
Załącznik do sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

za 2016 rok.

Na  realizację  Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych i  Programu Przeciwdziałania  Narkomanii  na 2016 rok w planie wydatków
zaplanowano kwotę 450.000,00zł a wykorzystano 407.790,40 zł.
Środki  finansowe  uzyskane  z  opłat  za  korzystanie  z  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów
alkoholowych w 2016 roku wyniosły 472.583,69 zł.
Środki  te  stanowią  fundusz  na  przeciwdziałanie  alkoholizmowi  i  narkomanii  który został
wykorzystany w następujący sposób:

Lp. Nazwa zadania
Kwota
(w zł)

1

Powierzenie realizacji zadań organizacji pozarządowej w szeroko pojętym
zakresie  rozwiązywania  problemów  alkoholowych,  w  tym  zajęcia
psychoedukacyjne  oraz  zajęcia  terapeutyczne  prowadzone  dla  osób
uzależnionych i współuzależnionych. 29.390,89 zł

2

Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych
i  osób współuzależnionych od alkoholu.  Udzielenie  wsparcia  osobom po
zakończeniu leczenia odwykowego oraz ich rodzinom. 4.800,00 zł

3

Prowadzenie warsztatów dla osób współuzależnionych i doświadczających
przemocy  domowej,  program  radzenia  sobie  ze  stresem,  emocjami,
zachowaniami  agresywnymi,  budowanie  relacji  interpersonalnych,
rozwiązywanie  konfliktów,  poczucie  własnej  wartości,  radzenie  sobie  z
kryzysem. 11.602,44 zł

4

1.  Kolonie  letnie  z  elementem  socjoterapii  dla  grupy  dzieci  z  rodzin
dysfunkcyjnych i patologicznych.
2. Organizacja ferii  zimowych i  wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym. 51.657,10 zł

5

Organizacja  przez  Miejską  Komisję  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych  rodzinnych  rajdów  rowerowych  oraz  imprez  edukacyjno-
rozrywkowych  promujących  zdrowy  styl  życia  kierowanych  do
społeczności lokalne – Piknik Rodzinny, Festyn Zdrowia. 10.440,38 zł

6

Realizacja  autorskiego  programu  profilaktycznego  pod  ogólnopolskim
hasłem „Zachowaj  Trzeźwy Umysł”,  zajęcia  profilaktyki  alternatywnej  -
zajęcia  rekreacyjne,  sportowe,  artystyczne,  rozwijające  zdolności  i
umiejętności dzieci i młodzieży. 9.834,76 zł

7
Realizacja  pozalekcyjnych  zajęć  sportowych,  jako elementu  oddziaływań
profilaktycznych, w  czasie wolnym od zajęć szkolnych. 34.614,96 zł

8

Finansowanie opinii wydawanych przez zespół biegłych (lekarz psychiatra
i  psycholog)  dla  osób  wnioskowanych  przez  Miejską  Komisję
Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  do  leczenia  odwykowego,
wszycie Disulfiranu 4.177,30 zł

1



9

Szkolenia, narady, konferencje z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania 
problemom alkoholowym oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
a)  szkolenie  członków  Miejskiej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych,
b) szkolenia dla rad pedagogicznych,
c) szkolenia przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania w
zakresie  przeciwdziałania  alkoholizmowi  i  przemocy  w  rodzinie  oraz
zapobiegania patologiom społecznym.
d)  podnoszenie  kompetencji  w  zakresie  przeciwdziałania  przemocy
w rodzinie,
e)  narady  i  konferencje  dotyczące  procedury  i  zjawiska  przemocy  w
rodzinie. 4.288,40 zł

10

Realizacja  programów  prewencyjno-wychowawczych  dla  uczniów  szkół
podstawowych i średnich przy współpracy z Komendą Powiatową Policji
w Hajnówce (zakup materiałów do realizacji zadań, zakup nagród). 670,00 zł

11

Wynagrodzenie  i  delegacje  służbowe  członków  Miejskiej  Komisji
Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  -  wyposażenie  punktu
konsultacyjnego, zakup materiałów do pracy. 21.503,89 zł

12
Wynagrodzenie  wraz  z  pochodnymi  koordynatora  miejskiego  programu
profilaktyki. 50.565,92 zł

13 Wynagrodzenie wraz z pochodnymi gospodarza Klubu Abstynenta „Dąb”. 34.603,78 zł

14

Zakup  materiałów  informacyjno-edukacyjnych:  książek,  kaset,  broszur,
ulotek, plakatów, prenumerata czasopism i miesięczników oraz materiałów
dla  szkół  i  punktów  konsultacyjnych  z  zakresu  profilaktyki
i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania przemocy. 3.449,38 zł

15

Utrzymanie placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin patologicznych
i dysfunkcyjnych w postaci świetlicy socjoterapeutycznej:
a)  czynsz,  energia,  telefon,  środki  czystości,  materiały  do  pracy
z dziećmi,wyposażenie,
b) wynagrodzenie wychowawców wraz z pochodnymi. 117.126,27 zł

16

Współpraca  z  Poradnią  Leczenia  Uzależnień  oraz  Odziałem
Psychiatrycznym  w  zakresie  konsultacji  i  realizacji  wspólnych  zadań
dotyczących leczenia osób uzależnionych. 4.606,90 zł

17
Działania  związane  z  profilaktyką  i  zwalczaniem  narkomanii.  Młodzi-
Aktywni-Skuteczni. 14.859,04 zł

Razem 407.790,40 zł
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