
Załącznik do Uchwały Nr X1.71.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 grudnia 2015 roku
Harmon02ram działań i Dodział budżetu Gminnego Proe:ramu Profilaktvki i Rozwiazvwania Problemów Alkoholowvch oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

Zadanie Sposób realizacji
a) prowadzenie i utrzymanie Rodzinnego Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem

I. Zwiększenie dostępności oraz dla osób i rodzin doznających lub zagrożonych przemocą - 11 400 zł

pomocy terapeutycznej b) finansowanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na wniosek GKPiRPA - 340 zł

i rehabilitocyjnej dla osób
c) udzielenie informacji dotyczących możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, od narkotyków oraz ich rodzin,
prowadzenie działań motywuiących do podjęcia leczenia

uzoleżnionych od alkoholu d) współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego w zakresie pozyskiwania informacji dotyczących możliwości uzyskania pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjne;
e) wspieranie działalności placówek zajmujących się rozwiązywaniem problemów uzależnień

Koszt realizacji zadania - 11 740 zł
aj udzielanie informacji dotyczących możliwości uzyskania pomocy terapeutycznej, psychologicznej i prawnej dla ofiar i sprawców przemocy domowej

II. Udzielanie rodzinom, b) dofinansowanie szkoleń kursów specjalistycznych zwiększających kompetencje osób pomagających ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie (GKPiRPA,
Gminny Zespół do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie)

W których występują problemy cJ zwiększenie skuteczności interwencji wobec przemocy i innych zaburzeń funkcjonowania rodziny - poprzez ściślejszą współpracę i realizację gminnego

alkoholowe pomocy programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z uwzględnieniem procedury "Niebieska Karta" oraz monitorowanie wszystkich działań już podjętych- 100 zł

psychospołecznej i prawnej, dl prowadzenie poradnictwa, wspieranie, tworzenie grup terapeutycznych, grup samopomocowych dla osób uzależnionych, wspieranie działań klubu AA -190 zł

O w szczególności ochrony przed ej udział w naradach, seminariach i konferencjach dotyczących problemów związanych z alkoholem, problemów z przemocą, zakup materiałów biurowych na
potrzeby działalności Zespołu Interdyscyplinarnego

przemocą w rodzinie f) organizowanie i finansowanie zajęć dla rodziców mających na celu podniesienie kompetencji wychowawczych -1000 zł

Koszt realizacji zadania 1290 zł
a) prowadzenie i finansowanie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, w tym wdrażanie programów interwencyjnych w obszarze

III. Prowadzenie profilaktycznej uzależnień i profilaktyki przemocy -7645 zł
b) realizacja zajęć psychoedukacyjnych adresowanych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu profilaktyki uzależnień, podnoszenia umiejętności

działalności informacyjnej społecznych i wychowawczych, nieagresywnego rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem - 895 zł

i edukacyjnej w zakresie c) udział w ogólnopolskich kampaniach społeczno - edukacyjnych o tematyce antyalkoholowej oraz antynarkotykowej oraz w kampaniach o tematyce

rozwiązywania problemów przeciwdziałania przemocy domowej i promujących rodzinę, m. in. "Zachowaj Trzeźwy Umysł", "Postaw na Rodzinę", "Reaguj na Przemoc" itp., Przeprowadzenie
na terenie Gminy diagnozy społecznej mającej na celu zdefiniowanie lokalnych zagrożeń do opracowania programów profilaktycznych i działań z tego

olkoholowych i przeciwdziołania zakresu.4 360 zł

narkomanii, w szczególności d) dofinansowanie rozgrywek sportowo rekreacyjnych, zawodów przeciwpożarniczych, zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z elementami wczesnej

dla dzieci i młodzieży profilaktyki uzależnień organizowanych przez szkoły i kluby sportowe na terenie całej gminy, mających na celu promowanie zdrowego sposobu spędzania czasu
wolnego propagującego profilaktykę przeciwalkoholową. Doposażenie placówek prowadzących takie programy w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do

realizacji zajeć - 3920 zł
e) wspieranie i dofinansowanie działalności świetlic wiejskich w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, finansowanie zatrudnienia osoby
prowadzącej świetlicę oraz zakup niezbędnego sprzętu do jej funkcjonowania, dofinansowanie remontów strażnic, w których będą się odbywać w/w zajęcia -
5745 zł
f) dofinansowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy z uwzględnieniem promowania zdrowego i kulturalnego sposobu spędzania czasu wolnego
propagującego profilaktykę przeciwalkoholową, dofinansowanie pikniku rodzinnego oraz spotkań wigilijno - opłatkowych -11660 zł
g) dofinansowanie obozów i kolonii profilaktycznych dla dzieci imłodzieży z rodzin dotkniętych patologią 11 745 zł

h) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych mających na celu
ograniczenie dostępności napojów alkoholowych j przestrzeganie zasad sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia

Koszt realizacji zadania - 45 970 zł I'KLł'~WUlJr'lILLI\L),
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