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HARMONOGRAM  REALIZACJI  ZADAŃ 

GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

W  GMINIE  MARCISZÓW 

NA ROK 2017 

 

 

 

LP Zamierzenia- zadania Metody realizacji zadania 

Termin 

Wskaźniki osiągania celu 

 

 
 

 

 
1 

 

 

 

 

Zwiększenie dostępności 

pomocy terapeutycznej  

i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu  

i narkotyków 

Udzielanie  wsparcia psychologicznego, 

terapeutycznego, edukacyjnego, 
emocjonalnego, prawnego dla osób z 

problemem alkoholowym i narkotykowym  

 
Działanie ciągłe 

 

Liczba konsultacji, liczba podjętych 

działań 

 

Motywowanie osób uzależnionych i 
współuzależnionych do podjęcia terapii w 

placówkach leczenia odwykowego 

 
Działanie ciągłe 

 

Liczba przeprowadzonych rozmów  

motywujących  do podjęcia leczenia 

Liczba osób, które poddały się 

terapii 
 
 

 

 

Wspieranie organizacyjne  
i finansowe  programów diagnostycznych, 

leczniczych i rehabilitacyjnych. 
 

Działanie ciągłe 

 

Analiza okresów utrzymywania 

abstynencji od substancji 

psychoaktywnych i alkoholu 

  

Udostępnianie  materiałów informacyjnych 

o chorobie alkoholowej dla uzależnionych  

i współuzależnionych 
Działanie ciągłe 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzenie poradnictwa oraz udzielanie 

wsparcia dla członków rodzin, w których 

występują problemy  alkoholowe 
Działanie ciągłe 

 

 

Liczba udzielonych porad 

Rodzaje podętych działań 

Kontynuacja działania i poszerzenie oferty 
punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy 

w rodzinie 

 
Działanie ciągłe 

 

 

Analiza ilości osób zgłaszających 

się do punktu, badanie zakresu 

oferty pomocowej świadczonej 

przez punkt 

Finansowanie szkoleń podnoszących 
kwalifikacje osób mających w swojej pracy 

kontakt  z osobami uzależnionymi 

i współuzależnionymi 
 

Działanie ciągłe 

 

Liczba przeszkolonych osób  

w zakresie profilaktyki alkoholowej 
 
 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Udzielanie rodzinom ,  

w których występują problemy 

alkoholowe  i narkomanii 

pomocy psychospołecznej  

i prawnej 

 

Zorganizowanie spotkania  

z przedstawicielami Policji , GOPS, 

mającego na celu usprawnienie  systemu  
dotyczącego   problemu alkoholizmu 

 i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

 
III kwartał 2017 

 

 

Liczba osób, które zgłosiły się do 

poszczególnych instytucji w  celu 

uzyskania pomocy związanej z 

przemocą 

 

 

 
Zorganizowanie szkolenia dla policjantów i 

pracowników GOPS, oświaty w zakresie 

przemocy domowej i szkolnej 
II- IV kwartał 2017r 

 

 

Liczba osób przeszkolonych  

w zakresie interwencji domowych 

 i szkolnych 

 
 

 
Wspieranie działań w ramach 

ogólnopolskich  kampanii profilaktycznych 

I –II kwartał 2017r 
 

 

Liczba kampanii 

Liczba uczestników kampanii 
 

 

Współfinansowanie obozów 
terapeutycznych dla dzieci  

i młodzieży zagrożonych patologią 

społeczną  
Lato 2017r 

 

Liczba dzieci uczestniczących  

w obozach 
 

 

Udzielanie pomocy osobom uzależnionym  

członkom ich rodzin poprzez 

przeprowadzanie rozmów, wywiadów 
środowiskowych, kierowanie do punktu 

konsultacyjnego, współpraca  
z zakładem lecznictwa odwykowego 

 i motywowanie do podjęcia leczenia 

Działanie ciągłe 
 

 

Liczba osób podejmujących leczenie  

w związku z chorobą alkoholową 

 
 

 

Kierowanie osoby zgłoszonej na badania 

przez lekarzy biegłych i opłacenie wydanej 

opinii w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu 

Działanie  ciągłe 

 

 

Liczba wniosków skierowanych do 

sądu o wydanie postanowienia 

 
 
 

Opracowanie materiałów informacyjno-

edukacyjnych na temat skutków używania 
środków psychoaktywnych oraz 

możliwościach uzyskania różnych form 

pomocy 
Działanie  ciągłe 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzenie profilaktycznej 

działalności informacyjnej  

i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów 

alkoholowych i narkomanii  

w szczególności dla dzieci  

i młodzieży, w tym prowadzenia 

zajęć  sportowo-rekreacyjnych, 

a także działań na rzecz 

dożywiania dzieci 

uczestniczących  

w programach opiekuńczo-

wychowawczych 

Prowadzenie na terenie szkoły programów 

profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 
II –IV kwartał 2017r 

 

Ocena efektów programu 

 
 

 

Wspieranie pozaszkolnych programów 
adresowanych do dzieci i młodzieży z 

uzależnieniami oraz ich rodziców 

III – IV kwartał 2017r 
 

 

Liczba uczestników biorących 

udział w zajęciach 
 

 
 

Uczestnictwo w ogólnopolskich  

i lokalnych kampaniach antyalkoholowych  
i antynarkotykowych 

II – III kwartał 2017r 

 

 

Liczba kampanii , do których 

przystąpiła gmina 

 
 

Wdrażanie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych do programów profilaktyki 
środowiskowej 

Działanie ciągłe 

 
 

 

Ocena wpływu dodatkowych zajęć 

sportowych na atrakcyjność 

środowiskowych programów 

 
 



Organizowanie lokalnych imprez 

profilaktycznych dla dzieci i  młodzieży 

oraz społeczności lokalnej promujących  

zdrowy styl życia 
2017r 

 

 

Ocena zainteresowania młodzieży 

imprezami odstępującymi od 

negatywnych skojarzeń 
 

 
Zakup publikacji książkowych oświatowo-

edukacyjnych  dotyczących: profilaktyki 

alkoholowej, narkotykowej oraz przemocy 
domowej 

Działania ciągłe 

 

 
 

 

 
 

 

Dofinansowanie  wypoczynku z programem 

profilaktycznym dla dzieci  

z rodzin dysfunkcyjnych 
Ferie zimowe i letnie 

 

Liczba dzieci korzystających  

z wypoczynku 

 
 

Organizowanie i prowadzenie na terenie 

szkoły zajęć  edukacyjno-warsztatowych 

 
Działania ciągłe 

 

Liczba uczestników biorących 

udział w zajęciach 

 

 

Podejmowanie działań edukacyjno-

szkoleniowych skierowanych do 
sprzedawców napojów alkoholowych 

IV kwartał 2017r 

 

Liczba właścicieli punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych uczestniczących 

w szkoleniu/ spotkaniu w zakresie  

stosowania  zakazu sprzedaży alkoholu 
nieletnim 

 
4 

Wspomaganie działalności 

instytucji, stowarzyszeń i osób 

fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych i narkomanii 

Wspieranie materialne, edukacyjne 
organizacji i instytucji realizujących 

zadania gminnych programów 

2017r 

 

 

Monitorowanie i kontrola zleconych 

do realizacji zadań 

 

5 
Podejmowanie interwencji 

w związku z naruszeniem 

reklamy, zakazu sprzedaży 

alkoholu nieletnim  

i nietrzeźwym oraz 

występowanie przed sądem  

w charakterze oskarżyciela 

publicznego 

Kontrola zasad i warunków korzystania z 

zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych  

 

Działanie ciągłe 

 

Liczba podjętych działań kontrolno-

interwencyjnych 

  

Szkolenia członków komisji 

Uczestnictwo w  szkoleniach/ 

konferencjach, naradach   osób 
wchodzących w skład komisji , 

poświęconych tematyce  rozwiązywania 
problemów alkoholowych, ściśle 

powiązanych z zadaniami, jakie komisja 

realizuje   
Działanie ciągłe 

 

 

Liczba  osób  przeszkolonych 

 Przewidywana wysokość 

środków finansowych na 

realizację Programu 

  

50.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                         



      załącznik nr 2  

           do Uchwały  Nr  XXXIII/  170  /17     
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PLAN  WYDATKÓW  W  RAMACH  GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH ORAZ  PRZECIWDZIAŁANIA  

NARKOMANII  NA  ROK 2017 

 

 

 
lp  

ZADANIE 

 

Nakłady na realizację 

zadania 

Termin realizacji 

 

ZADANIA  Z  ZAKRESU ROZIĄZYWANIA PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH 

 
1 Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego 2.200,00 cały rok 

2 Wydawanie opinii w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu(psychiatra, 

psycholog) oraz opłata sądowa 

 

1.000,00 

 

cały rok 

3 Szkolenia różnych grup zawodowych 

realizujących  zadania w ramach Programu 

 

1.300,00 

 

cały rok 

4 Działalność Gminnej Komisji  

( posiedzenia, kontrole punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych) 

 

2.000,00 

 

cały rok 

5 Alternatywne spędzanie czasu wolnego przez 

dzieci i młodzież szkolną – obozy , kolonie, 

zimowisko 

 

23.000.00 

 

I –II-III kwartał 

6 Finansowe wspieranie lokalnych programów 

w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych 

i sportowych, objęcie  zajęciami sportowymi 

dzieci z grup ryzyka 

 

4.000,00 

 

cały rok 

7 Organizowanie i dofinansowanie różnych 

działań edukacyjnych i zapobiegawczych 

(koncert, festyny, konkursy, imprezy 

profilaktyczne promujące zdrowy styl życia, 

integrujące lokalną społeczność w 

szczególności rodziny) 

 

2.100,00 

 

cały rok 

8 Dofinansowanie szkolnych programów  

profilaktycznych dot.  problemów uzależnień 

i przemocy w rodzinie  

 

1.900,00 

 

II – IV kwartał 

9 Udział w ogólnopolskich kampaniach 

„Zachowaj trzeźwy umysł”, „Postaw na 

rodzinę”, „To mnie nie kręci” „Przemoc boli” 

 

2.800,00 

 

II – III kwartał 

10 Doposażenie  świetlicy  opiekuńczo-

wychowawczej w potrzebne materiały, 

podejmującej działania  

wychowawczo-edukacyjno-wspierające   

zwłaszcza wśród dzieci dotkniętych 

dysfunkcją rodzinną i społeczną) 

 

2.700,00 

 

cały rok 

11 Prenumerata (zakup) czasopism, materiałów 

dydaktycznych, publikacji książkowych, 

filmów edukacyjnych 

 

2.800,00 

 

cały rok 

 Razem 45.800,00  

 

 



 

ZADANIA  Z  ZAKRESU  NARKOMANII 

 
1 Profilaktyczne spotkania dzieci i młodzieży 

 z terapeutami pracującymi z narkomanami 

( spektakle) 

 

500,00 

 

cały rok 

2 Propagowanie wśród dzieci, młodzieży 

i dorosłych aktywności ruchowej poprzez 

organizowanie i udział w sportowych grach 

zespołowych  

 

3.000,00 

 

II- III kwartał 

3 Zakup publikacji książkowych, ulotek, 

plakatów  

 

200,00 

 

cały rok 

4 Szkolenia różnych grup zawodowych 

realizujących zadania w ramach Programu 

 

500,00 

 

 

cały rok 

 Razem 4.200,00  

 REALIZACJA    PROGRAMÓW 

OGÓŁEM 

         

50.000,00 

 

 

 

 


