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Preliminarz wydatków i harmonogram  działań  z  zakresu  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów narkotykowych  
   w  ramach  zadań  własnych  na  2012 rok 

 
 

Rodzaj zadania 
 

Działanie 
 

Termin realizacji              Wykonawca Koszty 
realizacji 
w zł. 

 
1.   Zwiększanie dostępności 

pomocy terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych lub 
zagrożonych uzależnieniem 
od narkotyków;  

 

1.Kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjnego – 
prowadzenie zajęć motywacyjno – edukacyjnych z 
zakresu uzależnień, 

----------------------------------------------------------------- 
2.Tworzenie warunków do bieżącej realizacji GPRPA – 

zakup, materiałów i wyposażenia. 
----------------------------------------------------------------- 
3. Zwrot kosztów środków farmakologicznych i 

kosztów dojazdu na leczenie osób znajdujących się w 
trudnych warunkach materialnych. 

 
praca ciągła 

 
----------------------- 

praca ciągła 
 

----------------------- 
praca ciągła 

 
Instruktor terapii uzależnień 

 
------------------------------------ 
Pracownik Urzędu Gminy 

 
------------------------------------ 
Kierownik OPS 

 
---- 

 
-------------- 

----- 
 

-------------- 
            ---- 

2.   Udzielanie rodzinom, w 
których występują problemy 
narkotykowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej; 

 
1.Udzielanie bezpłatnej pomocy terapeutycznej i/lub 
   pomocy prawnej w zakresie problematyki  
   narkotykowej, 

 
praca ciągła 

 

 
Instruktor terapii uzależnień 
Członek GKRPA 

 
---- 

 
                            

 
3. Prowadzenie 

profilaktycznej 
działalności informacyjnej 
i edukacyjnej w zakresie 
przeciwdziałania 
narkomanii;  

 
 
 

 
1. Prowadzenie programu profilaktycznego 

odpowiadającego standardom wyznaczonym przez 
technologie profilaktyczne, dla uczniów Publicznego 
Gimnazjum – „Jestem sobą”, 

-------------------------------------------------------------------- 
2. Szkolenia z zakresu problematyki narkotykowej 

nauczycieli, pedagogów, członków GKRPA, 
przedstawicieli różnych zawodów, 

-------------------------------------------------------------------- 
3.Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno- 
edukacyjnych dotyczących  zjawiska narkomanii, 

 
praca ciągła 

 
 
 
----------------------- 

wg potrzeb 
 
 
----------------------- 

praca ciągła 
 

 
Dyrektor GZS 
Pracownik Urzędu Gminy 
 
 
------------------------------------ 
Pracownik Urzędu Gminy 
 
 
------------------------------------ 
Pracownik Urzędu Gminy 
 

 
    2 500,00 

 
 
  

-------------- 
    4 000,00 

 
 

-------------- 
      500,00 
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4.   Wspomaganie 

działalności instytucji, 
stowarzyszeń i osób 
fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów 
narkotykowej ; 

 

 
1. Wspieranie działań instytucji, stowarzyszeń i  
społeczności lokalnych w realizacji poszczególnych 
zadań gminnego programu w zakresie promowania 
zdrowego stylu życia zawierającego elementy 
profilaktyki narkotykowej np. festyny rodzinne, 
mityngi, spotkania z osobami zajmującymi się 
problemem narkotyków, spektakle teatralne, koncerty. 
 

 
praca ciągła 

 
 
 
 

 

 
Wójt Gminy, 
Pracownik Urzędu Gminy 

 
 

 
 

 
7 000,00 

 
 

 
 
 
 

 
   
55. Udzielanie pomocy 

społecznej osobom 
uzależnionym i rodzinom 
osób uzależnionych 
dotkniętych ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym 
i integrowanie ze 
środowiskiem lokalnym 
tych osób z 
wykorzystaniem pracy 
socjalnej i kontraktu 
socjalnego; 

 

 
1. Zawieranie kontraktów socjalnych, 

 
praca ciągła 

 
Kierownik OPS 

 
---- 

 
6. Monitoring  

 
1. Identyfikacja i monitorowanie zjawisk związanych  
 z narkotykowymi. 

 
praca ciągła 

 

 
Pracownik Urzędu Gminy, 
GKRPA,  Kierownik OPS, 
Dyrektorzy placówek 
oświatowych 

 

 
---- 

 
Razem 

 
14 000,00 
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