Preliminarz wydatków na realizację zadań Gminy Janów Lubelski
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w roku 2017
Lp.

1.

2.

Nazwa zadania
Zwiększenie dostępności pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej
dla osób uzależnionych od
alkoholu i członków ich rodzin
Udzielanie rodzinom,
w których występują problemy
uzależnień pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w
szczególności ochrona przed
przemocą.

Forma realizacji
Dofinansowanie terapii leczenia uzależnień i współuzależnienia.
Konkurs dla organizacji pozarządowych.
1. Dofinansowanie działalności świetlic środowiskowych.
Dofinansowanie prowadzenia zajęć i programów socjoterapeutycznych
w świetlicy socjoterapeutycznej.
Konkurs dla organizacji pozarządowych
2. Dofinansowanie profilaktycznych kolonii letnich.
Organizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin alkoholowych, gdzie
występuje przemoc domowa połączona z programem profilaktycznym
Konkurs dla organizacji pozarządowych

Koszt
realizacji
w zł
10.000

Koordynator

GKRPA

GKRPA
15.000
Komisja
opiniująca
GKRPA
10.000
Komisja
opiniująca

3. Zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych dotyczących
uzależnienia i przemocy domowej /zakup materiałów dydaktycznych
i informacyjnych: plakatów, czasopism, książek itp.).

1.000

GKRPA

4. Dofinansowanie spotkań zespołu interdyscyplinarnego oraz szkolenie
członków zespołu w zakresie pracy z dziećmi z rodzin z problemem
alkoholowym i przemocą domowa.

3.000

GKRPA
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3.

Prowadzenie profilaktycznej
działalności informacyjnej
i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów
uzależnień w szczególności dla
dzieci i młodzieży

5. Dofinansowanie pracy terapeutycznej z rodziną.

4.000

GKRPA

6. Sfinansowanie kosztów obdukcji lekarskiej dla osób doświadczających
przemocy domowej

1 .000

GKRPA

65. 000

GKRPA

20.000

GKRPA

115.000

GKRPA
Komisja
opiniująca

7. Dofinansowanie otwartych stref ogólnodostępnych: obiektów
sportowo-rekreacyjnych- dla dzieci, młodzieży i dorosłych, realizujących
zajęcia profilaktyczno-zdrowotne.
1.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej w szkołach w zakresie przeciwdziałania problemom
alkoholowym i narkomanii - wybór ofert złożonych przez szkoły.
2.Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie
przeciwdziałania problemom alkoholowym i przeciwdziałania narkomanii
jako element programów psychoprofilaktycznych tj. pozalekcyjnych
zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży
W tym:
Wybór ofert złożonych przez szkoły.
Konkurs dla organizacji pozarządowych
3.Udział w kampanii profilaktycznej
problemów uzależnień.

w zakresie rozwiązywania

45.000
70. 000
3.000
GKRPA

4. Zorganizowanie Galii wolontariatu

3.000

5. Zorganizowanie Janowskiej Wigilii Wielopokoleniowej

5.000

6. Zorganizowanie konkursów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży

1.000

GKRPA
OPS
GKRPA
OPS
GKRPA
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4.

5.

6.

Wspomaganie działalności
instytucji, stowarzyszeń i osób
fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów
uzależnień

Prowadzenie kontroli w zakresie
przestrzegania zasad
i warunków korzystania z
zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych

1.Dofinansowanie organizowanych przez instytucje, stowarzyszenia,
dzieci, młodzież i dorosłych, imprez o charakterze kulturalnym,
turystycznym, które mają na celu propagowanie idei trzeźwości oraz
zdrowego stylu życia w społeczności lokalnej.
w tym 25 000 zł na konkurs organizacji pozarządowych
2.Dofinansowanie organizowanego przez Powiatową Komendę Policji
konkursu „Bezpieczny na drodze”.

35.000

Komisja
Opiniująca

1.000

GKRPA

3.Tydzień profilaktyki w Gminie.

2.000

GKRPA
,
Wolontariat,

1. Opiniowanie wniosków dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych.

GKRPA

według
potrzeb

GKRPA

2. Kontrolowanie punktów handlowych i gastronomicznych
GKRPA
sprzedających i podających napoje alkoholowe w zakresie przestrzegania wg. potrzeb Policja
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Działania GKRPA dotyczące sfery 1. Wynagrodzenia członków Komisji
organizacyjno-administracyjnej
2. Szkolenie ustawowe członków GKRPA
3. Wynagrodzenie biegłego sądowego w przedmiocie uzależnień za
przebadanie i wydanie opinii odnośnie osób uzależnionych od alkoholu
oraz opłat od wniosków do sądu o orzeczenie leczenia odwykowego
/według potrzeb/
4.Zakup materiałów biurowych i innych niezbędnych materiałów i
urządzeń na potrzeby GKRPA /według potrzeb/.

17.000

GKRPA

1.000

GKRPA
GKRPA

2.000

1.000

GKRPA

315.000

GKRPA

Łącznie planowane wydatki:
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Zasady wynagradzania członków GKRPA.
1. Członkom komisji przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji i kontroli placówek sprzedających i podających napoje alkoholowe,
odbywających się poza godzinami pracy, w wysokości 100,- złotych,
2. Wypłata wynagrodzenia następuje na podstawie listy obecności potwierdzonej przez przewodniczącą komisji.

Zaopiniowany przez członków GKRPA na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2016 r.
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