
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 6/1/2018

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 5 stycznia 2018 r.

w  sprawie  powołania  komisji  konkursowych  do  oceny  ofert  składanych  na
powierzenie  zadań  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów  Alkoholowych  dla  Miasta  Lublin  na  2018  rok  przez  podmioty
wymienione  w  art.  3  ust.  2  ustawy  z  dnia  11  września  2015  r.  o  zdrowiu
publicznym

Na podstawie  art.  33  ust.  3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie
gminnym (Dz.  U.  z  2017 r.  poz.  1875 z późn.  zm.),  art.  14  ust.  1  ustawy z  dnia
11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego
Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492) oraz  § 22 ust. 1
Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin  stanowiącego  załącznik  do
zarządzenia nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie
nadania  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin  (j.t.  Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 października 2017 r. z późn. zm.) zarządzam, co
następuje:

§ 1

W celu oceny ofert składanych na powierzenie zadań określonych  w obszarach
Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  dla
Miasta Lublin na 2018 rok przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia
11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym powołuję komisje konkursowe: 

1) w następującym składzie osobowym:

a) Konrad  Tarnowski  –  kierownik  referatu  ds.  rozwiązywania  problemów
alkoholowych – Przewodniczący komisji,

b) Wioletta  Wziątek  –  główny  specjalista  w  referacie  ds.  rozwiązywania
problemów uzależnień – Wiceprzewodnicząca komisji,

c) Karolina Krzyżak – podinspektor  w referacie ds.  rozwiązywania problemów
uzależnień – członek komisji,

d) Dorota Bekiesz – główny specjalista w referacie ds. rozwiązywania problemów
uzależnień – członek komisji,

e) Zbigniew  Jurkowski  –  przedstawiciel  Komisji  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych w Lublinie – członek komisji,

do oceny ofert na realizację zadań w ramach:

Obszaru 1 – Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna i kształcenie kadr:
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zadania  1 –  Realizacja  programów  i  działań  informacyjno  –  edukacyjnych
skierowanych do mieszkańców Lublina upowszechniających wiedzę na temat
szkód związanych z używaniem alkoholu oraz promujących zdrowy styl życia

           w szczególności  poprzez:  kampanie  edukacyjne,  działania  promocyjne
           i reklamowe, konkursy profilaktyczne, szkolenia, publikacje prasowe i działania

medialne, konferencje, seminaria, debaty lokalne i imprezy edukacyjne,

zadania 2 – Prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód
wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież,

Obszaru  2  –  Profilaktyka  uniwersalna,  profilaktyka  selektywna,
profilaktyka wskazująca:

zadania  2  –  Realizacja  programów  i  działań  profilaktycznych  w  okresie
wypoczynku  dzieci  i  młodzieży  ze  szczególnym uwzględnieniem programów

           z systemu rekomendacji, 

zadania 3 – Prowadzenie działań mających na celu kształtowanie wśród dzieci
i  młodzieży  postaw  trzeźwościowych  i  zdrowego  stylu  życia

           z zastosowaniem  zajęć  informacyjno-edukacyjnych  połączonych
           z zapewnieniem posiłku,

zadania  4 –  Prowadzenie  działań/programów  mających  na  celu
kształtowanie  postaw  trzeźwościowych  i  zdrowego  stylu  życia  oraz
promujących abstynencję z  zastosowaniem  zajęć  informacyjno-edukacyjnych
oraz rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,

zadania  5 –  Realizacja  programów/przedsięwzięć  profilaktycznych
           w szczególności  programów  z  systemu  rekomendacji,  promujących
           abstynencję oraz  trzeźwy  i  bezpieczny  sposób  spędzania  wolnego  czasu,
           skierowanych do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i studentów,

zadania 7 – Realizacja programów i działań profilaktycznych na rzecz dzieci
i młodzieży mieszkających w obszarach szczególnego ryzyka,

zadania  10  –  Udzielanie  specjalistycznej  pomocy  i  wsparcia  rodzicom,
których dzieci są zagrożone problemem alkoholowym lub upijają się,

Obszaru  3  –  Redukcja  szkód,  rehabilitacja  (readaptacja,  reintegracja)
zdrowotna, społeczna i zawodowa:

zadania  11  – Reedukacja  osób,  które  prowadziły  pojazdy,  będąc  pod
wpływem alkoholu oraz prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu
zmniejszenie ryzyka prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu;

2) w następującym składzie osobowym:

a) Konrad  Tarnowski  –  kierownik  referatu  ds.  rozwiązywania  problemów
alkoholowych – Przewodniczący komisji,

b) Mariusz Wrzos – główny specjalista w referacie ds. rozwiązywania problemów
uzależnień – Wiceprzewodniczący komisji,

c) Dorota Bekiesz – główny specjalista w referacie ds. rozwiązywania problemów
uzależnień – członek komisji,
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d) Katarzyna  Baranowska-Mysiak  –  inspektor  w  referacie  ds.  rozwiązywania
problemów uzależnień – członek komisji,

e) Beata  Stepaniuk-Kuśmierzak  –  przedstawiciel  Komisji  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Lublinie – członek komisji,

do oceny ofert na realizację zadań w ramach:

Obszaru 1 – Promocja zdrowia,  edukacja zdrowotna i  kształcenie kadr:
zadania  5 –  Prowadzenie  warsztatów  umiejętności  rodzicielskich
przygotowujących do wychowywania dzieci bez stosowania przemocy,

zadania 6  – Realizacja programów edukacyjnych w zakresie radzenia sobie
z  emocjami  i  z  zachowaniami  agresywnymi  oraz  budowania  relacji
interpersonalnych i rozwiązywania konfliktów,

Obszaru  2  –  Profilaktyka  uniwersalna,  profilaktyka  selektywna,
profilaktyka wskazująca:

zadania 9 – Realizacja programów socjoterapeutycznych dla dzieci  z rodzin
z problemem alkoholowym,

Obszaru –  3  –  Redukcja  szkód,  rehabilitacja  (readaptacja,  reintegracja)
zdrowotna, społeczna i zawodowa

 zadania  8 –  Realizacja  programów pomocy psychologicznej  i  psychoterapii
dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików prowadzonych w formie
poradnictwa indywidualnego i/lub terapii grupowej,

zadania  12  –  Prowadzenie  poradnictwa  indywidualnego  i/lub  grup
terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie;

3) w następującym składzie osobowym:

a) Katarzyna  Baranowska-Mysiak  –  inspektor  w  referacie  ds.  rozwiązywania
problemów uzależnień –  Przewodnicząca komisji,

b) Paulina  Satowska-Wuczko  –  inspektor  w  referacie  ds.  rozwiązywania
problemów uzależnień – Wiceprzewodnicząca komisji,

c) Waldemar  Konefał  –  główny  specjalista  w  referacie  ds.  rozwiązywania
problemów uzależnień – członek komisji,

d) Małgorzata  Kula  –  podinspektor  w referacie  ds.  rozwiązywania  problemów
uzależnień – członek komisji,

e) Zbigniew  Jurkowski  –  przedstawiciel  Komisji  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych w Lublinie – członek komisji,

do oceny ofert na realizację zadań w ramach:

Obszaru –  3  –  Redukcja  szkód,  rehabilitacja  (readaptacja,  reintegracja)
zdrowotna, społeczna i zawodowa:

zadania  1 –  Realizacja  programów  rozszerzających  gwarantowane
           w  ramach  kontraktu  z  NFZ  świadczenia  podstawowe  prowadzone  przez
           podmioty lecznicze,

zadania  2 –  Realizacja  programów  wspierających  proces  zdrowienia  osób
uzależnionych od alkoholu,
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 zadania  3 –  Realizacja  programów  dla  osób  z  problemem  alkoholowym
mających na celu motywowanie do utrzymywania trzeźwości oraz ograniczania
indywidualnych i społecznych skutków choroby,

zadania  4 –  Realizacja  programów  dla  osób  z  problemem  alkoholowym
przebywających  w  ośrodku  typu  hostel,  mających  na  celu  utrzymanie
trzeźwości oraz ograniczania indywidualnych i społecznych skutków choroby,

zadania  5 –  Realizacja  procesu  rehabilitacji  poprzez  organizację  wyjazdów
trzeźwościowych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,

zadania 6  – Realizacja procesu rehabilitacji  poprzez organizację imprez dla
osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,

zadania  7 –  Prowadzenie  działań  na  rzecz  przeciwdziałania  problemom
alkoholowym  i  przemocy  w  rodzinie,  w  tym  prowadzenie  poradnictwa
indywidualnego i/lub grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie,

zadania  8 – Realizacja  programów pomocy psychologicznej  i  psychoterapii
dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików prowadzonych w formie 
poradnictwa indywidualnego i/lub terapii grupowej.

§ 2

1. Regulamin pracy komisji konkursowych stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Wzór karty oceny formalnej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Wzór karty oceny merytorycznej stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3

1. Powołane  zarządzeniem  komisje  konkursowe  dokonują  oceny  formalnej
i merytorycznej ofert.

2. Komisje  konkursowe  rekomendują  Prezydentowi  Miasta  Lublin  oferty,  które
uzyskały największą ilość punktów. Rekomendacje zawierają propozycje wysokości
kwot przyznanych środków finansowych.

§ 4

Wykonanie  zarządzenia  powierzam  Dyrektorowi  Wydziału  Zdrowia  i  Spraw
Społecznych Urzędu Miasta Lublin.

§ 5

Nadzór  nad  realizacją  zarządzenia  powierzam  Zastępcy  Prezydenta
ds. Społecznych.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Prezydent Miasta Lublin

                 (-) Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.

2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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