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HARMONOGRAM REALIZACJI FINANSOWEJ
MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII W 2020 r.

Lp.

Zamierzenia (zadania)

Sposoby realizacji

Podmioty
odpowiedzialne za
nadzór

I

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków

Biegli (lekarz)

KRPA

cały rok

zwiększenie ilości osób zdiagnozowanych

3000

Pomoc terapeutyczna, konsultacje
psychologiczne

KRPA, MOPS

cały rok

zwiększenie ilości osób którym udzielono pomocy
i wsparcia

11000

KRPA MOPS

cały rok

zwiększenie liczby dzieci i młodzieży
korzystających z pomocy terapeutycznej

10000

KRPA

cały rok

zwiększenie liczby osób korzystających z pomocy
psychospołecznej i prawnej

20000

zwiększenie wiedzy na temat możliwości
uzyskania pomocy

1000

cały rok

poprawa funkcjonowania psychospołecznego
rodzin z problemem alkoholowym i, przemocy
domowej

69000

cały rok

odroczenie wieku inicjacji alkoholowej,
zwiększenie wiedzy na temat substancji
psychoaktywnych i zagrożeń płynących z ich
używania, promowanie zdrowego trybu życia i
promowanie postaw abstynenckich

4500

II

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

Poradnia Profilaktyczno - Społeczna

Ulotki informacyjne, plakaty

III

wspomaganie programów opiekuńczo
- wychowawczego,
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,
socjoterapeutycznego i
w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży
profilaktycznego realizowanego w
Świetlicy Środowiskowej MOPS

Profilaktyka pierwszorzędowa i każda
działalność profilaktyczna

KRPA

Świetlica Środowiskowa
MOPS

KRPA i inne podmioty

Termin
realizacji

2 kwartał

Oczekiwane efekty

Szacunkowe
koszty
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Zajęcia sportowe pozalekcyjne

KRPA

cały rok

zwiększanie liczby podmiot i osób
zaangażowanych w organizację pozalekcyjnych
zajęć sportowych

23500

profilaktyka narkomanii

KRPA

cały rok

zwiększenie wiedzy rodziców, nauczycieli i
rodziców w zakresie narkomanii

6000

wspieranie Oddziału i Poradni Terapii
Uzależnień w Radziejowie w zakresie
poszerzania zakresu działalności,
wspieranie Poradni Profilaktyczno Społecznej

KRPA PTU, MOPS

cały rok

Poprawa jakości pracy terapeutycznej
zwiększenie oferty terapeutycznej, doposażenie

9000

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów
określonych w art..13(1) i 15 ustawy o o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałania alkoholizmowi oraz występowanie przed sadem w
charakterze oskarżyciela publicznego

kontrola punktów sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych

KRPA

cały rok

przestrzeganie przez sprzedawców
obowiązujących przepisów

2000

VI

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i
wspieranie CIS i KIS

Dofinansowanie pobytu osób
kwalifikowanych do CIS i KIS

KRPA MOPS

cały rok

liczba osób przebywających w CIS i
uczestniczących w KIS

2000

VII

Koordynowanie Miejskiej Polityki Społecznej w zakresie
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

0

cały rok

0

14000

RAZEM

175 000

IV

V

Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii

Posiedzenia plenarne komisji i
zespołów komisji I obsługa komisji

