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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 

1.6 ZADANIA PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA W 2009 ROKU W  RAMACH CELU GŁÓWNEGO Nr 1  

Lp. Nazwa zadania Przewidziane do osi ągni ęcia rezultaty Wska źniki wykonania zadnia Kwota 
przewidzia

na na 
realizacj ę 
zadania 

1. Rozszerzenie dostępu do 
bezpłatnej  terapii uzaleŜnienia 
i współuzaleŜnienia 
realizowanej w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej Ośrodku Terapii 
UzaleŜnień od Alkoholu  
w Szczecinie (skrót - OTUA). 
Zadanie realizowanie poprzez 
udzielenie dotacji 
podmiotowej. 

1. Wykonanie diagnozy; 
2. zwiększony dostęp do zajęć terapeutycznych dla 

osób naduŜywających alkoholu, uzaleŜnionych oraz 
ich rodzin; 

3. szeroka oferta zajęć terapeutycznych 
dostosowanych do diagnozy pacjenta; 

4. wykwalifikowana kadra; 
5. popołudniowe i weekendowe zajęcia adresowane 

do pracujących. 

1. Ilość postawionych diagnoz przez terapeutów 
OTUA; 

2. ilość grup terapeutycznych, ilość osób 
rozpoczynających i kończących terapię;  

3. ilość, rodzaj zajęć dostępnych w ofercie 
OTUA; 

4. rozszerzone godziny otwarcia. 

185 000 zł. 

2. Program zdrowotny w zakresie 
zwiększenia dostępności 
nieodpłatnej pomocy 
terapeutycznej  
i rehabilitacyjnej dla osób 
uzaleŜnionych od alkoholu  
i współuzaleŜnionych. 
Zadanie realizowane poprzez 
konkurs dla zakładów opieki 
zdrowotnej. 

1. Wykonanie diagnozy; 
2. dostęp do nieodpłatnej terapii uzaleŜnień w róŜnych 

dzielnicach miasta; 
3. przyspieszenie wykonania sądowego zobowiązania 

do podjęcia leczenia odwykowego; 
4. szeroka oferta zajęć terapeutycznych  

i postterapeutycznych dostosowanych do diagnozy; 
5. wykwalifikowana kadra. 

1. Ilość postawionych diagnoz; 
2. ilość zawartych przez Miasto umów i zarazem 

placówek, które podejmą się realizacji 
programu; 

3. ilość osób, które podejmą terapię ze 
zobowiązania sądowego; 

4. ilość osób uczestniczących w zajęciach 
terapeutycznych zgłaszających się 
indywidualnie; 

5. kwalifikacje kadry.   

120 000 zł. 

3. Utworzenie sieci punktów 
konsultacyjnych na terenie 
Szczecina, zajmujących się 
udzielaniem pomocy osobom 
potrzebującym, dotkniętym 
problemem alkoholowym.  
Zadanie realizowane poprzez 
otwarty konkurs ofert dla 
organizacji pozarządowych. 

1. Uruchomienie kilku punktów konsultacyjnych  
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi  
i przemocy; 

2. rozszerzenie oferty informacyjnej i dostępu do 
wstępnej diagnozy i wczesnej interwencji na 
PrawobrzeŜu, w Śródmieściu i w dzielnicach 
północnych miasta; 

3. integracja placówek świadczących pomoc 
uzaleŜnionym i ich bliskim; 

1. Ilość i miejsce otworzonych i pracujących 
punktów konsultacyjnych; 

2. ilość osób korzystających z punktu,  
w tym zgłaszających się dobrowolnie oraz  
z rekomendacji innych instytucji/ organizacji 
pozarządowych; 

3. ilość osób korzystających z pomocy 
interdyscyplinarnej rekomendowanej przez 
pracowników punktu konsultacyjnego; 

80 000 zł. 
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4. przepływ informacji na temat osób korzystających 
dobrowolnie lub z rekomendacji (np.: MOPR, 
GKRPA) z oferty punktów konsultacyjnych; 

5. szerszy dostęp do informacji na temat moŜliwości 
uzyskania interdyscyplinarnej pomocy w Szczecinie.  

4. kwalifikacje kadry.    
 
 
 
 
 

4. Edukacja społeczności 
lokalnej; wsparcie 
psychospołeczne, pomoc 
prawna, poradnictwo 
psychologiczne i rodzinne oraz 
terapia – udzielane ofiarom 
przemocy lub/i 
doświadczającym przemocy. 
Zadanie realizowane poprzez 
otwarty konkurs ofert dla 
organizacji pozarządowych. 
 

1. Uruchomienie placówek w Szczecinie, które 
oferować będą pomoc dla ofiar i osób 
doświadczających przemocy; 

2. wzrost poziomu wiedzy społeczności lokalnej nt. 
alkoholizmu, zjawiska przemocy oraz dostępnych  
w Szczecinie form pomocy; 

3. dostęp do zróŜnicowanej oferty pomocowej  
i róŜnego typu zajęć realizowanych w zakresie 
wsparcia psychospołecznego, pomocy prawnej, 
poradnictwa psychologicznego, rodzinnego oraz 
terapii adresowanych do ofiar przemocy i osób 
doświadczających przemocy w rodzinie, 
dyskryminacji ze względu na płeć oraz mobbingu; 

4. wykwalifikowana kadra.     

1. Ilość i miejsce usytuowania placówek; 
2. merytoryczny zakres ofert, tj. ilość i rodzaj 

zajęć w zakresie wsparcia 
psychospołecznego, pomocy prawnej, 
poradnictwa psychologicznego, rodzinnego 
oraz terapii adresowanej do ofiar przemocy 
i osób doświadczających przemocy w rodzinie, 
dyskryminacji ze względu na płeć oraz 
mobbingu; 

3. kwalifikacje kadry; 
4. ilość osób szukających pomocy w gminnym 

systemie przeciwdziałania przemocy; 
5. ilość osób korzystających z pomocy. 

 

200 000 zł. 

5. Organizacja działań 
profilaktycznych (w tym zajęć: 
rekreacyjnych, sportowych, 
kulturalno-oświatowych) dla 
mieszkańców Szczecina jako 
formy zagospodarowania 
czasu wolnego, alternatywy 
wobec nudy i stosowania 
substancji psychoaktywnych. 
Zadanie realizowane poprzez 
otwarty konkurs ofert dla 
organizacji pozarządowych. 

1. Dostęp do nieodpłatnych zajęć fakultatywnych 
realizowanych w ramach profilaktyki uzaleŜnień; 

2. wzrost poziomu wiedzy nt. skutków naduŜywania  
i uzaleŜnienia od alkoholu beneficjentów zadania  
w kontekstach: zdrowotnym, społecznym  
i ekonomicznym; 

3. rozszerzenie dostępnej miejskiej oferty  
o nowatorskie i atrakcyjne formy spędzania wolnego 
czasu w Szczecinie dla dzieci, młodzieŜy  
i dorosłych; 

4. aktywizacja lokalnych instytucji i organizacji 
pozarządowych oraz osób znaczących (VIP) na 
rzecz społeczności lokalnej; 

5. zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom, 
młodzieŜy i ich bliskim; 

6. zachęcenie dorosłych do spędzania wolnego czasu 
bez uŜywek i w towarzystwie swoich dzieci. 

1. Ilość, rodzaj i miejsce nieodpłatnych 
dostępnych/ realizowanych zajęć; 

2. ilość osób korzystających z nieobowiązkowych 
i nieodpłatnych atrakcji oferowanych przez 
lokalne placówki; 

3. ilość lokalnych autorytetów, postaci 
znaczących, którzy włączą się do promowania 
aktywności i trzeźwości; 

4. ocena jakościowa proponowanych 
przedsięwzięć przez ich uczestników – 
mieszkańców Szczecina.  

400 000 zł. 
 

6. Organizacja wypoczynku 
letniego dla dzieci i młodzieŜy 
– podopiecznych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Szczecinie oraz 
beneficjentów szczecińskich 

1. Dostępność do róŜnych form nieodpłatnego  
i atrakcyjnego wypoczynku letniego dla dzieci  
i młodzieŜy – mieszkańców Szczecina; 

2. zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom  
i młodzieŜy w trakcie wakacji; 

3. zwolnienie z obowiązku opieki nad podopiecznymi  

1. Ilość, rodzaj i miejsce nieodpłatnych 
dostępnych dla podopiecznych MOPR 
obozów, koloni i półkolonii; 

2. ilość osób/ rodzin korzystających  
z wypoczynku letniego finansowanego przez 
Gminę Szczecin; 

850 000 zł. 
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świetlic środowiskowych, 
połączonego z profilaktyką 
uzaleŜnień od substancji 
psychoaktywnych w formie 
kolonii i półkolonii pod hasłem 
Akcja lato 2009. 

Zadanie realizowane poprzez 
otwarty konkurs ofert dla 
organizacji pozarządowych. 

 

i umoŜliwienie (pośrednio) moŜliwości wypoczynku 
rodzicom, opiekunom i rodzinom zastępczym; 

4. wzrost poziomu wiedzy beneficjentów zadania nt. 
substancji psychoaktywnych w kontekstach: 
zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym; 

5. wypracowanie umiejętności przebywania w grupie 
poza miejscem zamieszkania osób korzystających  
z wypoczynku letniego; 

6. rozszerzenie dostępnej miejskiej oferty  
o nowatorskie i atrakcyjne formy spędzania wolnego 
czasu podczas wakacji w Szczecinie (półkolonie) 
oraz na turnusach wyjazdowych. 

3. ocena jakościowa proponowanych turnusów 
przez ich uczestników i opiekunów; 

4. ilość i rodzaj dodatkowych atrakcji typu: 
wycieki, konkursy, nagrody i in 
proponowanych dzieciom i młodzieŜy podczas 
wypoczynku letniego. 

7. Profilaktyka i wsparcie na 
rzecz rodzin oraz dzieci 
zagroŜonych i dotkniętych 
Płodowym Zespołem 
Alkoholowym (skrót - FAS). 
Zadanie realizowane poprzez 
otwarty konkurs ofert dla 
organizacji pozarządowych. 

1. Dostępność edukacji w zakresie Płodowego 
Zespołu Alkoholowego; 

2. włączenie profilaktyki FAS w programy 
profilaktyczne (promocji zdrowia) realizowane  
w lokalnych szkołach: gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych; 

3. wzrost poziomu wiedzy uczniów i kadry 
pedagogicznej szczecińskich szkół nt. Płodowego 
Zespołu Alkoholowego;  

4. diagnoza, pomoc i wsparcie oferowane dzieciom  
zagroŜonym, dotkniętym FAS oraz ich rodzinom,  
w tym rodzinom zastępczym; 

5. stałe podnoszenie kwalifikacji edukatorów  
i terapeutów pracujących w obszarze profilaktyki  
i minimalizacji szkód zdrowotnych i społecznych 
związanych w FAS; 

6. wykwalifikowana kadra; 
7. upowszechnienie i przybliŜenie problemu FAS  

w mediach, lokalnych instytucjach i organizacjach 
pozarządowych pracujących w obszarach: 
profilaktyki uzaleŜnień, lecznictwa odwykowego,  
ochrony zdrowia, pomocy społecznej i oświaty.  

1. Ilość szkół włączonych w realizację programu 
profilaktyki FAS, ilość godzin edukacyjnych 
przeprowadzonych zajęć, ilość osób 
uczestniczących w  zajęciach; 

2. ocena merytoryczna zajęć profilaktycznych; 
3. ilość dzieci zagroŜonych lub/i dotkniętych FAS 

oraz ich rodzin korzystających z pomocy 
terapeutycznej; 

4. ilość postawionych diagnoz FAS; 
5. kwalifikacje kadry; 
6. ilość placówek włączonych  

w międzysektorowe świadczenie pomocy 
rodzinom dotkniętym FAS.  

94 090 zł. 

8. Wspieranie działalności  
świetlic środowiskowych 
działających w najbliŜszym 
lokalnym środowisku dziecka 
(placówki opiekuńczo - 
wychowawcze wsparcia 
dziennego). 
Kontynuacja zadania z lat 
poprzednich w ramach 

1. Dostępność świetlic dla dzieci i młodzieŜy 
zainteresowanych udziałem w zajęciach 
świetlicowych w na terenie całego miasta; 

2. róŜnorodność zajęć i form spędzania wolnego 
czasu (socjoterapeutyczne, wyrównawcze, 
rekreacyjne, sportowe, kółka zainteresowań, i in.) 
adresowanych do podopiecznych; 

3. włączenie w proces wychowawczy i aktywizacja 
rodziców, w tym rodziców dysfunkcyjnych; 

1. Ilość świetlic w Szczecinie, godziny ich pracy; 
2. ilość i jakość zajęć oferowanych 

beneficjentom; 
3. zakres współpracy rodziców ze świetlicami; 
4. ilość i jakość serwowanych posiłków; 
5. rodzaj i efektywność nawiązanej lokalnie 

współpracy z instytucjami i organizacjami 
pozarządowymi odnoszącej się do 
indywidualnych odbiorców. 

560 000 zł. 
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wieloletnich umów zawartych  
z organizacjami 
pozarządowymi. 

4. nieodpłatne doŜywianie beneficjentów zadań; 
5. współpraca świetlic z instytucjami i organizacjami 

pozarządowymi oferującymi pomoc potrzebującym.    
9. Profilaktyka uzaleŜnień 

realizowana w północnych 
dzielnicach miasta tj. w Domu 
Kultury Klub Skolwin.  

1. Rozszerzenie oferty profilaktycznej skierowanej do 
mieszkańców północnych dzielnic Szczecina; 

2. rozwój zainteresowań kulturalnych jako alternatywy 
wobec stosowania substancji psychoaktywnych  
i sposobu na nudę dla mieszkańców: śelechowa, 
Golęcina, Stołczyna i Skolwina; 

3. aktywizacja społeczna mieszkańców w/w dzielnic; 
4. większe zainteresowanie społeczności lokalnej 

ofertą Klubu Skolwin. 

1. Ilość i rodzaj programów profilaktycznych  
i kulturalnych oferowanych przez Klub Skolwin; 

2. ilość uczestników powyŜszych aktywności; 
3. stopień zainteresowania zajęciami 

pozaszkolnymi dzieci i młodzieŜy; 
4. stopień zainteresowania ofertą placówki 

dorosłych; 
5. adekwatność kwalifikacji kadry do 

proponowanych form spędzania wolnego 
czasu; 

6. ilość aktów wandalizmu popełnionych przez 
mieszkańców wobec Klubu Skolwin w 2009 
roku. 

70 000 zł. 

10. Działalność Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych (skrót - 
GKRPA). 

1. Postanowienia (uzyskane w oparciu o wykonane 
lustracje) w sprawie zgodności lokalizacji punktów 
detalicznej sprzedaŜy alkoholu z uchwałą Rady 
Miasta Szczecin; 

2. motywowanie  osób naduŜywających alkoholu do 
uzyskania diagnozy oraz podjęcia leczenia 
odwykowego tych, u których biegli zdiagnozowali 
Zespół ZaleŜności Alkoholowej; 

3. udzielenie wsparcia członkom rodzin dotkniętych 
problemem alkoholizmu i przemocy zgłaszających 
się indywidualnie lub skierowanym do GKRPA; 

4. załoŜenia kierunkowe do realizacji gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych na kolejny rok; 

5. stała kooperacja z: biegłymi, sądem, Policją, StraŜą 
Miejską, prokuraturą, Miejską Izbą Wytrzeźwień, 
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Wydziałem 
Zdrowia i Polityki Społecznej, radami osiedla i in.; 

6. adekwatne do zakresu obowiązków (dot. pracy  
w podkomisjach problemowych) kwalifikacje  
i afiliacje członków GKRPA.   

1. Ilość wydanych postanowień; 
2. ilość osób motywowanych i zmotywowanych 

do ograniczenia ilości wypijanego alkoholu 
lub/i  podjęcia leczenia odwykowego; 

3. ilość spraw indywidualnych przekazanych do 
sądu; 

4. ilość uzyskanych opinii biegłych; 
5. ilość wczesnych interwencji 

przeprowadzonych na rzecz członków rodzin 
dotkniętych problemem alkoholizmu lub/i 
przemocy w rodzinie; 

6. ilość i jakość wywiadów zleconych do 
wykonania i przeprowadzonych przez 
pracowników socjalnych MOPR wśród osób 
zgłoszonych wnioskiem do GKRPA; 

7. ilość i rodzaj ukończonych szkoleń 
podnoszących kwalifikacje; 

8. jakość i adekwatność (do lokalnej diagnozy) 
rekomendacji uzyskanych w załoŜeniach 
kierunkowych do gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych. 

348 000 zł. 

11. Prowadzenie wywiadów 
środowiskowych zleconych 
przez GKRPA pracownikom 
socjalnym MOPR.  

1. Wywiady środowiskowe niezbędne do prowadzenia 
spraw osób naduŜywających alkoholu, zgłoszonych 
wnioskiem do GKRPA; 

2. posiadanie dokumentacji koniecznej do przekazania 
(w ramach motywowania do podjęcia leczenia 

1. Ilość i jakość przeprowadzonych wywiadów; 
2. ilość wywiadów przekazanych do sądu po 

weryfikacji GKRPA; 
3. dane diagnostyczne przekazane przez MOPR 

i GKRPA Wydziałowi Zdrowia i Polityki 

50 000 zł. 
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odwykowego) wraz z indywidualnym wnioskiem do 
sądu; 

3. lokalne dane diagnostyczne, m.in. określające  
wzory konsumpcji, skuteczność udzielanej  pomocy 
społecznej w oparciu o kontrakt socjalny, sytuację 
rodziny. 

Społecznej. 

12. Inne zadania związane  
z ograniczeniem konsumpcji 
alkoholu pochodzące  
z inicjatywy własnej 
potencjalnych beneficjentów. 

1. Nowatorskie, autorskie inicjatywy oddolne 
organizacji pozarządowych; 

2. włączenie do działań profilaktycznych kolejnych 
beneficjentów; 

3. zwrócenie społecznej uwagi na konsekwencje 
związane z naduŜywaniem alkoholu. 

  

1. Ilość ofert zgłoszonych z inicjatywy własnej; 
2. zakres tematyczny zadań; 
3. ilość i kategoria odbiorców zadań; 
4. ilość podpisanych przez Gminę umów.   

170 262 zł. 
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4.5 ZADANIA PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA W 2009 ROKU W  RAMACH CELU GŁÓWNEGO Nr 4  

Lp. Nazwa zadania Przewidziane do osi ągni ęcia rezultaty Wska źniki wykonania zadnia Kwota 
przewidziana na 

realizacj ę 
zadania 

1. Działalność Miejskiej Izby 
Wytrzeźwień (skrót - MIW), 
realizacja programu 
profilaktyczno-motywacyjnego. 

1. Zapewnienie opieki i konsultacji medycznej osobom 
będącym pod wpływem alkoholu;  

2. odizolowanie osób w stanie nietrzeźwym 
stanowiących zagroŜenie dla siebie i otoczenia oraz 
prowadzenie wobec tych osób działań korekcyjno –
edukacyjnych; 

3. motywowanie do podjęcia terapii odwykowej lub/i 
ograniczenia spoŜywania alkoholu.  

1. Ilość osób zatrzymanych w MIW; 
2. ilość osób korzystających z programu 

profilaktyczno - motywacyjnego; 
3. ilość osób, które nie trafiły do MIW 

ponownie w danym roku 
kalendarzowym. 

482 000 zł  
oraz 62 800 zł 
(szacowana kwota 
którą MIW uzyska 
na mocy 
porozumień  
z innymi  
gminami). 

2. Program przeciwdziałania 
bezdomności.  
Kontynuacja zadania z lat 
poprzednich w ramach 
wieloletnich umów zawartych  
z organizacjami 
pozarządowymi. 

1. Zapewnienie doraźnej interwencyjnej pomocy osobom 
bezdomnym, zaspokojenie ich podstawowych 
potrzeb;  

2. zaktywizowanie osób bezdomnych i zagroŜonych 
bezdomnością do udziału w rozwiązaniu własnej 
trudnej sytuacji Ŝyciowej; 

3. prowadzenie działań umoŜliwiających skrócenie 
posiadanego statusu bezdomnego (diagnoza sytuacji, 
właściwe pokierowanie); 

4. zapewnienie moŜliwości uczestnictwa w programach 
terapeutycznych i korekcyjno – edukacyjnych 
bezdomnym naduŜywającym alkoholu i uzaleŜnionym.  

1. Ilość osób trafiających do schronisk 
dla bezdomnych w Szczecinie; 

2. ilość podopiecznych schronisk 
naduŜywających alkoholu lub/i 
uzaleŜnionych, w tym: młodzieŜy, 
kobiet i męŜczyzn; 

3. ilość podopiecznych schronisk 
korzystających z programów 
terapeutycznych i korekcyjno-
edukacyjnych; 

4. ilość osób naduŜywających  
i uzaleŜnionych, które ograniczą 
konsumpcję alkoholu. 

900 000 zł. 

3. Kooperacja z Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Policją, sądem 
oraz Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Rodzinie w zakresie 
przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie.  

1. Uruchamianie procedury „Niebieskich Kart”; 
2. udzielenie wsparcia ofiarom przemocy poprzez 

wykonanie wstępnej diagnozy, interwencję kryzysową  
i  rekomendację uczestnictwa w terapii; 

3. skierowanie sprawców przemocy do uczestnictwa  
w programie korekcyjno – edukacyjnym za 
pośrednictwem organów ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości.   

1. Ilość wdroŜonych „Niebieskich Kart”; 
2. ilość  ofiar przemocy, którym 

udzielono pomocy; 
3. ilość spraw związanych z przemocą 

przekazanych prokuraturze i sądowi.  

BudŜet zadania 
został włączony 
do kosztu 
utrzymania 
GKRPA oraz 
zadań zlecanych 
do wykonania  
w ramach 
GPPiRPA na 
2009 r.  MOPR.  
Zadania celu 
głównego Nr 1, 
pkt. 9. 
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VI. INNE ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI I ZJAWISKU P RZEMOCY W RODZINIE   

Lp. Nazwa zadania Przewidziane do osi ągni ęcia rezultaty Wska źniki wykonania zadnia Kwota 
przewidziana na 

realizacj ę 
zadania 

1. Uczestnictwo w szkoleniach, 
warsztatach, konferencjach  
i innych formach podnoszenia 
kwalifikacji realizatorów 
GPPiRPA na 2009 r. 

1. Stała kooperacja z beneficjantami Miasta-
wykonawcami GPPiRPA na 2009 r.; 

2. aktualizacja wiedzy i podniesienie kwalifikacji 
bezpośrednich wykonawców programu; 

3. promocja Gminy Szczecin.  

1. Ilość uczestników i zrealizowanych 
godzin dydaktycznych szkoleń, 
warsztatów, konferencji i in.; 

2. uzyskane kwalifikacje. 

10 000 zł. 

2. Zakup literatury fachowej  
i pomocy dydaktycznych. 

1. DoposaŜenie kadry realizatorów zadań o aktualną 
literaturę oraz inne pomoce dydaktyczne podnoszące 
atrakcyjność zajęć i poziom wiedzy prowadzących; 

2. zapoznanie się wraz z moŜliwością wykorzystania  
z dobrymi praktykami stosowanymi w obszarach: 
profilaktyki uzaleŜnień, lecznictwa odwykowego  
i redukcji szkód.    

1. Rodzaj i ilość zakupionych: 
czasopism, pozycji ksiąŜkowych, 
opracowań na nośnikach 
elektronicznych.  

55 000 zł. 

3.  Stworzenie  portalu (strony 
internetowej) informującej  
o dostępnych w Szczecinie 
formach pomocy w ujęciu 
interdyscyplinarnym.  

1. Aktualizacja danych; 
2. zapewnienie moŜliwości korzystania z opcji e-urząd  

w obszarach: pomocy społecznej, przeciwdziałania 
uzaleŜnieniom, przemocy, zjawisku bezdomności i in.; 

3. umoŜliwienie korzystanie z lokalnej pomocy osobom 
spoza Szczecina oraz migrantom.  

1. Narzędzie (portal, strona internetowa)  
dające moŜliwość korzystania  
z dostępnej pomocy bez 
konieczności stawiania się w gmachu 
Urzędu Miasta; 

2. ilość wejść na stronę 
zainteresowanych/ szukających 
pomocy.  

100 000 zł. 

4. Inne inicjatywy zgłaszane 
oddolnie przez potencjalnych 
wykonawców.    

1. Diagnoza nowych zjawisk; 
2. nowatorskie, autorskie inicjatywy; 
3. współuczestnictwo szczecinian w polityce społecznej 

realizowanej przez władze Miasta. 

1. Ilość, rodzaj zgłoszonych 
przedsięwzięć oraz ich społeczne 
znaczenie; 

2. ilość i koszt zawartych przez Gminę 
umów; 

3. ocena wykonania beneficjentów 
bezpośrednich.  

607 935 zł. 

5. KWOTA OGÓŁEM   
 

 772 935 zł. 
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VII.   HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRO FILAKTYKI  

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2009 ROK  

 

Lp. Zadanie ogółem Podmiot 
odpowiedzialny za 

wykonanie 

Bud Ŝet Termin 
realizacji 

1. Dofinansowanie (dotacja podmiotowa  
z budŜetu) dla Samodzielnego Publicznego 
ZOZ Ośrodka Terapii UzaleŜnień w Szczecinie 

WZiPS, OTUA 185 000 zł cały rok. 

2. Otwarte konkursy dla organizacji 
pozarządowych (dotacja celowa z budŜetu) 

WZiPS, BOP, MOPR 
organizacje 
pozarządowe 

3 654 352 zł cały rok.  

3. Sfinansowanie działalności Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w Szczecinie (róŜne wydatki na rzecz osób 
fizycznych, składki na ubezpieczenie społ.  
i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, 
zakup usług pozostałych, róŜne opłaty i składki)  

WZiPS, GKRPA 348 000 zł cały rok. 

4. Dofinansowanie Domu Kultury Klub Skolwin  
w Szczecinie 

DK Klub Skolwin 70 000 zł II, III, IV 
kwartał. 

5. Konkurs dla zakładów opieki zdrowotnej na 
terapię uzaleŜnienia, badania okresowe  
i terapię podtrzymującą 

WZiPS, ZOZ-y 120 000 zł II, III, IV 
kwartał. 

6. Opracowanie informatora o placówkach 
pomocowych 

WZiPS, BOP 15 000 zł II kwartał. 

7. Współpraca z masmediami WZiPS 100 000 zł cały rok. 

8. Zakup usług pozostałych (udział w szkoleniach, 
konferencjach, zakup materiałów 
dydaktycznych, opracowanie portalu 
dotyczącego moŜliwości znalezienia pomocy  
w Szczecinie, wnioski z inicjatywy własnej, in.) 

WZiPS 772 935 zł cały rok. 

9. Dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Szczecinie 

MOPR 2 061 065 zł cały rok. 

10. Dofinansowanie Miejskiej Izby Wytrzeźwień  
w Szczecinie 

MIW 544 800 zł cały rok. 

11. KWOTA OGÓŁEM WZiPS 7 871 152 zł 

 

cały rok. 

 

 


