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                                                                                                                                                                                 Profilaktyki i Rozwiązywania 

                                                                                                                                                                                 Problemów  Alkoholowych i 
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HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ 

GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA 
NARKOMANII NA   2017 ROK 

 
 

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
 

 

L.p. ZADANIE DZIAŁANIA  - 

SPOSOBY REALIZACJI 

ODPOWIEDZIALNY 

ZA REALIZACJĘ 

(osoba lub instytucja) 

WSKAŹNIKI 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i 
współuzależnionych od alkoholu 
 
 

CELE: 
      1/ zapewnienie mieszkańcom gminy 
          profesjonalnej pomocy prawnej i 
          psychologicznej 

1/ Kontynuowanie działalności Punktu 

Informacyjno-doradczego i 

Poradnictwa Specjalistycznego 

poprzez: 

 

 - zatrudnienie konsultantów 

    (prawnika,  psychologa, 

     terapeutę uzależnień ) 
    w celu 

    udzielania 

    zainteresowanym 

    mieszkańcom bezpłatnych 

    porad specjalistycznych 

1/  GOPS 

 

liczba osób korzystających 

z  pomocy  konsultantów 

w Punkcie 

 

2.  Udzielanie rodzinom, w których występują 
problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i 
prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą 
w rodzinie 
 
 

1/ udzielanie pomocy 

     prawnej  ofiarom 

     przemocy w rodzinie 

 

 

 

GOPS 

 

liczba osób korzystających 

z pomocy prawnej 

 



 
CELE: 

        1/  ograniczenie szkód w rodzinach z 
              problemem alkoholowym wynikających 
             destrukcyjnych zachowań jej członków, 
             którzy są uzależnieni od alkoholu lub 
             spożywają alkohol w sposób szkodliwy 
 
        2/ zwiększenie skuteczności systemu wsparcia i 
            pomocy psychologicznej, społecznej, prawnej 
            dla rodzin doświadczających przemocy w 
            rodzinie oraz procedur interwencyjno 
           -korekcyjnych wobec osób nadużywających 
            alkoholu i stosujących przemoc w rodzinie 
 
        3/ umożliwienie korzystania z pomocy 
           specjalistycznej rodzinom doświadczającym 
           przemocy oraz zagrożonych przemocą w 
           rodzinie 
 

2/ udzielanie pomocy 

    psychologicznej ofiarom 

    przemocy w rodzinie oraz 

    członkom rodziny w tym 

    dzieciom 

 

GOPS 

 

liczba osób korzystających 

z  pomocy psychologicznej 

w tym liczba dzieci i 

młodzieży 

 

3/ kontynuowanie 

    działalności Gminnej 

    Komisji Rozwiązywania 

    Problemów Alkoholowych 

    która między  innymi: 

 

  - podejmuje czynności 

   zmierzające do orzeczenia 

   o zastosowaniu wobec 

   osoby uzależnionej od 

   alkoholu obowiązku 

   poddania się leczeniu w 

   zakładzie lecznictwa 

   odwykowego 

 

 - uczestniczy w 

   posiedzeniach  Zespołu 

   Interdyscyplinarnego i 

   jego grupach  roboczych 

  dotyczących 

   podejmowania działań w 

   ramach procedury 

   „Niebieskie Karty” 

   związanej z podejrzeniem 

    przemocy w rodzinie 

 

- kieruje osoby, które nie 

  zgodziły się dobrowolnie 

  na poddanie się leczeniu 

  odwykowemu do 

  biegłych w celu wydania 

Komisja RPA  

 

 

 

 

 

liczba zgłoszonych do 

komisji wniosków , 

 

 

 

 

 

 

 

liczba posiedzeń Zespołu i 

grup roboczych, w których 

uczestniczyli członkowie 

Komisji 

 

 

 

 

 

 

 

liczba opinii wydanych 

przez biegłych 

 

 

 



  opinii w przedmiocie 

  uzależnienia i wskazania 

  zakładu leczniczego 

 

- kieruje wnioski do 

  sądu o zastosowanie wobec 

  osób  uzależnionych od 

  alkoholu  obowiązku 

  leczenia odwykowego 

 

 

 

 

liczba wniosków 

przekazanych do sądu 

o zobowiązanie do 

podjęcia leczenia 

odwykowego 

 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności 
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych w 
szczególności dla dzieci i młodzieży w tym 
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a 
także działań na rzecz dożywiania dzieci 
uczestniczących w pozalekcyjnych programach 
opiekuńczo- wychowawczych 
 
 
 
 
CELE: 

 

 

 

 

        1/ kształtowanie  postaw społeczności lokalnej 
           uwrażliwiających na problemy zagrożenia 
          uzależnieniami i dysfunkcję rodziny oraz 
          zwiększenie kompetencji dorosłych w zakresie 
          rozwiązywania w/w problemów 
 
 

1/ organizowanie wspólnie z 

    placówkami oświatowymi 

    GOK w okresie wakacji 

     bezpłatnych 

    półkolonii dla dzieci i 

    młodzieży/ przede 

    wszystkim wywodzących 

    się z rodzin z problemem 

    alkoholowym oraz z 

    rodzin o trudnej sytuacji 

    materialnej i życiowej/, 

    będących integralnym 

   elementem i zarazem 

   uzupełnieniem 

 prowadzonych przedsięwzięć 
profilaktycznych. 

 

GOPS 

placówki oświatowe 

GOK 

 

liczba dzieci i młodzieży 

korzystających ze 

zorganizowanego 

wypoczynku 

 

2/ organizowanie szkoleń 
    specjalistycznych dla 

   pracowników socjalnych, 

   przedstawicieli policji, 

   członków Gminnej 

   Komisji Rozwiązywania 

   Problemów 

GOPS 

 

liczba osób 

przeszkolonych w zakresie 

przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie i  

przeciwdziałania 

alkoholizmowi 

 



       2/  stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości 
            realizacji zdrowego stylu życia, wolnego od 
            alkoholu oraz uczenie umiejętności 
            społecznych, osobistych służących obronie 
            przed zachowaniami prowadzącymi do 
            zagrożeń patologią 
  
 
        3/ zwiększenie świadomości  na temat szkód 
           spowodowanych przez alkohol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Alkoholowych, członków 

    Zespołu 

    Interdyscyplinarnego i 

   jego grup roboczych a 

    także 

   pracowników innych służb 

   i instytucji z zakresu 

   przeciwdziałania 

   alkoholizmowi i innych 

   uzależnień oraz szkoleń 
   dotyczących obszaru 

   przeciwdziałania 

   przemocy w rodzinie. 

 

3/ organizowanie szkoleń i 
    kursów specjalistycznych 

    dla nauczycieli ze 

    wszystkich typów szkół 

    dotyczących 

    przeciwdziałania 

    uzależnieniom dzieci i 

    młodzieży od substancji 

    psychoaktywnych i 

    profilaktyki zachowań 

    destrukcyjnych i 

    przemocy 

 

placówki oświatowe 

 

liczba zorganizowanych 

szkoleń 
 

 

liczba uczestników 

 

4/ upowszechnianie 

    informacji  w 

    obszarze profilaktyki i 

     rozwiązywania 

    problemów alkoholowych 

    m.in. 

    poprzez zakup i 

    dystrybucję broszur, 

    plakatów, informatorów, 

    ulotek z profilaktycznymi 

GOPS 

 

liczba i rodzaj 

rozprowadzonych 

materiałów informacyjno-

edukacyjnych 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    treściami edukacyjnymi w 

    celu dostarczenia 

    mieszkańcom gminy 

    informacji o szkodach 

    spowodowanych przez 

    alkohol 

 

5/ udział w 

   ogólnopolskich 

    kampaniach 

    profilaktycznych     m.in. 

    poprzez zakup pakietów 

   materiałów profilaktyczno- 

   edukacyjnych niezbędnych 

   do przystąpienia do 

   organizowanych na terenie 

   gminy  kampanii 

 

GOPS 

 

liczba kampanii 

 

liczba uczestników – 

dzieci, młodzieży i 

nauczycieli 

uczestniczących w  

kampaniach  

profilaktycznych 

 

6/ organizacja lub włączanie 

    się do  organizacji 

     lokalnych imprez o 

   charakterze kulturalno 

 -rekreacyjnym, 

  promujących alternatywne 

  wobec alkoholu i innych 

  uzależnień formy spędzania 

   czasu wolnego. (organizacja gminnej 

imprezy profilaktycznej dla 

mieszkańców gminy) 

 

GOPS 

 

liczba osób 

uczestniczących 

w lokalnych imprezach  

profilaktycznych 

 

7/ przeprowadzenie we 

    wszystkich typach szkół 

    warsztatów 

    profilaktycznych z 

    obszaru wczesnej 

    profilaktyki 

    z zakresu alkoholizmu dla 

placówki oświatowe 

GOPS 

 

liczba przeprowadzonych 

warsztatów 

profilaktycznych i liczba 

uczestników 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    dzieci i młodzieży, w 

    oparciu o zgłoszone przez 

    szkoły potrzeby 

8/  organizowanie dla dzieci 

    i młodzieży głównie z 

    grup ryzyka, w szkołach i 

    placówkach  kulturalnych 

    pozalekcyjnych zajęć 
    profilaktyczno 

   -artystycznych będących 

   miejscem zdrowego i 

   wolnego od uzależnień 

   spędzania wolnego czasu. 

 

GOPS, 

placówki oświatowe 

GOK 

 

liczba zorganizowanych 

zajęć pozalekcyjnych i 

liczba ich uczestników 

 

9/ wspieranie 

      organizowanych w 

      szkołach różnorodnych 

      inicjatyw 

      profilaktycznych 

      np. 

      konkursów, olimpiad, 

      itp.  poprzez 

     wyróżnianie ich 

     uczestników 

     nagrodami, 

    stanowiącymi czynnik 

    aktywizujący do 

     uczestniczenia w 

    działaniach 

    profilaktycznych, 

 

placówki oświatowe 

 

 

 

 

 

liczba uczestników 

 

 

 

 

 

 

liczba zorganizowanych 

konkursów, olimpiad itp. 

 

 

liczba uczestników 

 

10/ prezentowanie dzieciom i 

   młodzieży spektakli 

   teatralnych , muzycznych 

    z przekazem 

   profilaktyczno 

   -edukacyjnym, będącym 

GOPS 

 

liczba uczestników 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   uzupełnieniem 

   prowadzonych 

   działań profilaktycznych. 

 

11/  prowadzenie działań o 

     charakterze edukacyjnym 

     przeznaczonych dla 

     rodziców wg potrzeb 

     zgłoszonych przez 

    szkolnych pedagogów. 

 

GOPS 

 

liczba uczestników 

 

12/ prowadzenie działań na 

      rzecz przeciwdziałania 

      nietrzeźwości na drogach 

      poprzez: 

 

- wspieranie działań policji 

   w ramach uczestniczenia 

    w ogólnopolskich 

   kampaniach i akcjach 

   promujących trzeźwość 
   wszystkich uczestników 

   ruchu drogowego /np. 

   zakup 

   materiałów informacyjno 

   -edukacyjnych, urządzeń 
   służących do badania 

    zawartości alkoholu w 

    wydychanym powietrzu, 

   odblasków dla pieszych /. 

GOPS liczba kampanii 

 

liczba i rodzaj 

rozpowszechnionych 

materiałów 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, 
szkół służącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych 
CEL: 

      pogłębianie współpracy z instytucjami 
      zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem 
      problemów alkoholowych 

1/ wspieranie działalności 

    kuratorów sądowych 

 

  

2/ udzielanie pomocy 

   grupom anonimowych 

   alkoholików 

 

  



3/ wspieranie instytucji, 

    placówek oświatowych,   

    kulturalnych 

   realizujących programy 

   promujące zdrowy styl 

   życia, szczególnie 

   ukierunkowane na   

   zapobieganie lub 

   zmniejszanie szkód 

   związanych z alkoholem 

 

 liczba instytucji, placówek 

oświatowych  

zaangażowanych w 

działalność na rzecz osób 

uzależnionych i 

współuzależnionych od 

alkoholu 

 

4/  współpraca  z 

     instytucjami w ramach 

     podejmowania 

     wspólnych akcji i działań 
     na rzecz promowania 

     abstynencji i trzeźwego 

   stylu życia oraz 

   przeciwdziałania 

    przemocy w rodzinie 

 

 liczba instytucji 

uczestniczących we 

wspólnych akcjach i 

działaniach 

profilaktycznych 

5.  Podejmowanie interwencji w związku z 
naruszeniem przepisów określonych w art.131 i 15 
ustawy oraz występowanie przed sądem w 
charakterze oskarżyciela publicznego 
 
(Ograniczenie dostępności alkoholu) 
 
 
CELE: 

       1/ ograniczenie przypadków naruszenia prawa w 
          związku ze sprzedażą napojów alkoholowych 
 
 
      2/ zwiększenie przekonań normatywnych 
          ograniczających dostępność alkoholu 

1/ przestrzeganie 

   wprowadzonych uchwałą 
   Rady Gminy zasad 

  usytuowania na terenie 

  gminy miejsc sprzedaży 

  alkoholu i liczby punktów 

  sprzedaży napojów 

  alkoholowych 

 

Komisja RPA 

 

liczba opinii do wydania 

zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych 

 

2/  przeprowadzanie kontroli 

   punktów sprzedaży 

   napojów alkoholowych po 

   wydaniu pisemnego upoważnienia 

   przez Wójta Gminy pod kątem 

   przestrzegania ustawy o 

  wychowaniu w trzeźwości i 

 liczba przeprowadzonych 

kontroli 

 



   przeciwdziałaniu 

  alkoholizmowi 

3/ podejmowanie interwencji 

    w związku z naruszeniem 

   przepisów dotyczących 

   sprzedaży alkoholu 

    nieletnim, nietrzeźwym , 

    pod zastaw i na kredyt 

   oraz reklamy napojów 

   alkoholowych 

 

 liczba interwencji 

6. Wspomaganie zatrudnienia socjalnego 
 
 CEL: 

       zabezpieczenie potrzeb bytowych i 
       przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu 
      społecznemu osób uzależnionych od alkoholu po 
      zakończeniu leczenia odwykowego 

1/ podejmowanie działań na 

   rzez zatrudniania osób 

   uzależnionych od alkoholu 

   w celu zaspokojenia ich 

   potrzeb bytowych a także 

   ich integracji społecznej 

   oraz resocjalizacji poprzez 

   pracę mającą na celu 

   zmianę obrazu własnej 

   osoby i odbudowę systemu 

   wartości. 

 

GOPS liczba osób objętych 

działaniami pomocowymi 

2/ prowadzenie pracy 

   socjalnej z osobami z 

  problemem alkoholowym 

  

 

 

 

 

 

 

 



2/  PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII 
Lp ZADANIE DZIAŁANIA - 

SPOSOBY 

REALIZACJI 

ODPOWIEDZIALNY 

ZA REALIZACJĘ 
(osoba lub instytucja) 

WSKAŹNIKI 

1 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej 
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i 
zagrożonych uzależnieniem 
 
 
CELE: 
        1/ podniesienie poziomu wiedzy 
              społeczeństwa na temat problemów 
              związanych z używaniem substancji 
              psychoaktywnych i narkotyków 
 
         2/ ograniczenie szkód zdrowotnych 
               wynikających z ich stosowania 

 

1. informowanie i 

  edukowanie mieszkańców 

   na temat substancji 

   psychoaktywnych w tym 

   dopalaczy 

  oraz ryzyka szkód 

   wynikających z ich 

   zażywania w tym zakup i 

   dystrybucja materiałów 

   edukacyjnych i 

    informacyjnych 

 

GOPS 

 

liczba  zakupionych i 

rozprowadzonych materiałów 

informacyjnych i 

edukacyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. konsultacje indywidualne 

   dla osób zażywających 

    narkotyki i członków ich 

    rodzin 

 

  

liczba osób korzystających 

z konsultacji 

 

 

3. upowszechnianie 

informacji na temat placówek 

i programów dla osób 

uzależnionych od 

narkotyków, dopalaczy i  

innych środków odurzających 

  

2 Udzielanie rodzinom w których występują 
problemy narkomanii pomocy psychospołecznej 
i prawnej 

1. pomoc psychologiczna 

 

 

GOPS liczba osób korzystających ze 

specjalistycznej pomocy 



 
 
 CEL: 

          1/ zapewnienie mieszkańcom gminy 
           specjalistycznej pomocy 
 
 

2. pomoc prawna   

3 Prowadzenie profilaktycznej działalności 
informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w 
zakresie rozwiązywania problemów narkomanii 
w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym, 
prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnch dla 
uczniów , także działań na rzecz dożywiania 
dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 
programach opiekuńczo-wychowawczych i 
socjoterapeutycznych. 
 
 
 CEL: 
      1/  rozbudzenie zainteresowań  dzieci i 
           młodzieży 
  
      2/  zwiększenie świadomości na temat 
          negatywnych skutków zażywania 
          substancji psychoaktywnych lub innych 
          środków odurzających 

1.  prowadzenie w   

    wszystkich typach szkół i 

    przedszkola programów 

    profilaktycznych dla 

   dzieci i młodzieży oraz ich 

    rodziców 

GOPS 

 

placówki oświatowe 

 

liczba zrealizowanych 

programów profilaktycznych 

 

liczba kampanii 

edukacyjnych 

 

 

2. prowadzenie kampanii 

  edukacyjnych 

  obejmujących 

  problematykę narkomanii 

  adresowanych przede 

  wszystkim do młodzieży 

  Gimnazjum i Zespołu 

  Szkół 

 

 

 

 

 

  

liczba uczestników 

3. dofinansowanie 

     wypoczynku dla dzieci i 

     młodzieży z elementami 

    profilaktyki narkotykowej 

 

  



   4. realizowanie 

      elementów profilaktyki 

     narkotykowej podczas 

     imprez organizowanych z 

     okazji np. Dnia Dziecka, 

    imprezy Mikołajkowej 

     itp. 

  

4 Wspomaganie działań instytucji, organizacji 
pozarządowych i osób fizycznych służących 
rozwiązywaniu problemów narkomanii 
 
 
      CEL: 

           1/  rozwinięcie  współpracy służb 

                zajmujących się przeciwdziałaniem 

                 narkomanii 

 
 
         2/  zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 
 
 

1. współpraca z instytucjami 

    organizacjami 

   pozarządowymi oraz 

   organizacjami sportowymi 

  w zakresie 

  zagospodarowania czasu 

  wolnego dzieciom i 

  młodzieży wolnego od 

  nałogów 

 

 

 

GOPS 

 

liczba instytucji i placówek 

zaangażowanych w działania 

służące rozwiązywaniu 

problemów narkomanii 

 

 

 

 

2. finansowanie działalności 

   Punktu Informacyjno 

   -doradczego i Poradnictwa 

   Specjalistycznego( koszt 

   (zatrudnienia psychologa i 

    prawnika) 

 

  



3. współpraca z Policją w 

    celu prowadzenia 

    wspólnych działań 

    profilaktycznych 

    wynikających z ustawy o 

     przeciwdziałaniu 

     narkomanii poprzez: 

 

   - przeciwdziałanie 

      rozprowadzaniu 

     narkotyków wśród dzieci 

     i młodzieży 

  - dokonywane kontroli 

     miejsc szczególnie 

     narażonych na 

    działalność dilerów    

     narkotykowych 

 

  

5 Pomoc społeczna osobom uzależnionym i 
rodzinom osób uzależnionym i rodzinom osób 
uzależnionych dotkniętym ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym i integrowanie ze 
środowiskiem lokalnym tych osób z 
wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu 
socjalnego 
 
 
 CEL: 

     1/ zabezpieczenie potrzeb bytowych i 

        przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

        osób z problemem uzależnienia od 

        narkotyków 

Udzielanie pomocy 

materialnej i prowadzenie 

działań związanych z 

integracją osób 

uzależnionych od narkotyków 

mających na celu 

odbudowanie i 

podtrzymywanie 

umiejętności uczestniczenia 

w życiu społecznym i 

zawodowym 

GOPS liczba osób objętych 

działaniami pomocowymi 

 


