
Informacja ogólna w sprawie kierowania wniosków do GKRPA o dofinansowanie 

projektów w zakresie profilaktyki uzależnień  

 

Tematem projektów  zgłaszanych do GKRPA powinno być przeciwdziałanie alkoholizmowi, 

nikotynizmowi, narkomanii, kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, prezentacja 

alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, zdrowego i higienicznego trybu życia oraz 

wyrabiania pozytywnych nawyków wśród dzieci i młodzieży. 

Projekt powinien wpisywać się w Gminny Program Profilaktyki Uzależnień, w szczególności w 

takie zadania jak: 

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności 

dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych, kulturalnych, a także 

dożywianie dzieci uczęszczających w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych; 

 wspieranie działań profilaktycznych polegających na prowadzeniu lokalnych działań 

profilaktycznych, kampanii edukacyjnych o charakterze rozrywkowym, sportowym, 

kulturalnym, itp. dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych. 

 

Wymogi formalne: 

 

 wiodącą ideą projektów nie powinny być działania jednorazowe, jednodniowe, tylko 

powinny  być to działania  profilaktyczne  cykliczne, systematyczne lub programowe; 

 w projekcie należy określić merytoryczny aspekt działania (do kogo jest adresowany, jakie 

działania przewiduje, jak będą realizowane zajęcia, jaki będzie skutek tych działań, w jaki 

sposób wpłynie na zmianę postaw społecznych) 

 wnioski przyjmowane będą na formularzach znajdujących się na stronie internetowej 

Gminy Radomyśl nad Sanem → zakładka BIP → załatw sprawę → Gminna Komisja 

Rozwiazywania Problemów Alkoholowych → Nabór wniosków o dofinansowanie 

projektów na 2021 rok do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel; 

 wnioski o dofinansowanie projektów należy złożyć w Urzędzie Gminy Radomyśl nad 

Sanem, ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem, w sekretariacie lub u P. Dominiki 

Nalepa, pok. nr 20,  w godz. pracy urzędu; 

 wnioskodawcą mogą być szkoły, stowarzyszenia, grupy formalne i środowiskowe, kluby 

sportowe, opiekunowie świetlic i koła zainteresowań; 

 dofinansowanie uzyskają projekty, które spełnią wymogi formalne oraz zostaną 

pozytywnie zaopiniowane przez GKRPA; 

 sprawozdanie z realizacji projektu należy dostarczyć  do GKRPA po jego zakończeniu; 

  złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania, 

 Komisja zastrzega sobie prawo obniżenia wysokości dofinansowania wniosku po jego 

ocenie i na każdym etapie jego realizacji. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (15) 845-43-27 u P. Dominiki Nalepa – 

Sekretarza GKRPA. 

Wszystkich zainteresowanych, którzy wspólnie z nami chcą realizować program 

GKRPA  oraz  wspierać dzieci, młodzież, doświadczeniem i wiedzą serdecznie zapraszamy 

do współpracy. 

Przewodniczący GKRPA 

     Dariusz Smolarek 

 


