
                                                                                        Załącznik do Zarządzenia 
                                                                                                 Nr 200   Burmistrza Miasta       
                                                                                                 i Gminy  Września     z  dnia 27 

                                                                             grudnia  2021 roku

Preliminarz wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

 plan w zł
1.  Udzielanie  wsparcia  w  utrzymaniu  abstynencji  poprzez
wspomaganie działalności stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. 10 000
2.  Wydatki  związane  z  funkcjonowaniem  m.  in.  GKRPA,
wychowawców  zajęć  opiekuńczo-wychowawczych,  wychowawców
wypoczynku letniego i inne. 204 850
3.  Prowadzenie  zajęć  opiekuńczo-wychowawczych  oraz
socjoterapeutycznych dla dzieci i ich rodzin ( materiały do realizacji
zajęć, artykuły spożywcze, dożywianie, paczki, imprezy itp.). 131 343,06
4.Zapewnienie  warunków  do  prowadzenia  zajęć  opiekuńczo-
wychowawczych,profilaktycznych  i  socjoterapeutycznych  (m.  in.
koszty energii, wody, ogrzewania, remonty). 60000
5.Organizacja  i  wspieranie  organizacji  przedsięwzięć  związanych  z
promowaniem  zdrowego  stylu  życia  (  m.  in.  zawody,  turnieje,
konkursy, festyny, pikniki profilaktyczne, eventy bezalkoholowe). 41 650
6. Organizacja i wspieranie organizacji różnych form wypoczynku dla
dzieci           i  młodzieży  z  rodzin  i  środowisk  zagrożonych
uzależnieniami. 94 000
7. Doposażenie bazy lokalowej, w której realizowane są zadania 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych ( m.in. przez zakup sprzętu,  materiałów 
dydaktycznych, szkoleniowych, promocyjnych, literatury fachowej). 20 000
8.Uczestnictwo  w  kampaniach  edukacyjnych,  profilaktyczno-
społecznościowych ( m. in. zakup materiałów, organizacja konkursów,
eventów, pikników profilaktycznych itp.). 10 000
9.Prowadzenie  Punktu  Konsultacyjno  -Informacyjnego  ds
Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie. 50 000
10.  Szkolenia dla członków GKRPA, Pełnomocnika, wychowawców
zajęć opiek.- wychowawczych, nauczycieli, pedagogów, pracowników
lecznictwa  odwykowego  oraz  innych  grup  zawodowych
podejmujących   działania  w  zakresie  uzależnienia  od  alkoholu  i
przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie,  sprzedawców  napojów
alkoholowych). 30 000
11. Prowadzenie działalności  profilaktycznej wśród dzieci, młodzieży
i  dorosłych  –  realizacja  programów  profilaktycznych,  warsztatów,
form  teatralnych  (zależnie  od  potrzeb,  diagnozy);  kształtowanie  w
środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych postaw prozdrowotnych. 100 000
12.Realizacja programów terapeutycznych w zakresie terapii 
uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia zgodnie ze standardami 
udzielania świadczeń zdrowotnych w lecznictwie odwykowym. 58 000
13.Opinia biegłych sądowych w zakresie uzależnienia. 10 000

14.Koszty postępowania sądowego. 10 000

15.Tworzenie możliwości dodatkowych form spędzania wolnego czasu
dla  dzieci  i   młodzieży  ze  środowisk  zagrożonych  alkoholizmem i 750 000



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.

16.Poradnictwo  w  zakresie  uzależnienia  od  substancji
psychoaktywnych- konsultant. 5 400
17.Zakup materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, promocyjnych,
literatury fachowej i innych art. niezbędnych do prowadzenia działań
profilaktycznych  i prewencyjnych. 2 500
18.Organizacja  i  wspieranie  organizacji  przedsięwzięć  związanych
z   promowaniem  zdrowego  stylu  życia  (  m.  in.  zawody,  turnieje,
konkursy, festyny i pikniki profilaktyczne,  itp.). 6 100
19.Organizowanie  szkoleń,  warsztatów,  konferencji  dla  osób  i  grup
zawodowych  zajmujących  się  problemem  uzależnienia  od  środków
psychoaktywnych 6 000
20.Prowadzenie działalności  profilaktycznej wśród dzieci, młodzieży
i   dorosłych  –  realizacja  programów  profilaktycznych,  warsztatów,
pogadanek i innych form. 10 000
21.Wspieranie działań prewencyjnych przez funkcjonariuszy Policji  w
sytuacjach  spożywania  alkoholu  w  miejscach  publicznych  poprzez
dofinansowanie  dodatkowych  patroli  pełnionych  w  czasie
ponadnormatywnym. 25 000

Łącznie: 1 634 843,06
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