Zarządzenie nr 14.2016 Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych z dnia 28.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia
zaproszenia do składania ofert dotyczących zakupu usług w 2017 r. w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii.
Na realizację usług w 2017 roku planuje się przeznaczyć łączną kwotę w wysokości 140 000, 00 zł
Zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii mogą być wykonywane poprzez:
a) programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych (utrzymujących abstynencję przynajmniej od roku) oraz
osób współuzależnionych, sprawców i ofiar przemocy, także osób z grup ryzyka,
b) realizację programów profilaktycznych uczących umiejętności zdrowego stylu życia w tym pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych,
c) pomoc prawna dla osób uzależnionych, współuzależnionych, sprawców i ofiar przemocy, także osób z grup ryzyka,
d) wspieranie środowisk wzajemnej pomocy (klub środowiskowy),
e) prowadzenie profilaktyki rodzinnej i socjoterapii,
f) udzielanie pomocy terapeutycznej osobom z zaburzeniami emocjonalnymi i w zachowaniu,
g) prowadzenie działań edukacyjnych dla sprzedawców dotyczących ograniczenia możliwości zakupu alkoholu przez niepełnoletnich,
h) prowadzenie zajęć edukacyjno-profilaktycznych dotyczących problematyki nietrzeźwych kierowców w szkołach nauki jazdy,
i) prowadzenie zajęć superwizyjnych dla osób pracujących w obszarze pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i innych środków psychoaktywnych i ich
rodzinom.
j) praca streetworker’ska z osobami uzależnionymi

LP

Nazwa podmiotu i oferty

Kwota finansowania w roku 2017

1

Wioletta Sokołowska-Domagała

5 160,00 zł

a

Udzielanie pomocy terapeutycznej osobom z zaburzeniami emocjonalnymi i w
zachowaniu.

5 160,00 zł

2

Waleria Liberacka

5 500,00 zł

a

Prowadzenie Klubu środowiskowego

5 500,00 zł

3

Katarzyna Stępniak

12 160,00 zł

a

Prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących problematyki nietrzeźwych
kierowców

7 000,00 zł

b

4

a
5

a

b

c

Udzielanie pomocy terapeutycznej osobom z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania

5 160,00 zł

Katarzyna Śniegocka

10 710,00 zł

Udzielanie porad prawnych z zakresu problemów alkoholowych

Teresa Kiełczyńska

„Szansa” – nadzieja rodziny alkoholowej.
spotkań indywidualnych z osobami współuzależnionymi, DDA, motywujące do zajęć
grupowych

Szansa - nadzieja dla rodziny alkoholowej. Grupa dla Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Szansa - nadzieja dla rodziny alkoholowej. Grupa dla osób wspołuzaleznionych

10 710,00 zł
23 850,00 zł

13 350,00 zł

5 250,00 zł

5 250,00 zł

6

a

Hanna Kucharska. Prawnik Równych Szans.

Pomoc prawna dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych
(utrzymujących abstynencję co najmniej od roku) a także osób współuzaleznionych, osób
z grup ryzyka oraz ofiar i sprawców przemocy - dyżury indywidualne

11 440,00 zł

11 440,00 zł

7

Mirosław Popielecki Ośrodek Diagnozy Edukacyjnej i Pomocy Psychologicznej

21 000,00 zł

a

"Jestem trzeźwy" - program grupy edukacyjno-terapeutycznej dla osób uzależnionych od
alkoholu w zaawansowanej fazie trzeźwienia

8 000,00 zł

b

"Mam swoje miejsce w życiu" - zajęcia realizowane w koncepcji Helingerowskich
ustawień systemowych dla osób z rodzin zagrożonych alkoholizmem zaawansowanych w
precesje zdrowienia

8 000,00 zł

c

Zajęcia superwizyjne dla osób pracujących w obszarze pomocy osobom uzależnionym
od alkoholu i ich rodzinom

5 000,00 zł

8

Marcin Pawlina Kancelaria Radcy Prawnego

7 820,00 zł

a

b

Porady prawne PROBAL. Pomoc prawna dla osób uzależnionych, współuzależnionych,
sprawców i ofiar przemocy, także osób z grup ryzyka.

Porady prawne w lokalnych środowiskach: na bieżąco w ramach potrzeby.

5 720,00 zł

2 100,00 zł

9

Andrzej Draszawka Pracownia Psychoterapii i Mediacji

3 840,00 zł

a

Prowadzenie profilaktycznych warsztatów informacyjnych w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla dzieci z klas szóstych

3 840,00 zł

b

Udzielanie pomocy terapeutycznej osobom z zaburzeniami emocjonalnymi i w
zachowaniu

10 Roman Romanowski Ro-Ro Roman Romanowski

a

b

Praca streetworker’ska z osobami bezdomnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym
z powodu używania alkoholu i środków psychoaktywnych

Warsztaty edukacyjno terapeutyczne w areszcie śledczym

0,00 zł

19 440,00 zł

10 560,00 zł

3 600,00 zł

c

d

Realizacja pomocy psychologicznej w Biurze Pełnomocnika

Warsztaty dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu Centrum Usług Opiekuńczych
„Retro” w Zielonej Górze pt. „Alkoholowe tabu wśród seniorów”

5 280,00 zł

0,00 zł

11 Monika Górska Gabinet Psychoterapii i Rozwoju

16 080,00 zł

a

Grupa psychoterapeutyczna DDA

6 480,00 zł

b

Psychoterapia indywidualna DDA

5 280,00 zł

c

Grupa wsparcia dla rodziców i młodzieży szkolnej.(zdrowy rodzic zdrowe dziecko, grupa
ma charakter terapeutyczny)

4 320,00 zł

