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           Harmonogram działań Gminnego Programu Profilaktyki

                   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005

Lp.              Zadanie Odpowiedzialny za realizację Termin Ewaluacja 
 1 Podnoszenie kwalifikacji w zakresie 

profilaktyki przeciwalkoholowej przez 
członków Gminnej Komisji i osób 
współpracujących

Członkowie Komisji i inne 
osoby współpracujące

cały rok zaświadczenia, dyplomy, certyfikaty z 
ukoń. form doskonalenia

 2 Zwiększenie dostępności pomocy 
terapeutycznej dla osób uzależnionych od 
alkoholu oraz członków ich rodzin w tym :

1/ kontynuacja prowadzenia punktu 
informacyjno-konsultacyjnego jako miejsca 
pierwszego kontaktu dla tych osób

2/wspieranie środowisk  wzajemnej 
pomocy

3/informowanie o chorobie alkoholowej i 
możliwościach leczenia osób uzależnionych

4/ wstępne motywowanie do terapii, 
zapewnienie pacjentowi i jego rodzinie 
bezpłatnego korzystania z usług placówki 

Prowadzący punkt 
informacyjno-konsultacyjny - 
a/Pełnomocnik Wójta 

b/ psycholog 

Członkowie Komisji

Pracownicy służby  zdrowia 

psycholog

cały rok 
czwartek
godz. 1000-1600

1x w tygodniu

cały rok
cały rok

cały rok każdy 
czwartek

prowadzenie dokumentacji, 
sprawdzanie  2 razy w roku

prowadzenie dokumentacji

raporty nauczycieli (świetlic 
środowiskowych  )

notatka z rozmowy, 
rozliczenia za bilety



odwykowej

 3 Udzielanie rodzinom , w których występuje 
problem alkoholowy pomocy :

1/prawnej

2/ środowiskowej w ramach działalności 
świetlic środowiskowych w Pomlewie, 
Trzepowie, Przywidzu

3/materialnej z GOPS

4/ zmierzającej do orzeczenia o 
zastosowaniu wobec osoby uzależnionej 
obowiązku poddania się leczeniu w 
zakładzie lecznictwa odwykowego

Radca Prawny Urzędu Gminy

osoby prowadzące zajęcia w 
świetlicy

Kierownik GOPS

Pełnomocnik Wójta 

cały rok 

cały rok

cały rok

skierowanie, rejestr statystyczny 
udzielonych porad

raporty, wizyty członków komisji 
RPA - notatki

sprawozdanie

notatka statystyczna

 4 Kontynuacja profilaktycznej działalności 
edukacyjnej i informacyjnej dla dzieci i 
młodzieży i rodziców poprzez wdrażanie 
programów profilaktycznych, uczestnictwo 
w kampanii  Trzeźwy Umysł

nauczyciele Szkół 
Podstawowych i Gimnazjum

cały rok szkolny wyniki konkursów

 5 Realizacja programów wychowawczych w 
szkołach poprzez:

1/wpajanie zasad i nawyków higienicznego 
trybu życia , dbanie o zdrowie fizyczne

2/uzmysłowienie powagi zagrożenia 
chorobami cywilizacyjnymi i społecznymi

Dyrektorzy Szkół 
Podstawowych i Gimnazjum

cały rok szkolny programy ,raporty ( kopie )



3/kształtowanie postaw świadomego 
wyboru na rzecz zdrowia

4/nauczanie umiejętności mówienia NIE w 
sytuacjach nacisku

5/podkreślenia znaczenia sportu dla 
prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży 
szkolnej

6/ włączenie rodziców i Kościoła w 
zwalczanie patologii

 6 Informowanie o działalności komisji 
poprzez składanie sprawozdań na sesjach 
Rady Gminy oraz umieszczanie informacji 
w internecie  na stronie (www.przywidz.pl ) 

Przewodniczący Komisji 2razy w roku na 
Sesji RG 

cały rok

 7 Kontrola zamierzeń zawartych w 
„ Programie „ poprzez podejmowanie 
działań w stosunku do przedsiębiorców 
handlujących alkoholem w zakresie 
przestrzegania ustawy i uchwał

Członkowie Komisji, Policja 2 razy w roku Protokół

 8 Współdziałanie z organizacjami 
pozarządowymi, grupami wsparcia , 
księżmi

Członkowie Komisji, Klub 
AA, Klub 

cały rok Rejestr

 9 Współpraca z organizacjami sportowymi, 
propagowanie zdrowego stylu życia 

Członkowie Komisji, 
Dyrektor GOK, nauczyciele 
szkół, instruktor żeglarstwa i 
inni

cały rok Sprawozdania

Sporządziła: A .Wrzuś-Glass


