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Załącznik do Uchwały Nr 1256/2016 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia 03.02.2016 roku
Harmonogram realizacji zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st.
Warszawy w Dzielnicy Ochota w 2016 roku
Cel główny: Ograniczenie występowania negatywnych zjawisk społecznych wynikających w szczególności z nadużywania i
uzależnienia od alkoholu oraz zwiększenie skuteczności działań z zakresu profilaktyki uzależnień w Dzielnicy Ochota m.st.
Warszawy
Cel szczegółowy 1. Zapobieganie pojawieniu się i rozwojowi uzależnień
lp. rodzaje działań/zadania
realizatorzy
odbiorcy
wskaźniki
zaplanowane termin
środki
realizacji
1

Działania profilaktyczne ogólne, kampanie
edukacyjne mające na celu zwiększanie
świadomości na temat szkód wynikających z
picia alkoholu dostosowane do różnych grup
wiekowych, w tym m.in.:
Promocja zdrowego stylu życia z
uwzględnieniem aktywności kulturalnej i
sportowej, turystycznej, aktywności
obywatelskiej i wolontariatu

2

Programy edukacyjne adresowane do
rodziców, zwiększające ich kompetencje
wychowawcze w obszarze profilaktyki
zachowań ryzykownych dzieci

3

Prowadzenie edukacji publicznej na temat
działania alkoholu na organizm i ryzyka
szkód w kontekście prowadzenia pojazdów
pod wpływem alkoholu

Wydział Spraw
Społecznych i Zdrowia
Urzędu Dzielnicy
Ochota m.st. Warszawy,
Dzielnicowy
Zespół Komisji
rozwiązywania
problemów
alkoholowych;
Instytucje publiczne
(m.in. Ośrodek Pomocy
Społecznej, placówki
oświatowe),
osoby fizyczne i prawne,
organizacje
pozarządowe i inne
podmioty wskazane w
art. 3 ustawy o
działalności pożytku
publicznego i o
wolontariacie

mieszkańcy dzielnicy w
różnych grupach
wiekowych

rodzice, opiekunowie
dzieci i młodzieży, w
szczególności
zamieszkujący rejony
zalecanej koncentracji
działań oznaczone w
załączniku do
harmonogramu
młodzież i osoby młode
dorosłe
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-liczba realizowanych 176 000,00
programów / zajęć /
kampanii;
-liczba uczestników
programów /
zajęć/kampanii;
-liczba placówek/szkół
prowadzących
działalność
informacyjną i
edukacyjną; -liczba 35 000,00
przekazanych
materiałów
edukacyjno –
informacyjnych;

2 000,00

I – XII 2016r.

I – XII 2016r.

I – XII 2016r.

podmioty wskazane w
art. 3 ustawy o
działalności pożytku
publicznego i o
wolontariacie
Sheet1
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dzieci i młodzież, w
szczególności
zamieszkująca rejony
zalecanej koncentracji
działań oznaczone w
załączniku do
harmonogramu

Zajęcia i programy profilaktyczne w
placówkach oświatowych i w placówkach
wsparcia dziennego. Działania profilaktyczne
z obszaru profilaktyki rówieśniczej

77 579,00

I – XII 2016r.

Cel szczegółowy 2.Ograniczenie negatywnego wpływu ryzykownego i szkodliwego spożywania alkoholu na funkcjonowanie rodzin
5

Obozy profilaktyczne i socjoterapeutyczne
dla dzieci i młodzieży jako kontynuacja
całorocznej pracy
w placówce wsparcia dziennego

6

Zapewnienie pomocy dzieciom, młodzieży
oraz ich rodzinom, w placówkach wsparcia
dziennego w ramach lokalnego systemu
wsparcia

Wydział Spraw
Społecznych i Zdrowia
Urzędu Dzielnicy
Ochota m.st. Warszawy,
Dzielnicowy
Zespół Komisji
rozwiązywania
problemów
alkoholowych;
Instytucje publiczne
(m.in. Ośrodek Pomocy
Społecznej, placówki
oświatowe),
osoby fizyczne i prawne
zgodnie z trybem
Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych,
organizacje
pozarządowe i inne
podmioty wskazane w
art. 3 ustawy o
działalności pożytku
publicznego i o
wolontariacie

dzieci i młodzież z
placówek wsparcia
dziennego

-liczba obozów;
-liczba uczestników
obozów;

dzieci i młodzież oraz ich
rodzice i opiekunowie w
szczególności
zamieszkujący rejony
zalecanej koncentracji
działań oznaczone w
załączniku do
harmonogramu

-liczba placówek
512 000,00
wsparcia dziennego w
formie opiekuńczej;
-liczba placówek
wsparcia dziennego w
formie
specjalistycznej;
-liczba organizacji /
podmiotów
prowadzących
placówki wsparcia
dziennego;
-liczba uczestników;
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36 000,00

VII – VIII 2016r.

I – XII 2016r.

7

Działania mające na celu rozpoznawanie
i zaspokajanie indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych dzieci
i młodzieży z rodzin z problemem
alkoholowym, w celu tworzenia
i upowszechniania działań
socjoterapeutycznych w ramach lokalnego
systemu wsparcia

8

9

Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych,
organizacje
pozarządowe i inne
podmioty wskazane w
art. 3 ustawy o
Sheet1
działalności pożytku
publicznego i o
dzieci i młodzież z rodzin
wolontariacie
z problemem
alkoholowym, w
szczególności
zamieszkująca rejony
zalecanej koncentracji
działań oznaczone w
załączniku do
harmonogramu

14 800,00

I – XII 2016r.

Zapewnienie rodzinom zagrożonym
wykluczeniem społecznym dostępu do
specjalistycznego poradnictwa
psychologicznego, pedagogicznego,
prawnego w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom i przemocy w rodzinie poprzez
prowadzenie Punktów InformacyjnoKonsultacyjnych

mieszkańcy m.st.
-liczba konsultantów 90 000,00
Warszawy, a w
PIK;
szczególności rodziny
-liczba i rodzaj
zagrożone wykluczeniem udzielonych porad;
społecznym
-liczba przekazanych
materiałów
informacyjnych;

I – XII 2016r.

Realizacja programów w zakresie pomocy
psychologicznej, terapeutycznej i
samopomocy dla osób doświadczających
przemocy w rodzinach alkoholowych – w
ramach lokalnego systemu wsparcia.

osoby doświadczające
przemocy rodzinach
alkoholowych

I – XII 2016r.
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-liczba
programów/działań;
-liczba odbiorców
programów/działań;

-liczba
programów/działań;
-liczba odbiorców
programów/działań;

16 000,00
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Działania interwencyjno – kryzysowe wobec
osób uzależnionych, współuzależnionych,
doświadczających przemocy i ich rodzin oraz
prowadzenie postępowań w sprawach o
sądowe zobowiązanie do leczenia osób
uzależnionych od alkoholu i inne działania w
zakresie profilaktyki uzależnień
podejmowane przez Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy
Zespół Ochota

osoby uzależnione,
współuzależnione,
doświadczające
przemocy i ich rodziny

11

Systemowa współpraca różnych służb
pracujących z rodzinami z problemem
alkoholowym, tj.: policjantów, pracowników
socjalnych, nauczycieli i specjalistów
zatrudnionych w szkołach i placówkach
systemu oświaty, kuratorów sądowych,
sędziów i prokuratorów, członków gminnych
komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych, pracowników ochrony
zdrowia, pracowników lecznictwa
odwykowego i organizacji pozarządowych, w
ramach lokalnego systemu wsparcia.

służby i inne osoby
- liczba podjętych
0,00
pracujące z rodzinami z działań systemowych
problemem alkoholowym na rzecz rodzin (w
tym: grup roboczych,
spotkań
interdyscyplinarnych
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-liczba podjętych
120 000,00
działań;
- liczba prowadzonych
spraw;
- liczba spraw
skierowanych do
Sądu;
- liczba osób, które
podjęły leczenie
odwykowe;
-liczba opinii biegłych
sądowych,
- liczba wydanych
opinii na temat
realizowanych
programów.

I – XII 2016r.

I – XII 2016r.
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służby i inne osoby
- liczba konferencji, 18 715,00
pracujące z rodzinami z seminariów i szkoleń;
problemem alkoholowym - liczba uczestników

Konferencje, seminaria i szkolenia dla osób i
podmiotów realizujących lokalne działania na
rzecz rozwiązywania problemów
alkoholowych i profilaktyki uzależnień

I – XII 2016r.

konferencji,
seminariów i szkoleń;

Cel szczegółowy 3. Ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających ze spożywania alkoholu
13

Wspieranie działalności środowisk
abstynenckich

14

Programy pomocy psychologicznej,
psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych, wykluczonych
społecznie lub zagrożonych wykluczeniem

Wydział Spraw
Społecznych i Zdrowia
Urzędu Dzielnicy
Ochota m.st. Warszawy,
Dzielnicowy
Zespół Komisji
rozwiązywania
problemów
alkoholowych;
Instytucje publiczne,
osoby fizyczne i prawne
zgodnie z trybem
Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych,
organizacje
pozarządowe i inne
podmioty wskazane w
art. 3 ustawy o
działalności pożytku
publicznego i o
wolontariacie

osoby uzależnione,
współuzależnione oraz
ich rodziny i bliscy

218 594,00

I – XII 2016r.

osoby uzależnione,
-liczba
wykluczone społecznie programów/działań;
lub zagrożone
-liczba odbiorców
wykluczeniem,
w programów/działań;
szczególności
zamieszkujące rejony
zalecanej koncentracji
działań oznaczone w
załączniku do
harmonogramu

24 000,00

I – XII 2016r.
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15

Turnusy readaptacyjne dla osób
uzależnionych i ich rodzin w okresie
rehabilitacji i postrehabilitacji

Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych,
organizacje
pozarządowe i inne
podmioty wskazane w
art. 3 ustawy o
Sheet1
działalności pożytku
publicznego i o
osoby uzależnione,
wolontariacie
współuzależnione oraz
ich rodziny w okresie
rehabilitacji i
postrehabilitacji
korzystające z form
wsparcia w klubach
abstynenta, w
szczególności
zamieszkujące rejony
zalecanej koncentracji
działań oznaczone w
załączniku do
harmonogramu

liczba
zorganizowanych
wyjazdów;
liczba osób
uzależnionych
będących
uczestnikami
wyjazdów;
liczba członków
rodzin osób
uzależnionych
uczestniczących w
wyjazdach;

45 000,00

III-IX 2016r.

Cel szczegółowy 4. Zmniejszenie dostępności alkoholu
16

Prowadzenie badań typu „tajemniczy klient”
dot. sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18
roku życia oraz osobom których zachowanie
wskazuje, że znajduje się w stanie
nietrzeźwości zgodnie z wytycznymi
określonymi w Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
m.st. Warszawy w 2016 roku

Wydział Spraw
Społecznych i Zdrowia
Urzędu Dzielnicy
Ochota m.st. Warszawy,

osoby sprzedające
napoje alkoholowe we
wszystkich punktach
sprzedazy i podawania
napojów alkoholowych
osoby fizyczne i prawne na terenie dzielnicy
zgodnie z trybem
Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych,
organizacje
pozarządowe i inne
podmioty wskazane w
art. 3 ustawy o
działalności pożytku
publicznego i o
wolontariacie
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- liczba
18 600,00
przeprowadzonych
akcji;
liczba sporzadzonych
raportów;
liczba szkoleń;
liczba uczestników
szkoleń

I – XII 2016r.

