GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2020 ROK

I. Wprowadzenie

Według Światowej Organizacji zdrowia (WHO) alkohol zajmuje trzecie miejsce wśród
czynników ryzyka dla zdrowia populacji. Nadmierne jego spożywanie, może sprzyjać chorobom
układu pokarmowego, nerwowego, powodować choroby serca itp. Dodatkowo alkohol wpływa
negatywnie na funkcjonowanie psychospołeczne człowieka. Sprzyja łamaniu prawa, norm
i wartości.

U osób będących pod wpływem alkoholu, obserwuje się poważne zaburzenia kontroli swojego
zachowania i emocji. Zwiększa się u nich przekonanie (często nieuzasadnione) o słuszności
swoich poglądów i pomysłów, własnej nieomylności. Nadużywanie alkoholu może powodować
zaburzenia poznawcze - utrudniać rozpoznawanie własnych i cudzych stanów emocjonalnych,
zaburzać zdolność rozumienia i analizy bieżących wydarzeń oraz sytuacji. Wszelkie próby
wyrażenia przez kogoś odmiennego zdania mogą być odebrane jako atak i prowokacja
i w rezultacie stać się przyczyną werbalnej, a czasem fizycznej agresji.
Na konsekwencje spowodowane nadużywaniem alkoholu w sposób szczególny narażone są
rodziny z problemem alkoholowym, a więc takie, w których przynajmniej jedna z osób pije
w sposób nadmierny, szkodliwy lub niekontrolowany. Członkowie tych rodzin żyją
w zaburzonym systemie rodzinnym, w którym dominuje stres, samotność i izolacja,
nieprzewidywalność wydarzeń, brak poczucia bezpieczeństwa, stabilności i kontroli na tym, co
dzieje się w domu. Mechanizmy, które funkcjonują w rodzinach alkoholowych, sprzyjają
nakręcaniu spirali przemocy (fizycznej, psychicznej, różnych form zaniedbania) oraz utrudniają
jej ujawnienie.
Szczególnie w trudnej sytuacji, znajdują się dzieci w takich rodzinach. Przystosowują się one do
funkcjonowania w takiej rodzinie, jednak koszty, jakie w związku z tym ponoszą (emocjonalne,
psychiczne, zdrowotne) mają wpływ na całe ich późniejsze życie. Szacuje się, że w Europie 16
% przypadków znęcania się nad dziećmi i zaniedbań ma związek z nadużywaniem alkoholu
przez rodziców/opiekunów.

Zrealizowane w Polsce badania epidemiologiczne pozwalają szacować liczbę osób
uzależnionych od alkoholu na ok. 600 tys., natomiast osób pijących alkohol szkodliwie- na ok.
2,5 mln

Niepokojącym zjawiskiem jest także picie alkoholu przez młodzież, sięgającą w zdecydowanej
większości po napoje alkoholowe przed pełnoletnością. Prawie dziewięciu na dziesięciu uczniów
w wieku 15-16 lat piło już alkohol, przy czym zdecydowana większość z nich rozpoczęła picie
jeszcze przed swoimi 15. urodzinami. Prawie 22 % z nich pierwszy raz sięgnęło po alkohol,
mając 11 lat lub mniej. Miejscem inicjacji alkoholowej, poza grupą rówieśników, bardzo często
jest środowisko rodzinne. Do konsumentów napojów alkoholowych (zdefiniowanych jako
osoby, które piły jakiekolwiek napoje alkoholowe w czasie ostatnich 12 miesięcy ) należy blisko
80 % 15-16 - latków i ponad 90 % 17-18 - latków. Najbardziej rozpowszechnionym napojem
alkoholowym, zarówno w grupie młodzieży młodszej, jak i starszej jest piwo. Powyższe
informacje pochodzą z publikacji Katarzyny Michalskiej : „Przemoc w rodzinie a alkohol" oraz
publikacji Katarzyny Łukowskiej „Rozwiązywanie problemów alkoholowych jako zadanie
własne gminy i miasta" - poradnik dla samorządowców.
W publikacji „Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 roku", podana jest następująca informacja:
„Z ostatnich ogólnopolskich badań ESPAD (European School Survey Project on Alkohol and
Other Drugs) z 2015 roku, wynika że wśród uczniów trzecich klas szkół gimnazjalnych oraz
uczniów drugich klas szkół ponadgimnazjalnych, w czasie ostatnich 12 miesięcy przed
badaniem, jakiekolwiek napoje alkoholowe piło około 72 % 15-latków i blisko 93% 17-18
latków."

Na podstawie badań naukowych określono, iż w Polsce 943 tys. dzieci i młodzieży w wieku
poniżej 18 lat ma rodziców z problemami wynikającymi z picia. Populacja ta stanowi ok. 13%
tej grupy wiekowej. Udzielanie pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym jest
jednym
z istotnych zadań samorządów lokalnych w obszarze profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych. Szczególną rolę w tym zakresie odgrywa prowadzenie placówek
wsparcia dziennego – świetlic socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych itp. oraz
innych form pomocy dzieciom z grupy ryzyka z zaburzonymi zachowaniami.
II. Zdiagnozowany obszar problemowy

Przeprowadzona w sierpniu 2014r., przez psychologa Wawrzyńca Standowicza i terapeutę ds.
uzależnień Marcina Charmacińskiego, diagnoza środowiska szkolnego na terenie gminy
Trzcianka, w oparciu o analizę zachowań związanych z używaniem alkoholu przez młodzież
w przedziale wiekowym 13-16 lat, potwierdziła skalę narastającego problemu wśród młodzieży
gimnazjalnej naszej gminy.
Szczegółowe wyniki badań

W roku szkolnym 2013/2014 badaniami ankietowymi objęto 406 uczniów, którzy
reprezentowali klasy I-III szkół gimnazjalnych z terenu gminy Trzcianka. Dziewczęta stanowiły
47 % ankietowanych, natomiast chłopcy 53 %. Narzędziem badawczym był kwestionariusz
ankiety audytoryjnej, który składał się z 17 pytań dotyczących spożywania przez młodzież
napojów alkoholowych.
Badanie miało charakter anonimowy i polegało na przedstawieniu respondentom (uczniom)
kwestionariuszy z pytaniami wraz z prośbą o ich indywidualne wypełnienie. Dominowały
pytania zamknięte. Uczniowie chętnie wzięli udział w badaniu.

W badanej grupie, 76 % młodzieży spożywało już w swoim życiu napoje alkoholowe.
Uwzględniając związek między wiekiem a próbą inicjacji spożycia alkoholu, wyróżniono cztery
grupy. W grupie trzynastolatków - 13 % młodzieży po raz pierwszy spożywało alkohol,
w grupie czternastolatków - 73 %, wśród piętnastolatków – 77 %, natomiast wśród
szesnastolatków - 90 %.
Średnia arytmetyczna wieku inicjacji alkoholowej to 12,3 lat. Największa liczba uczniów sięga
po swój „pierwszy kieliszek, puszkę, lampkę" w wieku 14 lat.
Przedmiotem badań była także częstotliwość spożywania napojów alkoholowych. W badanej
populacji 27 % spożywało alkohol raz lub dwa razy w życiu. Rzadziej niż raz w miesiącu
alkohol spożywało 25 % respondentów. Co miesiąc napoje alkoholowe spożywa 7 % badanych.
W każdy weekend alkohol spożywa 5 % uczniów. Dwa razy w tygodniu lub częściej, alkohol
spożywa 2 % badanych.

Asortyment spożywanego alkoholu jest zróżnicowany i uzależniony od płci. Najczęściej
młodzież pije piwo - 53 % badanych, wódkę - 22 %, szampana - 20 % a wino - 3 %. Wśród
dziewcząt i chłopców dominuje spożycie piwa, występuje jednak duża różnica między
spożyciem wódki przez dziewczęta i chłopców. Wyniki zaskoczyły samych badających,
ponieważ okazało się, że wódkę spożywa 25 % dziewcząt, natomiast chłopców 19 %.
Przeważającą odpowiedzią na pytanie: „Dlaczego sięgasz po alkohol?" było stwierdzenie:
„Z ciekawości" - 16 %, oraz „bo lubię" - 14%. 83 % badanych stwierdza, że alkoholizm to
ważny problem społeczny. Najczęściej gimnazjaliści mieli kontakt z alkoholem na imprezie
domowej (43 %). Badacze zapytali respondentów, czy po pierwszym spożyciu sięgnęli po
alkohol po raz kolejny? 38 % gimnazjalistów nie sięgnęło ponownie, natomiast 62 % spożywało
wielokrotnie. 39 % gimnazjalistów spożywało napoje alkoholowe w ciągu ostatnich 30 dni przed
badaniem i najczęściej było to piwo (60 %). Na pytanie: „Czy sporadyczne spożywanie może
być szkodliwe?"- 27 % badanych odpowiedziało - tak, 43 % - nie, 30 % - trudno powiedzieć, 83
% uczniów spotkało się z propozycją spożycia alkoholu.
47 % badanych udzieliło odpowiedzi, że jest im łatwo zdobyć alkohol, a 32 % badanych uważa,
że jest w stanie zakupić go w sklepie.

W badanej populacji 21 % gimnazjalistów w przypadku kłopotów z nadużywaniem alkoholu,
szukałoby pomocy u specjalisty do spraw uzależnień, 21 % u psychologa i pedagoga, natomiast
7 % u nauczycieli.

48 % młodzieży uważa, że jest w szkole osoba, która potrafi im pomóc w sprawie problemów
z nadużywaniem alkoholu.

Nieco inne badania, przeprowadzone od maja do listopada 2014 roku przez Fundację
„Marchewkowe Pole" w ramach realizowanego projektu: „Odlot odwołany", dowiodły, że:
około 38 % populacji młodzieży z klas III szkół gimnazjalnych z gminy Trzcianka
odpowiedziało twierdząco na pytanie ankietowe, które brzmiało: Czy kiedykolwiek piłeś
alkohol?, natomiast 61,75 % tej samej populacji młodzieży uważa, że picie piwa lub wina
może doprowadzić do uzależnienia.
Pewna treść raportu dotyczącego gminy Trzcianka z realizacji badań problemów społecznych

nikotyna – alkohol – narkotyki - przemoc opracowanego w 2019 przez Annę Blichowską
z Ośrodka Profilaktyczno- Terapeutycznego „Na Progu”, dowodzi, że młodzi ludzie spożywają
wiele rodzajów napojów alkoholowych, jednak piwo jest tym napojem, który jest zarówno
najpopularniejszy, jak i (prawdopodobnie) najłatwiej dostępny.

Przeprowadzone badania pozwoliły określić ogólna liczbę młodzieży, która spożywała napoje
alkoholowe. Badaniom objęto 106 dziewcząt i 96 chłopców. Liczba dziewcząt i chłopców
pijących alkohol jest zróżnicowana i wynosi wśród dziewcząt 62 osoby oraz wśród chłopców
76 osób. Stanowi to 68,3 % osób pijących z całości ankietowanej młodzieży. Niepijących
dziewcząt jest 44, natomiast chłopców 20. Zarówno ilościowo jak i procentowo częstszymi
konsumentami alkoholu okazują się chłopcy.
Przeprowadzone badania przez Panią Annę Blichowską dowiodły, że 12 % spośród
ankietowanych kobiet nigdy nie piło żadnego alkoholu, natomiast w badanej grupie dorosłych
mężczyzn nie odnotowano takich osób.

III. Określenie zadań i sposobów realizacji gminnego
i rozwiązywania problemów alkoholowych.
lp.
Nazwa zadania
Sposoby realizacji
1

2

Zwiększenie dostępności
1. Finansowanie kosztów sporządzania
pomocy terapeutycznej i
opinii biegłych w przedmiocie
rehabilitacyjnej dla osób
uzależnienia od alkoholu.
uzależnionych od alkoholu
2. Prowadzenie rozmów motywujących
do podjęcia leczenia odwykowego
przez członków GKRPA.

programu

profilaktyki

Wskaźniki

Kwota przeznaczonych i
wykorzystanych na ten cel
środków finansowych w roku
2020.

1. Liczba osób zaproszonych na
rozmowę.
2. Liczba osób, z którymi
przeprowadzono rozmowy.

3. Liczba osób, które w 2020
roku podjęły leczenie.
3. Korzystanie z usług Punktu Pomocy Liczba osób i rodzin
Kryzysowej w Trzciance.
korzystających z pomocy
terapeutycznej w roku 2020 z
podziałem na wieś i miasto.
4.Organizacja warsztatów i innych form Liczba szkoleń i osób, które
terapii dla osób uzależnionych i
wzięły w nich udział oraz kwota
współuzależnionych.
przeznaczonych i
wykorzystanych na ten cel
środków finansowych w roku
2020.
Udzielanie rodzinom, w
1. Umożliwienie ofiarom przemocy w
których występują
rodzinie korzystania ze specjalistycznej
problemy alkoholowe,
pomocy, w tym terapeutycznejpomocy
prawnik, psycholog, lekarz.
psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie.
2. Finansowanie działań i programów
związanych z opieką psychologiczną i
prawną dla osób dotkniętych
problemem przemocy.

Liczba udzielonych porad,
odbytych konsultacji itp.

3. Prowadzenie działalności w zakresie
motywowania do podjęcia leczenia
odwykowego.
4. Organizowanie wypoczynku o
charakterze profilaktycznym dla dzieci
z grupy ryzyka oraz obozów
terapeutyczno - rozwojowych dla dzieci
i młodzieży z rodzin z problemem
alkoholowym.
5.Wsparcie finansowe terapii dzieci ze
zdiagnozowanym płodowym zespołem
alkoholowym.

Liczba osób, które podjęły
leczenie odwykowe.

Liczba podejmowanych działań i
realizowanych programów oraz
kwota przeznaczonych środków
finansowych na ten cel.

Ilość dzieci z terenu gminy
Trzcianka, które w 2020 roku
uczestniczyć będą w
zorganizowanych formach
wypoczynku o charakterze
profilaktycznym.
Liczba dzieci uczestniczących w
terapii i wysokość środków
przeznaczonych na ten cel.
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6.Wykorzystanie do zadań pomocowo - Ilość wspólnie
terapeutycznych zespołu
podejmowanych działań w
interdyscyplinarnego działającego w
zakresie zadań pomocowo zakresie GKRPA.
terapeutycznych.
7.Edukacja publiczna w obszarze
Ilość i rodzaj zakupionych
przeciwdziałania przemocy publikacji oraz wysokość środków
przewodniki, ulotki, broszury.
przeznaczonych na ten cel.
1. Włączenie się w ogólnopolskie,
Ilość kampanii, akcji, do których
Prowadzenie
lokalne
kampanie
profilaktyczne,
akcje.
przystąpiła gmina Trzcianka oraz
profilaktycznej działalności
wysokość środków finansowych
informacyjnej i edukacyjnej
przeznaczonych na ten cel.
w zakresie rozwiązywania
2.Rozpropagowywanie czasopism,
problemów alkoholowych i ulotek, broszur i innych materiałów
Ilość i rodzaj zakupionych
przeciwdziałania
publikacji oraz wysokość środków
służących profilaktyce i p ro mocji
narkomanii, w
zdrowego stylu życia.
przeznaczonych na ten cel.
szczególności dla dzieci i 3.Prowadzenie badań ewaluacyjnych Przeprowadzenie ewaluacji
nad skutecznością podejmowanych
dotyczącej skuteczności
młodzieży, w tym
działań.
podejmowanych działań.
prowadzenie
4.Finansowanie i organizowanie na
Wysokość środków finansowych
pozalekcyjnych zajęć
terenie szkół i innych placówek
przeznaczonych na ten cel oraz
sportowych, a także działań wychowawczych programów
sprawozdanie z realizacji tych
na rzecz dożywiania dzieci profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. programów na terenie szkół.
uczestniczących w
5.Pokrycie kosztów zakupu materiałów Wysokość środków
pozalekcyjnych programach
przeznaczonych na ten cel i
informacyjno - edukacyjnych oraz
opiekuńczo informacja o rodzaju i charakterze
zakupu sprzętu multimedialnego.
wychowawczych i
zakupionych materiałów.
socjoterapeutycznych.
6.Prowadzenie świetlic środowiskowo - Ilość świetlic funkcjonujących na
wychowawczych na terenie gminy
Trzcianka i dofinansowanie
działalności świetlic środowiskowych,
pokrycie kosztów administrowania,
wynagrodzenia pracowników
merytorycznych, zakupu niezbędnych
materiałów edukacyjnych i
wyposażenia pomieszczenia świetlicy
oraz wyżywienia dzieci.
7. Finansowanie szkoleń z zakresu
profilaktyki, przeprowadzonych przez
ekspertów dla różnych grup
zawodowych.

8. Wspomaganie instytucji, osób
wyspecjalizowanych w niesieniu
pomocy dzieciom, młodzieży i
dorosłym w obszarze uzależnień,
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

terenie gminy Trzcianka i
zatrudnionych wychowawców w
tych świetlicach, liczba dzieci
uczestniczących w zajęciach oraz
wysokość środków finansowych
przeznaczonych na ten cel.

Ilość przeprowadzonych szkoleń,
liczba osób w nich
uczestniczących oraz wysokość
środków finansowych
przeznaczonych na ten cel.
Ogłaszanie konkursów na ten cel i
dokonywanie ewaluacji
podejmowanych działań.
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5
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Wspomaganie działalności 1. Współudział w finansowaniu działań
instytucji, stowarzyszeń i na podstawie zawartych porozumień o
osób fizycznych, służącej współpracy między gminami.
rozwiązywaniu problemów
alkoholowych.

Wysokość środków finansowych
przeznaczonych na ten cel ze
strony gminy Trzcianka oraz
ewaluacja charakteru wspólnie
podejmowanych działań.
Liczba podjętych działań i
2.Promowanie i popieranie działań
profilaktycznych prowadzonych przez realizowanych projektów.
instytucje lokalne, wspólne
realizowanie wybranych projektów (np.
interwencji wobec sprawców
przemocy).
3.Zacieśnianie współpracy z lokalną
Liczba przeprowadzonych
jednostką Policji w zakresie
wspólnych kontroli.
zwiększenia kontroli sprzedaży
alkoholu osobom niepełnoletnim.
4.Zadbanie, aby w miejscach sprzedaży Liczba przeprowadzonych w tym
napojów alkoholowych były widoczne zakresie kontroli.
informacje o szkodliwości spożywania
alkoholu oraz zakazie podawania i
sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i
nietrzeźwym.
Ilość podjętych interwencji.
5.Podejmowanie interwencji w
przypadku złamania zakazu sprzedaży
alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym,
zakazu promocji i reklamy napojów
alkoholowych.

6.Prowadzenie działań kontrolnych w
placówkach handlowych.
Podejmowanie interwencji 1. Sporządzanie wywiadów i
w związku z naruszeniem przygotowywanie dokumentacji dla
przepisów określonych w potrzeb sądu.
art. 131 i 15 ustawy oraz
występowanie przed sądem 2.Występowanie z wnioskiem do sądu
w charakterze oskarżyciela w sprawach o leczenie odwykowe.
publicznego.

Liczba przeprowadzonych
kontroli.
Liczba sporządzonych wywiadów.

Edukacja zdrowotna
1. Podnoszenie kwalifikacji i jakości
dostosowana do potrzeb
pracy wychowawców pracujących w
różnych grup
świetlicach środowiskowych.
społeczeństwa, w
szczególności dzieci,
młodzieży i osób starszych.

Podnoszenie kwalifikacji i jakości
pracy wychowawców pracujących
w świetlicach środowiskowych.

Liczba wystosowanych wniosków
do sądu.
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Promocja zdrowia.

2.Organizacja i finansowanie różnych
form oddziaływań profilaktycznych, a
mianowicie: organizowanie festynów,
imprez bezalkoholowych promujących
zdrowy styl życia, zawodów
sportowych i imprez masowych dla
dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz
konkursów międzyszkolnych.

Liczba organizowanych imprez i
ilość osób biorących w nich udział,
a także wysokość środków
finansowych przeznaczonych na
ten cel.

3.Finansowanie form wypoczynku
dzieci i młodzieży obejmujących
program profilaktyki uniwersalnej.

Liczba dzieci i młodzieży
uczestniczących w tych formach
wypoczynku oraz wysokość
środków przeznaczonych na ten
cel.

l. Upowszechnienie informacji o
placówkach leczenia odwykowego.

Ilość udzielonych informacji na
ten temat przez pracowników PPK
w Trzciance.

2. Wspieranie organizacji
Ilość organizacji pozarządowych i
pozarządowych i fundacji
fundacji, którym udzielono
zaangażowanych w działalność na rzecz wsparcia.
społeczności lokalnej w zakresie
promowania zdrowego stylu życia.
8

Działania w obszarze
aktywności fizycznej.

Współfinansowanie i
Liczba zatrudnionych animatorów
współorganizowanie na terenach
na Boisku 'Orlik' przy Szkole
obiektów sportowych programów
Podstawowej Nr 1 w Trzciance
profilaktycznych i zajęć sportowych dla oraz ilość przepracowanych
dzieci i młodzieży.
godzin przez animatorów w
poszczególnych miesiącach roku
2020.

IV. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

1) członkom Komisji za miesiąc, w którym odbyło się co najmniej jedno posiedzenie,
niezależnie od ilości posiedzeń, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 15 % minimalnego
wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłaszanego przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie
ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
2) przewodniczącemu GKRPA przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości

25% minimalnego wynagrodzenia;

3) zastępcy przewodniczącego GKRPA przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 20
% minimalnego wynagrodzenia;
4) sekretarzowi GKRPA przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości
20% minimalnego wynagrodzenia;

5) członkom Zespołu Kontrolnego przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 9%
minimalnego wynagrodzenia za każdy skontrolowany punkt;

6) członkom Zespołu Motywacyjnego przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości

4% minimalnego wynagrodzenia za każdą przeprowadzoną rozmowę motywacyjną oraz 1 % za
gotowość do przeprowadzenia rozmowy;

7) wynagrodzenie za ww. czynności wypłacane jest na podstawie listy obecności, a w
przypadku członków zespołów roboczych na podstawie protokołu z przeprowadzonej kontroli
punktu sprzedaży alkoholu oraz listy osób zaproszonych na rozmowę motywacyjną wraz z
potwierdzeniem stawienia się wezwanej osoby;
8) członkom GKRPA przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach ogólnie
obowiązujących.
V. Preliminarz wydatków

Planowane wpływy na rok 2020- 447.195,00zł
Lp.
1
2

Przedmiot wydatków
Konkurs ofert w zakresie prowadzenia
świetlic wychowawczych na terenie gminy
Trzcianka
Działalność Punktu Pomocy Kryzysowej:
1. Koszty pracownicze

a) wynagrodzenia osobowe

b) dodatkowe wynagrodzenia roczne
c) składki na ubezpieczenia społeczne
d) składki na FP
e)szkolenia
f)odpis na ZFŚS
g) podróże krajowe
h) badania lekarskie pracownika

Kwota
38 000,00
153 422,00
62 159,00

45 446,00
3 572,00
9 165,00

1 304,00
1 000,00
1 272,00
300,00
0,00

i) napoje
2. Utrzymanie pomieszczeń PPK
a) sprzątanie
b) artykuły biurowe, środki czystości,
czasopisma i książki
c) internet

d) telefon stacjonarny
e) czynsz
f) zakup energii – woda, CO, prąd
3. Usługi terapeutyczne, orzecznicy

3

4. Koszty postępowania sądowego i
kuratorskiego

Utrzymanie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
a) wynagrodzenie członków komisji
b) szkolenia członków komisji
c) podróże służbowe

4

Prowadzenie gminnych świetlic
wychowawczych dla dzieci
i młodzieży
a) wynagrodzenia opiekunów

b) składki na ubezpieczenie społeczne
c) dożywianie dzieci

d) zakup wyposażenia (materiały biurowe,
gry, filmy profilaktyczne)

5

e) zakup usług pozostałych (bilety, transport,
inne)
Wsparcie finansowe dla gminy Piła –
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

100,00
15 099,00
4 200,00
5 050,00
517,00
650,00

1 682,00
3 000,00

75 664,00
500,00
47 000,00
44 000,00
2 500,00
500,00
69 580,00
41 000,00
3 000,00

15 000,00
3 580,00
7 000,00
51 000,00

6

Zakup materiałów do realizacji programów
Spójrz Inaczej , Spójrz Inaczej Na Agresję
oraz Umplugged

7

Organizacja zajęć na boiskach

8

Organizacja imprez promujących zdrowy styl
życia

9
10

11

Realizacja programów profilaktycznych

Dofinansowanie wniosków złożonych przez
orgnizacje pozarządowe z własnej
inicjatywy, np. wypoczynek dzieci
i młodzieży, zajęcia sportowe itp.
Szkolenia członków zespołu
interdyscyplinarnego i innych grup
zawodowych

Razem

7 000,00
27 000,00
12 000,00
19 693,00
20 000,00

2 500,00

447 195,00

