Zadanie II
Pomoc dzieciom z rodzin
dysfunkcyjnych

finansowanie
bieżącej
działalności
świetlicy
terapeutycznej dla
dzieci
z rodzin
dysfunkcyjnych
m. in. dożywianie,
zajęcia
socjoterapeutyczne

dofinansowanie
obozu
socjoterapeutyczn
ego, który jest
integralną częścią
całorocznej pracy
z dziećmi ze
świetlicy: miejsce
obozu : Funka

Ośrodek Pomocy
Społecznej, Centrum
Małego Dziecka i Rodziny

warsztaty
umiejętności
rodzicielskich „Jak
wychować silne
dzieci wolne od
uzależnień?” dla
rodziców dzieci
uczęszczających
do Klubu
Dziecięcego oraz
Żłobka.

Socjoterapeuci,
pedagodzy,
zatrudnieni w Świetlicy
Terapeutycznej

Realizacja styczeń –
grudzień 2015r (w dni
nauki szkolnej)
Czas realizacji
styczeń- grudzień
2015r.
Koszt realizacji zadania:
56.000zł.

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 listopada 2015r.

szkolenie „Dzieci
z problemem
FAS- dzieci
z płodowym
Zespołem
Alkoholowym” dla
rodziców
oczekujących
i planujących
dzieci oraz
wychowawców
pracujących
z dziećmi

Warsztaty
umiejętności
rodzicielskich dla
rodziców dzieci
uczęszczających
do Świetlicy
Terapeutycznej
na temat radzenia
sobie z trudnymi
sytuacjami
wychowawczymi

Socjoterapeuci,
pedagodzy,
zatrudnieni w Świetlicy
Terapeutycznej oraz
wolontariusze

Czas realizacji
czerwiec/lipiec 2015r.
Koszt realizacji
zadania:
16.000zł

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 listopada 2015r.

Zadanie III
Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności pomoc w zakresie
ochrony przed przemocą w rodzinie.

Zespół
Interdyscyplinarny

Punkt Interwencji
Kryzysowej

Ośrodek Pomocy
Społecznej:
psycholog,
socjoterapeuta,
pracownik socjalny,
kurator sądowy,
prawnik,
poradnictwo
rodzinne

organizowanie
cyklicznych szkoleń,
praca w zespołach
roboczych, wizyty
pracowników
socjalnych
z funkcjonariuszami
policji w środowiskach
gdzie wdrożono
procedurę ,,Niebieskiej
Karty"

udzielanie pomocy
m. in. prawnej i
finansowej ofiarom
przemocy
w rodzinie (zadanie
w ramach ZI i grup
roboczych)

Szkolenie dla
członków Zespołu
Interdyscyplinarnego
oraz osób
zaangażowanych w
działania na rzecz
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

Cały rok 2015

Koszt realizacji
zadania:
34.500zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej,
Komenda Powiatowa Policji,
Oświata, Ochrona Zdrowia, GKRPA

Realizacja styczeń – grudzień
2015r.
Praca ciągła

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 listopada 2015r.
Zadanie V
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

wsparcie programów
profilaktycznych szkół
podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych

organizowanie czasu wolnego
dzieciom i młodzieży
pochodzących z rodzin
dysfunkcyjnych (organizacja
Turnieju „Pluszowy Miś” ,
Turnieju Piłkarskiego „Dzikich
Drużyn”, Turniej Piłki Siatkowej)

Ośrodek Pomocy
Społecznej

szkoły podstawowe,
gimnazjalne,
ponadgimnazjalne,
organizacje pozarządowe
instytucje kultury

Organizacje pozarządowe
i instytucje kultury
obchody dnia dziecka dla dzieci
i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych

wspomaganie działań
prewencyjnych KPP w Sępólnie
Krajeńskim

zorganizowanie gwiazdki dla dzieci
i ich rodziców uczęszczających do
świetlicy terapeutycznej

Centrum Kultury i Sztuki

Sołectwa

promocja życia w trzeźwości
Komenda Powiatowa Policji
Wsparcie finansowe wypoczynku
letniego dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych

Działania edukacyjne skierowane
do sprzedawców napojów
alkoholowych oraz działań
kontrolnych mających na celu
ograniczanie dostępności napojów
alkoholowych i przestrzeganie
zakazu sprzedaży alkoholu
osobom poniżej 18. roku życia

Oddział Odwykowy
Wojewódzkiego Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Świeciu

Realizacja zadania:
styczeń- grudzień 2015
Koszt realizacji zadania:
54.500 zł

