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NAZWA 
ORGANIZACJI 

FORMA 
PRAWNA 

NAZWA 
ZADANIA 

MIEJSCOWOŚĆ 
KWOTA 

DOTACJI 
REZULTAT REALIZACJI ZADANIA 

LICZBA 
BENEFICJENTÓW 

DEPARTAMENT ZDROWIA 

Uczniowski Klub 
Sportowy SOKÓŁ 

Stowarzyszenie 

Zielona szkoła 

Aktywni i kreatywni 

– wolni od nałogów 

Granowiec 10000 

 - poszerzenie wiedzy uczniów na  temat środków 

psychoaktywnych i zagrożeń z nimi związanych; 

- nauczenie się pozytywnych zachowań oraz 

właściwego postrzegania i rozumienia ludzi aby w 

przyszłości dokonywać wartościowych i sensownych 

wyborów 

50 

Wielkopolska 
Fundacja ETOH 

Fundacja 

Płodowy Zespół 

Alkoholowy (FAS) - 

rola pielęgniarki i 

położnej w 

diagnostyce i 

profilaktyce 

Poznań 9800 

- przeprowadzenie 6 szkoleń na 6 grup pielęgniarek i 

położnych 

- zwiększenie umiejętności wczesnego rozpoznawania 

FAS przez pielęgniarki i położne pozostające w 

kontakcie ze środowiskiem rodzinnym dziecka , a 

poprzez to zwiększenie możliwości poddania 

terapii/usprawnienia funkcjonowania dzieci z FASD 

- zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej 

szkodliwości picia alkoholu przez ciężarne kobiety 

84 

Stowarzyszenie 
MONAR 

Stowarzyszenie  

Weekendowy punkt 

wczesnej 

interwencji dla 

młodzieży z grup 

wysokiego ryzyka 

Warszawa-Leszno 9800 

- osiągnięcie i utrzymanie abstynencji u 12 odbiorców 

programu 

- zdobycie wiedzy nt. konsekwencji społecznych, 

prawnych, zdrowotnych używania substancji 

psychoaktywnych 

- rozwiązanie sytuacji kryzysowej związanej z 

używaniem narkotyków u 18 odbiorców programu 

- zapobieżenie rozwoju uzależnienia od substancji 

psychoaktywnych u 16 odbiorców programu 

57 

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 

Oddział Okręgowy; 
Kalisz 

Stowarzyszenie 

Socjoterapia w 

pracy z dzieckiem z 

rodziny alkoholowej 

Kalisz 10000 

- podniesienie poziomu udzielanej pomocy 

socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin z problemem 

alkoholowym 

- pokazanie uczestnikom jak ważna jest praca 

prowadzącego zajęcia grupowe (ukazanie sposobów 

- 
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otwierania zajęć socjoterapeutycznych i zaciekawienie 

nimi dzieci oraz poznanie potrzeb grupy i jej 

indywidualnych odbiorców 

- umiejętność przygotowania indywidualnego planu 

pomocy dziecku 

Uczniowski 
Socjoterapeutyczny 

Klub Sportowy 
Rodzice-Dzieciom 

Stowarzyszenie 
Mamo, Tato…co ty 

na to? 
Gniezno 9790 

- Obszar dzieci/młodzież: poszerzona świadomość w 

kwestii zagrożeń, jakie niesie ze sobą uzależnienie od 

narkotyków/dopalaczy oraz funkcjonowania w rodzinie 

trudnej; udoskonalenie sztuki bycia asertywnym 

- Obszar rodzice: zainicjowanie działań profilaktycznych, 

które każdy rodzic będzie podejmował we własnym 

domu; poznanie zasad udzielania pomocy dziecku - na 

czym polega dobra pochwała 

- Obszar rodzice-dzieci: wzmocnienie umiejętności 

porozumiewania się, komunikowania, wzajemnego 

słuchania; nauczenie się  organizacji wspólnego 

wolnego czasu 

30 

Wielkopolska 
Fundacja ETOH 

Fundacja 

Przemoc domowa - 

warsztaty 

pomagania 

Poznań 9508 

- podniesienie kompetencji uczestników zadania w 

obszarze udzielania pomocy osobom doznającym 

przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem 

kompetencji miękkich 

- podniesienie jakości pomocy udzielanej osobom 

doznającym przemocy w rodzinie, dzięki podniesieniu 

kompetencji osób uczestniczących w szkoleniach 

72 
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