Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 7/1/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 5 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosków składanych przez
jednostki organizacyjne miasta Lublin na realizację w 2018 roku zadań z zakresu
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Miasta Lublin na 2018 rok
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.) 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
Powołuję komisję do spraw oceny wniosków składanych przez jednostki
organizacyjne miasta Lublin na realizację w 2018 roku zadań z zakresu
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Miasta Lublin na 2018 rok, zwaną dalej „komisją”, 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 zachowaniami agresywnymi oraz budowania relacji interpersonalnych
i rozwiązywania konfliktów.
Obszaru 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka
wskazująca.
Zadania 1. Realizacja dla dzieci i młodzieży profesjonalnych programów
profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem programów z systemu
rekomendacji.
Zadania 2. Realizacja programów i działań profilaktycznych w okresie
wypoczynku dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem programów
z systemu rekomendacji.
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.
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Obszaru 3: Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna,
społeczna i zawodowa.
Zadania 3. Realizacja programów dla osób z problemem alkoholowym
mających na celu motywowanie do utrzymywania trzeźwości oraz ograniczania
indywidualnych i społecznych skutków choroby;
w następującym składzie:
1) Dorota Bekiesz – Przewodnicząca komisji – główny specjalista w referacie
ds. rozwiązywania problemów uzależnień w Wydziale Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta Lublin;
2) Konrad Tarnowski – Wiceprzewodniczący komisji – kierownik referatu
ds. rozwiązywania problemów uzależnień w Wydziale Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta Lublin;
3) Karolina Krzyżak – członek komisji – podinspektor w referacie
ds. rozwiązywania problemów uzależnień w Wydziale Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta Lublin;
4) Mirosław
Romańczuk
–
członek
komisji
–
kierownik
referatu
ds. programów rządowych i samorządowych oraz zwiększania szans
edukacyjnych uczniów w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin;
5) Zbigniew Jurkowski – członek komisji – członek Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Lublinie.
§2
1. Regulamin pracy komisji 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
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta Lublin.
§4
Nadzór nad
ds. Społecznych.
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§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Lublin
(-) Krzysztof Żuk
Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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