
OGŁOSZENIE 

Prezydent Miasta Łomży informuje,  że miejskie jednostki  organizacyjne oraz pozostałe
jednostki  zaliczane do sektora finansów publicznych mogą składać oferty na realizację
zadań publicznych w zakresie ,,  Łomżyńskiego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2014 rok ''./ program dostępny na
stronie  www.um.lomza.pl /Uchwała  Nr  397/XLVI/13  Rady  Miejskiej  Łomży  z  dnia  18
grudnia  2013  roku  w  sprawie  Łomżyńskiego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2014 rok /

Środki finansowe zabezpieczono w budżecie miasta na 2014 rok :

Dział 851 – Ochrona Zdrowia, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi ,

§  2800 – dotacja  celowa z budżetu dla  pozostałych  jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych – 100.000 zł / słownie: sto tysięcy złotych /  

Rekomenduje  się  standardy  jakości  programów  profilaktycznych,  które  zostały
opracowane przez Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji,
dostępne na stronie  www.ore.edu.pl, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
oraz  programy  rekomendowane  przez  Państwową  Agencję  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. O przyznaniu dotacji  decydować będzie  profesjonalny
program  profilaktyczny,  socjoterapeutyczny  realizowany  przez  wykwalifikowane
osoby  (  kwalifikacje  powinny  być  udokumentowane  poprzez  przedłożenie
kserokopii zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.)

Zlecenie  realizacji  niżej  wymienionych  zadań  publicznych  nastąpi   poprzez
udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

RODZAJ ZADANIA: 

Kryteria  jakim  powinny  odpowiadać  programy  profilaktyczne  realizowane  w  ramach
Łomżyńskiego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz
Patologii Społecznej na 2013 rok – określa załącznik nr 3 w/w programu. W ofercie należy
uwzględnić podział na profilaktykę : uniwersalną, selektywną. wskazującą i określić rodzaj
zadania  (Program dostępny na stronie : www.um.lomza.pl )

1. Profilaktyka uniwersalna - 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,  a  także  działań  na  rzecz  dożywiania  dzieci
uczestniczących  w  pozalekcyjnych  programach  opiekuńczo  –  wychowawczych  i
socjoterapeutycznych. Zadanie numer: 

1.Edukacja  rodziców  i  wychowawców  w  zakresie  pomocy  młodzieży  w  utrzymaniu
abstynencji i innych zagrożeń.

2.Wdrażanie w szkołach programów profilaktycznych dotyczących szkodliwości  używania
substancji  psychoaktywnych i szkodliwości picia alkoholu.

http://www.um.lomza.pl/
http://www.um.lomza.pl/
http://www.ore.edu.pl/


3.Wspieranie  ogólnopolskich  i  lokalnych  kampanii  edukacyjnych  skierowanych  do
społeczności lokalnej, promujących zdrowie, trzeźwość.

4.Dożywianie  dzieci  uczestniczących  w  programach  opiekuńczo-wychowawczych  i
socjoterapeutycznych.

5.Współpraca z lokalnymi środkami masowego przekazu (media) w zakresie profilaktyki i
rozwiązywania problemów patologii społecznych.

6.Szkolenia dla pracowników placówek oświatowych, oświatowo – wychowawczych, itp z
zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

7.Organizowanie  nieodpłatnych  pozalekcyjnych  zajęć  (np:sportowych,kulturalnych  etc.)
jako alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież ze środowisk
szczególnie zagrożonych patologiami.

8.Ograniczanie dostępności alkoholu i substancji psychoaktywnych, poprzez  promowanie
zdrowego  i trzeźwego stylu życia, szkolenia sprzedawców oraz kontrolę miejsc sprzedaży
i podawania alkoholu.

2. Profilaktyka  selektywna -  udzielanie  szeroko  rozumianej  pomocy  rodzinom  z
problemem  alkoholowym  gdzie  również  występuje  przemoc  domowa.  Zadanie
numer: 

1. Rozwój profesjonalnych form pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej (  dla dzieci
i  młodzieży  wychowującej  się  w  rodzinach  dotkniętych  problemem  alkoholowym,
narkomanią i przemocą w rodzinie). 

2. Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, w szczególności przeznaczonych dla dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie.

3.  Wspieranie działań Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

4. Rozszerzenie  ofert  pomocy  dla  rodzin,  które  ponoszą  konsekwencje  wynikające  z
nadużywania alkoholu przez członka rodziny.

5. Podejmowanie  działań  w  zakresie  rozpoznawania  i  przeciwdziałania  przemocy  w
rodzinie (edukacja społeczności lokalnej; podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z
ofiarami przemocy w rodzinie; itp)

6.Zastosowanie procedury "Niebieskiej Karty". 

3. Profilaktyka  wskazująca  -  Zwiększanie  dostępności  pomocy  terapeutycznej,
rehabilitacyjnej  osobom  uzależnionym  jak  i  tym,  które  ukończyły  terapię
odwykową, ale mają problemy z utrzymaniem abstynencji. Zadanie numer: 

1. Zwiększenie niezbędnych oddziaływań terapeutycznych(dzieci, młodzież, dorośli).



2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników placówek lecznictwa odwykowego,
pracujących  z  osobami  uzależnionymi,  współuzależnionymi,  ofiarami  przemocy  w
rodzinie w tym z problemami alkoholowymi.

3. Zwiększenie  dostępności  informacji  o  formach  pomocy  (osoby  uzależnione,
współuzależnione, ofiary przemocy,  problemy alkoholowe, problemy narkomanii).

4. Wspieranie organizacji pozarządowych i instytucji w zakresie realizacji zdrowego stylu
życia dla osób po zakończonej terapii i trzeźwiejących alkoholików.

5. Wspieranie rozwoju lecznictwa odwykowego.

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI: 

1. Na każdy rodzaj zadania ( profilaktyka uniwersalna, selektywna, wskazująca ),  podmiot
uprawniony może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Podmiot ubiegający się o dotację ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za prawidłową
realizację zadania.

3.  Podmiot  ubiegający  się  o  dotację  musi  samodzielnie  zrealizować  zadanie  bez
możliwości dalszego zlecania tego zadania.

4. Złożenie oferty o dofinansowanie nie będzie równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie
gwarantuje przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej w ofercie.

5.  Ostateczną  decyzję  o  przyznaniu  i  wysokości   dotacji  bądź  odmowie  podejmuje
Prezydent Miasta Łomży. 

6. Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy  – do dnia  10 grudnia 2014
roku.
7.  Odbiorcy  realizowanych  zadań:  mieszkańcy  miasta  Łomży,  ze  szczególnym
uwzględnieniem  dzieci  i  młodzieży  zagrożonej  i  dotkniętej  problemem  alkoholowym,
narkomanią i przemocą w rodzinie.

8. Niezależnie od wyboru rodzaju zadania, wszystkie oferty powinny byś zgodne z celami
działań prowadzonych w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej  na 2014 rok

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty: 

a)złożone w zamkniętej i prawidłowo opisanej kopercie.

b) przygotowane na obowiązującym formularzu i prawidłowo wypełnione,

c)  zawierające  program  profilaktyczny  (  zgodny  z  załącznikiem  Nr  3  do  Uchwały  Nr
397/XLI/13  Rady Miejskiej Łomży z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Łomżyńskiego
Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Patologii
Społecznej na 2014 rok) 

d) złożone w terminie określonym w ogłoszeniu 



Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę :  

a) możliwości realizacji zadania przez podmiot ubiegający się o dotację,

b) jakość działania i kwalifikacje osób / realizatorów /,

c) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w  stosunku do zakresu rzeczowego zadania,

d) deklarowana wielkość środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na realizację
zadania  

e) analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi ubiegającemu się o dotację w
latach  ubiegłych.  Pod  uwagę  będzie  brana:  rzetelność,  terminowość  oraz  sposób
rozliczenia  otrzymanych  na  ten  cel  środków,  a  także  informowanie  odbiorców  i
społeczności lokalnej  o  dofinansowaniu zadania z budżetu miasta Łomży w  ,,w ramach
Łomżyńskiego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz
Patologii Społecznej.'' 

Oferty  /  wzór oferty w załączeniu /  wraz z programem profilaktycznym  w  formie
pisemnej  należy składać  w nieprzekraczalnym     terminie  do dnia  5  maja   2014r. ,  w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, ul.  Stary Rynek 14 - Punkt Obsługi Klienta  lub
przesłać  pocztą  –  o  zachowaniu  terminu  decyduje  data  złożenia  oferty  do  Urzędu
Miejskiego lub data stempla pocztowego.  w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem
(w miejsca wykropkowane należy wpisać rodzaj profilaktyki i numer zadania):

 Urząd Miejski w Łomży
18 – 400 Łomża ul. Stary Rynek 14 

,,  Łomżyński Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2014 rok” 

Profilaktyka...................,  Zadanie numer ............. 
 NIE OTWIERAĆ

Na kopercie należy umieścić pieczęć instytucji 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (86) – 216 – 09 – 96 


