukowej, wzdłuż ul Wiejskiej na wyjeździe
z Czaplinka;
- utwardzenie kruszywem ok. 800 m drogi o nawierzchni naturalnej wzdłuż jeziora Dołgie Wielkie.
Głównym realizatorem inwestycji i oznakowania będzie Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Zadaniem gminy
będzie pomoc w pozyskaniu gruntów na cele inwestycyjne oraz wkład w wysokości 7,5%. Gmina będzie odpowiadała za utrzymanie odcinków
inwestycyjnych. Długość przebiegu przez Gminę Czaplinek to ok. 18,5 km, biorąc pod uwagę średni koszt oznakowania, może on wynieść
37 tys. zł za cały przebieg. Natomiast odcinki inwestycyjne oszacowano na kwotę od ok. 234 tys. zł do 765 tys. zł w zależności od
zastosowanych rozwiązań technicznych. Projekty budowlane będą zlecane w bieżącym lub przyszłym roku w zależności od stopnia
przygotowania (uzyskania prawa do dysponowania gruntem).
3. Monitorowanie bezpieczeństwa na drogach poprzez pracę fotoradaru.
W związku ze zmianą przepisów o ruchu drogowym straż miejska zaprzestała monitoringu.
Monitoring w szkołach
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Od 2008 roku w Szkole Podstawowej w Czaplinku oraz w Gimnazjum został założony monitoring. W Gimnazjum funkcjonuje 5 kamer
zewnętrznych i 11 wewnętrznych, w Szkole Podstawowej w Czaplinku 4 zewnętrzne, 12 kamer wewnętrznych. Oprócz tego w 2014 roku
w Szkole Podstawowej w Czaplinku założono dozór elektroniczny obiektu (założono czujki wewnętrzne i zewnętrzne) sprawowany przez firmę
„Szabel” z Drawska Pomorskiego. W 2014 r. w Przedszkolu Publicznym został założony monitoring - funkcjonują 4 kamery wewnętrzne.
Oprócz tego funkcjonuje dozór elektroniczny obiektu (założone są czujki wewnętrzne ) sprawowany przez firmę „Żbik” z Czaplinka. W 2014 r.
wybudowano nowy wiatrołap, w którym zamontowano dla bezpieczeństwa dzieci domofon. W 2015 r. wymieniono na nowe metalowe 2 pary
drzwi: do kotłowni i boczne wejściowe do przedszkola.
4. Wprowadzenie systemu ostrzegania i alarmowania pogodowego dla żeglarzy.
Na jeziorze Drawsko i innych akwenach na terenie Gminy nie jest zapewniony należyty poziom ratownictwa wodnego. Nie ma na naszych
akwenach systemu wczesnego ostrzegania przed gwałtownymi zjawiskami meteorologicznymi ani odpowiedniego systemu alarmowania.
Od 2012 r. funkcjonuje lampa nawigacyjna. Jest ona zamontowana na hangarze w Ośrodku Sportów Wodnych.
5. Zwiększenie ilości służb patrolowych na akwenach wodnych:
Gmina Czaplinek podpisała umowę ze Środkowopomorskim Regionalnym Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym na: koordynację
działań zapewniających bezpieczeństwo na kąpieliskach zlokalizowanych na terenie Gminy Czaplinek oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób
kąpiących się i uprawniających sporty wodne na jeziorze Drawsko w granicach Gminy Czaplinek zgodnie z programem dyżurów, oznakowanie
miejsc niebezpiecznych znajdujących się na Jeziorze Drawsko w następujących miejscach:


mielizna naprzeciw Ośrodka Sportów Wodnych – 1 boja;



kamienista mielizna przed plażą miejską (naprzeciwko amfiteatru) – 2 boje;



mielizna i kamienie przy Drawturze – 3 boje;



piaszczysta mielizna naprzeciwko Drawturu (przed zat. Chmielewską) – 2 boje;



głaz u wejścia do zatoki Ptasiej (Nowodrawskiej) – 2 boje;



kamienista mielizna u zachodniego krańca wyspy Żurawiej – 1 boja;



piaszczysta mielizna przy kąpielisku przy dawnym O.W. Akwarius – 2 boje;
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kamienista mielizna u wejścia do zatoki Cichej – 1 boja;



kamienista mielizna w zatoce Kluczewskiej – 1 boja;



głazy u północno-wschodniego krańca Bielawy – 1 boja;



kamienista mielizna przy kępie trzcin na wschód od Bielawy – 1 boja;



głazy i mielizna u zachodniego krańca Bielawy – 1 boja;



mielizna pomiędzy wyspą Samotną (Kormoranów), a Bielawą – 1 boja;



mielizna i kamienie przy półwyspie Wyżawa (u wejścia do zat. Rękawickiej) – 1 boja;



mielizna u wejścia do zatoki Siemczyńskiej – 1 boja;



kamienie w zatoce Siemczyńskiej – 2 boje.

Miejsca te wyznacza się poprzez ustawienie pomarańczowych boi z chorągiewkami, które co roku ustawione zostały do 30 kwietnia, a zdjęte po
31 października 2016 r. kontrole kąpielisk, obsługę regat, spływów i innych wodniackich imprez, prowadzenie bazy ŚRWOPR. Umowa była
realizowana w okresie 17 lutego – 31 października 2016 r.
Gmina Czaplinek podpisała umowę z WOPR Powiatu Drawskiego na:
1. Obsługę ratowniczą kąpieliska nad jeziorem Drawsko oraz miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Czaplino w zakresie
bezpieczeństwa osób kąpiących się i uprawiających sporty wodne, utrzymanie czystości, ładu i porządku na ww. kąpielisku i miejscu
wykorzystywanym do kąpieli.
2. Prowadzenie działań w zakresie edukacji i profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych (mającej na celu uświadamianie
zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych), w szkołach na terenie gminy Czaplinek. Jedno ze szkoleń profilaktycznych
odbyło się 2 czerwca br. w Gimnazjum w Czaplinku, drugie szkolenie odbyło się dla dzieci ze szkół podstawowych z Czaplinka i Broczyna
w dniu 21 czerwca 2016 r.
6. Wdrożenie systemu programu nauki pływania dzieci i młodzieży.
Na kąpielisku miejskim na jeziorze Drawsko w okresie wakacji letnich ratownicy zatrudnieni na plaży miejskiej nie zorganizowali nauki
pływania dla dzieci i młodzieży.
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7. Podniesienie wiedzy i kwalifikacji młodzieży w udzielaniu pierwszej pomocy.
W ramach umowy z WOPR-em Województwa Zachodniopomorskiego prowadzono m.in. działalność edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa na
wodzie i nad wodą oraz działania z zakresu podniesienia wiedzy i kwalifikacji dzieci i młodzieży w udzielaniu pierwszej pomocy. Odbyły się
szkolenia dla dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych i gimnazjalnej na terenie gminy Czaplinek. Zadanie realizowane od dnia 25
maja do 23 czerwca 2016 r. Ponadto Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” w ramach realizacji zadania publicznego pn.: „Młodzieżowa Akademia
Pierwszej Pomocy” prowadziła profesjonalne szkolenie z pierwszej pomocy i zasad dydaktyki ratownictwa przedmedycznego. Za realizację tych
działań odpowiedzialni byli uczniowie ZSP oraz członkowie Stowarzyszenia „Aktywna Szkoła” we współpracy z grupą nieformalną RESCUE
TEAM. Zadanie realizowane było w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, w przedszkolach Broczynie i Czaplinku, szkołach podstawowych
w Broczynie i Czaplinku oraz Czaplineckim Ośrodku Kultury. Prowadzono również otwarte szkolenia dla dorosłych.
W Szkole Podstawowej w Czaplinku 23 listopada 2016 roku zakończono dwumiesięczny cykl warsztatów z zakresu pierwszej pomocy (30
godzin), w których wzięli udział wszyscy uczniowie klas 1-6. W ramach zajęć uczestnicy rozpoznawali stany zagrożenia życia i uczyli się
podstawowych czynności ratowniczych, wykonywali ćwiczenia z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej, tamowania krwotoków,
postępowania z osobą zadławioną, zawałem serca, udarem mózgu, chorującym na padaczkę, czy też nieprzytomnym. Prowadzący
przeprowadzili także edukację w zakresie prawidłowego używania numerów alarmowych i poprawnego przekazywania informacji służbom
ratunkowym. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach realizacji zadania publicznego Gminy Czaplinek na 2016 rok – projekt pt.
,,Młodzieżowa Akademia Pierwszej Pomocy”. Przeprowadzili je uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku pod kierunkiem
zawodowego ratownika medycznego pana Jarosława Tarnowskiego. Uczestnictwo w profesjonalnych warsztatach ratowniczych znacząco
wpłynęło na wzrost świadomości oraz umiejętności naszych uczniów w zakresie podejmowania czynności ratujących życie.
W Gimnazjum w Czaplinku uczniowie klas I brali udział w nauce resuscytacji krążeniowo – oddechowej prowadzonej przez pielęgniarkę
szkolną. W ramach zajęć z przedmiotu „Edukacja Dla Bezpieczeństwa” prowadzone były zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla
uczniów klas II. W maju uczniowie klas I wzięli udział w projekcie WOPR pt. „Błękitny Patrol” i uczyli się jak zachować bezpieczeństwo na
akwenach wodnych.
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Rozwój ochrony

1. Skuteczne przeciwdziałanie i zapobieganie zagrożeniom pożarowym.

przeciwpożarowej

Skuteczne przeciwdziałanie i zapobieganie zagrożeniom pożarowym realizowano poprzez dobrowolne uczestnictwo młodzieży szkół

na terenie gminy

podstawowej, gimnazjum i ponad gimnazjalnych w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Pożarnictwie przeprowadzonym w marcu 2016 roku.
Celem konkursu jest krzewienie wśród młodzieży wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej i działalności mającej na celu kształtowanie
świadomości o środowisku naturalnym, jego ochronie a także zainteresowanie podstawami ratownictwa przedlekarskiego.
Wśród członków czynnych Ochotniczych Straży Pożarnych przeprowadzono szkolenia specjalistyczne z zakresu:
- ratownictwa technicznego dla 6 osób,
- kurs ratownictwa przedlekarskiego dla 14 osób w systemie piątek-sobota-niedziela,
- szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego dla sekcji OSP,
- w miesiącu kwietniu 2016 roku na terenie zakładu produkcyjnego RIMASTER w Czaplinku odbyły się ćwiczenia doskonalące z zakresu
sposobu działania w razie pożaru na dużych obiektach produkcyjnych w sposób zintegrowany ze służbami cywilnymi, Strażą Miejska Policji
oraz formacjami OC. W ćwiczeniach uczestniczyło 76 strażaków oraz 18 uczestników innych.
Czynności kontrolno – rozpoznawcze prowadzono w powiązaniu z Policją, Strażą Miejską w Czaplinku, Strażą Leśną Nadleśnictwa Czaplinek,
Świerczyna oraz Wydziałem Prewencji PSP w Drawsku Pomorskim.
Działania polegały na zorganizowaniu i przeprowadzeniu w okresie wiosennym 2016 roku przeciwpożarowych narad
koordynacyjnych na których ustalano lub doskonalono regulaminy ochrony przeciwpożarowej na terenach leśnych, przyleśnych i rolnych.
W okresie bezmyślnego wypalania traw wykonywano siłami OSP, Straży Leśnej i Policji patrole mające na celu zabezpieczanie śladów
podpaleń oraz zapobiegnięcie następnym podpaleniom.
2. Modernizacja bazy lokalowej i sprzętowej dla potrzeb OSP Czaplinek:
W roku 2016 w celu poprawy warunków bazy budowlanej OSP wykonano remont budynku strażnicy OSP w Kluczewie.
Kontynuacja adaptacji budynku obecnie GCR przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku pozwala na obniżenie kosztów eksploatacji poszczególnych
obiektów oraz możliwość synchronizowania działania jednostek ratowniczych, w czasie niewielkich zdarzeń losowych, ale przede wszystkim
w czasie działań rozległych i długotrwałych, z koncentracja poszkodowanych w wyniku różnych zdarzeń losowych.
W celu poprawienia stanu technicznego, zapobiegania postępującej degradacji i poprawy estetyki obiektów ochrony p.pożarowej w 2016 roku
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wykonano remont pokrycia dachowego oraz częściowe docieplenia obiektu OSP w Trzcińcu.
Korzystając z środków finansowych pozyskanych z MSWiA, WFOŚiGW oraz KG PSP w Warszawie doposażono jednostki Ochotniczych
Straży Pożarnych w środki ochrony osobistej strażaka za kwotę 59 tys. złotych, zakupiono specjalistyczny sprzęt pożarniczy za kwotę 35 tys.
złotych.
Do celów rozpoznawczych oraz poszukiwawczych jednostkę OSP w Czaplinku doposażono w kamerę termowizyjną, obecnie jedyną znajdująca
się na terenie Gminy Czaplinek.
Działania w zakresie rozwoju KSRG na terenie gminy jednostkę OSP w Siemczynie doposażono w 4 kpl. środków ochrony dróg oddechowych,
sprzęt do przetłaczania wody czystej, wody zanieczyszczonej, sprzęt wysokościowy oraz środki ochrony osobistej strażaka.
Ochotnicza Straż Pożarną w Kluczewie wyposażona została w sprzęt ratownictwa wodno-lodowego oraz środki ochrony ratownika niezbędne do
prowadzenia akcji ratowniczych w tym zakresie.
Ochotniczą Straż Pożarną w Siemczynie doposażono w kolejną partię środków ochrony osobistej strażaka, oraz zestaw do ratownictwa
„woda – lód”.
Ochotniczą Straż Pożarną w Siemczynie wyposażono w nowoczesny sprzęt łącznościowy, rozbudowano zestaw ratownictwa „woda – lód”
o urządzenia do pracy w wodzie, służący do prowadzenia działań ratowniczych na akwenach wodnych.
Ochotniczą Straż Pożarną w Broczynie wyposażono w pompę pływająca do przetłaczania wody czystej na teren zdarzenia lub do innych
wskazanych zbiorników.
3. Prowadzenie skutecznego systemu polityki informacyjnej działania na rzecz utrzymania wysokiego poziomu zaufania społecznego.

 Organizowanie „Dni Otwartej Jednostki OSP w Czaplinku”.
 Stałym elementem komunikacji z lokalnym społeczeństwem jest udział OSP w udostępnianiu informacji pożarniczej na
łamach pism lokalnych.
 Od 2 stycznia 2017 roku zaczęła funkcjonować nowa gminna strona internetowa: www.czaplinek.pl. Dotychczasowa strona
„Wrota Czaplinka” wdrożona została w 2007 roku i niestety obecnie nie spełniała już wymogów prawnych i technicznych
stawianych urzędom i instytucjom publicznym. Gmina Czaplinek przygotowując nową witrynę starała się, aby była ona
przede wszystkim czytelna, przejrzysta i zawierała właściwie dobrane treści. Na nowej stronie nie ma „Księgi Gości”,
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w zamian za którą stworzono inny formularz pod nazwą „ZAPYTAJ BURMISTRZA”. Nowością jest także formularz
skierowany do lokalnych przedsiębiorców, umożliwiający samodzielne utworzenie wizytówki swojej firmy.
 Gmina Czaplinek wydaje lokalne czasopisma: Biuletyn Informacyjny, „Grajdoł”.
 Od 2011 r. w Gminie Czaplinek funkcjonuje system powiadamiania mieszkańców przez smsy, dzięki któremu mieszkańcy
na bieżąco są informowani o wszystkich ważnych wydarzeniach w Gminie (posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej, obradach
Sesji, spotkaniach tematycznych, imprezach kulturalnych, zbliżających się niebezpiecznych warunkach atmosferycznych
itp.).
 Burmistrz cyklicznie organizuje tematyczne spotkania: z organizacjami pozarządowymi, gestorami branży turystycznej,
przedsiębiorcami, sołtysami, wspólnotami itp. owocem tych spotkań było powołanie Rady Seniorów, Rady Sportu, Rady
Kultury, Rady Młodzieży.
 Burmistrz organizuje konsultacje społeczne dotyczące istotnych dla rozwoju gminy tematów: w roku 2014 przeprowadził
konsultacje
 z mieszkańcami Osiedla Wieszczów, a ich tematem było zagospodarowanie terenu Osiedla. Konsultacje prowadzone były
także w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Czaplinek na lata 2014-2020, Wieloletnich Strategicznych Programów
Operacyjnych na lata 2016-2020.
 Informacje dla mieszkańców Czaplinka znajdują się także na lokalnych portalach internetowych: www.dsi.pl oraz
www.idrawa.pl, i w lokalnej telewizji ”Gawex”.
 Burmistrz Czaplinka oprócz wyznaczonych dni i godzin przyjmowania mieszkańców( wtorki i czwartki) w miarę możliwości
przyjmuje także mieszkańców w innych dniach pracy Urzędu.
 9. Informacje dla mieszkańców Czaplinka znajdują się także w dodatku do „Głosu Koszalińskiego” oraz w wydawanej przez
Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Drawy” gazecie pn. „Echa znad Drawy”, na lokalnych portalach internetowych:
www.dsi.pl oraz www.idrawa.pl, a także w lokalnej telewizji ”Gawex”.
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Źródła danych do powyższego sprawozdania:
1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czaplinku;
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim;
3. Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim;
4. Zarząd Nieruchomościami Miejskimi w Czaplinku;
5. Urząd Miejski w Czaplinku;
a.
Sekretarz Gminy;
b. Referat Sportu i Rekreacji;
c.
Straż Miejska;
d. Referat Planowania Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji;
e.
Referat Inwestycji i Budownictwa;
f.
Inspektor ds. Oświaty;
g. Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska;
6. Komisariat Policji w Czaplinku;
7. Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim;
8. Gminna Biblioteka Publiczna w Czaplinku;
9. Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim – Wydział Rodzinny i Nieletnich;
10. Czaplinecki Ośrodek Kultury;
11. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
12. Szkoła Podstawowa w Czaplinku;
13. Szkoła Podstawowa w Broczynie;
14. Gimnazjum w Czaplinku;
15. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku;
16. Przedszkole Publiczne w Czaplinku;
17. Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek;
18. Caritas Parafialna Czaplinek.

Sporządzili: 1. Małgorzata Turczyk - Zastępca Kierownika
2. Katarzyna Mikuła–Młynarczyk - Specjalista pracy socjalnej
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