Numer
i nazwa
LP
zadania
w
ogłoszeniu

1

Nazwa
zadania

Środki finansowe przyznane przez Komisję opinującą oferty w sprawie zakupu usług świadczonych
w siedzibie Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze, poza siedzibą Biura oraz na terenie Miasta Zielona Góra w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022.

udzielanie wsparcia osobom uzależnionym, współuzależnionym od substancji psychoaktywnych (w tym
również DDA, rodzicom, których dzieci upijają się lub używają innych substancji psychoaktywnych), osobom
doświadczającym przemocy i sprawcom przemocy oraz innym osobom z grup ryzyka przez psychologów,
psychoterapeutów, specjalistów terapii uzależnień w formie zajęć indywidualnych albo grupowych

Kwota finansowania

2

Nazwa
zadania

świadczenie porad prawnych osobom uzależnionym, współuzależnionym od substancji psychoaktywnych
(w tym również DDA, rodzicom, których dzieci upijają się lub używają innych substancji psychoaktywnych),
osobom doświadczającym przemocy i sprawcom przemocy oraz innym osobom z grup ryzyka
Kwota finansowania

3

Nazwa
zadania

73 460,00

34 500,00 zł

udzielanie porad w ramach terapii systemowej rodzin, rodzinom z problemem: uzależnienia od substancji
psychoaktywnych, przemocy
Kwota finansowania

20 400,00 zł

4

Nazwa
zadania

prowadzenie działań adresowanych do nauczycieli i/ lub rodziców mających na celu podniesienie wiedzy
merytorycznej i/lub prawnej w zakresie problematyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, zachowań
ryzykownych oraz przemocy
Kwota finansowania

5

Nazwa
zadania

prowadzenie w placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe),
w szkołach wyższych, placówkach wsparcia dziennego, działań w formie zajęć indywidualnych lub grupowych,
skierowanych do dzieci, młodzieży i studentów w zakresie profilaktyki uzależnień, przemocy
i uczących umiejętności zdrowego stylu życia
Kwota finansowania

6

Nazwa
zadania

7

Nazwa
zadania

9 000,00 zł

prowadzenie zajęć superwizji grupowej dla osób pracujących w obszarze pomocy osobom uzależnionym
od substancji psychoaktywnych, pracujących z osobami doświadczającymi przemocy i sprawcami przemocy,
pracujących w placówkach wsparcia dziennego
Kwota finansowania

8

18 700,00 zł

szkolenia dla rad pedagogicznych przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych dotyczące
skutecznej profilaktyki
Kwota finansowania

Nazwa
zadania

24 750,00 zł

7 200,00 zł

realizacja działań streetworkerskich skierowanych do osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem
od substancji psychoaktywnych
Kwota finansowania

18 200,00 zł

9

Nazwa
zadania

prowadzenie poza siedzibą Biura działań minimalizujących występowanie zachowań ryzykownych wśród dzieci
i młodzieży poprzez realizację zajęć artystycznych, twórczych, manualnych itp. z elementami profilaktyki –
edukacja przez kulturę i sztukę (również w formie on-line)
Kwota finansowania

10

Nazwa
zadania

prowadzenie w siedzibie Biura od poniedziałku do piątku punktu informacyjnego dla mieszkańców Zielonej
Góry (osób uzależnionych, współuzależnionych od substancji psychoaktywnych, członków ich rodzin, DDA,
ofiar i sprawców przemocy). Prowadzenie punktu informacyjnego ma polegać m. in. na wstępnym rozpoznaniu
problemu, udzielaniu informacji dotyczącej rodzaju pomocy, kierowaniu do właściwego specjalisty lub miejsca,
w którym można uzyskać fachową pomoc, informowaniu o ofercie pomocowej dostępnej w siedzibie Biura i na
terenie Zielonej Góry
Kwota finansowania

11

Nazwa
zadania

0,00 zł

24 475,00 zł

prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, po terapii podstawowej
Kwota finansowania

9 000,00 zł

Razem

239 685,00 zł

