Załącznik
do uchwały Nr VII/55/11
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 31 maja 2011 roku

HARMONOGRAM
RZECZOWO-FINANSOWY
DO MIEJSKIEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII,
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
NA 2011 ROK

Złotów, maj 2011 r.

L.p.

Rodzaj zadania

Wartość
zadania

Sposób realizacji
/wykonania/

Termin
realizacji

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu
1.

Zadania związane ze wspieraniem
lecznictwa odwykowego: szkolenie
personelu, doposażenie placówek

3.

Finansowanie punktu konsultacyjnego dla
osób uzależnionych od alkoholu i
narkotyków oraz członków ich rodzin,
ofiar przemocy w rodzinie
1.Szkolenia członków Komisji (w tym
zwrot kosztów podróży )
2. Szkolenia dla różnych grup
zawodowych z zakresu przeciwdziałania
alkoholizmowi, narkomanii, przemocy w
rodzinie.
3.Organizacja szkoleń
Wynagrodzenia obsługi administracyjnobiurowej i członków MKRPA wraz z
pochodnymi
Utrzymanie bazy lokalowej siedziby
MKRPA

4.

5.
6.

5.000,-Zakup materiałów i usługi w
I-XI
trybie art.11 ust.4 ustawy o
pożytku publicznym i
wolontariacie - w zależności od
potrzeb – doposażenie
placówki, szkolenia
25.000,-Konkurs ofert
Cały rok

10.000,-Finansowanie programów
szkoleniowych,
organizowanych w formach
stałych i wyjazdowych.

W
zależności
od potrzeb

85.500,-wynagrodzenie

Cały rok

36.021,-Pokrycie kosztów
eksploatacyjnych oraz zakup
niezbędnych materiałów i
wyposażenia, w tym zakup
prasy, materiałów biurowych,
remonty

Cały rok

II. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a szczególnie ochrony przed przemocą w rodzinie.
1.

Kierowanie osób na badanie w zakresie
uzależnienia od alkoholu

3.000,- Pokrycie kosztów opinii
psychologiczno psychiatryczno sądowej,
koszty sądowe

I-XII

2.

Finansowanie bieżącej działalności
świetlic: terapeutycznej i opiekuńczowychowawczych w tym dożywianie
dzieci

83.000,- Konkurs ofert

I-XII

3.

Organizacja Świąt Wielkanocnych i
Bożego Narodzenia dla wychowanków
świetlic oraz dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych

7.000,- Konkurs ofert

III-IV,
XII.

4.

Organizacja wypoczynku dla dzieci z
rodzin dotkniętych chorobą alkoholową
i problemem uzależnień

60.000,- Konkurs ofert

I/II,
VI,VII,
VIII

5.

Organizacja pozalekcyjnych zajęć
sportowych

32.000,- Konkurs ofert

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności
dla dzieci i młodzieży.
1.

Realizacja na terenie szkół i innych
placówek oświatowo-wychowawczych
programów profilaktycznych dla:
- dzieci i młodzieży
- rodziców
- nauczycieli, pedagogów, psychologów,
w tym zakup niezbędnych materiałów
edukacyjnych

Zakup materiałów i usługi w
15.000,- trybie art.11 ust.4 ustawy o
pożytku publicznym i
wolontariacie

Sukcesyw
nie cały
rok

2.

Przeciwdziałanie narkomanii w tym
edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych

2.000,0 Zakup materiałów i usługi w
trybie art. 11 ust.4 ustawy o
pożytku publicznym i
wolontariacie

I-XII

3.

Organizacja konkursów o tematyce
profilaktycznej.

2.000,- Konkurs ofert

III-VI, XIXII

4.

Organizacja IX edycji Festynu
Trzeźwościowego

7.000,- Konkurs ofert

VI

IV. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.
1.

Dofinansowanie udziału w obozach
terapeutycznych.

12.000,- Konkurs ofert

I-XII

2.

Wspieranie Funkcjonowania Ośrodka
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Pile

17.000,- Realizacja kosztów zgodnie z
zawartym porozumieniem

I-XII

3.

wspieranie lokalnych kampanii
edukacyjnych, imprez, konkursów
promujących zdrowy styl życia

4.500,- Zakup materiałów i usługi w
trybie art. 11 ust.4 ustawy o
pożytku publicznym i
wolontariacie, ufundowanie
nagród

Cały rok

4.

Współpraca i wspomaganie działań
podejmowanych przez instytucje
związane z zapobieganiem
alkoholizmowi i innym zjawiskom
patologicznym.

22.500,00 Zakup sprzętu, materiałów i
usługi w trybie art. 11 ust.4
ustawy o pożytku publicznym
i wolontariacie

Cały rok

OGÓŁEM

Złotów, maj 2011 r.

428.521,00

