
Ogioszenie Mynikow onvarle^o konkursii ojcrl na rea!izac/\' zadania publicznego 

zzakresu przeciwdzialania uzaleznieniom ipatologiom spolecznyin \v ramach Gminnego 

Programu ProfUaktyki i Rozwiqzywania Problemdw Alkohoiowych 

na rok 2016: 

1. Nazwa zadania publicznego: ,^Wspieranie dzialalnosci Piinktu Konsultacyjnego 
w zakresie udzielania informacji i pomocy rodzinom zogrozonyni i dotkni^tym 
problemami alkoholizmu, narkomanii i przemocy domowej z terenu miasta i obszarow 
wiejskich gminy Opoczno." 

Nazwa oferenta: Ahstynenckie Stowarzyszenie Kluhu Wzajemnej Pomocy .. OPOKA " z siedzihq 
w Opocznie przy iil. Rolnej 5. 

Wysokosc przyznanych srodkow publicznych: na realizac/\' zadania przewidziana zostala 
dotacja w wysokosci 11. ()()(). OOzl. 

1. Nazwa zadania publicznego: ^^Prowadzenie zaj^c wykraczajqcych poza zakres 
podstawowego programu terapeutycznego lub zaj^c w programie „after care'' -
prowadzenie dodatkowych zaj^c z grupami dalszego zdrowienia po programie 
podstawowym dIa osob uzaleznionych. *' 

Nazwa oferenta: Ahstynenckie Stowarzyszenie Kluhu Wzajemnej Pomocy.. OPOKA " z siedzihq 
w Opocznie przy ul. Rolnej 5. 

Wysokosc przyznanych srodkow publicznych: na realizacj^' zadania przewidziana zostala 
dotacja w wysokosci 2.500, OOzl. 

3. Nazwa zadania publicznego: ,. Wspolpraca z placdwkami slutby zdrowia dIa osob 
uzaleznionych i wspdiuzaleznionych od napojdw alkohoiowych w zakresie udzielania 
porad indywidualnych i prowadzenia zaj^c terapeutycznych lecznictwa odwykowego 
wykraczajqcych poza zakres kontraktdw z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Prowadzenie grup pierwszego kontaktu dIa osdb uzaleznionych." 

Nazwa oferenta: Ahstynenckie Stowarzyszenie Kluhu Wzajemnej Pomocy.. OPOKA " z siedzihq 
w Opocznie przy ul. Rolnej 5. 

Wysokosc przyznanych srodkow publicznych: na realizac/\' zadania przewidziana zostala 
dotacja w wysokosci 6.000. OOzl. 

4. Nazwa zadania publicznego: .. Wspdlpraca z placdwkami sluzby zdrowia dIa osdb 
uzaleznionych i wspdiuzaleznionych od napojdw alkohoiowych w zakresie udzielania 
porad indywidualnych i prowadzenia zaj^c terapeutycznych lecznictwa odwykowego 
wykraczajqcych poza zakres kontraktdw z Narodowym Funduszem Zdrowia, Terapia 
grupowa dIa wspdiuzaleznionych." 

Nazwa oferenta: Ahstynenckie Stowarzyszenie Kluhu Wzajemnej Pomocy.. OPOKA " z siedzihq 
w Opocznie przy ul. Rolnej 5. 



W)sokosc przyznanych srodkow publicznych: net ri'afizacj{' zadania przewidziana zostala 
dotacja w wysokosci l.500,00z{. 

5. Nazwa zadania publicznego: ,,Prowadzenie poradnictwa indywiduainego lub grup 
terapeutycznych dIa ofiar przemocy domowej. '* 

Nazwa oterenta: Ahstynenckie Stowarzyszenie Kluhu Wzajemnej Pomocy „ OPOKA " z siedzihq 
w Opocznie przy ul. Rolnej 5. 

Wysokosc przyznanych srodkow publicznych: na realizacj^' zadania przewidziana zostala 
dotacja w wysokosci 2.500. OOzl. 

6. Nazwa zadania publicznego: „Swiadczenie nieodplatnych using dIa mieszkancdw gminy 
Opoczno z zakresu porad psychologicznych iprawnych, pomocy terapentycznej i socjalnej 

' oraz przeciwdzialanie przemocy w rodzinie." 

Nazwa oferenta: Ahstynenckie Stowarzyszenie Kluhu Wzajemnej Pomocy .. OPOKA " z siedzihq 
w Opocznie przy ul. Rolnej 5. 

Wysokosc przyznanych srodkow publicznych: na realizacjt^ zadania przeu-idziana zostala 
dotacja w wysokosci 6.000. OOzl. 

7. Nazwa zadania publicznego: „W.spieranie biezifcej dzialalnosci Placdwek Wsparcia 
Dziennego prowadzonych w formie opiekunczej, w tym kdl zainteresowan, swietlic, 
klubdw i ognisk wychowawczych, ziokalizowanych w rejonie placu Kilinskiego 
w Opocznie." 

Nazwa oferenta: Polski Komitet Pomocy Spoiecznej Zarzqd Miejsko-Gminny z siedzihq 
w Opocznie przy PI. Kilinskiego 7. 

Wysokosc przyznan>ch srodkow publicznych: na realizacj^ zadania przewidziana zostala 
dotacja w wysoko.sci 6H.000.00zl. 

8. Nazwa zadania publicznego: „Organizacja obozu terapeutycznego dIa osdb uzaleznionych 
od alkoholu, osdb wspdiuzaleznionych oraz ich rodzin, tzw. psychoterapia wyjazdowa." 

Nazwa oferenta: Ahstynenckie Stowarzyszenie Kluhu Wzajemnej Pomocy,. OPOKA " z siedzihq 
w Opocznie przy ul. Rolnej 5. 

Wysokosc przyznanych srodkow publiczn\ch: na realizacj^' zadania przewidziana zostala 
dotacja w wysokosci 5.500.(K)zl. 

9. Nazwa zadania publicznego:.. Organizacja zaj^c sportowych iplastycznych o charakterze 
profdaktycznym, promujqcych trzezwy i bezpieczny sposdb sp^'dzania wolnego czasu, 
skierowany do dzieci i mlodziezy realizujqcej obowiqzek szkolny." 

Nazwa oferenta: Zwiqzek Harcerstwa Polskiego Chorqgiew Lddzka. ZIIP Hufiec Opoczno 
z siedzihq w Opocznie przy ul. Kowalskiego 2. 



W}sokosc pr/\znan\ch srodkow publicznych: na rca/izacj\' zadania przewidziana zoslala 
dotacja w wysoliosci lO.OOOJJOzl. 

10. Nazwa zadania publicznego: ^Prowadzenie w okresie wakacyjnym zaj^c profdaktycznych 
w zakresie przeciwdzialania uzaleznieniom poprzez organizacja zaj^c sportowych 
uzupelnianych warsztatami prowadzonymi przez psychoiogdw oraz terapeutow dla dzieci 
i mlodziezy Z terenu gminy Opoczno," 

Nazwa oferenta: Ahstynenckie Stowarzyszenie Kluhu Wzajemnej Pomocy.. OPOKA " z siedzihq 
w Opocznie przy ul. Rolnej 5. 

Wysokosc przyznanych srodkow publicznych: na realizac/\' zadania przewidziana zostala 
dotacja w wysokosci 7 (){)(). OOzl. 

11; Nazwa zadania publicznego: „Wspieranie organizacji pozarzqdowych, stowarzyszeii, 
ktore zgodnie ze swoim statutem realizujq szczegolowe zadania w ohszarze profilaktyki 
i rozwiqzywania problemdw uzaleznien, a w szczegdinosci realizujq program reintegracji 
spoiecznej osdb uzaleznionych od alkoholu prowadzonych w klnbach abstynenckich." 

Nazwa oferenta: Ahstynenckie Stowarzyszenie Kluhu Wzajemnej Pomocy.. OPOKA " z siedzihq 
w Opocznie przy ul. Rolnej 5. 

Wysokosc przyznanych srodkow publicznych: na realizac}\' zadania przewidziana zostala 
dotacja w wysokosci 2 7.000, OOzl. 

f^afir^ fqdziela 

KIEROWNTK ZESPOLU 


