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Szczegółowy harmonogram wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w Lubaniu w 2019 roku 

 

 

 
L.p. Opis zadania Wysokość środków finansowych 

przeznaczonych na realizację zadania 

1. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych (wynagrodzenia członków komisji za udział w 

posiedzeniach, wynagrodzenie za obsługę administracyjną komisji, 

opłaty za wydanie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu, opłaty sądowe związane ze skierowaniem wniosku o 

zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego) 

105 000 zł 

2. Działalność Punktu Konsultacyjnego dla Osób i Rodzin z 

Problemem Uzależnienia oraz Przeciwdziałania Przemocy 

(wynagrodzenia konsultanta i specjalistów dyżurujących w 

Punkcie: prawnik, terapeuta, psycholog) 

90 000 zł 

3.  Udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych (Zachowaj 

Trzeźwy Umysł, Postaw na rodzinę, Reaguj na Przemoc, 

Odpowiedzialny Kierowca, itp.) 

10 000 zł 

4. Realizacja programów profilaktycznych w szkołach skierowanych 

do uczniów, nauczycieli i rodziców realizowanych w formie 

warsztatów, szkoleń, prelekcji, itp. 

55 000 zł 

5. Zakup materiałów dydaktycznych, ulotek i plakatów edukacyjnych 

i informacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień i zapobiegania 

patologiom społecznym, w tym przemocy oraz promujących 

zdrowy styl życia  

10 000 zł 

6. Dotacje dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację 

działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym opartych na programie profilaktycznym  

200 000 zł 

7. Wsparcie finansowe Ośrodka Wsparcia Dziennego (wynagrodzenie 

dla psychologa, pedagoga, wychowawców, zakup materiałów 

dydaktycznych do pracy z uczestnikami OWD, realizacja programu 

profilaktycznego, bilety wstępu na basen, do kina, teatru, zakup 

artykułów spożywczych) 

45 000 zł  

8. Szkolenia i podnoszenie kompetencji zawodowych osób 

pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień oraz 

przeciwdziałania patologiom społecznym  

15 000 zł 

9. Inne działania i wydarzenia profilaktyczne skierowane do ogółu 

lokalnej społeczności: seniorów, dorosłych, dzieci i młodzieży 

(festyny, imprezy plenerowe, imprezy okolicznościowe, 

konferencje, wykłady, warsztaty, debaty konsultacje, itp.)   

30 000 zł 

 


