Sołectwo....................

Dolsk, dnia 1 maja 2022 roku

Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Dolsku
63-140 Dolsk
Plac Wyzwolenia 4

Zwracam się do Państwa z prośbę o dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników
konkursu pod tytułem „ Wolność ≠ uzależnienia ” organizowanego przez nasze Sołectwo
z okazji Dnia Dziecka.
Opisane wyżej przedsięwzięcie będzie skierowane dla dzieci i młodzieży z terenu
sołectwa ....
Celem konkursu jest ukazanie problematyki uzależnień od (np. nikotyny, telefonu, Internetu,
alkoholu, dopalaczy, substancji psychoaktywnych, innych zagrożeń behawioralnych np.
zakupoholizm, a przy tym jednocześnie pokazanie innych możliwości/form spędzania czasu
wolnego, poszukiwania twórczych form wyrazu, promowanie zdrowego stylu życia, kreowanie
wizerunku młodego człowieka wolnego od nałogów, kształtowanie postaw asertywnych wobec
zachowań ryzykowanych oraz odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych,
podniesienie kompetencji dzieci/młodzieży/ mieszkańców w zakresie profilaktyki uzależnień oraz
zagrożeń z nich wynikających itp.).
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby, gdyż jak wspomniałem wcześniej,
zakup/organizacja wydarzenia przyczyni się do działań szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień
poprzez......

Powyższy tekst jest tylko przykładem wniosku kierowanego do Miejsko – Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dolsku, jednak uzasadnienie każdego wniosku winno
mieć odzwierciedlenie w aktualnie obowiązującym Gminnym Programie Profilaktyki.
W przypadku pytań/wątpliwości związanych z formą lub treścią wniosków proszę o kontakt
z członkiem MGKRPA w Dolsku – p. Mateusz Snela pod numerem telefonu 790 – 868 – 740.

Nadto przypominamy, że wnioski należy składać osobiście w godzinach 16:15 – 16:30
w trakcie dyżurów MGKRPA w Dolsku z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym (terminy dyżurów
dostępne na stronie www.dolsk.org.pl) , wnioski złożone w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolsku
lub innej instytucji będą rozpatrywane z opóźnieniem co związane jest z koniecznością
proceduralnego przekazania dokumentów. Również w razie jakichkolwiek wątpliwości w przypadku
nieosobistego stawiennictwa wnioskodawcy lub jego przedstawiciela zapytania w danej kwestii
będą kierowane do Państwa drogą pocztową, a co za tym idzie może znacznie przedłużyć się termin
odpowiedzi na złożony wniosek.

