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1
Prywatna Praktyka Psychoterapii 

„SPO-TKANIE” Dr n.s. Andrzej Mzyk                                                                       

Przeprowadzanie badań  i sporządzanie opinii przez 

uprawnionych biegłych sądowych z zakresu 

orzecznictwa  w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu, osób kierowanych przez Miejską Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Katowicach

17 040,00 zł

Badania prowadzone są przez lekarza psychiatrę oraz specjalistę terapii uzależnień,  a następnie 

sporzadzana jest opinia w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez Miejską 

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach.

3

Centrum Psychoedukacji Profilaktyki                

i Promocji Zdrowia CEPROZ - Teresa 

Adamczyk

Program terapeutyczny dla Dorosłych Dzieci 

Alkoholików
10 010,00 zł

Zadanie prowadzone jest z grupą  studentów katowickich uczelni wyższych. Jego  celem jest dostarczenie 

wiedzy na temat choroby alkoholowej, ról i mechanizmów obronnych, wspóluzależnienia,                           

a także poprawa psychofizycznego funkcjonowania uczestników zadania oraz rozpoznanie i uwolnienie 

się od osobistych zranień z przeszłości.

5

Stowarzyszeniem Producentów i 

Dziennikarzy Radiowych Zakup  materiałów edukacyjno-profilaktycznych 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł 2017”
16 500,00 zł Kampania edukacyjno-profilaktyczna skierowana jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów

8
Stowarzyszenie Klub Abstynenta 

"Powrót"

Szkolenie uczniów katowickich szkół w ramach 

XVIII Regionalnej Edycji Powiatowej 

Młodzieżowej Szkoły Liderów

3 100,00 zł

W ramach zadania uczniowie będą uczestniczyli w sesji szkoleniowej,  Ponadregionalnym Mikołowskim 

Seminarium Trzeźwościowym oraz jednodniowej Sesji Wyjazdowej do Parlamentu RP w Warszawie

10
YAQ projekt - PRACOWNIA 

ROZWOJU SPOŁECZNEGO                  

Realizacja programu profilaktyki zintegrowanej 

"Archipelag Skarbów" w Gimnazjum nr 13
5 000,00 zł

Zadanie realizowane w gimnazjach, oparte na modelu profilaktyki zintegrowanej.  Zakres oddziaływania 

programu obejmuje profilaktykę korzystania z substancji psychoaktywnych, wychowanie ku miłości                        

i odpowiedzialności za swoją seksualność, profilaktykę ciąż nastolatek i profilaktykę HIV/AIDS, 

profilaktykę przemocy oraz cele  i efekty ogólnoprofilaktyczne, jak m.in. podwyższenie kompetencji                       

w zakresie zachowań asertywnych.

11
Trzeźwościowe Stowarzyszenie 

Kulturalno-Turystyczne 

Udział mieszkańców miasta Katowice                       

w „XXVI Jubileuszowym  Ogólnopolskim 

Wiosennym Zlocie Rodzin Abstynenckich – Tatry 

2017”

27 787,50 zł
W ramach zadania w XXVI Jubileuszowym Ogólnopolskim Wiosennym Zlocie Rodzin Abstynenckich – 

Tatry 2017 udział wezmą mieszkańcy miasta Katowice. 

Zestawienie podmiotów realizujących zadania podejmowane na rzecz mieszkańców miasta Katowice w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych w 2017 roku


