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14.Opinia biegłych sądowych w zakresie uzależnienia. 8000

15.Koszty postępowania sądowego. 3500
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Preliminarz wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2016 rok.

1. Dotacja celowa z budżetu  finansowanie lub dofinansowanie  zadań 
zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym.                                     
             
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem m.in. GKRPA, wychowawców 
zajęć opiekuńczo-wychowawczych, wychowawców wypoczynku letniego i 
in.
3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz 
socjoterapeutycznych dla dzieci i ich rodzin ( materiały do realizacji zajęć, 
artykuły spożywcze, II śniadania, paczki, imprezy, atrakcje itp.).

4. Zapewnienie warunków do prowadzenia zajęć opiekuńczo-
wychowawczych, socjotwrapeutycznych (koszty energii, wody, sprzątania, 
ogrzewania; remonty).

5.Organizacja i wspieranie imprez i zajęć związanych z promowaniem 
zdrowego stylu życia ( m. in. zawody, konkursy, festyny, imprezy 
bezalkoholowe).
6. Organizacja i wspieranie organizacji różnych form wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z rodzin i środowisk zagrożonych uzależnieniami.

7. Doposażenie świetlic i  bazy lokalowej, w której realizowane są zadania 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.

8.Uczestnictwo w kampaniach profilaktyczno- społecznościowych m. in. 
Zachowaj Trzeźwy Umysł,  Postaw na rodzinę ( m. in. zakup materiałów, 
podsumowanie).

9. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno -Informacyjnego ds Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie.

10. Szkolenia dla członków GKRPA, Pełnomocnika wychowawców 
świetlic, nauczycieli, pedagogów, pracowników lecznictwa odwykowego 
oraz innych grup zawodowych podejmujących  działania w zakresie 
uzależnienia od alkoholu i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
11. Prowadzenie działalności  profilaktycznej wśród dzieci, młodzieży   i 
dorosłych – realizacja programów profilaktycznych, warszatów, form 
teatralnych (zależnie od potrzeb, diagnozy); kształtowanie w środowisku 
dzieci, młodzieży i dorosłych postaw prozdrowotnych.
12.Realizacja programów terapeutycznych w zakresie terapii uzależnienia 
od alkoholu i współuzależnienia zgodnie ze standardami udzielania 
świadczeń zdrowotnych w lecznictwie odwykowym.
13.Zakup materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, promocyjnych, 
literatury fachowej.
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16.Tworzenie możliwości dodatkowych form spędzania wolnego czasu dla 
dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem  i        
patologią społeczną poprzez zakup sprzętu sportowego, zakup sprzętu 
służącego do wyposażania terenów rekreacyjnych, boisk, sal 
gimnastycznych i placów zabaw, dofinansowanie organizacji i modernizacji 
miejsc uprawiania sportu i rekreacji.
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