HARMONOGRAM
REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2018 ROKU

Zadanie

Lp.

Planowane
wydatki
w 2018 roku

Działania priorytetowe

Środki na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku - 104.000,00
W tym:

I.

Zmniejszenie rozmiarów aktualnie
występujących problemów
alkoholowych poprzez zwiększanie
dostępności pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej
dla osób uzależnionych,
zagrożonym uzależnieniem oraz
członków ich rodzin

II.

Udzielanie rodzinom, w których
występują problemy alkoholowe
pomocy psychospołecznej i
prawnej, a w szczególności
ochrony przed przemocą w
rodzinie

36.000,00
12.700,00

III.

Prowadzenie profilaktycznej

18.000,00

16.300,00

1.Dofinansowanie programów psychoterapii realizowanych
w
placówkach odwykowych
2. Badania przez biegłych sądowych (niezbędne przy wnioskowaniu do
Sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia)
4.Dofinansowanie remontu, adaptacji i doposażenie placówek lecznictwa
odwykowego
5.Dofinansowanie
do
kształcenia
i
doskonalenia
zawodowego
pracowników lecznictwa odwykowego
6.Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich
rodzin
7. Inne wymienione w Programie
1.Wspomaganie realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczej w
świetlicach wiejskich i osiedlowych poprzez:
- szkolenie opiekunów
- zaopatrzenie w materiały umożliwiające prowadzenie zajęć
profilaktycznych z dziećmi,
- doposażenie świetlic w niezbędny sprzęt, meble, drobne remonty,
2. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - finansowanie
wynagrodzenia wychowawcy, zakup materiałów niezbędnych do
przeprowadzenia planowanych zajęć oraz środków czystości.
3. Finansowanie szkoleń i kursów z zakresie pracy z dziećmi z rodzin z
problemem alkoholowym
4.Wnioskowanie do Sądu Rejonowego w Koszalinie o zobowiązanie do
leczenia odwykowego (opłaty sądowe)
5. Inne wymienione w Programie.
1. Prowadzenie na terenie szkół, przedszkoli i innych placówek

działalności informacyjnej i
edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów
alkoholowych, w szczególności dla
dzieci i młodzieży, w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a także działań na
rzecz dzieci uczestniczących w
pozalekcyjnych programach
opiekuńczo–wychowawczych i
socjoterapeutycznych.

IV.

Wspomaganie działalności
instytucji, organizacji
pozarządowych i osób fizycznych
służących rozwiązywaniu
problemów alkoholowych

V.

Podejmowanie interwencji w
związku z naruszeniem art. 131 i
15 ustawy oraz występowanie
przed sądem w charakterze
oskarżyciela publicznego.

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85154

-

21.000,00

oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych oraz kościołów programów
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
2.Zakup informacyjnych materiałów profilaktycznych,
3.Udział w ogólnopolskich oraz lokalnych kampaniach, akcjach
informacyjno-edukacyjnych skierowanych do różnych grup społecznych,
4.Współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych promujących
wzorzec trzeźwości i rozwijanie zainteresowań, z wyraźnym określeniem
prawidłowych postaw wobec używek,
5. Wsparcie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych mające na celu
zapewnienie właściwych warunków materialnych do prowadzenia zajęć
pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, promujących alternatywne formy
spędzania wolnego czasu i zdrowy styl życia, poprzez doposażenie w
sprzęt, materiały edukacyjne, pomoce do prowadzenia zajęć,
6.Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców
napojów alkoholowych,
7. Inne wymienione w Programie.
1. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla różnych grup
zawodowych działających na rzecz rozwiązywania problemów
alkoholowych wśród mieszkańców gminy,
2. Działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
3. Inne wymienione w Programie

W miarę
potrzeb ze
- Prowadzenie kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych.
środków
- Inne wymienione w Programie.
niewykorzystanych

104.000,00

Środki niewykorzystane na realizację zadań wymienionych w harmonogramie mogą zostać wykorzystane na wykonanie innych zadań
wymienionych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
Środki przeznaczone na realizację Programu, niewykorzystane w 2018 roku zostaną przesunięte się jako środki niewygasające na
realizację zadań Programu w roku 2019.

