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Listadodatkowo
zaakceptowanych'wnioskow
narealizacjg
zadan
Programu
Paeciwdzialania
Zzgkresu
i
Uzaleinieniom
Behawioralnym,
okre6lonych
w Narodowym
Programie
Zdiolflanalata2016.2020w+amashailu
problemow
operacyjnego
nr2: Profilaktyka
i rozwiqzywanie
psychoaKywnych,
zwiqzanych
z uiywaniem
substancji
uzale2nieniami
behawioralnymi
i innymizachowaniami
wylonionych
w wynikurozstzygnigcia
ryzykownymi,
konkursu
z terminem
naboru
dodniaI wze5nia2017roku
Zadanie
5'Zl pK t ilarodowego
Programu
Zdrovia:Raaliacpsdrolanw zakresie
uzaleinisibehawioralnych
zeszczeg6lnym
ur,t?gl€dnionien
mdodo udokunentowanej
skutocznogci
w prolilaKycoI loczsniuuzaleiniefi.
projekt6w
Zadanie
I - Przeprowadzenie
szkolenio$/ych
profilawkiiterapiiw
dotyczqcych
r.rykorzystania
skutecznych
metod
odniesieniu
do
uzaleinietibehawioralnych,
program6w
protilaktycznych,
adresouanych
do realizator6w
terapeut6w
uzalernieti,
lekarzy.

Lp

1

Wnioskodawca/
Jednostka

Nazwawlasnaprojektu

Propozycja
dotacji

ETOHFundacja
Rozwoju
Profilaktyki,
Migdzy
Lwema Pogromcq.
Profilaktyka
iterapia
Edukacji
i Terapii
Problemow
Alkoholowych
praktyce
uzalelnien
behawioral
nych
w
Mszczonowska
6,
programow
realizatorow
profilaktycznych
01-254
Warszawa

165000,00

Zadanio
5.4.Narodowogo
Programu
Zdrowia:Rehabilitacja,
ograniczrnie
szk6dzdrowotnych,
reintegracja
spoleczna
roafii+y €nieproblem6w
wynikajecych
popzezzapewnienie
z uzaleinieibehawioralnych
m.it. dostQpu
dozr6inicowanej
ofettyodtlzialywaipomocowych
dlaproblemoyuych
i patologiearych
hazardzist6w
orazos6bz innymiuzaleinisniami
behalvioralnymi,
ichbliskimi rodzinom.
Zadanie
19:Program
opiekiiterapiipatologicznych
hazardzistow,
osobz innymiuzaleinieniami
behawioralnymi,
ichbliskich! rodzin.

Lp

Wnioskodawca/
Jednostka

2

Wojewodzki
OSrodek
Profilaktyki
i Terapii
Uzaleznien
w t-omzy
Rybaki
3, 18-400
Lomla

3

Przedsigbiorstwo
gowe
Handlowo
Uslu
MAGNES
Sp.zo.o.
Niepubliczny ZakladOpiekiZdrowotnej
"TERAPlA-24"oddzialw Koscierzyn
ie
Stanislawa
Wyspianskiego
18A,
83-400
Koscierzyna

projektu
Nazwawlasna

Propozycja
dotacji

Program
diagnozy
i psychoterapii
osob
uzaleznionych
odhazardu
i innych
uzaleznien
behawioralnych
orazpsychoedukacji
i pomocy
psychologicznei
osobom
bliskim
i rodzinom.
patologicznych
Opieka
i terapia
hazardzistow,
osobz innymi
uzaleznieniami
behawioralnymi
w
grupowej
formie
terapii
i indywidualnej
w oddziale
calodobowym
oruzwsparcie
dlaichbliskich
rodzin
w NZOZTerapia
24OSrodku
Psychoterapii

39000,00

258000,00

Zdanie 5'5'Narodowego
ProgEmu
. wspieranie
Zdrowia:Badania
naukowe,
opklemiologiczne,
monitoring,
ewaluacja
badan
naukorychdotycz4cych
uzaleinieibehawioralnych
problem6w
a takinroaviqlJNania
z tymz:rviqzanych,
Zadanie22:Pneprowadzenie
badannaukowych
sluiqcychpoglgbieniu
wiedzyw zakresie
uzale*nien
behawioralnych,
w tymhazardu
problemowego
i patologicznego.

Lp
4

Wnioskodawca/
Jednostka
Katolicki
Uniwersytet
Lubelski
JanaPawlall
AlejeRaclawickie
14,20-037
Lublin

Nazwa
wlasnaprolektu

Propozycja
dotacji

Funkcjonowanie
mechanizmu
samokontroli
w
uzaleznieniu
odzakupow

tu

M\llN[l
P
RPU/1621g7120t1
Oata:2O17-12-21
ID :00890202125240

35600,00
r,

.i!t.;'.

/hi+)-

, , .. . ., , ; . ; . . . . . { , , . : . 1 l. :. :, l : 1 . ., .. .
(PodpisDyrektoraKBPN)

