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WSTĘP
Wśród różnych problemów społecznych w naszym kraju te związane z alkoholem są
jednymi z trudniejszych do rozwiązania. Wynika to przede wszystkim z ich rozmiarów,
złożoności, a także kosztów społecznych i ekonomicznych, jakie ponoszą nie tylko osoby
indywidualne, ale i całe społeczeństwo. Konsumpcja alkoholu ma istotny wpływ na zdrowie
fizyczne i psychiczne zarówno jednostek, jak i rodzin, a jej konsekwencje dotyczą nie tylko
osób pijących szkodliwie, ale wpływają na całą populację. Nadużywanie alkoholu powoduje
wiele szkód społecznych tj.: zakłócenia bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, wypadki
samochodowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo i bezrobocie.
Rozmiary szkód mogą być zmniejszone przez skuteczną politykę wobec alkoholu i
problemów z nim związanych.
W Polsce podstawę prawną rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi ustawa o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.
(Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.). Ustawa określa kierunki polityki państwa
wobec alkoholu. Kompleksowo reguluje zagadnienia dotyczące profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, wskazuje zadania z tego zakresu oraz podmioty odpowiedzialne za
ich realizację. Określa również źródła finansowania tych zadań. Dokument opisuje
funkcjonowanie rynku napojów alkoholowych. Reguluje także dziedzinę promocji i reklamy
napojów alkoholowych, a także formułuje przepisy karne dotyczące obrotu alkoholem
i reklamy alkoholu. Wprowadza regulacje dotyczące postępowania wobec osób
nadużywających alkoholu, określa podstawy lecznictwa odwykowego oraz wskazuje
kompetencje i zadania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Podmiotami wyznaczonymi przez ustawodawcę do realizacji zadań z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych są organy administracji rządowej, samorządowej.
Reaktywowanie w 1990 roku samorządu terytorialnego i przeprowadzony proces
decentralizacji znalazł swoje odzwierciedlenie w przeniesieniu na szczebel gminy drogą
ustawową zespołu kompetencji w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Tak
więc samorząd gminy stał się właściwym organem do kreowania lokalnej polityki wobec
alkoholu. Ustawodawca ustalił ramy prawne do rozwiązywania problemów alkoholowych, a
gminy na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
podejmują samodzielne działania – rzecz jasna w ramach określonych granicami prawa.
Zgodnie z nowoczesnym podejściem do problematyki alkoholowej, w materiałach nie
posługujemy się już pojęciem „walki z alkoholizmem”. Zastąpione ono zostało określeniem –
„rozwiązywanie problemów alkoholowych”. „Problemy związane z alkoholem” określają
całokształt negatywnych, ale równocześnie wielowymiarowych konsekwencji związanych
z konsumpcją alkoholu.
Obecnie nie przypisuje się szkód wyrządzanych przez alkohol wyłącznie osobom
pijącym alkohol, lecz całej populacji, bowiem na szkody związane z alkoholem jest narażony
każdy. Przykładem może być uczestniczenie w wypadku spowodowanym przez nietrzeźwego
kierowcę czy zakłócenia ciszy nocnej przez pijanych i awanturujących się sąsiadów.
Badacze zajmujący się problematyką alkoholową sformułowali tzw. prawo paradoksu
prewencyjnego, które mówi, że suma szkód powodowanych przez osoby nie uzależnione jest
większa niż suma szkód powodowanych przez alkoholików. Inaczej mówiąc, najwięcej
problemów związanych z alkoholem powodują osoby nie uzależnione od alkoholu i to one
stanowią największą grupę w społeczeństwie. A to z kolei oznacza, że celem działań
podejmowanych zarówno przez administrację rządową, jak i samorządową, jest zmniejszenie
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problemów powodowanych przez alkohol w całej populacji, a nie tylko w grupie
podwyższonego ryzyka (choć prawdą jest, że najbardziej narażone na wystąpienie szkód są
osoby pijące najwięcej).
Innymi słowy, działania podejmowane przez Gminę Miasto Złotów na rzecz
ograniczenia szkód powodowanych przez alkohol skierowane będą do wszystkich
mieszkańców – również tych niepijących. Będą skierowane do osób dorosłych, ale i do
nastolatków, do kierowców i do kobiet w ciąży, do sprzedawców alkoholu i do nauczycieli.
Prawo paradoksu prewencyjnego uświadamia również, dlaczego mylące może być
pojmowanie problemów alkoholowych w kategoriach patologii społecznej czy marginesu
społecznego. Polityka wobec alkoholu, dotyczy całej populacji, a nie tylko stosunkowo
wąskiej grupy osób uzależnionych.
Opracowany materiał ukazuje najczęściej występujące problemy społeczne związane z
nadużywaniem alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych na terenie
naszego miasta, określa zasoby, wskazuje możliwości realizacji profilaktyki i rozwiązywania
tych problemów.
W przedstawionym materiale wykorzystano:
- Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- Ustawę o pomocy społecznej,
- Ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii,
- Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na lata 2011-2015,
- Krajowy Program Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016,
- Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012,
- Wojewódzki
Program
Przeciwdziałania
Narkomanii
dla
Województwa
Wielkopolskiego na lata 2010-2014,
- Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowany w 2007 roku w ramach
„ Europejskiego Badania w Szkołach na temat Używania Alkoholu i Narkotyków”
ESPAD,
- Raport z badania „Postawy młodzieży wobec uzależnień i zagrożeń społecznych”
DIAGNOZA PROBLEMÓW
Szkody zdrowotne spowodowane piciem alkoholu przez dorosłych .
Powszechnie można spotkać się z przekonaniem ,że na kłopoty zdrowotne narażeni są
tylko uzależnieni od alkoholu. Jednak problemy zdrowotne występują również u tych którzy
piją w sposób ryzykowny i szkodliwy.
Według Światowej Organizacji Zdrowia (Raport Światowej Organizacji Zdrowia
pt. „ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA ŚWIATOWEGO -Śmiertelność i obciążenie
chorobami powodowane wybranymi najpoważniejszymi zagrożeniami” (wydanie z 2009 r.)
alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji, a
ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma związek z alkoholem.
Osobnym typem szkód zdrowotnych są uszkodzenia płodu, powstałe w wyniku
spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży. Te szkody to m.in. niska waga noworodków.
Efektem picia alkoholu przez kobiety w ciąży może być wystąpienie u dziecka alkoholowego
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zespołu płodowego – Fetal Alkohol Syndrom (FAS). Szacuje się ,że każdego roku w Polsce
rodzi się około 900 dzieci z pełnoobjawowym płodowym zespołem alkoholowym, ale aż
dziesięć razy więcej dzieci ma różne zaburzenia rozwojowe spowodowane alkoholem
klasyfikowane jako FAE- (Fetal Alkohol Effects).
Uszkodzenia zdrowia związane z uzależnieniem od alkoholu
Posługując się wskaźnikami europejskimi oraz wynikami polskich badań społecznych,
liczbę osób uzależnionych można oszacować między 700 tys. a 900 tys. z czego ok. 80%
stanowią mężczyźni. Uzależnienie jest zaburzeniem bio-psychospołecznym. Powoduje
zmiany w funkcjonowaniu fizjologicznym, psychologicznym i poznawczym. Przyczynia się
do rozwoju szeregu poważnych chorób (są to m.in. choroby wątroby – zapalenie, marskość;
alkoholowe zespoły psychoorganiczne).
Zaburzenia życia rodzinnego związane z alkoholem, w tym zjawisko przemocy w
rodzinie
Uzależnienie od alkoholu bliskiej osoby i związane z tym jej nieprawidłowe
funkcjonowanie wywiera negatywny wpływ na pozostałych członków rodziny, zarówno
dorosłych, jak i dzieci, powodując problemy zdrowotne, psychologiczne, społeczne
i materialne. Inaczej mówiąc, uzależnienie jest tym czynnikiem, który może doprowadzić do
dysfunkcji rodziny.
Dotkliwą konsekwencją życia w bliskiej relacji z osobą uzależnioną może być
współuzależnienie. Jest to szkodliwy sposób przystosowania się, który utrudnia optymalne
funkcjonowanie i znacząco ogranicza umiejętność realistycznej oceny sytuacji i tym samym
możliwości rozwiązania problemów, zarówno osobistych, jak i całej rodziny. U osób
współuzależnionych często występują różnego rodzaju choroby o podłożu
psychosomatycznym, a także problemy emocjonalne, zaburzenia depresyjne i lękowe.
Aby poradzić sobie z tymi nieprzyjemnymi dolegliwościami, osoby współuzależnione
niejednokrotnie zaczynają nadużywać substancji psychoaktywnych, takich jak leki
uspokajające i nasenne oraz alkohol.
Jednym z zaburzeń ściśle skorelowanych z alkoholem jest przemoc w rodzinie.
Szczególnie trudna jest sytuacja dzieci wychowujących się w rodzinie z problemem
alkoholowym. Dysfunkcja takiej rodziny zakłóca prawidłowy rozwój dziecka – poznawczy,
emocjonalny i społeczny. Dzieci te doświadczają wielu traumatycznych sytuacji, w tym
przemocy ze strony rodziców, które zagrażają ich bezpieczeństwu i zdrowiu. Doświadczanie
przewlekłego stresu sprawia, że dzieci częściej chorują i są słabsze fizycznie.
W rodzinie dysfunkcyjnej brakuje prawidłowych wzorców, norm i systemu wartości,
przekazywanych dzieciom w procesie ich wychowania.
Część osób, które wychowywały się w rodzinach alkoholowych, wynosi z nich takie
doświadczenia, które zakłócają w znaczącym stopniu ich funkcjonowanie w życiu dorosłym.
O takiej grupie osób mówimy DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików).
Naruszanie prawa przez osoby będące pod wpływem alkoholu, w tym kierowanie
pojazdem pod wpływem alkoholu
Używanie alkoholu w Polsce podobnie jak we wszystkich krajach europejskich związane
jest z przestępczością. Wyraźnie pokazują to policyjne statystyki, zgodnie z którymi spośród
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ogólnej liczby osób podejrzanych o popełnienie przestępstw, blisko 40% było pod wpływem
alkoholu. Zgromadzone informacje potwierdzają również związek między alkoholem,
a wypadkami drogowymi.
Szkody ekonomiczne związane z nadużywaniem alkoholu
Nadużywanie alkoholu związane jest nieodłącznie z szeregiem wymiernych i niewymiernych
kosztów społecznych. Na koszty ekonomiczne składają się m.in.: opieka zdrowotna, leczenie
i prewencja, szkody spowodowane działaniami przestępczymi, w tym koszty funkcjonowania
policji, sądownictwa i więziennictwa, szkody wynikające z wypadków drogowych,
nieobecność w pracy, obniżona wydajność, bezrobocie. Koszty niewymierne wiążą się z
takimi stratami, jak ból, cierpienie czy utrata życia.
Można śmiało powiedzieć, że koszty jakie, generują problemy związane z alkoholem, ponosi
całe społeczeństwo – sięgają one bowiem do kieszeni każdego obywatela.
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski
Program Przeciwdziałania Narkomanii jest kontynuacją zadań realizowanych w Złotowie w
2011r. Program stanowi spis działań będących zadaniami własnymi gminy w obszarze tych
działań, które będą realizowane w 2012 roku.
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ROZDZIAŁ I
CELE PROGRAMU :
1. Zapobieganie rozwojowi picia ryzykownego i szkodliwego oraz
uzależnienia od alkoholu, narkotyków.
2. Zmniejszenie szkód spowodowanych nadużywaniem alkoholu, narkotyków.
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu
SPOSÓB REALIZACJI:
1. Porady informacyjne i terapeutyczne dla mieszkańców Złotowa.
2. Wspieranie organizacyjne grup samopomocowych.
3. Realizacja programów dla osób uzależnionych i ich rodzin.
4. Realizacja programów interwencyjnych dla młodzieży używającej napojów
alkoholowych w połączeniu z innymi środkami psychoaktywnymi.
5. Porady informacyjne dla osób z problemem alkoholowym i innymi środkami
psychoaktywnymi.
6. Prowadzenie Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych.
WSKAŹNIKI:
 ilość osób podejmujących terapię,
 ilość osób uczestniczących w programach dla współuzależnionych,
 ilość osób, którym udzielono informacji o możliwości leczenia.
II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
SPOSÓB REALIZACJI:
1. Wspieranie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie.
2. Realizowanie programów terapeutycznych dla ofiar przemocy.
3. Udzielanie pomocy dzieciom w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych
z programem socjoterapeutycznym – wspieranie działalności świetlic.
4. Dofinansowanie obozów i kolonii z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z
rodzin z problemem alkoholowym.
5. Prowadzenie rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego.
6. Kierowanie do Sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.
7. Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej kobietom z dziećmi, ofiar przemocy
8. Udzielanie pomocy psychologicznej dla osób z syndromem DDA.
WSKAŹNIKI:
 ilość osób, którym udzielono pomocy w ramach Punktu Konsultacyjnego,
 ilość osób doznających i stosujących przemoc, uczestniczących w programach
terapeutycznych i korekcyjnych,
 ilość dzieci uczęszczających do świetlic opiekuńczo – wychowawczych z programem
socjoterapeutycznym,
6

 ilość rozmów motywujących przeprowadzonych z osobami zgłoszonymi na leczenie
odwykowe,
 ilość osób skierowanych do Sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.
III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w
szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w
pozalekcyjnych programach opiekuńczo– wychowawczych i socjoterapeutycznych.
SPOSÓB REALIZACJI:
1. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów
alkoholowych i innych grup zawodowych.
2. Monitorowanie problemów alkoholowych w mieście.
3. Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych stanowiących element oddziaływań
profilaktycznych, zakup sprzętu sportowego w celu realizacji ww. zajęć.
4. Kontynuowanie szkoleń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Radnych, pedagogów szkolnych i innych grup zawodowych pracujących
w ww. obszarze.
5. Działalność edukacyjna i informacyjna skierowana do mieszkańców miasta Złotowa
6. Realizacja programów profialktyczno-edukacyjncy z zakresu uzależnień.
7. Udział w ogólnokrajowych kampaniach edukacyjnych.
8. Organizowanie konferencji, seminariów dla różnych grup zawodowych pracujących
w systemie pomocy dzieciom, młodzieży, rodzinom i osobom z problemem
alkoholowym, a także w systemie przeciwdziałania przemocy.
9. Zakup materiałów edukacyjnych, literatury fachowej, czasopism.
10. Podejmowanie działań edukacyjnych adresowanych do rodziców.
11. Zorganizowanie dzieciom z grup ryzyka czasu wolnego w czasie wakacji letnich.
WSKAZNIKI:
 ilość przeprowadzonych szkoleń,
 ilość uczestników szkoleń,
 ilość młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach sportowych,
IV. Wspomaganie działalności instytucji stowarzyszeń i osób fizycznych służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych
SPOSÓB REALIZACJI:
Wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwiązywania
alkoholowych ;
- Kluby „Abstynenta”,
- pozostałe organizacje

problemów
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WSKAŹNIKI:

ilość osób korzystających z pomocy organizacji.
V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych
w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego.
1. Analiza obowiązujących przepisów prawa lokalnego dotyczących ustaleń liczby
punktów sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
2. Podejmowanie działań kontrolnych w zakresie przestrzegania zasad i warunków
korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz podejmowanie
interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131 i 15 ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie
przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
3. Podejmowanie działań interwencyjnych wobec firm prowadzących promocję i
reklamę napojów alkoholowych, w szczególności reklamę skierowaną do młodzieży.

IV. Źródła i zasady finansowania Miejskiego Programu Profilaktyki...
1. Źródłem finansowania zadań Miejskiego Programu Profilaktyki... są środki finansowe
budżetu Gminy Miasto Złotów pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych.
2. Szczegółowy plan finansowania zadań Miejskiego Programu Profilaktyki...
określa załącznik nr 2.
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ROZDZIAŁ II
Działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych są powoływane na
podstawie art. 4' ust.3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
przez wójta/burmistrza. W skład gminnych komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Do ustawowych zadań gminnej
komisji należy:
- inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i
rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego,
- opiniowanie wniosków o wydawanie zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów
alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady
gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy (limit i lokalizacja punktów, w których
sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe),
- kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub
podawanie napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia wystawionego przez
burmistrza).
W 2012 roku kontynuacja działalności przez Miejską Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych będzie polegała na:
1) inicjowaniu i koordynowaniu polityki gminy wobec problemów alkoholowych w mieście
Złotowie,
2) informowaniu osób zainteresowanych lub zagrożonych oraz członków ich rodzin o
istniejących środkach służących do zwalczania alkoholizmu i rozwiązywania problemów
z nim związanych, a zwłaszcza przemocy w rodzinie,
3) prowadzeniu rozmów interwencyjno-motywacyjnych z osobami nadużywającymi
alkoholu,
4) kierowaniu wniosków do sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu wobec
osób uzależnionych od alkoholu,
5) podejmowaniu interwencji kryzysowej w przypadku stwierdzenia stosowania przemocy w
rodzinie,
6) współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds Przemocy w Rodzinie,
7) wydawaniu opinii dotyczących wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
zgodnie z art. 18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi,
8) dokonywaniu okresowych kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych pod kątem przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
9) udziału w szkoleniach dla członków Miejskiej Komisji RPA,
10) organizowaniu szkoleń dla różnych grup zawodowych,
11) współudziale przy opracowywaniu Miejskiego Programu Profilaktyki... dla Gminy
Miasto Złotów.
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Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Złotowie.

1. Przewodniczący Komisji otrzymuje miesięczne zryczałtowane wynagrodzenie w
wysokości 30 diet.
2. Pozostali członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenia za udział w posiedzeniach,
kontrolach i innych czynnościach wynikających z niniejszego Programu w wysokości
3 diet.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.2 przysługuje za każdy dzień, w którym
członek Komisji brał udział w czynnościach określonych w pkt.2. Podstawą
wypłacenia wynagrodzenia jest podpis na liście obecności zaakceptowanej przez
Przewodniczącego Komisji.
4. Podstawą obliczenia wynagrodzenia, o którym mowa w pkt.1 i 2 jest wartość diety
określona za dobę podróży służbowej w kraju przez Ministra Pracy i Polityki
Społecznej.
5. Członkom Komisji biorącym udział w szkoleniach podnoszących ich kompetencje i
wiedzę przysługuje zwrot kosztów podróży.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XII/98/11
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 27 grudnia 2011 roku

HARMONOGRAM
RZECZOWO-FINANSOWY
DO MIEJSKIEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH,
ORAZ
MIEJSKIEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2012 ROK

Złotów, grudzień 2011 r.
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Rodzaj zadania

L.p.
I.

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

4.

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

6.

II.

3.000,-W zależności od potrzeb –
Paca ciągła
doposażenie placówki, szkolenia

26.000,-Konkurs ofert

Paca ciągła

5.000,-Finansowanie programów
W zależności
szkoleniowych, organizowanych od potrzeb
w formach stałych i
wyjazdowych.
88.000,-wynagrodzenie

Paca ciągła

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

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

2.

Finansowanie bieżącej działalności świetlic:
terapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczych
w tym dożywianie dzieci

3.

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

4.

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

5.

Uwagi

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu

1.

5.

Wartość Sposób realizacji
zadania /wykonania/

3.000,-Pokrycie kosztów opinii
Paca ciągła
psychologiczno - psychiatryczno
sądowej, koszty sądowe
86.000,-Konkurs ofert
Paca ciągła

8.000,-Konkurs ofert

III-IV, XII.

55.000,-Konkurs ofert

VI,VII, VIII

25.000,-Konkurs ofert

Paca ciągła
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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 usługi lub materiałów
20.000,-

Paca ciągła

2.

Przeciwdziałanie narkomanii w tym edukacja
dzieci, młodzieży i dorosłych

3.000,-Zakup usługi lub materiałów

Paca ciągła

Organizacja konkursów o tematyce
profilaktycznej.

2.000,-Konkurs ofert

III-VI, XI- XII

Organizacja X edycji Festynu
Trzeźwościowego

7.000,-Konkurs ofert

VI

3.

4.

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

Dofinansowanie udziału w obozach
terapeutycznych.

12.000,-Konkurs ofert

Paca ciągła

2.

Wspieranie funkcjonowania Izby
20.000,-Realizacja kosztów zgodnie z
Paca ciągła
Wytrzeźwień w Pile
zawartym porozumieniem
3.
wspieranie lokalnych kampanii edukacyjnych,
2.000,-Zakup materiałów, ufundowanie Paca ciągła
imprez, konkursów promujących zdrowy styl
nagród
życia
współpraca i wspomaganie działań
5.000,-Zakup sprzętu i materiałów
Paca ciągła
podejmowanych przez instytucje związane z
zapobieganiem alkoholizmowi i innym
zjawiskom patologicznym –
400.000,00
OGÓŁEM

Złotów, grudzień 2011 r.

13

