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Załącznik Nr 1  

do Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

 na rok 2012 

 

 

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 

 

cele zadania do realizacji  

 

realizatorzy/partnerzy działania wskaźniki realizacji celu 

Cel 1. Umożliwienie 

osobom 

nadużywającym 

alkoholu, 

uzależnionym oraz 

członkom ich rodzin 

korzystania z 

różnorodnych form 

profesjonalnych 

działań pomocowych. 

 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. 

prowadzenie poradnictwa oraz udzielanie pomocy 

psychologicznej dla osób uzależnionych, w tym również 

dla uzależnionych krzyżowo w ramach Punktu 

Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i 

ich rodzin, 

 

Punkt Konsultacyjny dla osób 

uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,  

 

 liczba osób używających środków 

psychoaktywnych, uzależnionych od 

alkoholu i ich rodzin, 

 liczba udzielonych porad 

indywidualnych i grupowych w 

ramach Punktu Konsultacyjnego dla 

osób uzależnionych od alkoholu i 

ich rodzin, 

 liczba osób korzystających z Punktu 

Konsultacyjnego ds. Przemocy w 

Rodzinie, 

 liczba udzielonych porad 

indywidualnych i grupowych w 

ramach Punktu Konsultacyjnego ds. 

Przemocy w Rodzinie,  

 liczba osób, co do których 

prowadzono postępowanie 

zobowiązujące do leczenia 

odwykowego, 

 

 

wspieranie placówek lecznictwa odwykowego (np. 

finansowanie dodatkowych programów terapeutycznych 

oraz ofert dla młodzieży używającej substancji 

psychoaktywnych), 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej,  

Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, 

promocja usług świadczonych przez lecznictwo 

odwykowe, 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 

organizacje pozarządowe  

udzielanie pomocy w organizacji i funkcjonowaniu grup 

wsparcia dla osób uzależnionych, 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Urząd Miasta i Gminy Swarzędz,  

wspieranie innych przedsięwzięć mających na celu 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i 

marginalizacji oraz na rzecz reintegracji społecznej i 

zawodowej osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, 

np. klubów integracji społecznej, 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 



Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2012 Strona 2 
 

 

cele zadania do realizacji  

 

realizatorzy/partnerzy działania wskaźniki realizacji celu 

Cel 1 j.w.  dofinansowanie kursów i szkoleń specjalistycznych dla 

przedstawicieli wybranych zawodów w zakresie 

nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania 

problemów uzależnień. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd 

Miasta i Gminy Swarzędz, 
 liczba osób skierowanych na 

badania psychologiczne i 

psychiatryczne, co do których 

wszczęto postępowanie w 

przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu, 

 liczba interwencji wobec przemocy 

w rodzinie podjętej w oparciu o 

procedurę „Niebieska Karta”, 

 liczba interwencji wobec przemocy 

w rodzinie w ramach Punktu 

Konsultacyjnego ds. Przemocy w 

Rodzinie, 

 liczba osób nadużywających, 

uzależnionych od alkoholu i innych 

środków psychoaktywnych oraz 

członków ich rodzin objętych 

pomocą społeczną, 

 liczba dzieci uczestniczących w 

programach opiekuńczo-

wychowawczych oraz 

socjoterapeutycznych, 

 liczba dzieci i młodzieży objęta 

dożywianiem, 

 lista grup wsparcia dla osób 

uzależnionych oraz 

współuzależnionych, 

 liczba osób korzystająca z 

dofinansowania szkoleń z zakresu 

pomocy osobom uzależnionym i 

członkom ich rodzin oraz w zakresie 

przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, 

 

2. Udzielanie rodzinom, w których wystąpiły 

problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i 

prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w 

rodzinie. 

podejmowanie działań interwencyjnych, mobilizujących 

osoby uzależnione od alkoholu do podejmowania 

leczenia odwykowego, 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 

kierowanie na badania psychologiczne i psychiatryczne 

osób, co do których wszczęto postępowanie w 

przedmiocie uzależnienia od alkoholu, 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 

prowadzenie poradnictwa oraz pomocy psychologicznej 

członkom rodzin uzależnionych oraz nadużywających 

alkoholu i innych środków psychoaktywnych w ramach 

Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od 

alkoholu i ich rodzin, 

 

Punkt Konsultacyjny dla osób 

uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 

prowadzenie poradnictwa oraz pomocy psychologicznej 

dla osób doświadczających przemocy domowej ramach 

Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie,  

 

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w 

Rodzinie, 

zapewnienie dostępu do pomocy prawnej osobom 

uzależnionym i członkom ich rodzin, w szczególności w 

zakresie ochrony przed przemocą w rodzinie, 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 

organizacje pozarządowe 

udzielanie pomocy w organizacji i funkcjonowaniu grup 

wsparcia dla osób współuzależnionych, w tym 

wspieranie programów DDA, 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd 

Miasta i Gminy Swarzędz 
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cele zadania do realizacji  

 

realizatorzy/partnerzy działania wskaźniki realizacji celu 

Cel 1 j.w.  tworzenie i finansowanie bieżącej działalności świetlic 

opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz 

klubów młodzieżowych dla dzieci i młodzieży z rodzin 

alkoholowych, 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 

organizacje pozarządowe, 
 liczba wychowawców świetlic 

korzystających ze szkoleń 

podnoszących kompetencje pracy 

terapeutycznej z dziećmi z rodzin z 

problemem uzależnienia. 

 wspieranie i konsekwentne wdrażanie procedur 

interwencji członków GKRPA, pracowników socjalnych, 

funkcjonariuszy policji w przypadku przemocy domowej 

(procedura „Niebieska Karta”), 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Ośrodek 

Pomocy Społecznej, policja, 

dofinansowanie szkoleń specjalistycznych w zakresie 

pracy terapeutycznej z dziećmi z rodzin z problemem 

uzależnienia, 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 

tworzenie zespołów interdyscyplinarnych,  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 

organizowanie i dofinansowywanie szkoleń i kursów 

podnoszących kompetencje w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 

podnoszenie kompetencji wychowawców świetlic w 

zakresie pracy z dzieckiem z rodziny alkoholowej. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 

3. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom 

osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym i integrowanie ze 

środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem 

pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

zapewnienie profesjonalnej pomocy w przezwyciężaniu 

trudnych sytuacji życiowych poprzez działania 

pracowników socjalnych z Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Swarzędzu, 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 
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cele zadania do realizacji  

 

realizatorzy/partnerzy działania wskaźniki realizacji celu 

Cel 1 j.w. objęcie dożywianiem dzieci i młodzież z rodzin z 

problemem uzależnień, biorących udział w programach 

socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych, 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 

organizacje pozarządowe poprzez 

świetlice socjoterapeutyczne i 

opiekuńczo – wychowawcze, 

 

zapewnienie profesjonalnej pomocy w zakresie 

doradztwa zawodowego osobom nadużywającym 

alkoholu i uzależnionym oraz ich rodzinom poprzez 

działania Gminnego Centrum Informacji. 

 

Gminne Centrum Informacji, 

 

Cel 2. Prowadzenie 

działalności 

profilaktycznej i 

informacyjnej na rzecz 

mieszkańców Miasta i 

Gminy Swarzędz w 

zakresie problemu 

uzależnienia i 

nadużywania alkoholu. 

 

 

 

 

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności 

informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w 

zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w 

szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 

prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla 

uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

prowadzenie na terenie szkół podstawowych i 

gimnazjów programów profilaktycznych dla dzieci i 

młodzieży,  w szczególności w ramach programów 

profilaktycznych rozwoju osobowości i działań 

twórczych, 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej,  liczba dzieci i młodzieży 

korzystających z oferty Klubów 

Rozwoju Osobowości i Działań 

Twórczych, 

 liczba dzieci i młodzieży 

korzystająca z zajęć opiekuńczo – 

wychowawczych 

i socjoterapeutycznych, 

 liczba nauczycieli przeszkolonych w 

zakresie realizacji programów 

profilaktycznych, 

 liczba dzieci i młodzieży 

korzystających z letnich wyjazdów o 

charakterze profilaktycznym, 

 lista programów edukacyjno – 

profilaktycznych dla rodziców, 

 liczba odbiorców programów 

edukacyjno – profilaktycznych dla 

rodziców, 

 ilość przeprowadzonych lokalnych 

kampanii edukacyjnych oraz 

społecznych, 

 

prowadzenie działań korekcyjno-wychowawczych w 

stosunku do dzieci i młodzieży eksperymentujących z 

środkami psychoaktywnymi, 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej,  

 

tworzenie i finansowanie bieżącej działalności świetlic 

opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla 

dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 

organizacje pozarządowe 
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cele zadania do realizacji  

 

realizatorzy/partnerzy działania wskaźniki realizacji celu 

Cel 2. j. w. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo – 

rekreacyjnych odwołujących się do strategii 

profilaktycznych, 

placówki oświatowe na terenie gminy,  

w tym Kluby Rozwoju Osobowości i 

Działań Twórczych, Ośrodek Pomocy 

Społecznej, świetlice socjoterapeutyczne 

i opiekuńczo – wychowawcze, kluby 

sportowe, organizacje pozarządowe, 

  

 ilość przeprowadzonych lokalnych 

imprez profilaktycznych dla 

młodzieży, 

 lista szkół oraz innych placówek 

opiekuńczo-wychowawczych 

realizujących programy 

profilaktyczne (w tym Kluby 

Rozwoju Osobowości i Działań 

Twórczych), 

 ilość przeprowadzonych szkoleń dla 

kandydatów na kierowców w 

szkołach nauki jazdy,  

 raporty z badań diagnostycznych 

dotyczących zachowań 

problemowych związanych 

z używaniem substancji 

psychoaktywnych, 

 ilość interwencji podjętych przez 

policję i straż miejską w związku z 

naruszeniem prawa w zakresie 

zakazu spożywania napojów 

alkoholowych w miejscach 

publicznych, 

 ilość wydanych zezwoleń na 

sprzedaż i podawanie napojów 

alkoholowych, 

 ilość udzielonych pouczeń i 

nałożonych kar na osoby łamiące 

zakaz spożywania alkoholu w 

miejscach publicznych przez policję 

i straż miejską, 

 raporty z ewaluacji programów 

profilaktycznych. 

 

dofinansowanie wyjazdów o charakterze 

profilaktycznym będących integralną częścią 

realizowanych całorocznych programów 

profilaktycznych, 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 

wspieranie i inicjowanie różnych form profilaktyki 

rówieśniczej (programów i przedsięwzięć 

profilaktycznych realizowanych przez młodzież oraz 

wspieranie rozwoju i działalności wolontariatu), 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 

podnoszenie kompetencji nauczycieli, wychowawców i 

pedagogów w zakresie wdrażania skutecznych strategii 

profilaktycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą, 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 

propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i 

młodzieży, w szczególności ze środowisk zagrożonych 

uzależnieniami oraz organizowanie zdrowych i 

bezpiecznych form spędzania czasu wolnego, 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, wszystkie 

instytucje, organizacje pozarządowe i 

osoby fizyczne działające w zakresie 

profilaktyki uzależnień, 

wdrażanie programów dotyczących rozwoju 

umiejętności interpersonalnych oraz rozwoju osobistego 

nastolatków, 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki 

oświatowe, 
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cele zadania do realizacji  

 

realizatorzy/partnerzy działania wskaźniki realizacji celu 

Cel 2. j. w. realizowanie programów edukacyjno-profilaktycznych 

dla rodziców bazujących na rozwijaniu umiejętności 

wychowawczych, wspieraniu abstynencji dziecka i 

kształceniu odpowiednich postaw normatywnych 

związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych 

oraz podejmowanie działań edukacyjnych dla rodziców, 

których dzieci piją i upijają się, 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej,  

wdrażanie programów dotyczących poprawy 

umiejętności wychowawczych i sprawowania kontroli 

nad dziećmi przez rodziców, 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 

prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych oraz 

udział w ogólnopolskich kampaniach społecznych 

związanych z profilaktyką uzależnień oraz 

organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla 

młodzieży, 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, wszystkie 

instytucje, organizacje pozarządowe i 

osoby fizyczne działające w zakresie 

profilaktyki uzależnień, 

edukacja publiczna społeczności lokalnej w zakresie 

problematyki alkoholowej poprzez tworzenie sieci 

punktów informacyjnych z danymi o ofercie pomocy 

dostępnej na terenie miasta i gminy Swarzędz w zakresie 

problematyki uzależnień, 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, wszystkie 

instytucje, organizacje pozarządowe i 

osoby fizyczne działające w zakresie 

profilaktyki uzależnień, 

prowadzenie stałego, medialnego systemu informowania 

o działaniach podejmowanych na terenie gminy w 

zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych: 

umieszczanie informacji na stronie internetowej Miasta i 

Gminy Swarzędz oraz biuletynie „Prosto z Ratusza” , 

wydawanie ulotek informacyjnych oraz prowadzenie 

poradnictwa związanego z problematyka uzależnień, 

poprzez Internetowy Punkt Konsultacyjno-Informacyjny 

ds. Uzależnień i Przemocy, 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 
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cele zadania do realizacji  

 

realizatorzy/partnerzy działania wskaźniki realizacji celu 

Cel 2. j. w. organizowanie lokalnych kampanii i innych działań 

edukacyjnych związanych z przeciwdziałaniem 

nietrzeźwości kierowców,  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej,  

prowadzenie szkoleń i edukacji z wykorzystaniem 

materiałów informacyjnych i edukacyjnych dla 

kandydatów na kierowców w szkołach nauki jazdy,  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 

prowadzenie badań diagnostycznych w celu identyfikacji 

zachowań problemowych, związanych z używaniem 

substancji psychoaktywnych przez młodzież oraz 

ewaluacją programów profilaktycznych, 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 

inicjowanie działań na rzecz systematycznego 

podejmowania interwencji przez funkcjonariuszy policji 

oraz straży miejskiej w sytuacjach spożywania alkoholu 

w miejscach publicznych poprzez wypracowanie bliskiej 

współpracy służb, w celu wspólnego ustalenia strategii 

zwiększającej skuteczność egzekucji prawa w zakresie 

spożywania napojów alkoholowych w miejscach 

publicznych. 

 

policja, Straż Miejska, 

2. Podejmowanie interwencji w związku z 

naruszeniem przepisów prawa określonych w art. 131 

i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałania alkoholizmowi oraz występowania 

przed sądem o charakterze oskarżyciela publicznego  

lustracja obiektów handlowych pod katem realizacji 

zapisów ustawy zabraniającej reklamy i promocji 

napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa w zakresie 

zawartym w art. 131 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Policja,  

Straż Miejska, 
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monitorowanie ilości wydanych zezwoleń na sprzedaż i 

podawanie napojów alkoholowych, 

Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 

 

cele zadania do realizacji  

 

realizatorzy/partnerzy działania wskaźniki realizacji celu 

 monitorowanie zgodności usytuowania na terenie gminy 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

zgodnie z art. 18 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 

1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 
 

kontrola obiektów handlu detalicznego i zakładów 

gastronomicznych w zakresie sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym lub 

niepełnoletnim, jak również na kredyt i pod zastaw, 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Policja,  

Straż Miejska, 

występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w 

sprawach sądowych związanych z nadużywaniem 

alkoholu, jak również z nieprzestrzeganiem ustawy z 

dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Policja, 

Cel 3. Wspomaganie 

działalności podmiotów 

służących 

rozwiązywaniu 

problemów uzależnień. 

 

1. Wspomaganie działań instytucji, organizacji 

pozarządowych i osób fizycznych, służących 

rozwiązaniu problemów alkoholowych. 

wspieranie szkół i placówek oświatowych oraz placówek 

opiekuńczo-wychowawczych w zakresie budowania i 

realizacji strategii działań profilaktycznych, 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej,  liczba i jakość działań służących 

rozwiązaniu problemów 

alkoholowych podejmowanych 

przez organizacje pozarządowe oraz 

osoby prawne i jednostki 

organizacyjne w rozumieniu ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, 

 sprawozdanie finansowe i 

merytoryczne z wykonania 

powierzonych zadań przez Ośrodek 

pomocy Społecznej, 

 liczba współorganizowanych 

szkoleń, konferencji, seminariów w 

wspieranie działań służących rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych podejmowanych przez organizacje 

pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki 

organizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie,  

 

Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, 

Ośrodek Pomocy Społecznej, wszystkie 

instytucje, organizacje pozarządowe i 

osoby fizyczne służące rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych, 
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zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

 

 

cele zadania do realizacji  

 

realizatorzy/partnerzy działania wskaźniki realizacji celu 

Cel 3. j.w.  

 

 

współorganizowanie – w zależności od potrzeb – 

szkoleń, konferencji, seminariów z zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych dla osób 

zawodowo zajmujących się problematyką rozwiązywania 

problemów uzależnień, 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej,  

włączenie w realizację zadania instytucji i podmiotów 

przydatnych w realizacji celów programu, takich jak: 

policja, sądy, kuratorzy sądowi, Ośrodek Pomocy 

Społecznej oraz przedstawiciele organizacji 

pozarządowych. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, wszystkie 

instytucje i podmioty przydatne w 

realizacji celów programu, 

 

 

 


