Załącznik
do Uchwały Nr XLVII/558/2014
Rady Gminy Lubicz
z dnia 28 marca 2014 r.
Harmonogram zadaniowy i preliminarz kosztów na 2014r. do Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii.

Lp
.
1.

Nazwa zadania
- Prowadzenie świetlic środowiskowych w:
Grabowcu, Rogówku, Jedwabnie, Krobi, Rogowie, Grębocinie,
Gronowie, Lubiczu Górnym, Lubiczu Dolnym, Młyńcu
Pierwszym, Brzezinku, Kopaninie realizujących cele
profilaktyki alkoholowej i narkotykowej,
- tworzenie nowych świetlic, w odpowiedzi na potrzeby,
- szkolenia dla pracowników świetlic- finansowanie bieżących
potrzeb świetlic ( drobne remonty, dożywianie dzieci,
materiały dydaktyczne, zakupy sprzętu doposażającego i
sprzętu sportowego)
- prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz opiekuńczowychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych
problemem alkoholowym, odbywających się poza budynkami
świetlic środowiskowych tj. na boiskach szkolnych, w salach
gimnastycznych i innych obiektach o charakterze sportoworekreacyjnym na terenie gminy Lubicz

Planowany
koszt realizacji

Termin
realizacji

70.000,00

cały rok

12.000

cały rok

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego:
- prowadzenie programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i
współuzależnionych
- motywowanie osób zażywające substancje psychoaktywne w
sposób ryzykowny i szkodliwy do zmiany zachowań

2.

- motywowanie osób nadużywających alkoholu do podjęcia przez
nich leczenia odwykowego,
- udostępnienie osobom zainteresowanym oferty terapeutycznej
i adresów placówek leczniczych,
- dystrybucja ulotek dot. profilaktyki uzależnienia alkoholowego,
narkotykowego, nikotynowego,
- prowadzenie konsultacji prawnych dla osób z rodzin dotkniętych
uzależnieniem,

3.

Prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, w tym :
- opłaty sądowe za badania biegłych,

15.000
cały rok

- szkolenia dla członków Komisji
- szkolenia dla sprzedawców alkoholu z terenu gminy Lubicz
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Współpraca z Kościołem i innymi podmiotami w zakresie
profilaktyki, terapii, reintegracji osób uzależnionych
(organizowanie działań w okresie wielkopostnym tj np:
potkania z terapeutą, „Misterium Męki Pańskiej”, rekolekcje,
dyskusje, „maraton trzeźwości” i inne)

6.000

w ciągu roku

Dotacje na zadania wynikające z Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
powierzone do realizacji organizacjom pozarządowych
– Akcjom, Stowarzyszeniom.

45.000

cały rok

Udział dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem
uzależnień w obozach, koloniach i innych formach
wypoczynku jako jednego z elementu działań terapeutycznych.

38.000

w ciągu roku

5.000

w ciągu roku.

10.000

w ciągu roku.

3.000

cały rok.

10.000

cały rok.

Zakup materiałów informacyjno- profilaktycznych w zakresie
edukacji publicznej.
Organizowanie, wspieranie profilaktycznej działalności
informacyjnej- edukacyjnej kształtujących postawy związane
ze zdrowym i trzeźwym życiem :
Gminny Przegląd Teatrów Profilaktycznych,
konkursy o charakterze profilaktycznym,
zakup spektakli profilaktycznych dla mieszkańców gminy
Lubicz,
organizowanie gminnych imprez środowiskowych o
charakterze profilaktycznym (imprezy rodzinne, imprezy dla
seniorów, Mikołajki)
organizowanie
imprez
sportowych
o
charakterze
profilaktycznym
Badania diagnostyczne służące realizacji celów związanych
z GPRPA i PN.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez wspieranie
działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej
-prowadzenie indywidualnych spotkań diagnostycznych
10. -prowadzenie poradnictwa specjalistycznego
min. psychologicznego i prawnego dla ofiar przemocy
- specjalistyczne szkolenia dot. zjawiska przemocy w rodzinie
( specyfika i zasady kontaktu z ofiarą lub sprawcą przemocy)
Zorganizowanie Gminnych obchodów Dnia Inwalidy jako
11.
profilaktyki alkoholowej i narkotykowej
Ogółem:
M.N.

6.000

220.000,00

w ciągu roku

