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Druk Nr
Projekt z dnia

Sprawozdanie z realizacji uchwaly Nr LXXIX/1660/14 Rady Miejskiej w todzi
z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie przyj^cia Miejskiego Programu Profilaktyki
: i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych na rok 2014 oraz Miejskiego Programu
Przeciwdziatania Narkomanii na rok 2014, zmienionej uchwatq Nr XCVIII/2024/14 Rady
Miejskiej w todzi z dnia 5 listopada 2014 r.

Cel I. Zmniejszanie rozmiarow uszkodzeh zdrowia spowodowanych naduzywaniem i uzaleznieniem
od alkoholu.

Zgodnie z Raportem Swiatowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje sie_ na trzecirn miejscu
wsrod czynnikow ryzyka dla zdrowia populacji. Ponad 60 rodzajow chorob i urazow ma zwia_zek
z alkoholem, Uzaleznienie od alkoholu jest zaburzeniem psychicznym i zaburzeniern zachowania
diagnozowanym w oparciu o Mie.dzynarodowq Statystyczna, Klasyfikacje_ Chorob i Problemow
Zdrowotnych ICD X. Naduzywanie alkoholu nawet bez stwierdzonych cech uzaleznienia powoduje
podobne skutki zdrowotne i spoteczne. Podstawowq metoda, leczenia osob szkodliwie pijqcych jest
psychoterapia indywidualna i grupowa. Zalecane jest takze dodatkowo uczestnictwo w grupach
samopomocowych.
Konsekwencje naduzywania aikoholu dotykajq nie tylko osob pija.cych, ale i w niemniejszyrn
stopniu cztonkow ich rodzin. Funkcjonowanie w ciqgtym poczuciu zagrozenia, le_ku, powoduje zmiany
osobowosct tzw. syndrorn osoby wspotuzaleznionej, wymagaja.ee specjalistycznej pomocy.
KOORDYNATOR:
Wydziat Zdrowia i Spraw Spofecznych w Departamencie Komunikacji Spofecznej i Zdrowia Urzqdu
Miasta todzi
Zaplanowana wysokoscsrodkowfinansowych -4.507.088 zt.
Zadania z zakresu Celu I byiy realizowane przez: 7 Miejskich Zaktadow Opieki Zdrowotnej ;
22 organizacje pozarza_dowe oraz jednq organizacj^ koscielna^. Oferta pomocowa byia skierowana
zarowno do osob z problemern alkoholowym jak rowniez do cztonkow ich rodzin.
I
Wsrod prowadzonych dziatah byiy m. in.: psychoterapia indywidualna, rodzinna i grupowa,
hospitalizacja krotkoterrninowa, zabezpieczenie trzezwienia w warunkach kontrolowanych, wczesna
interwencja, poradnictwo prawne, socjalne i psychologiczne, konsultacje specjalistyczne, grupy
samopomocowe, grupy wsparcia.

Miejskie Centrum Zdrowia Pubiicznego im. bt. Rafafa Chylinskiego
Miejskie Centrum Zdrowia Pubiicznego im. bt. Rafata Chylinskiego obok hospitalizacji
krotkoterminowej udzieiato swiadczen zdrowotnych na rzecz osob z problemern alkoholowym i ich
rodzin, a takze osob doswiadczajqcych przernocy dornowej. Byty to m.in.: diagnoza psychologiczna,
terapia indywidualna i grupowa, poradnictwo psychologiczne i terapeutyczne, wczesna interwencja.
Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych - 3 830 000,00 zt.

Tab. Wykaz dziatari prowadzonych przez MCZP.
1

Rodzaj dziatari
Terapia osob uzaleznionych od
alk'oholu:
1. Porada diagnostyczna
2. Hospitalizacja krotkoterminowa
3. Ambulatoryjne leczenie zespotow
abstynencyjnych.
Terapia osob szkodiiwie pija_cych:
1. Porada diagnostyczna
2. Hospitalizacja krotkoterminowa.
Terapia czlonkow rodzin osob
z problemem alkoholowym - diagnoza
psychologiczna.
Terapia osob doswiadczajqcych
przemocy w rodzinie - sesja
psychoterapii grupowej.
Poradnictwo specjaiistyczne dla osob
z problemem alkoholowym, ich rodzin
oraz osob doswiadczaja_cych przemocy
w rodzinie:
1. Porada prawna
2. Porada socjalna.
Dziatania resocjalizacyjno-opiekuricze
wobec osob uzaleznionych zabezpieczenie trzezwienia
wwarunkach kontrolowanych.
Wczesna interwencja poprzeztzw.
krotka, interwencje..

Liczba
przeprowadzonych
dziatan

Kwota
planowana
(*)

Kwota
wydatkowana
(zt)

Liczba
osob

2 155 porad
10 622 hosp.
480 hosp.

2 524 230,00
168 000,00
2 279 430,00
76 800,00

2511380,00
150 850,00
2 283 730,00
76 800,00

13257
2155
10622
480

300 porad
3 218 hosp.

712 870,00
21 000,00
691 870,00

712 870,00
21 000,00
691 870,00

3518
300
3 218

9 diagnoz

400,00

900,00

9

64godz.

7 200,00

9 600,00

119

11 700,00

11 940,00

198

54 porad
145 porad

3 000,00
8 700,00

3 240,00
8 700,00

53
145

8 183 osobodni

562 800,00

572 810,00

446

175 godz.

10 800,00

10 500,00

286

Reaiizacja projektu flAUDIT" — wykonywonie wsrod pacjentow POZ testow przesiewowych siuiqcych
rozpoznawaniu problemow alkoholowych oraz prowadzenie krotkich interwencji
ta_czna zaplanowana wysokosc srodkow finansowych - 74 000,00 zt.
Naduzywanie alkoholu jest zarowno przyczynq wielu chorob somatycznych jak
i braku efektow leczenia. Zatozeniem projektu jest wychwycenie przypadkow, w ktorych alkohol jest
podtozem choroby lub brakiern poprawy stanu zdrowia, pomirno zastosowanego leczenia. Projekt byt
realizowany przez rniejskie zaktady opieki zdrowotnej. Testy przesiewowe zostaty przeprowadzone
wsrod pacjentow POZ, u ktorych przebieg choroby budzif wgtpliwosci lekarza. W przypadku
potwierdzenia sie. przypuszczen, lekarz przeprowadzat z pacjentem rozmow^ nt. wptywu alkoholu na
jego stan zdrowia, motywowat do zmiany stylu zycia poprzez tzw. krotka_ interwencj^. Koszt
przeprowadzenia 1 testu - 15 zt, test + krotka interwencja - 25 zf. Koordynatorem projektu byto
Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego irn. bt. Rafata Chylinskiego. Koszt koordynacji wyniost
4 000,00 zt.
Projekt AUDIT realizowafy: Miejska Przychodnia Srodmiescie, Miejska Przychodnia Chojny, Miejska
Przychodnia Da^browa, ZOZ todz Batuty, Miejska Przychodnia Batory oraz ZOZ todz Polesie. Obj^to
nim 4.527 osob. Koszt Projektu wyniost 70.000, 00 zt.

Organizacje pozarzqdowe — dotacje w ramach otwartego konkursu ofert.
Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych - 588 588,00zt.
•

Terapia osob uzaleznionych od alkoholu.

Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych —37 800,00 zt.
Celem zdecydowanej wie.kszosci programow terapeutycznych dla osob uzaleznionych jest nauczenie
pacjenta zycia w abstynencji (programy wysokoprogowe). Biorqc pod uwagQ fakt, ze uzaleznienie jest
chorobq chronicznq, najlepszym dla pacjenta bytoby zachowanie caikowitej abstynencji. Stanowi to
jednak powazny problemem zwtaszcza w chwili rozpocz^cia leczenia. Wi^kszosc pacjentow nie
akceptuje celu jakim jest catkowite zaniechanie spozywania alkoholu. Dla takich pacjentow nie
radza_cych sobie z utrzymaniem abstynencji, rnajqcych male zasoby osobiste i spoleczne prowadzone
sq i programy niskoprogowe. Ich celem jest ograniczenie spozycia alkoholu i redukcja szkod
zdr;owotnych. Doswiadczenie specjalistow pokazuje, ze cze.sc tych pacjentow wybiera po jakims
czasie pefn^ abstynencje.. Zaje.cia terapeutyczne byly prowadzone przez 4 organizacje pozarza_dowe:
Fundacje ,,LIwoInienie", Fundacje, ,,Ab Ovo", Fundacj^ Waldiego ,,Serce na dioni", Stowarzyszenie
Wspierania Rodziny 7,Bakcyl". W terapii uczestniczyio 398 osob. Wydatkowano 35 378,00 zt.
•

Terapia osob szkodliwie pijqcych.

Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych-50 400,00 zl.
Zatozeniem programow terapeutycznych dla osob pija^cych szkodliwie i ryzykownie jest
uswiadomienie pacjentorn konsekwencji wynikajqcych z naduzywania aikoholu oraz koniecznosci
dokonania zmian. Uzyskaniu efektow sfuzy zmniejszenie cz^stotliwosci i ilosci spozywania alkoholu
oraz unikanie i elirninowanie sytuacji ryzykownych.
ZajQcia dla osob szkodliwie pijgcych prowadzity 4 organizacje pozarzadowe: Fundacja ,,Praesterno" Osj-odek w todzi, Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Miodziezy, Stowarzyszenie Promocji
Zdrowia i Psychoterapii, Towarzystwo Rodzin i Przyjaciol Dzieci Uzaleznionych /7 Powrot z U".
Uczestniczyly w nich 202 osoby. Wydatkowano 50 385,00 zt.
•

Terapia czionkow rodzin osob z problemem alkoholowym.

Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych - 67 200,00 zt.
Terapia dla osob wspotuzaleznionych skierowana jest do cztonkow rodzin osob naduzywaja^cych
alkbhol, zarowno tych ktorzy podjeli leczenie, jak i tych, ktore nie uznajq potrzeby leczenia.
Polega na rozpoznaniu natury wtasnych problemow zwiqzanych z alkoholizmem bliskiej osoby oraz
na Izdobyciu wiedzy o uzaleznieniu i wspoluzaleznieniu.
5 organizacji pozarzqdowych prowadzito zaj^cia terapeutyczne dla cztonkow rodzin osob
z problemem aikoholowym, byty to: Fundacja ,,Praesterno" ~ Osrodek w todzi, Fundacja
,,UWolnienie", Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, Stowarzyszenie Wspierania Rodziny
,/Bakcyl", Towarzystwo Rodzin i Przyjaciof Dzieci Uzaleznionych ,,Powrot z U". Z tej formy pomocy
skorzystato 351 osob. Wydatkowano 67 200,00 zt.

•

Terapia osob doswiadczaja_cych przemocy w rodzinie

Zapianowana wysokosc srodkow finansowych — 5 5 440,00 zt.
Celem terapii osob doswiadczaja.cych przemocy jest zmiana postrzegania siebie oraz sytuacji, wiara
w mozliwq zmiane_, a przede wszystkim wola do przeciwstawienia si^ jej stosowaniu. Swiadczona
pomoc obejmowata wsparcie emocjonalne, psychologiczne, wyposazenie w wiedze i podstawowe
umiej^tnosci skutecznej obrony oraz korzystania z przystugujg_cych praw. Terapie; osob
doswiadczajgcych przemocy w rodzinie prowadzito 5 organizacji pozarzqdowych w szesciu
3

placowkach: Fundacja ,,Praesterno" - Osrodek w todzi, Fundacja Wspierania Zdrowia ,,ERKA",
Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka. Tymi
dziafaniami zostato obje.tych 330 osob. Wydatkowano 55 440,00 zt.
i
,|
• i Zajtjcia korekcyjno — edukacyjne dla sprawcow przemocy w rodzinie
Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych - 8 400,00 zt.
Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawcow przemocy w rodzinie ukierunkowany jest na zmiane_
zachowari i postaw osob stosuja_cych przemoc. Ma wyrobic w nich zdolnosc do sarnokontroli, nauczyc
roztadowywania emocji bez krzywdzenia innych. Program zostaf przeprowadzony przez Towarzystwo
Przyjaciot Dzieci Oddziat Dzielnicowy todz-Polesie. W zaje,ciach uczestniczyto 9 osob skierowanych
przez sa_dy, kuratorow i MOPS. Wydatkowano 8 400,00 zt.

Dziafania wspierajqce dla osob z problemem alkoholowym i ich rodzin
Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych —273 000,00 zt.
Dziatania wspierajqce to m.in. grupy wsparcia, grupy samopomocowe, zaje_cia motywujqce
do. podje_cia leczenia, udzielanie informaqi o rnozliwosciach uzyskania pomocy, a takze dziatania
po|egaja_ce na organizacji czasu wolnego lub imprez okolicznosciowych.
Realizatorem ich byto 11 organizacji pozarzgdowych: Batuckie Stowarzyszenie Abstynentow
,,Rodzina", Fundacja ,,Praesterno" - Osrodek w todzi, Fundacja ,,Rowne Szanse", Fundacja
Przeciwdziatania Uzaleznieniom ,,DOMINIK", Fundacja Centrum Praw Kobiet - Oddziat w todzi, TPD
Oddziat Dzielnicowy iodz-Gorna, Liga Kobiet Polskich - todzki Oddziat Wojewodzki, Stowarzyszenie
Promocji Zdrowia i PsychoterapH (prowadza.ee dziatania w dwoch placowkach), Stowarzyszenie
Przeciwdziatania Patologiom Klub ,,Pod Wielbtgdern", Stowarzyszenie Rodzin z Problemem
Alkoholowym ,,T^cza", Stowarzyszenie Samopomocowe ,,Abakus". Z tej formy pomocy skorzystaty
6.104 osoby. Wydatkowano 273 000,00 zt.

«

Poradnictwo specjalistyczne dla osob z problemem alkoholowym, ich rodzin oraz osob
doswiadczaJEjcych przemocy w rodzinie.

Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych - 65 520,00 zt.
W | ramach tych zadari pie_c organizacji pozarzqdowych: Caritas Archidiecezji todzkiej, Fundacja
,,Praesterno" - Osrodek w todzi, Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i PsychoterapH, Stowarzyszenie
Wspierania Rozwoju Dzieci i Mtodziezy, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka udzielito 1 181
osoborn porad psychologicznych, terapeutycznych, prawnych i socjalnych.
Wydatkowano 65 520,00 zt.
•

Specjalistyczne dziatania konsultacyjno-interwencyjne dla osob z problemem alkoholowym,
! ich rodzin oraz osob doswiadczajgcych przemocy w rodzinie.

Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych - 25 200,00 zt.
Ta forma pomocy miata na celu poprawe_ sytuacji zyciowej osob ba_dz rodzin obje_tych wsparciem oraz
udzielenie pomocy w stworzeniu optymalnych warunkow do pokonania biezgcych problemow
rodziny. Trzy organizacje pozarza_dowe: Fundacja ,,Praesterno" - Osrodek w todzi, Fundacja Wsparcia
Psychospotecznego, Stowarzyszenie Wspierania Rodziny ,,BakcyI" prowadzity punkty konsultacyjne
oraz udzielaiy pomocy psychologicznej, psychiatrycznej. Pomocy udzielono ta_cznie 511 osobom.
Wydatkowano 25 200,00 zt.

•

Wczesna Interwencja.

Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych - 5 628,00 zt.
Dzjaianie skierowane do osob pija_cych szkodliwie, zagrozonych uzaleznieniem od alkoholu. Celem
wczesnej interwencji jest uswiadomienie zagrozeri i konsekwencji naduzywania alkoholu oraz
motywowanie osoby do zmiany stylu picia. Fundaqa ,,Uwolnienie" obje^ta tym dziafaniem 115 osob.
Na: realizacj^ dziaiania wydatkowano 5 628,00 zf.
Organizocje pozarzqdowe - dotacje w ramach trybu z n. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dziatalnosci pozytku publicznego i o woiontariacie (Dz.U. z 2010 r Nr 234, poz. 1536 z pozn. zm.)
Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych -14 500,00 zt
Organizacja pozarzqdowa - Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, z siedzibg w todzi przy
ul.i Franciszkatiskiej 85 w ramach zfozonej przez siebie oferty, w trybie ElnE. 19a ustawy z dnia
24l kwietnia 2003r. o dziafalnosd pozytku publicznego i o woiontariacie (Dz.U. z 2010 r Nr 234, poz.
1536 z pozn. zm.) realizowata zadanie: ,,Przeciwdziatanie uzaleznieniom i patologiom spotecznym",
w iramach ktorego przeprowadzita ,,Akcje_ Otwartych Drzwj" dla osob doswiadczajqcych przemocy
orazzorganizowala konferencje_,,Skutecznie przeciw przemocy - w trosce o lepsze jutro".
W : okresie od 18 wrzesnia do 13 grudnia 2014 r. podczas prowadzonej Akcji udzielano
osobom doswiadczajqcym przemocy porad oraz konsultacji specjalistycznych: psychologicznych,
terapeutycznych, socjalnych oraz prawnych (150 godz.) Skorzystafo z nich 150 osob.
Z okazji jubileuszu 20~lecia Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Psychoterapii w todzi prowadz^cego
Specjalistyczny Osrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w dniu 20 pazdziernika 2014 roku
zorganizowana zostaia konferencja pt. ,,Skutecznie przeciw przemocy - w trosce o lepsze jutro".
Ko.nferencja miala charakter edukacyjny promuja_c prowadzone przez Stowarzyszenie dziaiania na
rzeczosob dotkni^tych przemocq. W konferencji udziat wzi^fo 258 osob.
Na realizacje, zadania wydatkowano 10 00,00 zt

Cel II. Ograniczanie zaburzeri zycia rodzinnego i spotecznego wywotanych naduzywaniem alkoholu,
przemoca_ i innymi czynnikami niszczgcymi zycie rodzinne i spofeczne.
Udzielaj^c wsparcia rodzinie, w ktorej wyst^puje problem alkoholowy nalezy miec swiadomosc, ze
wyst^pujqce szkody dotycza_ catej rodziny. Zatem swiadczona pomoc musi obejmowac wszystkich jej
cztpnkow w roznych aspektach funkcjonowania. Prowadzone dziatania wspierajqce rodziny w ramach
II Celu to m.in. dozywianie dzieci w szkolach, swietlicach srodowiskowych i specjalistycznych,
refundacja zakupu lekow oraz programy reintegracji spotecznej i zawodowej.
KQORDYNATOR:
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w todzi
Zapianowana wysokosc srodkow finansowych-3 559 000,00 zt.
Realizatorarni Celu II byto 16 podmiotow niepublicznych (11 organizacji pozarz^dowych oraz
5 podmiotow koscielnych). Ponadto dziatania uje_te w Celu II realizowane byty za posrednictwem
I, II i 111 Wydziatu Pracy Srodowiskowej Miejskiego Osrodka Pornocy Spotecznej w todzi.
•

Organizowanie i prowadzenie hostel! dla osob z problemem alkoholowym.

Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych — 5 0 000,00 zt.
Stowarzyszenie Samopomocowe ,,ABAKUS", z siedzibq w todzi przy ul. Prochnika 5 II p. w ramach
realizacji dziaiania prowadzito

hostel (z planowana_ liczbq 13 miejsc) dla osob uzaleznionych

5

od: alkoholu, opuszczajqcych zaktady karne i stacjonarne osrodki odwykowe. Mieszkaticy hostelu
mieli zapewnione schronlenie przez cafq dobe_, wyzywienie, srodki higieny osobistej, uczestniczyii
w !zaje.ciach edukacyjnych nt. symptomow nawrotow choroby oraz umieje.tnosci radzenia sobie
z n.imi oraz w grupach wsparcia, a takze mogli skorzystac z indywidualnych programow wychodzenia
z bezdomnosci. Z pomocy skorzystato 37 osob. Wydatkowane srodki finansowe —50 000,00 zt.
•

Aktywizacja zawodowa osob uzaleznionych od alkoholu w klubach integracji spofecznej poprzez
dziatania

majqce na celu pomoc w znalezieniu pracy oraz przygotowanie do podj^cia

zatrudnienia.
Zaplanowana wysokoscsrodkowfinansowych -250 000,00 zt
Aktywizacje_ zawodowq prowadzity kluby integracji spotecznej funkcjonujaxe w strukturze Miejskiego
Osrodka Pomocy Spoteczne w todzi, tj.
I 'Klub Integracji Spotecznej w todzi, przy ul. Tybury 16,
II Klub Integracji Spotecznej w todzi, przy ul. Ksie^zy Mtyn 2,
III Klub Integracji Spoiecznej w todzi, przy ul. Paderewskiego 47.
Aktywizacja zawodowa odbywata sie_ w formie zaje_c motywacyjno-edukacyjnych pomagaj^cych
wstarcie zawodowym, obejmowata treningi umieje_tnosci spotecznych, warsztaty rozwoju osobistego
i zawodowego, warsztaty tematyczne aktywizujqce uczestnikow (np. decoupage, warsztaty
wizerunku-wizaz, a takze grupy wsparcia dla osob uzaleznionych.
W klubach integracji spotecznej realizowano rowniez we wspotpracy z Powiatowym Urze_dem Pracy
w ;todzi Program Aktywizacja i Integracja (PAI). Do udziatu w Programie kierowane byty osoby
bezrobotne, korzystaja^ce ze swiadczeh pomocy spotecznej, w szczegolnosci realizuj^ce kontrakt
socjalny, o ktorym mowa w przepisach o pomocy spotecznej. Z programu aktywizacji zawodowej
skorzystafo 841 osob. Wydatkowane srodki finansowe - 240 808,40 zt.
i
"

Organizowanie

i

prowadzenie

placowek

wsparcia

dziennego

w

formie

opiekuriczo-

;specjalistycznej dla dzieci i mtodziezy z rodzin z problemem alkoholowym (niepublicznych).

Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych - 975 400,00 zt
Realizatorami byto 10 podmiotow niepublicznych. Opieka i pomoc w placowkach obejmowata:
zaj'^cia specjalistyczne (oddziatywania terapeutyczne, kompensacyjne, logopedyczne, indywidualne
prograrny korekcyjne realizowane w grupach lub indywidualnie); pomoc w nauce; zaje_cia z zakresu
profilaktyki uzaleznien, prograrny psychoedukacyjne i socjalizacyjne; organizacje_ czasu wolnego,
rozwoj zainteresowah, organizacj^ zabaw i zaj^c sportowych, statq prac^ z rodzin^ dziecka;
zapewnienie przynajmniej jednego positku dostosowanego do pory dnia i czasu przebywania dziecka
w .placowce; wyposazenie w przedmioty potrzebne do zaj^c oraz w miare_ mozliwosci w odziez,
obuwie, bieliznq i inne przedmioty osobistego uzytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb;
pomoc w sytuacjach kryzysowych szkolnych, rodzinnych, rowiesniczych i osobistych w oparciu
o diagnoze_ indywidualna. dziecka i jego rodziny. Ze wsparcia w ramach przedmiotowego dziatania
korzystaty dzieci i mtodziez z rodzin z problemem alkoholowym i wykluczonych spotecznie, w wieku
od|7-18 lat. Ponadto w dwoch placowkach Caritas At przy ul. Piotrkowskiej 85 oraz Gdanskiej 111
funkcjonowaty grupy dla dzieci w wieku przedszkolnym od 3 -5 lat. isjcznie w 2014 r. z pomocy
w placowkach skorzystato 816 dzieci. Wydatkowano 975 400,00 zt.

Tab. Swietlice prowadzone przez organizacje pozarzgdowe i podmioty koscielne.
Nazwa podmiotu

Swietlica (adres)

Stiowarzyszenie Mafych
Dzieci
ul. Kopciriskiego 1/3
90-242 todz

Swietlica /; Mafych Dzieci"
ul. Kopciriskiego 1/3
90-242 todz

Mi^dzynarodowe
Stowarzyszenie
Ppmocy ,,Stysze. Serce"
ul. Skarbowa 28
9b.-473 todz

Socjoterapeutyczny Klub
Srodowiskowy ;/KAZiK"
ul. Wspolna 6
9 1-464 todz

Caritas Archidiecezji
todzkiej
ul. Gdahska 111
90-507 todz

Specjalistyczna Swietlica
Srodowiskowa
ul. Piotrkowska 85
90-423 todz
Specjalistyczna Swietlica
Srodowiskowa
ul. Gdahska 111
90-507 todz
Specjalistyczna Swietlica
Srodowiskowa
ul. Czarnieckiego 4
91-844 todz
Ognisko Wychowawcze
ul. Obywatelska 60
93-562 todz

ZG. SS. Urszulanek
Serca Jezusa Konajqcego
ul. Obywatelska 60
93-562 todz
Stowarzyszenie
Ewangelizacyjno
-Charytatywne
IVJOCNI WDUCHU
ul. Sienkiewicza 60
90-058 todz
i

Swietlica ,,AnieIisko"
ul. Sienkiewicza 60
90-058 todz

Zgromadzenie Corek
Maryi Wspomozycielki
(Siostry Salezjanki)
ul. Brauna 5
9i-745 todz

Swietlica Srodowiskowa Oratorium
ul. Brauna 5
91-745 todz

Stowarzyszenie Centrum
Wsparcia
Terapeutycznego
ul. Pomorska 54
91-408 todz

Swietlica Podworkowa
ul. Pomorska 54
91-408 todz

Kwota
planowana

w

Kwota
wydatkowana

(rf)

Liczba
osob

53 513,00

53 513,00

46

37 844,00

37 844,00

34

77 945,00

77 945,00

97

64 616,00

64616,00

74

47 966,00

47 966,00

40

125 252,00

125 252,00

62

86 592,00

86 592,00

58

134766,00

134766,00

78

39 007,00

39 007,00

36

Nazwa podmiotu
TPDZarza_d Oddziatu
Dzielnicowego
-Lodz- Polesie
ul. Gdariska 150
90-536 todz

i

Towarzystwo Przyjaciot
Dzieci Zarza^d Oddziatu
Dzielnicowego
todz-Gorna
ul. Podhalariska 2a
93-224 todz

Swietlica (adres)
Swietlica Socj'oterapeutyczna
ul. Ogrodowa 28
9 1-065 todz
Swietlica Socjoterapeutyczna
ul. Gdariska 150
90-536 todz
Swietlica Socjoterapeutyczna
ul. 28 Putku Strzelcow
Kaniowskich 52/54
90-559 todz
Swietlica Socjoterapeutyczna
ul. Ksi^zy Mtyn 1
90-345 todz
Specjalistyczna Swietlica
Terapeutyczna TPD todz-Gorna
dla Dzieci i Mtodziezy
Niepetnosprawnych
ul. Siarczana 29/35
93-143 todz

Fundacja
Specjalistyczna Placowka
Wsparcia Dziennego ,,Dom sw.
Integracja JPII todz
al. Smigtego Rydza 24/26 Anny" todz
al. Smigtego Rydza 24/26
tajcznie:

Kwota
planowana
(zt)

Kwota
wydatkowana

57 006,00

57 006,00

65

66996,00

66996,00

64

49 736,00

49 736,00

48

61 836,00

6136,00

52

47 325,00

47 325,00

33

25 000,00

25 000,00

29

975 400,00

975 400,00

816

(zt)

Liczba
osob

Organizowanie i prowadzenie placowek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla dzieci
i mtodziezy z rodzin z problemem alkoholowym (publicznych).
Zaplanowana wysokoscsrodkowfinansowych- 650 000,00 zf.
Ww. zadanie realizowaty placowki funkcjonujqce przy 1, II i II! Wydziale Pracy Srodowiskowej
Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w todzi. Dziafania w placowkach obejmowaty m.in.: pomoc
w nauce, zaj^cia specjalistyczne (oddziaiywania terapeutyczne, kompensacyjne, logopedyczne,
indywidualne programy korekcyjne realizowane w grupach lub indywidualnie); zajepa z zakresu
profilaktyki uzaleznien, programy psychoedukacyjne i socjalizacyjne; organizacj^ czasu wolnego,
rozwoj zainteresowari, organizacj^ zabaw i zaj^c sportowych; staiq prac^ z rodzina_ dziecka;
przynajmniej jeden posiiek dostosowany do pory dnia i czasu przebywania dziecka w placowce;
wyposazenie w przedmioty potrzebne do zajec oraz w miar^ mozliwosci w odziez, obuwie, bielizn^
i inne przedmioty osobistego uzytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb; pornoc
w sytuacjach kryzysowych szkolnych, rodzinnych, rowiesniczych i osobistych w oparciu o diagnoz^
indywidualnq dziecka i jego rodziny. Ze wsparcia w rarnach przedmiotowego dziatania korzystaiy
dzieci i mtodziez z rodzin z problemem alkoholowym i wykluczonych spofecznie w wieku od 7-16 lat.
tqcznie w 2014 r. z pomocy w placowkach skorzystafo 164 dzieci. Wydatkowane srodki finansowe 626 361,00 zt

Tab. Swietlice srodowiskowe przy Wydziatach Pracy Srodowiskowej Miejskiego Osrodka Pomocy
Spotecznej.
Kwota
Kwota
Liczba
planowana wydatkowana
Nazwa podmiotu
Swietlica
osob
(2*)

l \rVydziat Pracy
odowiskowej
w Miejskirn Osrodku
P( )mocy Spotecznej
w todzi (Batuty)
u . Tybury 16
Wydziat Pracy
Si odowiskowej
Vu Miejskirn Osrodku
imocy Spofecznej
v\ todzi (Widzew)
u . Grota
R Dweckiego 30
ll'Wydziat Pracy
Srodowiskowej
w Miejskirn Osrodku
Pomocy Spofecznej
w todzi (Gorna)
ul. B^dzinska 5

11

p

(2*)

Swietlica Srodowiskowa
ul. Tybury 16

32

Swietlica Srodowiskowa
ul. Cwikliriskiej 5a

48

650 000,00

626 361,00

Swietlica Srodowiskowa
ul. Smetany 4

33

Swietlica Srodowiskowa
ul. Senatorska 4

51

tqcznie:

•

164

Organizowanie i prowadzenie bankow zywnosci.

Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych - 50 000,00 zt.
Fundacja Bank Zywnosci im. Marka Edelmana w todzi pozyskiwafa nieodptatnie zywnosc od firm
z sektora prywatnego

i rowniez nieodptatnie przekazywala jq organizacjom pozarza_dowym

(stowarzyszeniom i fundacjom), podmiotom koscieinym oraz podmiotom publicznym zajmujqcym sie^
niesieniem pomocy m.in. osobom uzaleznionym i ich rodzinom, osobom pozbawionym srodkow
niezbejdnych do zycia, podopiecznym swietlic socjoterapeutycznych i srodowiskowych, osobom
bezdomnym, ofiarom przemocy, podopiecznyrn domow dziecka oraz podopiecznym domow pornocy
Spbtecznej.
W;2014 roku Fundacja przekazala 114 podmiotom niepublicznym 228456,979 kg zywnosci, ktora
dqtarla do 3 970 beneficjentow ostatecznych. Wydatkowano -50 000,00 zi.
•

Prowadzenie jadfodajni, kuchni spotecznych dla osob z problemem alkoholowym i cztonkow
; ich rodzin (doroslych i dzieci).

Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych - 1124 000,00 zt.
W ramach realizacji dziafania klientom Wydziatow Pracy Srodowiskowej Miejskiego Osrodka Pomocy
Spotecznej w todzi (posiadaja_cym decyzje. administracyjnaj w dni robocze byfy wydawane gorqce
positki, a na dni wolne od pracy suchy prowiant. Dziatanie realizowane byto przez 4 podmioty.
Ztej formy pomocy skorzystafy 862 osoby. Wydatkowane srodki finansowe- 1120 720,10 zt.

Tab. Jadfodajnie i kuchnie spoteczne prowadzone przez organizacje pozarza_dowe.

L.P-; Nazwa organizacji

Kwota
planowana

Dziatalnosc

<*)

Cantos
Archidiecezji
1 todzkiej
ul. Gdariska 111
90-507 todz
Polski Kornitet
Pomocy Spotecznej
Zarza_d Okre_gowy
2 ; ul. Wolczariska
217/219
93-005 todz

Prowadzenie Kuchni Spoiecznej
przy ul. Gdanskiej 111 dla klientow
1 i II Wydziafu Pracy srodowiskowej
MOPS zagrozonych uzaleznieniem
lub uzaleznionych od alkoholu
i ich rodzin.

292 694,00

Prowadzenie Jadtodajni
przy ul. Zeromskiego 54
dla klientow 1, 11, 111 Wydziaiu
Pracy Srodowiskowej MOPS
397485,00
zagrozonych uzaleznieniem
lub uzaleznionych od alkoholu
I ich rodzin.
Centrum Siuzby
Prowadzenie Kuchni Spotecznej
przy ul. Broniewskiego la dla
Rodziny
ul. Broniewskiegola klientow III Wydziafu Pracy
3 •
216 810,00
93-162 todz
Srodowiskowej MOPS zagrozonych
uzaleznieniem lub uzaleznionych
od alkoholu i ich rodzin.
Prowadzenie Jadtodajni
Konwent
Bonifratrow
przy ul. Kosynierow Gdynskich 61a
ul. Kosynierow
dla klientow 111 Wydziatu Pracy
4 :
216 810,00
Srodowiskowej MOPS zagrozonych
Gdyriskich 61a
93-357 todz
uzaleznieniem lub uzaleznionych
od alkoholu i ich rodzin.

Kwota
Liczba osob
wydatkowana korzystajaxycf
w 2014 r.
(zt)

291 110,00

395 990,10

190

345

216 810,00

164

216 810,00

163

tqcznie: 1 123 99,00 1 120 720,10

862

• i Prowadzenie taniego zywienia dla dzieci z rodzin dotknietych problemem alkoholowym.
Zaplanowane srodki finansowe - 130 000,00 zt.
,,Prowadzenie taniego zywienia dla dzieci z rodzin dotknietych problemem alkoholowym",
rea'Iizowane bylo za posrednictwem Wydziatow Pracy Srodowiskowej Miejskiego Osrodka Pomocy
Spotecznej w todzi. Na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Wydziat Pracy
Srodowiskowej refundowane byfy posilki dzieci z rodzin dotknietych problemem alkoholowym.
W 2014 r. wydano 23 123 positki dla 181 dzieci. Wydatkowano - 130 000,00 zt.
*

Refundacja kosztow zakupu lekow, srodkow opatrunkowych i testow do wykrywania srodkow
psychoaktywnych (dla dorostych i dzieci).

i
Zaplanowane srodki finansowe - 200 000,00 zf
Dziatanie realizowane byto w oparciu o zarza_dzenie Nr 2/2013 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pornocy
Spotecznej w todzi z dnia 30 stycznia 2013 r. okreslajqce zasady poste_powania w zakresie przyznania
pomocy pienie_znej w ramach programu ,,Apteka Komunalna". Zgodnie z ww. zarza_dzeniem osoby
ubiegajgce si^ o pomoc w formie zasitku celowego lub zasitku celowego specjalnego na zakup lekow
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I materiatow opatrunkowych same dokonywaty wyboru apteki, w ktorej chciaiy zrealizowac recepty
lekarskie.
W|2014 r. ztejformy pomocy skorzystato 1341 osob. Wydatkowano na ten eel - 199 999,09 zf.
Tab. Podzial swiadczen i liczba osob korzystajqcych z apteki komunalnej.
Nazwa
podmiotu

Apteki
dziaiaja_ce
na terenie
Miasta todzi

Wydziai Pracy
Srodowiskowej
MOPS
1 Wydziaf Pracy
Srodowiskowej
(Batuty)
11 Wydziat Pracy
Srodowiskowej
(Widzew)
III Wydzial Pracy
Srodowiskowej
(Gorna)

Liczba
swiadczen
w 2014 r.

Kwota
planowana
w 2014 r.
(zt)

Kwota
wydatkowana
w2014r.
(zt)

902

1101

360

200 000,00

199 999,09

947

424

557

tqcznie:
•

Liczba osob
korzystajgcych
z pomocy
w2014r.

1341

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji
spotecznej dla osob uzaleznionych od alkoholu.

Zaplanowane srodki finansowe -129 600,00 zt.
Na zlecenie Miasta todz Fundacja ,,UWOLN!ENIE", z siedziba, w todzi przy ul. Inowroctawskiej 5a,
w ;ramach wspierania zatrudnienia socjalnego prowadziia zaje_cia polegajqce m.in. na: ksztatceniu
umiejetnosci pozwalajqcych na petnienie rol spofecznych i osi^ganie pozycji spofecznych doste_pnych
osobom niepodlegaj^cym wykluczeniu spoiecznemu; nabywaniu umiejetnosci zawodowych/
przyuczaniu do zawodu lub podwyzszaniu kwalifikacji zawodowych; nauce planowania zycia
I zaspokajania potrzeb wtasnym staraniem, zwiaszcza przez rnozliwosc osiqgni^cia wtasnych
dochodow przez zatrudnienie lub dziatalnosc gospodarcz^; uczeniu umiejetnosci racjonalnego
gospodarowania posiadanymi srodkami pienie_znymi. W 2014 r. z dziatan CIS skorzystafy 42 osoby.
Wydatkowano -124 520,00 zi.

Cel III. Zapobieganie spozywaniu alkoholu ze szczegolnym uwzgl^dnieniem dzieci i mtodziezy.
Picie alkoholu to jedno z najbardziej ryzykownych zachowan wyst^puja^cych wsrod mfodych
ludzi. Przeciwdziatanie temu zjawisku wymaga podejmowania roznorodnych form oddziatywari
profilaktycznych. Maj^ one stuzyc zmniejszeniu lub eliminowaniu czynnikow ryzyka sprzyjajqcych ich
powstawaniu. Dotyczy to zarowno dzieci i mlodziezy, ktore nie miafy kontaktu z alkoholem, jak i tych

okreslanych jako grupa zwi^kszonego ryzyka.
Wpfercie skierowanej do dzieci i miodziezy byty m.in.: programy profilaktyczne w forrnie wyktadow,
kopferencjl, debat i warsztatow, zaje_cia dodatkowe rozwijaj^ce zdolnosci i zainteresowania, zaj^cia
i imprezy promujqce zdrowy styl zycia, wyjazdy na rajdy i biwaki.
Dzialania profilaktyczne i edukacyjne prowadzi-ly: Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bt.
R. Chylinskiego, Straz Miejska w todzi, organizacje pozarzqdowe i koscielne, kluby sportowe, miejskie
biblioteki publiczne oraz szkoiy i placowki oswiatowe.
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KOORDYNATOR:
Wydziaf Edukacji w Departamencie Spraw Spofecznych Urzgdu Miasta todzi
Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych — 1 560 000,00 zt.
Zajtjcia dodatkowe dla dzieci i mlodziezy szkot fodzkich- prowadzenie zaje_c dodatkowych
w ramach profilaktyki uniwersalnej i selektywnej
Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych - 1 485 000,00 zl.
Zaje_cia dodatkowe dla dzieci i mtodziezy prowadzito 15 organizacji pozarzqdowych i koscielnych:
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Mtodziezy, UKS RATAJCZYK, Oratorium im. sw. Dominika
Savio, Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM, Stowarzyszenie Ewangelizacyjno Charytatywne MOCNI W DUCHU, todzki Klub Sportowy Gtuchych, Fundacja Cztowiek i Srodowisko,
Ca.ritas Archidiecezji todzkiej, Towarzystwo dla Dzieci i Mtodziezy SALON, Fundacja Prospoteczna
Po'ducha, Fundacja ROWNE SZANSE, TPD Oddziat Dzielnicowy todz-PoIesie, Fundacja PRAESTERNO
Osrodek w todzi, Fundacja Przeciwdzialania Uzaleznieniom ,,DOMINIK" oraz Fundacja Wsparcia
Psychospotecznego.
Organizowaly one dla dzieci i mtodziezy z rodzin dotknie_tych problemem alkoholowym roznego
rodzaju imprezy, turnieje i zaje_cia promujqce zdrowy styl zycia wolny od uzywek. Realizowane byty
m.:in. programy pt. ,,Marzenia kontra Nuda-warsztaty psychologiczne", ,,W DRODZE-innowacyjny
program profilaktyczny" (realizowany przy wspolpracy 2 klubow: survivalowo-wspinaczkowy
1 w^dkarski), ,/Zebra -program zaje_c dodatkowych dla dzieci i mtodziezy z grup ryzyka", takze wyjscia
do placowek kultury, warsztaty filmowe oraz nagranie filmu ,,Moje Marzenia".
W 1 ramach dzialania prowadzono rowniez sesje psychoterapii rodzinnej. W zaje_ciach uczestniczyto
2 809 dzieci i miodziezy. Wydatkowano kwote_ 305 000,00 zl.
Zaje_cia dodatkowe
pozalekcyjne prowadzone byty rowniez w szkotach podstawowych,
po|nadpodstawowych, girnnazjach i placowkach oswiatowych. t^cznie przeprowadzono 19.058
go'dzin zaje_c dodatkowych, w ktorych uczestniczylo 19.432 uczniow. Wydatkowano -1176 979,15 zt.
•

Imprezy promujqce zdrowie - prowadzenie imprez promujajcych zdrowie i podnoszqcych
umiej^tnosci wychowawcze rodzicow i nauczycieli oraz promujqcych metody nowoczesnego
, przeciwdzialania zachowaniom ryzykownym.

Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych -70 000,00 zl.
Irnprezy promujgce zdrowie organizowaly 3 organizacje pozarza_dowe: Fundacja Prospoleczna
,,Poducha', ZHP Chorqgiew todzka Hufiec todz-Baluty, Fundacja Przeciwdzialania Uzaleznieniom.
Realizowane byly rn.in.: program pt. ^Suicydologia-wiem rozumiern"; wyklady i warsztaty dla Rad
Pedagogicznych gimnazjow; cyk! festynow na boiskach szkol, zaj^cia sportowe, plastyczne; cykl 10
spptkari i treningow kompetencji wychowawczych pt. ,,Szkoia dla rodzicow".
Dziataniem obj^tych byto: 800 uczniow, 69 nauczycieli oraz 18 rodzicow. Na realizacje, zadania
Wydatkowano 30 000,00 z!
Szkofy I placowki oswiatowe takze organizowaly irnprezy promujgce zdrowie. Odbylo sie_ 1 760 godzin
zaje_c. Uczestniczyto w nich 17 400 uczniow + 456 nauczycieli. Wydatkowano 39 696,58 zt.
KOORDYNATOR:
Wydziaf Sportu w Departamencie Spraw Spotecznych Urzqdu Miasta todzi
Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych - 634 530,00 zt.
•

,,todz Sportowa — organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych".

Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych - 234 530,00 zt.
Podstawowym celern organizowanych imprez sportowo - rekreacyjnych bylo zapobieganie
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zachowaniorn ryzykownym wsrod dzieci i mlodziezy poprzez promowanie zdrowego i aktywnego
trybu zycia. Uczestnictwo w nich ksztaftowalo umiejetnosc wspotzycia i wspotpracy w grupie, a takze
uczyto zdrowej rywalizacji. Zadanie realizowato 41 organizacji pozarza_dowych: Mie,dzyszkolny Klub
Spprtowy ,,Trojka-todz"; Mi^dzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ,,ABIS-SP 64"; Klub Sympatykow
Pilki Siatkowej; todzkie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej; Miedzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy ,,KOKORO"; Miejski Szkolny Zwia_zek Sportowy; Stowarzyszenie Bilarda Sportowego;
Batuckie Stowarzyszenie Abstynentow ,,RODZINA"; Regionaina Rada Olimpijska w todzi; Okre.gowy
Zwi^zek Sportu Bilardowego w todzi; todzki Klub Jezdziecki; Wojewodzki Zwisjzek Brydza
Sportowego; Miedzyszkolny Klub Sportowy ,,todzianka"; Uczniowski Klub Sportowy ,,G 31"; Polskie
Towarzystwo Spoteczno —Sportowe ,,Sprawni - Razem"; Uczniowski Klub Sportowy ,,PLANTUS"; Klub
Sportowy SHARK; Klub Sportowy f,7 COMA 7"; Klub Sportowy ,,Energetyk" todz; RTS Widzew todz
S.A. w upadlosci uktadowej; Uczniowski Klub Rekreacji Ruchowej dla Diabetykow ,,Trzymaj Poziom";
todzki Klub Hokejowy; Uczniowski Klub Sportowy ,,Orientus" todz; Uczniowski Klub Sportowy ,,UKS
SIVIS"; todzka Akademia Karate Tradycyjnego; Miedzyszkolny Klub Sportowy ,,Patac Mtodziezy todz";
Miejski Klub Tenisowy; Klub Sportowy "Gwardia" todz; Okr^gowy Zwia^zek Judo w todzi; Ludowy Klub
Spprtowy "POLONIA todz - Andrzejow"; tKS todz; Akademicki Zwiqzek Sportowy Organizacja
Srodowiskowa w todzi; Klub Sportowy ^Alaska"; todzki Okr^gowy Zwiqzek Lekkiej Atletyki;
Uczniowski Klub Sportowy ,,Nowa"; Rudzki Klub Sportowy; Klub Sportowy /7 SzakaIe Baiut todz"; Klub
Sportowy ,,20"; tKS Koszykowka Me_ska; Stowarzyszenie Lokalnej Salezjanskiej Organizacji Sportowej
przy Zespole SzkotSalezjanskich im. Ks. Bosko w todzi; Stowarzyszenie todzki Klub Tenisowy.
W;ramach zadania zostaiy dofinansowane takze m.in.: Turniej pifkarski pod hastem ,,Z podworka na
tKS", imprezy z okazji Dnia Dziecka: ,,Dzieh Dziecka z Widzewern", ,,Turniej Judo" organizowany przez
Klub Sportowy ,,Gwardia todz", ,,Koko Turniej Spoko" - 7 turniejow tenisowych dla dzieci do lat 10,
Rodzinny Piknik Sportowy organizowany przez Rudzki Klub Sportowy, Turystyczny Marsz
na:Orientacje_ wOrientuj sie_ i Licz".
Wjokresie od marca 2014 r. do grudnia 2014 r. z oferty imprez sportowo - rekreacyjnych skorzystalo
ponad 5 000 osob.

•

Projekt ,,Trener Osiedlowy"

Zaplanowana wysokoscsrodkowfinansowych — 400 000,00 zi.
Wlramach zadania, na podstawie ustawy o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, zostat
przeprowadzony konkurs ofert, ktory wytonit jednego realizatora projektu - Klub Sportowy Brygada
Batuty Rugby Club. Zgodnie z ofertg, na 22 obiektach przyszkolnych, od poniedzialku do pia^ku
odbywaty sie. nieodptatne zaj^cia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i mtodziezy.
W; programach przewidziano zaj^cia z roznych dyscyplin sportu, m.in. siatkowki, koszykowki, pHki
noznej, rugby, a takze rozgrywki w unihokeja, mini turnieje i konkursy sportowe. Zaj^cia prowadzone
byty przez osoby posiadajqce uprawnienia zgodne z przepisami ustawy o sporcie. Akcja ,,Trener
Osiedlowy" dostepna byta dla wszystkich che_tnych dzieci, bez wzgl^du na ich poziom sprawnosci
fizycznej, a organizatorzy zobowiqzani byli do zapewnienia jak najwi^kszej frekwencji na terenie
poszczegolnych obiektow. Poza codziennymi zaj^ciami na boiskach organizatorzy przygotowali szereg
dodatkowych atrakcji m.in. wyjscia na ptywalnie, kr^gielnie, do kina, na motodrom. Ponadto
w ramach projektu ,,Siatkarska todz" realizowanego w zwiqzku z promocja. Mistrzostw Swiata w Pitce
Siatkowej Mezczyzn 20147 uczestnicy programu wzieji udziat w bezplatnych zajeciach z wybitnym
siatkarzem, wielokrotnym reprezentantem Polski, Marcinem Prusem. Kazdy uczestnik warsztatow
otrzymal koszulk^ z logotypem Mistrzostw Swiata i miasta gospodarza.
Projekt realizowany byl od 1 kwietnia do 31 pazdziernika 2014 r. Liczba wejsc na obiekty na ktorych
realizowany byl program wyniosla 40 000.
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KOORDYNATOR:

Wydziaf Kultury w Departamencie Komunikacji Spofecznej i Zdrowia Urzqdu Miasta todzi
Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych -285 000,00 zt.
j

•

!

Prowadzenie dziafari profilaktycznych.

Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych - 217 800,00 zt.
Realizatorern dziatari profilaktycznych skierowanych do dzieci i miodziezy, a takze ich rodzicow byty
mi'ejskie biblioteki publiczne, domy i osrodki kultury. Prowadzify one roznorodne formy oddziafywan,
m.: in.: edukacj^ nt. zagrozeri i konsekwencji uzywania srodkow psychoaktywnych i odurzaj^cych,
zajqcia rozwijajqce zdolnosci i zainteresowania, imprezy promujqce zdrowy styl zycia - wolny od
uzywek.
Tab. Realizatorzy dziafari profilaktycznych
Nazwa podmiotu
Miejska Biblioteka
Publiczna todz- Batuty
im. Stanisfawa Czernika

Miejska Biblioteka
Publlczna todz-Gorna
im. Wtadystawa
Stanistawa Reymonta
Miejska Biblioteka
Publiczna -Lodz-Polesie

MBPtodz
-Srodmiescie
im. Andrzeja Struga

Miejska Biblioteka
Publiczna todz-Widzew
im. Lucjana Rudnickiego

Rodzaj dziatari

Kwota
planowana
(zt)

Biblioteka
realizowata projekt
edukacyjny
dla mtodziezy w wieku 12-16 lat w zakresie
20 500,00
orofilaktyki i terapii uzaleznieii. Projekt zaktadat
przekazanie wiedzy o tyrn czym sq uzaleznienia
orazjakim przeciwdziatac.
Celem zaje^c profilaktycznych byto
orzeciwdziatanie pierwszyrn probom zachowan
33 000,00
ryzykownych poprzez przekazywanie wiedzy na
temat skutkow zdrowotnych uzywania srodkow
osychoaktywnych i uzalezniaja^cych.
,,KapsIowe gry i zabawy- pokazrny innym lepszy
swiat". Koncepcja projektu, w ktorym udziat
wzi^fy dzieci w wieku 5-19 lat oraz dorosli,
zaktadala przeprowadzenie zaj^c edukacyjnych
ukazujqcych zagrozenia ptyna.ce z uzaleznieh, 20 000,00
a takze zaje_c kulturalnych pozwalajgcych
rozwijac
umiej^tnosci
i
zainteresowania.
Zastosowane formy to konkursy, spotkania
autorskie, przedstawienia teatralne.
Podstawowe zatozenia programu to organizacja
i promowanie inicjatyw wspierajqcych rozwo
osobowosciowy mtodego cztowieka, wskazywanie
pozytywnych
wzorcow,
ochrona
przec
44 000,00
zagrozeniami
oraz
nauka
jak
reagowac
w sytuacjach, w ktorych podejmowane sa_
dziatania zagrazajqce zdrowiu
psychicznemu
i fizycznemu.
Celern projektu /7Zycie jest pie^kne" byto
prowadzenie
dziatalnosci
inform acyjnej
i edukacyjnej dla dzieci i miodziezy, wdrazanie
17 500,00
zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania
si$ wsrod najmfodszych grup spoteczehstwa,
promocja zdrowego stylu zycia.

Kwota
wydatkowana
(zf)

Liczba
osob

20 500,00

998

33 000,00

2962

20 000,00

1913

44000,00

3577

17 500,00

253
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Nazwa podmiotu

Rodzaj dziafari

Program profiiaktyczno - spoieczny ,,Dzieci
w Centrum Uwagi", profilaktyka i wspomaganie
rodzicow w procesie wychowawczym oraz
wskazanie dzieciom alternatywnych sposobow
sp^dzania wolnego czasu poprzez: warsztaty
tarica, sztuki cyrkowej, gry i zabawy, warsztaty
teatralne, tworczo - plastyczne, kulinarne oraz
oudowania poczucia wiasnej wartosci.
Osrodek Kultury, ,G6rna" W projekcie braty udziai dzieci z rodzin
defaworyzowanych, mieszkaja_ce blisko Osrodka
Kultury, lecz nie korzystajgce z j'ego ptatnych
form ze wzgle_du na sytuacJQ finansowq ich
rodzin. Zrealizowano dla nich warsztaty
plastyczne, teatralne, historyczne spacery
i
z przewodnikiem po todzi oraz koncert
1
rnuzyczny.
Dla miodziezy zaje_cia profilaktyczne skiadaty sie,
z cze_sci prawnej, przedstawiaja_cej skutki prawne
niebezpiecznych zachowan oraz warsztatow
psychologicznych.
Widzewskie Domy
Projekt ,,Odkrywamy swoje talenty" adresowany
Kultury ;
do dzieci i miodziezy zagrozonych wykluczeniem
spotecznym, z rodzin dysfunkcyjnych. W jego
i
ramach odbywaty si$ spotkania i warsztaty
profilaktyczne^
warsztaty
psychologiczne,
a takze ,,Odkrywanie wlasnych zasobow"
-warsztaty artystyczne: plastyczne, taneczne,
cyrkowe, graffiti, teatralne.
Baiucki Osrodek Kultury W projekcie ,,Tw6rcze ABC" uczestniczyty dzieci
w wieku przedszkolnyrn i ze szkofy podstawowej.
i
Zaj^cia prowadzone byfywformie warsztatow
muzyczno-tanecznych, teatralno- plastycznych,
orazfilmowych.
Akademicki Osrodek
Projekt skierowany byt do miodziezy w wieku
Inicjatyw Artystycznych 10-18 lat, narazonej na zanik aktywnosci
w todzi
spoiecznej wynikajqcej z ubostwa ich rodzin
i bezrobocia. Prewencja przeciwalkoholowa
zakiadaia ksztattowanie wiasciwych postaw
spoiecznych. Projekt Jestem Stqd" obejmowai
warsztaty z profesjonalnymi tworcarni, zaj^cia
taneczne^ rn. in. streetdance, breakdance, Dj-ki,
yoyo/ graffiti / sztuka uliczna, zaje_cia wokalne,
filmowe/ artystyczno - plastyczne^ warsztaty
perkusyjne.

Kwota
planowana
(zl)

Kwota
wydatkowana
(zt)

Liczba
osob

15 000,00

15 000,00

61

5 000,00

5 000, 00

135

20 000,00

20 000,00

225

12 800,00

12 800,00

441

30 000,00

30 000,00

328

Centrum Kultury
Miodych

tqcznie:

217 800,00

217 800,00

tqcznie na realizacjQ ww. dziatari wydatkowano kwote. 217800,00 zi. W zaje.ciach udziai wziejo
10 893 dzieci i rnlodziezy.
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Prowadzenie punktow konsultacyjnych w Centrach Aktywnosci Seniora

Zaplanowana wysokoscsrodkowfinansowych —67 200,00 zt.
Wi2014 r. prowadzone byly punkty konsultacyjne w Cenarach Aktywnego Seniora, funkcjonujqcych
w 5 Domach Kultury, tj.: Batuckim Osrodku Kultury, Osrodku Kultury ,,G6rna", Poleskim Osrodku
Sztuki, Widzewskich Domach Kultury i Akademickirn Osrodku Inicjatyw Artystycznych.
Podczas dyzurow w punktach konsultacyjnych specjalisci udzielali seniorom porad i konsultacji
prawnych i psychologicznych. Z oferty pomocowej skorzystato 595 osob. Na powyzsze dziatania
wydatkowano 67 200,00 zt.

KOORDYNATOR:
Straz Miejska w todzi
Zaplanowana wysokosc srodkow finansowych - 20 000,00 zt.
Na terenie 143 szkot ponadpodstawowych funkcjonariusze Strazy Miejskiej przeprowadzili zaje_cia
profilaktyczno - edukacyjne dot. przeciwdziatania uzaleznieniom. Realizowane byty m.in.: Program
,,0dpowiedzialnosc prawna osob nieletnich" w trakcie ktorego mtodzi ludzie mogli zapoznac sie_
z przepisami prawa w tym zakresie, np. z obowia_zu]qca_ procedure post^powania w przypadku
zatrzymania mfodego cztowieka b^dqcego po spozyciu alkoholu, a takze warsztaty pn. ,,Mtodzi
przeciw przemocy".
Srodki finansowe w wysokosci 20 000,00 zt zostaty przeznaczone na zakup materiatow promocyjnych.
W.zaj^ciach uczestniczylo 10 294 uczniow.
KOORDYNATOR:
Wydziat Zdrowia i Spraw Spotecznych w Departamencie Komunikacji i Spraw Spofecznych Urzgdu
Miasta todzi
Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bt. Rafafa Chylinskiego w todzi
Zaplanowana wysokoscsrodkowfinansowych - 100 000,00 zt
W| ramach wspotpracy z todzkimi szkotami specjalisci z Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego
przeprowadzili w szkotach prograrny profilaktyczne z zakresu uzaleznien (w forrnie zaje_c
psychoedukacyjno -profilaktycznych) dla dzieci, mtodziezy i rodzicow. tqcznie przeprowadzono 1 620
godzin zaJQC dla 5 890 uczniow. Wydatkowano kwot$ 100.000,00 zt.

Cel IV. Zmniejszanie rozmiarow naruszen prawa na rynku alkoholowym oraz prowadzenie procedur
zmierzajqcych do uzyskania orzeczenia o obowiqzku poddania si§ leczeniu w zaktadzie lecznictwa
odwykowego.
REALIZATOR:
Miejska Komisja Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych w todzi
Zaplanowana wysokoscsrodkowfinansowych - 596 925,00 zt.
Wydatkowano - 537 959,89 zt.
Miejska Komisja Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych w todzi zostata powotana Zarzqdzeniern
Mr 308/V1/11 Prezydenta Miasta todzi z dn. 15 marca 2011 r., zmienionym Zarza,dzeniem
Nr 641/VI/ll Prezydenta Miasta todzi z dn. 11 maja 2011 r., Zarza_dzeniem Nr 3437/V1/12 Prezydenta
Miasta todzi z dn. 7 grudnia 2012 r. oraz Zarz^dzeniem Nr 106/VII/14 Prezydenta Miasta todzi z dnia
17'grudnia 2014 r.
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Cztonkowie Miejskiej Kornisji Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych w todzi
po^siedzeniach plenarnych, w zespotach orzeczniczych i merytorycznych.
W!2014 roku odbytysie,:
- 5 2 posiedzenia plenarne;
• 212 posiedzeri Zespotow Orzeczniczych;
• 10 posiedzen zespotow merytorycznych;
• p.rzeprowadzono 872 wizje lokalizacyjne w terenie.

pracujg na

• ! Podejmowanie dziafari interwencyjnych wobec osob naduzywajqcych napoje alkoholowe.
Zadaniem ustawowym Kornisji jest m.in. prowadzenie czynnosci zmierzaja_cych do sa_dowego
zobowia.zania osoby uzaleznionej od alkoholu do podje_cia leczenia w zakiadzie lecznictwa
odwykowego. W 2014 roku do Komisji skierowano 1003 osoby. W wyniku rozmow motywuj^cych
273 osoby wyrazity zgode^ na dobrowolne podje,cie terapii odwykowej. W przypadkach gdy osoba
zgloszona potwierdza swoje agresywne zachowania po spozyciu alkoholu i wykazuje wole. ich
zmiany, Komisja kieruje takze do uczestnictwa w programie korekcyjno - edukacyjnym dla sprawcow
przemocy w rodzinie. W omawianym okresie 14 osob zdecydowaio sie. wziqc udziat w ww.
programie. Wobec osob nie uznaja_cych potrzeby leczenia, byfy kontynuowane czynnosci przypisane
prbcedurze. 447 osob zostaio skierowanych na badanie przez biegtych sa_dowych. Sprawy 339 osob
z orzeczonym uzaleznieniem od alkoholu Komisja skierowata do sgdu. W stosunku do 192 (dot. takze
wnioskow ztozonych w 2013 r.) osob sqd wydat decyzje_ o zobowiqzaniu do podje_cia leczenia
w . zaktadzie lecznictwa odwykowego, w tym: 145 osob skierowa! do leczenia w systernie
ambulatoryjnym i 47 osob w systernie stacjonarnym.
Na posiedzenia Zespofow Orzeczniczych zapraszani sa_ takze dorosli cztonkowie rodzin osob
zgtoszonych do Komisji. W zaleznosci od konkretnych potrzeb rodziny, czlonkowie Zespotu wskazuja_
instytucje i organizacje pozarzqdowe, ktore udzielajq specjalistycznej pomocy rodzinom z problemem
alkoholowym. W przypadkach wyst^powania przemocy w rodzinie zostaje wszczeta procedura
,,Niebieskie Karty". Cztonkowie Komisji uczestnicza_ rowniez w pracach grup roboczych Zespotu
Interdyscyplinarnego w todzi.
•

Opiniowanie punktow sprzedazy pod wzgl^dem zgodnosci ich lokalizacji z przepisami prawa
i oraz wydawanie i cofanie zezwoleri na sprzedaz napojow alkoholowych.
i
Miejska Komisja Rozwia_zywania Problemow Alkoholowych w todzi opiniuje w przedmiocie lokalizacji
punkty sprzedazy wskazane przez przedsi^biorcow we wnioskach o wydanie zezwoleri na sprzedaz
napojow alkoholowych.
W 2014 roku zostaty przeprowadzone 872 wizje lokalizacyjne (w tym: 55 wste_pnych) przed wydaniem
opjnii (postanowienia). Komisja wydata 809 postanowieri, w tyrn: 806 z opiniq pozytywna,
i 3 z opiniq negatywnq. Pozytywna opinia Kornisji jest jednym z obligatoryjnych dokumentow dla
wydania zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych.
W roku sprawozdawczym Oddziat Licencji i Zezwoleri w Biurze Rozwoju Przedsie_biorczosci i Miejsc
Pracy wydat tqcznie 2 166 zezwoleri, w tym:
• 1050 zezwoleri na sprzedaz napojow alkohoiowych przeznaczonych do spozycia poza miejscem
sprzedazy, z tego:
- 357 zezwoleri na sprzedaz napojow alkoholowych o zawartosci do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 349 zezwoleri na sprzedaz napojow alkoholowych o zawartosci powyzej 4,5% do 18% alkoholu
(z wyjqtkiem piwa),
- 344 zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych o zawartosci powyzej 18% alkoholu;
i
• 462 zezwolenia na sprzedaz i podawanie napojow alkoholowych przeznaczonych do spozycia
w miejscu sprzedazy, z tego:
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-207 zezwoleri na sprzedaz i podawanie napojowalkoholowych o zawartosci do 4,5% alkoholu
oraz piwa,
-|139 zezwoleri na sprzedaz i podawanie napojowalkoholowych o zawartosci powyze]4,5% do 18%
i alkoholu (z wyjqtkiem piwa),
-|116 zezwolen na sprzedaz i podawanie napojow alkoholowych o zawartosci powyzej 18%
alkoholu;
- 35 zezwolen wydano przedsie_biorcom, ktorych dziatalnosc polega na organizacji przyje_c (catering);
- 615 zezwoleri jednorazowych, w tego:
-402 zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych przeznaczonych do spozycia poza miejscem
sprzedazy,
- 213 zezwoleri na sprzedaz i podawanie napojow alkoholowych przeznaczonych do spozycia
w rniejscu sprzedazy;
- :4 zezwolenia na wyprzedaz posiadanych zinwentaryzowanych zapasow napojow alkohoiowych.
Polnadto wydano 6 decyzji odmawiajqcych wydania zezwoleri. Wszcze_to 152 poste_powania
administracyjne o cofnie_cie zezwolen, w wyniku ktorych:
- 27 zezwoleri zostalo cofnie_tych;
-101 poste_powari umorzono;
- 24 post^powania pozostajq w toku.
Podejmowanie dziafan interwencyjnych wobec nielegalnego handlu i famania
przepisow ustawy.
REALIZATOR:

Straz Miejska w todzi
W 2014 r. funkcjonariusze Strazy Miejskiej w todzi przeprowadzili 13 158 kontroli placowek
ha'ndlowych i gastronomicznych sprzedazy napojow alkoholowych. W ich wyniku stwierdzono:
- w 42 placowkach popetnienie wykroczenia z art. 45 pkt 2 ustawy o wychowaniu w trzezwosci
ii przeciwdziataniu alkoholizmowi, tj. nie umieszczeniu w widocznym miejscu informacji
jo szkodliwosci spozywania alkoholu.
- !w 1 placowce popetniono przest^pstwo z art. 43 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzezwosci
; i przeciwdzialaniu alkoholizmowi, tj. przypadek dotyczyt sprzedazy napojow alkoholowych bez
wymaganych zezwoleri. Sprawe. przekazano Policji.
REALIZATOR:
Oddziaf Licencji i Zezwoleri w Biurze Rozwoju Przedsigbiorczosci i Miejsc Pracy w Departamencie
Spraw Spofecznych UMt.

Pracownicy Oddzialu przeprowadzili 20 kontroli placowek handlowych i gastronomicznych
prowadzqcych sprzedaz napojow alkoholowych. Stwierdzono wiele przypadkow naruszania
przepisow. Czyny niedozwolone polegafy m. in. na:
- ibraku w placowkach decyzji zezwalaja_cych na prowadzenie dziatalnosci gospodarczej
polegajqcej na sprzedazy napojow alkoholowych przeznaczonych do spozycia poza
|rniejscem sprzedazy oraz w miejscu sprzedazy;
- braku dowodu dokonania optaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaz i podawanie napojow
alkoholowych;
Odnotowano rowniez brak tabliczek informuj^cych o szkodliwosci spozywania alkoholu, ba_dz byly
one wywjeszane w niewidocznych miejscach dla potencjalnego klienta.
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Pozosto/e wydatki w 2014 roku zwlqzane z realizacjq MPPiRPA.

Zaplanowana wysokoscsrodkow finansowych -40 741,00,00 zi.
Wydatkowana kwota w wysokosci 35 635,00 ztzostaia przeznaczona na :
przeprowadzenie w 2014 roku II edycji kampanii spoiecznej pn. ,,Nie pozwol dorosna_c przemocy",
ktorej celem byta zmiana postaw, wyrazenie sprzeciwu dla stosowania przemocy wobec dzieci.
Ka'mpania propagowana byta poprzez ulotki, plakaty, a takze reklamy na srodkach komunikacji
miejskiej.
W ramach I edycji kampanii w 2013 r. uruchomiony zostai bezpiatny telefon interwencyjny
800-112-800, dziaiaja_cy caia_ dob$ w kazdy dzieri tygodnia oraz swieta. Umozliwia on anonimowe
zgioszenie podejrzenia o stosowaniu przemocy wobec dziecka, jak rowniez wszelkich niepokoja_cych
przejawow zaniedbania wobec dzieci. Zgioszenia przyjrnowane sa. przez specjalistow, ktorzy mogq
bezzwiocznie powiadomic odpowiednie siuzby, a takze udzielic informacji o dziafaniach jakte moga_
podja_c osoby beda.ce swiadkami przemocy lub podejrzewajqce, ze w stosunku do ich bliskich czy
znajomych jest stosowana przemoc oraz o miejscach w ktorych mozna uzyskac stosownq pomoc.
W ; roku 2014 f^czna liczba zgtoszen dot. przemocy wyniosta 123, w tym zgfoszen dot. stosowania
przemocy wobec dzieci 87 (z czego 63 zgtoszenia dot. dzieci z terenu m. todzi).
Zsrodkow finansowych przeznaczonych na przeprowadzenie II edycji kampanii:
- optacono wykonanie reklamy, jej ekspozycje i dernontaz na 10 autobusach komunikacji publicznej
MPK oraz najem powierzchni reklamowych wewnatrz pojazdow komunikacji miejskiej MPK i na
wyswietlaczach w automatach do sprzedazy biletow- 27 675,00 zt
- zorganizowano 12 czerwca 2014 r. w ramach profilaktycznej dziatalnosci informacyjno-edukacyjnej
IV Regionalna. Sesj^ Naukowo-Szkoleniowa. pn. ,,Alkoholizm a zdrowie publiczne" - 2 000,00 zt
- ;zaptacono za przygotowanie i wygtoszenie podczas Konferencji w dniu 3 kwjetnia 2014r. p.n.
JNie pozwol dorosngc przemocy" wyktadow: ,,Pomoc dziecku doswiadczaja^cemu przemocy
dornowej", v ,Przest^pstwa na szkod^ dzieci. Obowiqzek powiadamiania" oraz ,,Syndrom dziecka
maltretowanego". W konferencji uczestniczyfo okolo 291 osob. Byli to m.in. przedstawiciele
placowekoswiatowych, ochrony zdrowia oraz MOPS -700,00 zi
- sfinansowano szkolenia dla przedstawicieli Gfownych Realizatorow Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych pn. ,,Profilaktyka i rozwi^zywanie
problemow alkoholowych - najwazniejsze wyzwania i rekomendacje na rok biezqcy" — 1 360,00 zi.
- zorganizowano w dniach 27 listopada, 1 i 2 grudnia 2014 r. szkolenia dla pracownikow podmiotow
jeczniczych. Obejmowaty one nast^pujqce zagadnienia:
; • zjawisko przemocy —sytuacja psychologiczna czkmkow rodziny z problemem przemocy;
•
kontakt z osoba_ doswiadczajqca, przemocy;
•
Procedura ,,Niebieskie Karty";
•
obowia_zki prawne przedstawicieli ochrony zdrowia w zakresie przeciwdziatania przemocy
w rodzinie wynikajqce z ustawy o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie, rozporzqdzenia
w sprawie procedury ,,Niebieskie Karty", kodeksu postepowania karnego, rozporzgdzenia
ministra zdrowia w sprawie wzoru zaswiadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju
:
uszkodzeh ciata zwiqzanych z uzyciem przemocy w rodzinie, ustawy o zawodzie lekarza,
i
ustawy o zawodzie piel^gniarki i potoznej. W szkoleniach udziat wzi^io 180 osob. Koszt
szkolen- 3 900,00 2.1
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Wyszczegolnienie wydatkow
wg zadari

plan na dzien
31.12.2014 r.
(wzt)

wykonanie
w 2014 r.
(wzf)

wykonania

MPPiRPA -ogoteni

11312359,00

11191835,21

98,9

Wydziat Zdrowia i Spraw Spotecznych

4 656 904,00

4 644 861,00

99,7

40 744,00

35 635,00

87,5

40 741,00

35 635,00

87,5

Wydziat Zdrowia i Spraw Spotecznych — realizator

4 616 163,00

4 609 226,00

99,8

MPPiRPA ~ dotacja dla MCZP na realizacjq swiadczen zdrowotnych
z zakresu profilaktyki i rozwiqzywonia problemow uzaleznien.
MPPiRPA ~ wczesna interwencja (Audit) — dotacje dla podmiotow
leczniczych •
MPPiRPA ~ zakup usiug zdrowotnych z zakresu profilaktyki i
rozwiqzywania problemow alkoholowych od podmiotu prowadzqcego
dz'iahlnosc leczniczq.
Faktura z 2013 r. zo usfugi w wysokosci 9 075, 00 z\ w 2014 r.
MPPiRPA - wspomaganie dziafalnosci stowarzyszen i innych jednostek
organizacyjnych zajmujqcych sie_ profilaktykq i przeciwdziafaniem
uza!eznieniu\od alkoholu — dotacje

3 930 000,00

3 930 000,00

100

74 000,00

74 000,00

100

9 075,00*

9 075,00*

100

603 088,00

596 151,00

98,8

Wydziat Kultury

285 000,00

285 000,00

100

MPPiRPA — organizacja zaje_c dodatkowych dla dzieci i rntodziezy z rodzin z
problemem alkoholowym w Miejskich Bibliotekach Publicznych, Centrum
Kultury Mtodych, Osrodku Kultury ,,G6rna", Widzewskich Domach
Kultury, Baiuckirn Osrodku Kultury Akademickiej i Osrodku Inicjatyw
Artystycznych.
MPPiRPA — prowadzenie 5 punktow konsultacyjnych przy Centrach
Aktywnego Seniora dziaiaja_cych w pi^ciu Domach Kultury.
Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w todzi
MPPiRPA" prowadzenie placowek wsparcia dziennego wformie
specjalistycznej (swietlice srodowiskowe).
Publiczne placowki dla dzieci i mtodziezy z rodzin z problemem
alkoholowym.
MPPiRPA - p'rowadzenie taniego zywienia dla dzieci rodzin dotkni^tych
problemem alkoholowym.
MPPiRPA- Aktywizacja zawodowa osob uzaleznionych od alkoholu w
<Iubach integracji spolecznej poprzez dziatania majace na celu pomoc w
znalezieniu pracy oraz przygotowanie do podje_cia zatrudnienia.
MPPiRPA -organizacje pozarzgdowe.
• Organizowanie i prowadzenie hosteii dla osob z problemem
alkoholowym.

217 800,00

217 800,00

100

67 200,00

67 200,00

100

3 559 000,00

3 517 808,59

98,8

650 000,00

626 361,00

96,4

130 000,00

130 000,00

100

250 000,00

240 808,40

96,32

2 199 400,00

2 196 120,10

99,85

50 000,00

50 000,00

100

;

Wydziat Zdrowia i Spraw Spotecznych - srodki finansowe znajdujajce sie,
w budzecie Wydziatu przeznaczone na dodatkowe dziatania zwia.zane
z realizacjg Programu.
MPPiRPA - pozostofe wydatkt zwlqzane z realizacjq Programu.

o/
/o
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•
•

Organizowanie i prowadzenie bankow zywnosci.
Prowadzenie specjalistycznych placowek wsparcia dziennego dla dzieci
i mtodziezy.
• Prowadzenie jadfodajni, kuchni spofecznych dla osob z problemem
alkoholowym i cztonkow ich rodzin (dorosfych i dzieci).
MPPiRPA-apteka komunalna.
MPP1RPA -Centrum Integracji Spotecznej

1 124 000,00

50 000,00
975 400,00

50 000,00
975 400,00

100
100

1120720,10

99,7

200 000,00
129.600

199 999,09
124.520

99,99
96,1

Wydziaf Edukacji

1 560 000,00

1551675,73

99,5

MPPiRPA -sz/fo/y:
- zajgcia dodatkowe dla dzieci i mfodziezy szko\
- imprezy promujqce zdrowie

1 220 000,00

1 216675,73

99,74

1 180 000,00
40000,00

1176979,15

99,74

39 696,58

99,2

MPPiRPA - realizacja zadan przez organizacje pozarzqdowe:
•
Prowadzenie zaje.c dodatkowych zgodnie z zatozeniami profilaktyki
selektywnej;
•
prowadzenie imprez promuja_cych zdrowie i podnoszqcych
umiejetnosci wychowawcze rodzicow i nauczycieli oraz promujqcych
metody nowoczesnego przeciwdziatania zachowaniom ryzykownym
•
Organizowanie i prowadzenie szkolen dla wiasdcieli I pracownikow
placowek handlowych i gastronomicznych prowadzqcych sprzedaz
napojow alkoholowych

340 000,00

335 000,00

98,5

305 000,00

305 000,00

100

30 000,00

30 000,00

100

5 000,00

0*

0

Wydziaf Sportu

634 530,00

634530,00

100

234 530,00

234 530,00

100

400 000,00

400 000,00

100

20 000,00

20 000,00

100

20 000,00

20 000,00

100

596 925,00

537 959,89

90,01

535525,00

537 353, 89

30,01

M PPIRPA - Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych — todz
Sportowa.
Zadanie realizowane przez organizacje pozarzqdowe.
MPPiRPA -/,TrenerOs/ec//ou/y"
Straz Miejska w todzi
MPPiRPA — realizacja programow profHaktycznych na terenie placowek
oswiatowych.
MPPIRPA - Miejska Komisja Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych
w todzi
Wydziat Zdrowia i Spraw Spofecznych- srodki finansowe na zadania
Komisji znajdujg si^ w budzecie Wydzialu, z przeznaczeniem na:
naleznosc! za orzeczenia biegfych sqdowych, wynagrodzenia dla czfonkow
Komisji za pracq na posiedzeniach plenarnychj w zespofach oraz
w terenie, zakup materiaiow i wyposazenla.

*srodki finansowe nie zostaty wydatkowane z uwagi na fakt, iz do konkursu nie zgiosiia sie_ zadna
organizacja pozarzqdowa.

Sporza_dziia: Alicja Groblewska
P'°'
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