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X. ZAŁĄCZNIK 

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii. 

Numer 

zadani

a 

Nazwa zadania 

Realizatorzy (I- 

instytucjonalni, 

OP-organizacje 

pozarządowe) 

 

Rodzaj profilaktyki 

wg Narodowego 

Programu zdrowia 

(U-uniwersalna,               

S-selektywna,            

W-wskazująca) 

Realizacja kierunku 

działań pod kątem 

Ustawy o wychowaniu           

w trzeźwości                              

i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 

Realizacja kierunku 

działań pod kątem 

Ustawy                                    

o przeciwdziałaniu 

narkomanii 

Realizacja kierunku 

działań pod kątem 

Narodowego Programu 

zdrowia 

(Cel operacyjny) 

1.  Upowszechnianie informacji na temat 

dostępu do działań profilaktycznych, 

interwencyjnych, pomocowych oraz  

placówek leczenia przez bieżącą 

aktualizację baz danych i ich 

udostępnianie.   

I U 1) zwiększanie 

dostępności pomocy 

terapeutycznej                     

i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych od 

alkoholu; 

2) udzielanie rodzinom, 

w których występują 

problemy alkoholowe, 

pomocy 

psychospołecznej            

i prawnej, a                         

w szczególności 

ochrony przed 

przemocą w rodzinie; 

1) zwiększanie 

dostępności pomocy 

terapeutycznej                       

i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych                   

i zagrożonych 

uzależnieniem; 

2) udzielanie rodzinom, 

w których występują 

problemy narkomanii, 

pomocy 

psychospołecznej                 

i prawnej 

 

2. Profilaktyka                          

i rozwiązywanie 

problemów związanych               

z używaniem substancji 

psychoaktywnych, 

uzależnieniami 

behawioralnymi                        

i innymi zrachowaniami 

ryzykownymi. 

2.  Promocja informacji i materiałów 

edukacyjnych. 

I U 3) prowadzenie 

profilaktycznej 

działalności 

informacyjnej i 

edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych                          

i przeciwdziałania 

narkomanii,                          

w szczególności dla 

3) prowadzenie 

profilaktycznej 

działalności 

informacyjnej, 

edukacyjnej oraz 

szkoleniowej                        

w zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

narkomanii,                        

w szczególności dla 

2. Profilaktyka                        

i rozwiązywanie 

problemów związanych                    

z używaniem substancji 

psychoaktywnych, 

uzależnieniami 

behawioralnymi                        

i innymi zrachowaniami 

ryzykownymi. 

3. Profilaktyka problemów 

zdrowia psychicznego                    
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dzieci i młodzieży,                    

w tym prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, a także 

działań na rzecz 

dożywiania dzieci 

uczestniczących                    

w pozalekcyjnych 

programach 

opiekuńczo-

wychowawczych                    

i socjoterapeutycznych; 

dzieci i młodzieży,                  

w tym prowadzenie 

zajęć sportowo-

rekreacyjnych, a także 

działań na rzecz 

dożywiania dzieci 

uczestniczących                   

w pozalekcyjnych 

programach 

opiekuńczo-

wychowawczych                  

i socjoterapeutycznych; 

i poprawa dobrostanu 

psychicznego 

społeczeństwa. 

3.  Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych                          

i Przeciwdziałania Narkomanii 

I - 6) podejmowanie 

interwencji w związku 

z naruszeniem 

przepisów określonych 

w art. 131 i 15 ustawy 

oraz występowanie 

przed sądem                          

w charakterze 

oskarżyciela 

publicznego; 

Art. 18
2
 ust. 1 2. Profilaktyka                          

i rozwiązywanie 

problemów związanych            

z używaniem substancji 

psychoaktywnych, 

uzależnieniami 

behawioralnymi i innymi 

zrachowaniami 

ryzykownymi. 

4.  Podejmowanie interwencji                        

w związku z naruszeniem przepisów 

określonych w art. 131 i 15 ustawy                 

o wych. w trzeźwości oraz 

występowanie przed sądem                        

w charakterze oskarżyciela 

publicznego.   

I - 6) podejmowanie 

interwencji w związku 

z naruszeniem 

przepisów określonych 

w art. 131 i 15 ustawy 

oraz występowanie 

przed sądem                        

w charakterze 

oskarżyciela 

publicznego; 

- - 

5.  Prowadzenie i wspieranie miejsc 

wsparcia środowiskowego dla dzieci 

z rodzin dotkniętych problemem 

alkoholowym i innymi 

uzależnieniami (placówki wsparcia 

dziennego) 

I, OP U, W, S Art. 18 ust. 2 Art. 19
1
 2. Profilaktyka                           

i rozwiązywanie 

problemów związanych                 

z używaniem substancji 

psychoaktywnych, 

uzależnieniami 

behawioralnymi i innymi 
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zrachowaniami 

ryzykownymi. 

3. Profilaktyka problemów 

zdrowia psychicznego                   

i poprawa dobrostanu 

psychicznego 

społeczeństwa. 

6.  Działalność punktu konsultacyjnego 

w ramach biura Profilaktyka                       

i Młodzież, gabinetu terapeuty, 

GKRPAiPN, Klubu Młodzieżowego 

(wynagrodzenie, utrzymanie lokalu) 

I U, W, S 1) zwiększanie 

dostępności pomocy 

terapeutycznej                        

i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych od 

alkoholu; 

2) udzielanie rodzinom, 

w których występują 

problemy alkoholowe, 

pomocy 

psychospołecznej                  

i prawnej,                          

a w szczególności 

ochrony przed 

przemocą w rodzinie; 

1) zwiększanie 

dostępności pomocy 

terapeutycznej                        

i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych                 

i zagrożonych 

uzależnieniem; 

2) udzielanie rodzinom, 

w których występują 

problemy narkomanii, 

pomocy 

psychospołecznej                    

i prawnej 

1. Poprawa sposobu 

żywienia i stanu 

odżywiania społeczeństwa 

oraz aktywności fizycznej 

społeczeństwa. 

2. Profilaktyka                            

i rozwiązywanie 

problemów związanych                 

z używaniem substancji 

psychoaktywnych, 

uzależnieniami 

behawioralnymi i innymi 

zrachowaniami 

ryzykownymi. 

3. Profilaktyka problemów 

zdrowia psychicznego                   

i poprawa dobrostanu 

psychicznego 

społeczeństwa.  

4. Promocja zdrowego                 

i aktywnego starzenia się 

7.  Organizacja i wspieranie obozów, 

kolonii, półkolonii dla dzieci 

zagrożonych demoralizacją                          

o charakterze profilaktycznym 

I, OP U, S, W 2) udzielanie rodzinom, 

w których występują 

problemy alkoholowe, 

pomocy 

psychospołecznej                   

i prawnej,                          

a w szczególności 

ochrony przed 

przemocą w rodzinie; 

3) prowadzenie 

profilaktycznej 

2) udzielanie rodzinom, 

w których występują 

problemy narkomanii, 

pomocy 

psychospołecznej                  

i prawnej 

3) prowadzenie 

profilaktycznej 

działalności 

informacyjnej, 

edukacyjnej oraz 

1. Poprawa sposobu 

żywienia i stanu 

odżywiania społeczeństwa 

oraz aktywności fizycznej 

społeczeństwa. 

2. Profilaktyka                             

i rozwiązywanie 

problemów związanych                

z używaniem substancji 

psychoaktywnych, 

uzależnieniami 
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działalności 

informacyjnej                         

i edukacyjnej                        

w zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych                    

i przeciwdziałania 

narkomanii,                           

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                            

i socjoterapeutycznych; 

szkoleniowej                         

w zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

narkomanii,                       

w szczególności dla 

dzieci i młodzieży,                   

w tym prowadzenie 

zajęć sportowo-

rekreacyjnych, a także 

działań na rzecz 

dożywiania dzieci 

uczestniczących                       

w pozalekcyjnych 

programach 

opiekuńczo-

wychowawczych                            

i socjoterapeutycznych; 

behawioralnymi i innymi 

zrachowaniami 

ryzykownymi. 

8.  Kontynuacja programu – kampanii 

społecznej „Zachowaj Trzeźwy 

Umysł”, „Postaw na Rodzinę”, 

„STOP Przemocy”, itp. 

I U 3) prowadzenie 

profilaktycznej 

działalności 

informacyjnej                         

i edukacyjnej                        

w zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych                         

i przeciwdziałania 

narkomanii,                          

w szczególności dla 

dzieci i młodzieży,                

w   tym prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, a także 

działań na rzecz 

3) prowadzenie 

profilaktycznej 

działalności 

informacyjnej, 

edukacyjnej oraz 

szkoleniowej                          

w zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

narkomanii,                           

w szczególności dla 

dzieci i młodzieży,                 

w    tym prowadzenie 

zajęć sportowo-

rekreacyjnych, a także 

działań na rzecz 

dożywiania dzieci 

- 
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dożywiania dzieci 

uczestniczących                   

w pozalekcyjnych 

programach 

opiekuńczo-

wychowawczych                      

i socjoterapeutycznych; 

uczestniczących                    

w pozalekcyjnych 

programach 

opiekuńczo-

wychowawczych                    

i socjoterapeutycznych; 

9.  Wsparcie autorskich projektów 

profilaktycznych 

I, OP U, S, W 1) zwiększanie 

dostępności pomocy 

terapeutycznej                        

i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych od 

alkoholu; 

2) udzielanie rodzinom, 

w których występują 

problemy alkoholowe, 

pomocy 

psychospołecznej                     

i prawnej,                          

a w szczególności 

ochrony przed 

przemocą w rodzinie; 

3) prowadzenie 

profilaktycznej 

działalności 

informacyjnej                          

i edukacyjnej                          

w zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych                          

i przeciwdziałania 

narkomanii,                           

w szczególności dla 

dzieci i młodzieży,                  

w tym prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, a także 

działań na rzecz 

1) zwiększanie 

dostępności pomocy 

terapeutycznej                        

i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych                      

i zagrożonych 

uzależnieniem; 

2) udzielanie rodzinom, 

w których występują 

problemy narkomanii, 

pomocy 

psychospołecznej                       

i prawnej 

3) prowadzenie 

profilaktycznej 

działalności 

informacyjnej, 

edukacyjnej oraz 

szkoleniowej                         

w zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

narkomanii,                          

w szczególności dla 

dzieci i młodzieży,                

w tym prowadzenie 

zajęć sportowo-

rekreacyjnych, a także 

działań na rzecz 

dożywiania dzieci 

uczestniczących                      

w pozalekcyjnych 

- 
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dożywiania dzieci 

uczestniczących                    

w pozalekcyjnych 

programach 

opiekuńczo-

wychowawczych                            

i socjoterapeutycznych; 

programach 

opiekuńczo-

wychowawczych                   

i socjoterapeutycznych; 

10.  Wsparcie działań jednorazowych                

o charakterze profilaktycznym 

I U, W, S 5) wspomaganie 

działalności instytucji, 

stowarzyszeń i osób 

fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu 

problemów 

alkoholowych; 

4) wspomaganie 

działalności instytucji, 

stowarzyszeń i osób 

fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu 

problemów 

narkomanii; 

- 

11.  Zakup materiałów informacyjno – 

edukacyjnych 

I U, W, S 1) zwiększanie 

dostępności pomocy 

terapeutycznej                         

i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych od 

alkoholu; 

1) zwiększanie 

dostępności pomocy 

terapeutycznej                        

i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych                  

i zagrożonych 

uzależnieniem; 

- 

12.  Udzielanie porad specjalistów                     

i konsultacji w dziedzinie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz narkomanii 

(psycholog, terapeuta, biegły sądowy, 

porady prawnika). 

I U, W, S 1) zwiększanie 

dostępności pomocy 

terapeutycznej                          

i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych od 

alkoholu; 

1) zwiększanie 

dostępności pomocy 

terapeutycznej                           

i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych                    

i zagrożonych 

uzależnieniem; 

2. Profilaktyka                               

i rozwiązywanie 

problemów związanych z 

używaniem substancji 

psychoaktywnych, 

uzależnieniami 

behawioralnymi i innymi 

zrachowaniami 

ryzykownymi. 

13.  Promowanie i poprawa 

bezpieczeństwa ruchu pieszego, 

rowerowego oraz samochodowego             

w trzeźwości umysłu.  

I, OP U, S, W 1) zwiększanie 

dostępności pomocy 

terapeutycznej                        

i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych od 

alkoholu; 

3) prowadzenie 

profilaktycznej 

działalności 

1) zwiększanie 

dostępności pomocy 

terapeutycznej                       

i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych                   

i zagrożonych 

uzależnieniem; 

3) prowadzenie 

profilaktycznej 

1. Poprawa sposobu 

żywienia i stanu 

odżywiania społeczeństwa 

oraz aktywności fizycznej 

społeczeństwa. 

1.3. Promowanie kultury 

fizycznej przez: 

3) promowanie i poprawa 

bezpieczeństwa ruchu 



X. Załącznik – WYKAZ ZADAŃ [Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na rok 2017] 

 

 26 

 

informacyjnej                          

i edukacyjnej                          

w zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych                          

i przeciwdziałania 

narkomanii,                           

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                            

i socjoterapeutycznych; 

działalności 

informacyjnej, 

edukacyjnej oraz 

szkoleniowej                         

w zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

narkomanii,                          

w szczególności dla 

dzieci i młodzieży,                

w tym prowadzenie 

zajęć sportowo-

rekreacyjnych, a także 

działań na rzecz 

dożywiania dzieci 

uczestniczących                      

w pozalekcyjnych 

programach 

opiekuńczo-

wychowawczych                   

i socjoterapeutycznych; 

pieszego i rowerowego 

14.  Działania na rzecz ograniczania 

stosowania środków odurzających, 

substancji psychoaktywnych, 

środków zastępczych i NSP 

I, OP U, S, W 1) zwiększanie 

dostępności pomocy 

terapeutycznej                        

i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych od 

alkoholu; 

2) udzielanie rodzinom, 

w których występują 

problemy alkoholowe, 

pomocy 

psychospołecznej                     

i prawnej,                          

a w szczególności 

ochrony przed 

przemocą w rodzinie; 

3) prowadzenie 

profilaktycznej 

działalności 

1) zwiększanie 

dostępności pomocy 

terapeutycznej                        

i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych                      

i zagrożonych 

uzależnieniem; 

2) udzielanie rodzinom, 

w których występują 

problemy narkomanii, 

pomocy 

psychospołecznej                       

i prawnej 

3) prowadzenie 

profilaktycznej 

działalności 

informacyjnej, 

edukacyjnej oraz 

2. Profilaktyka                             

i rozwiązywanie 

problemów związanych z 

używaniem substancji 

psychoaktywnych, 

uzależnieniami 

behawioralnymi i innymi 

zrachowaniami 

ryzykownymi. 
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informacyjnej                          

i edukacyjnej                          

w zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych                          

i przeciwdziałania 

narkomanii,                           

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                            

i socjoterapeutycznych; 

szkoleniowej                         

w zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

narkomanii,                          

w szczególności dla 

dzieci i młodzieży,                

w tym prowadzenie 

zajęć sportowo-

rekreacyjnych, a także 

działań na rzecz 

dożywiania dzieci 

uczestniczących                      

w pozalekcyjnych 

programach 

opiekuńczo-

wychowawczych                   

i socjoterapeutycznych; 

15.  Prowadzenie działań informacyjno – 

edukacyjnych, kampanii społecznych 

adresowanych do różnych grup 

docelowych w szczególności dzieci, 

młodzieży i dorosłych na temat 

zagrożeń wynikających z substancji 

psychoaktywnych, a także                            

z pozamedycznego stosowania 

produktów leczniczych, których 

używanie może prowadzić do 

uzależnienia.  

I U 3) prowadzenie 

profilaktycznej 

działalności 

informacyjnej i 

edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych i 

przeciwdziałania 

narkomanii, w 

szczególności dla 

dzieci i młodzieży, w 

tym prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, a także 

działań na rzecz 

dożywiania dzieci 

uczestniczących w 

3) prowadzenie 

profilaktycznej 

działalności 

informacyjnej, 

edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w 

zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

narkomanii, w 

szczególności dla 

dzieci i młodzieży, w 

tym prowadzenie zajęć 

sportowo-

rekreacyjnych, a także 

działań na rzecz 

dożywiania dzieci 

uczestniczących w 

2. Profilaktyka i 

rozwiązywanie problemów 

związanych z używaniem 

substancji 

psychoaktywnych, 

uzależnieniami 

behawioralnymi i innymi 

zrachowaniami 

ryzykownymi. 
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pozalekcyjnych 

programach 

opiekuńczo-

wychowawczych i 

socjoterapeutycznych; 

pozalekcyjnych 

programach 

opiekuńczo-

wychowawczych i 

socjoterapeutycznych; 

16.  Prowadzenie doskonalenia 

kompetencji osób pracujących                    

z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi 

dotyczącego wczesnego 

rozpoznawania zagrożenia używania 

środków odurzających oraz 

umiejętności i podejmowania 

interwencji profilaktycznej.  

I U, S, W 3) prowadzenie 

profilaktycznej 

działalności 

informacyjnej i 

edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych i 

przeciwdziałania 

narkomanii, 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 i 

socjoterapeutycznych; 

3) prowadzenie 

profilaktycznej 

działalności 

informacyjnej, 

edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w 

zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

narkomanii, w 

szczególności dla 

dzieci i młodzieży, w 

tym prowadzenie zajęć 

sportowo-

rekreacyjnych, a także 

działań na rzecz 

dożywiania dzieci 

uczestniczących w 

pozalekcyjnych 

programach 

opiekuńczo-

wychowawczych i 

socjoterapeutycznych; 

2. Profilaktyka i 

rozwiązywanie problemów 

związanych z używaniem 

substancji 

psychoaktywnych, 

uzależnieniami 

behawioralnymi i innymi 

zrachowaniami 

ryzykownymi. 

17.  Szkolenie grup zawodowych 

(lekarze, pielęgniarki, specjaliści 

terapii uzależnień, psycholodzy, 

nauczyciele, policja, straż miejska, 

straż pożarna, pracownicy socjalni, 

opiekunowie placówek wsparcia 

dziennego, członkowie GKRPAiPN, 

członkowie ZI, itp.) w zakresie 

profilaktyki i tematyki uzależnień, 

interwencji i pomocy.  

I U, S, W 3) prowadzenie 

profilaktycznej 

działalności 

informacyjnej i 

edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych i 

przeciwdziałania 

narkomanii, w 

szczególności dla 

3) prowadzenie 

profilaktycznej 

działalności 

informacyjnej, 

edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w 

zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

narkomanii, w 

szczególności dla 

2. Profilaktyka i 

rozwiązywanie problemów 

związanych z używaniem 

substancji 

psychoaktywnych, 

uzależnieniami 

behawioralnymi i innymi 

zrachowaniami 

ryzykownymi. 
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dzieci i młodzieży, w 

tym prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, a także 

działań na rzecz 

dożywiania dzieci 

uczestniczących w 

pozalekcyjnych 

programach 

opiekuńczo-

wychowawczych i 

socjoterapeutycznych; 

dzieci i młodzieży, w 

tym prowadzenie zajęć 

sportowo-

rekreacyjnych, a także 

działań na rzecz 

dożywiania dzieci 

uczestniczących w 

pozalekcyjnych 

programach 

opiekuńczo-

wychowawczych i 

socjoterapeutycznych; 

18.  Wdrażanie, poszerzanie                              

i udoskonalanie oferty programów 

profilaktyki o naukowych 

podstawach lub o potwierdzonej 

skuteczności adresowanych do dzieci 

i młodzieży w wieku szkolnym, osób 

dorosłych, w tym programów 

profilaktyki, które biorą pod uwagę 

wspólne czynniki chroniące                    

i czynniki ryzyka używania 

substancji psychoaktywnych i innych 

zachowań ryzykownych,                          

w szczególności zalecanych w 

ramach systemu rekomendacji 

programów profilaktycznych i 

promocji zdrowia psychicznego.  

 

I U, S, W 3) prowadzenie 

profilaktycznej 

działalności 

informacyjnej i 

edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych i 

przeciwdziałania 

narkomanii, 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 i 

socjoterapeutycznych; 

3) prowadzenie 

profilaktycznej 

działalności 

informacyjnej, 

edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w 

zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

narkomanii, w 

szczególności dla 

dzieci i młodzieży, w 

tym prowadzenie zajęć 

sportowo-

rekreacyjnych, a także 

działań na rzecz 

dożywiania dzieci 

uczestniczących w 

pozalekcyjnych 

programach 

opiekuńczo-

wychowawczych i 

socjoterapeutycznych; 

2. Profilaktyka i 

rozwiązywanie problemów 

związanych z używaniem 

substancji 

psychoaktywnych, 

uzależnieniami 

behawioralnymi i innymi 

zrachowaniami 

ryzykownymi. 

19.  Wdrażanie, poszerzanie                                

i udoskonalanie oferty programów 

profilaktyki o naukowych 

podstawach lub o potwierdzonej 

I, OP U 3) prowadzenie 

profilaktycznej 

działalności 

informacyjnej i 

3) prowadzenie 

profilaktycznej 

działalności 

informacyjnej, 

2. Profilaktyka i 

rozwiązywanie problemów 

związanych z używaniem 

substancji 
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skuteczności m. in. przez organizacje 

pozarządowe i lokalnie działające 

podmioty publiczne w miejscach                

o zwiększonym ryzyku używania 

środków odurzających (miejsca 

rekreacji, imprezy muzyczne, itp.) 

edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych i 

przeciwdziałania 

narkomanii, 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 i 

socjoterapeutycznych; 

edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w 

zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

narkomanii, w 

szczególności dla 

dzieci i młodzieży, w 

tym prowadzenie zajęć 

sportowo-

rekreacyjnych, a także 

działań na rzecz 

dożywiania dzieci 

uczestniczących w 

pozalekcyjnych 

programach 

opiekuńczo-

wychowawczych i 

socjoterapeutycznych; 

psychoaktywnych, 

uzależnieniami 

behawioralnymi i innymi 

zrachowaniami 

ryzykownymi. 

20.  Wdrażanie, poszerzanie oferty                       

i wspieranie realizacji programów 

wczesnej interwencji i profilaktyki 

selektywnej w szczególności 

zalecanych w ramach Systemu 

rekomendacji p.p. i promocji zdrowia 

psychicznego, adresowanych do 

środowisk zagrożonych,                              

w szczególności dzieci i młodzieży 

ze środowisk zmarginalizowanych, 

zagrożonych demoralizacją, 

wykluczeniem społecznym oraz osób 

używających środków odurzających  

i subs. psychoaktywnych i NSP 

I S 3) prowadzenie 

profilaktycznej 

działalności 

informacyjnej i 

edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych i 

przeciwdziałania 

narkomanii, w 

szczególności dla 

dzieci i młodzieży, w 

tym prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, a także 

działań na rzecz 

dożywiania dzieci 

uczestniczących w 

pozalekcyjnych 

programach 

3) prowadzenie 

profilaktycznej 

działalności 

informacyjnej, 

edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w 

zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

narkomanii, w 

szczególności dla 

dzieci i młodzieży, w 

tym prowadzenie zajęć 

sportowo-

rekreacyjnych, a także 

działań na rzecz 

dożywiania dzieci 

uczestniczących w 

pozalekcyjnych 

programach 

2. Profilaktyka i 

rozwiązywanie problemów 

związanych z używaniem 

substancji 

psychoaktywnych, 

uzależnieniami 

behawioralnymi i innymi 

zrachowaniami 

ryzykownymi. 
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opiekuńczo-

wychowawczych i 

socjoterapeutycznych; 

opiekuńczo-

wychowawczych i 

socjoterapeutycznych; 

21.  Wdrażanie, poszerzanie oferty                      

i wspieranie realizacji programów 

profilaktyki wskazującej w 

szczególności zalecanych w ramach 

Systemu rekomendacji p.p.                         

i promocji zdrowia psychicznego, 

adresowanych do jednostek lub grup 

wysoce narażonych na czynniki 

ryzyka, w szczególności do osób 

używających substancji  

psychoaktywnych w sposób 

szkodliwy  

I W 3) prowadzenie 

profilaktycznej 

działalności 

informacyjnej i 

edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych i 

przeciwdziałania 

narkomanii, 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 i 

socjoterapeutycznych; 

3) prowadzenie 

profilaktycznej 

działalności 

informacyjnej, 

edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w 

zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

narkomanii, w 

szczególności dla 

dzieci i młodzieży, w 

tym prowadzenie zajęć 

sportowo-

rekreacyjnych, a także 

działań na rzecz 

dożywiania dzieci 

uczestniczących w 

pozalekcyjnych 

programach 

opiekuńczo-

wychowawczych i 

socjoterapeutycznych; 

2. Profilaktyka i 

rozwiązywanie problemów 

związanych z używaniem 

substancji 

psychoaktywnych, 

uzależnieniami 

behawioralnymi i innymi 

zrachowaniami 

ryzykownymi. 

22.  Monitorowanie sytuacji 

epidemiologicznej w zakresie                     

używania środków odurzających                

i substancji psychoaktywnych oraz 

NSP oraz postaw społecznych                      

i reakcji instytucjonalnych  poprzez 

realizację badań i analizę danych.  

I U Art. 4
1
. 1. Prowadzenie 

działań związanych z 

profilaktyką i 

rozwiązywaniem 

problemów 

alkoholowych 

 2. Profilaktyka i 

rozwiązywanie problemów 

związanych z używaniem 

substancji 

psychoaktywnych, 

uzależnieniami 

behawioralnymi i innymi 

zrachowaniami 

ryzykownymi. 

23.  Udzielanie specjalistycznej pomocy            

i wsparcia rodzicom, których dzieci 

upijają się, zażywają środki 

psychoaktywne, są pod wpływem 

I S 2) udzielanie rodzinom, 

w których występują 

problemy alkoholowe, 

pomocy 

2) udzielanie rodzinom, 

w których występują 

problemy narkomanii, 

pomocy 

2. Profilaktyka i 

rozwiązywanie problemów 

związanych z używaniem 

substancji 
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innego uzależnienia (np. hazard).  psychospołecznej i 

prawnej, a w 

szczególności ochrony 

przed przemocą w 

rodzinie; 

psychospołecznej i 

prawnej 

psychoaktywnych, 

uzależnieniami 

behawioralnymi i innymi 

zrachowaniami 

ryzykownymi. 

24.  Udzielanie specjalistycznej pomocy            

i wsparcia osobom, których osoba dla 

nich  znacząca  upija się, zażywa 

środki psychoaktywne lub/i  jest pod 

wpływem innego uzależnienia (np. 

hazard). 

I S 2) udzielanie rodzinom, 

w których występują 

problemy alkoholowe, 

pomocy 

psychospołecznej i 

prawnej, a w 

szczególności ochrony 

przed przemocą w 

rodzinie; 

2) udzielanie rodzinom, 

w których występują 

problemy narkomanii, 

pomocy 

psychospołecznej i 

prawnej 

2. Profilaktyka i 

rozwiązywanie problemów 

związanych z używaniem 

substancji 

psychoaktywnych, 

uzależnieniami 

behawioralnymi i innymi 

zrachowaniami 

ryzykownymi. 

25.  Zwiększenie oferty działań 

zmierzających do aktywizacji 

zawodowej i społecznej osób 

uzależnionych od alkoholu lub 

zwiększenie dostępności do 

istniejących form wsparcia.  

I, OP W 7) wspieranie 

zatrudnienia socjalnego 

poprzez organizowanie 

i finansowanie centrów 

integracji społecznej. 

5) pomoc społeczna 

osobom uzależnionym i 

rodzinom osób 

uzależnionych 

dotkniętym ubóstwem i 

wykluczeniem 

społecznym i 

integrowanie ze 

środowiskiem 

lokalnym tych osób z 

wykorzystaniem pracy 

socjalnej i kontaktu 

socjalnego 

2. Profilaktyka i 

rozwiązywanie problemów 

związanych z używaniem 

substancji 

psychoaktywnych, 

uzależnieniami 

behawioralnymi i innymi 

zrachowaniami 

ryzykownymi. 

26.  Wspieranie działalności środowisk 

abstynenckich  

I, OP W 1) zwiększanie 

dostępności pomocy 

terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych od 

alkoholu; 

5) wspomaganie 

działalności instytucji, 

stowarzyszeń i osób 

fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu 

problemów 

4) wspomaganie 

działalności instytucji, 

stowarzyszeń i osób 

fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu 

problemów 

narkomanii; 

2. Profilaktyka i 

rozwiązywanie problemów 

związanych z używaniem 

substancji 

psychoaktywnych, 

uzależnieniami 

behawioralnymi i innymi 

zrachowaniami 

ryzykownymi. 
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alkoholowych; 

27.  Działania informacyjno – edukacyjne 

i profilaktyczne w zakresie ochrony 

przed dymem tytoniowym i parą                 

z papierosów elektrycznych.  

I U - - 2. Profilaktyka i 

rozwiązywanie problemów 

związanych z używaniem 

substancji 

psychoaktywnych, 

uzależnieniami 

behawioralnymi i innymi 

zrachowaniami 

ryzykownymi. 

4. Program zwalczania 

następstw zdrowotnych 

używania wyrobów 

tytoniowych i wyrobów 

powiązanych – 4.1., 4.2. 

28.  Szkolenie profesjonalistów na temat 

FASD 

I U 3) prowadzenie 

profilaktycznej 

działalności 

informacyjnej i 

edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych i 

przeciwdziałania 

narkomanii, 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 i 

socjoterapeutycznych; 

3) prowadzenie 

profilaktycznej 

działalności 

informacyjnej, 

edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w 

zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

narkomanii, w 

szczególności dla 

dzieci i młodzieży, w 

tym prowadzenie zajęć 

sportowo-

rekreacyjnych, a także 

działań na rzecz 

dożywiania dzieci 

uczestniczących w 

pozalekcyjnych 

programach 

opiekuńczo-

wychowawczych i 

socjoterapeutycznych; 

 

2. Profilaktyka i 

rozwiązywanie problemów 

związanych z używaniem 

substancji 

psychoaktywnych, 

uzależnieniami 

behawioralnymi i innymi 

zrachowaniami 

ryzykownymi. 
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29.  Zwiększenie dostępności pomocy dla 

dzieci z FASD oraz ich opiekunów.  

I W - - 2. Profilaktyka i 

rozwiązywanie problemów 

związanych z używaniem 

substancji 

psychoaktywnych, 

uzależnieniami 

behawioralnymi i innymi 

zrachowaniami 

ryzykownymi. 

30.  Wspieranie zatrudnienia socjalnego 

poprzez organizowanie                        

i finansowanie centrów integracji 

społecznej – udzielenie dotacji 

podmiotowej z budżetu dla jednostek 

niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom.  

I W 7) wspieranie 

zatrudnienia socjalnego 

poprzez organizowanie 

i finansowanie centrów 

integracji społecznej. 

- 2. Profilaktyka i 

rozwiązywanie problemów 

związanych z używaniem 

substancji 

psychoaktywnych, 

uzależnieniami 

behawioralnymi i innymi 

zrachowaniami 

ryzykownymi. 

2.4.1., 6) 

31.  Prowadzenie działań edukacyjnych              

i szkoleniowych dotyczących 

strategii rozwiązywania problemów 

wynikających z używania środków 

odurzających kierowane                                         

w szczególności do przedstawicieli 

organizacji pozarządowych.  

I, OP U 5) wspomaganie 

działalności instytucji, 

stowarzyszeń i osób 

fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu 

problemów 

alkoholowych; 

4) wspomaganie 

działalności instytucji, 

stowarzyszeń i osób 

fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu 

problemów 

narkomanii; 

2. Profilaktyka i 

rozwiązywanie problemów 

związanych z używaniem 

substancji 

psychoaktywnych, 

uzależnieniami 

behawioralnymi i innymi 

zrachowaniami 

ryzykownymi. 

32.  Upowszechnianie informacji  

dotyczących zjawiska przemocy                

w rodzinie i możliwości 

przeciwdziałania przemocy                         

w rodzinach.  

I U 3) prowadzenie 

profilaktycznej 

działalności 

informacyjnej i 

edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych i 

przeciwdziałania 

narkomanii, w 

szczególności dla 

3) prowadzenie 

profilaktycznej 

działalności 

informacyjnej, 

edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w 

zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

narkomanii, w 

szczególności dla 

2. Profilaktyka i 

rozwiązywanie problemów 

związanych z używaniem 

substancji 

psychoaktywnych, 

uzależnieniami 

behawioralnymi i innymi 

zrachowaniami 

ryzykownymi. 
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dzieci i młodzieży, w 

tym prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, a także 

działań na rzecz 

dożywiania dzieci 

uczestniczących w 

pozalekcyjnych 

programach 

opiekuńczo-

wychowawczych i 

socjoterapeutycznych; 

dzieci i młodzieży, w 

tym prowadzenie zajęć 

sportowo-

rekreacyjnych, a także 

działań na rzecz 

dożywiania dzieci 

uczestniczących w 

pozalekcyjnych 

programach 

opiekuńczo-

wychowawczych i 

socjoterapeutycznych; 

33.  Podnoszenie kompetencji 

przedstawicieli instytucji 

działających w zakresie profilaktyki   

i rozwiązywania problemów 

wynikających z używania substancji 

psychoaktywnych, w tym w zakresie 

przeciwdziałania przemocy                         

w rodzinie.  

I, OP U, W, S 5) wspomaganie 

działalności instytucji, 

stowarzyszeń i osób 

fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu 

problemów 

alkoholowych; 

4) wspomaganie 

działalności instytucji, 

stowarzyszeń i osób 

fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu 

problemów 

narkomanii; 

2. Profilaktyka i 

rozwiązywanie problemów 

związanych z używaniem 

substancji 

psychoaktywnych, 

uzależnieniami 

behawioralnymi i innymi 

zrachowaniami 

ryzykownymi. 

34.  Podejmowanie działań 

interwencyjnych i edukacyjnych 

adresowanych do osób stosujących 

przemoc w rodzinie bądź będących 

ofiarą przemocy.  

I W 1) zwiększanie 

dostępności pomocy 

terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych od 

alkoholu; 

2) udzielanie rodzinom, 

w których występują 

problemy alkoholowe, 

pomocy 

psychospołecznej i 

prawnej, a w 

szczególności ochrony 

przed przemocą w 

rodzinie; 

1) zwiększanie 

dostępności pomocy 

terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych i 

zagrożonych 

uzależnieniem; 

2) udzielanie rodzinom, 

w których występują 

problemy narkomanii, 

pomocy 

psychospołecznej i 

prawnej 

2. Profilaktyka i 

rozwiązywanie problemów 

związanych z używaniem 

substancji 

psychoaktywnych, 

uzależnieniami 

behawioralnymi i innymi 

zrachowaniami 

ryzykownymi. 

35.  Realizacja oraz wspieranie kampanii, 

programów i działań promujących 

wychowanie dzieci bez przemocy.  

I, OP U 3) prowadzenie 

profilaktycznej 

działalności 

3) prowadzenie 

profilaktycznej 

działalności 

2. Profilaktyka i 

rozwiązywanie problemów 

związanych z używaniem 
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informacyjnej i 

edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych i 

przeciwdziałania 

narkomanii, 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 i 

socjoterapeutycznych; 

 

informacyjnej, 

edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w 

zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

narkomanii, w 

szczególności dla 

dzieci i młodzieży, w 

tym prowadzenie zajęć 

sportowo-

rekreacyjnych, a także 

działań na rzecz 

dożywiania dzieci 

uczestniczących w 

pozalekcyjnych 

programach 

opiekuńczo-

wychowawczych i 

socjoterapeutycznych; 

substancji 

psychoaktywnych, 

uzależnieniami 

behawioralnymi i innymi 

zrachowaniami 

ryzykownymi. 

36.  Wspieranie działań zgodnych                      

z procedurą interwencji wobec 

przemocy domowej „Niebieska 

Karta” 

I W 2) udzielanie rodzinom, 

w których występują 

problemy alkoholowe, 

pomocy 

psychospołecznej i 

prawnej, a w 

szczególności ochrony 

przed przemocą w 

rodzinie; 

 

2) udzielanie rodzinom, 

w których występują 

problemy narkomanii, 

pomocy 

psychospołecznej i 

prawnej 

2. Profilaktyka i 

rozwiązywanie problemów 

związanych z używaniem 

substancji 

psychoaktywnych, 

uzależnieniami 

behawioralnymi i innymi 

zrachowaniami 

ryzykownymi. 

37.  Działania promujące właściwe 

nawyki żywieniowe i aktywność 

fizyczną. 

I, OP U - - 1. Poprawa sposobu 

żywienia i stanu 

odżywiania społeczeństwa 

oraz aktywności fizycznej 

społeczeństwa. 
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38.  Tworzenie warunków 

umożliwiających kształtowanie                   

i utrzymywanie prawidłowych 

wzorców odżywiania i aktywności 

fizycznej w środowisku nauki, pracy, 

służby, wypoczynku. 

I, OP U - - 1. Poprawa sposobu 

żywienia i stanu 

odżywiania społeczeństwa 

oraz aktywności fizycznej 

społeczeństwa. 

39.  Wdrażanie, poszerzanie                                             

i udoskonalanie oferty programów 

profilaktyki o naukowych 

podstawach lub o potwierdzonej 

skuteczności rozwijających 

kompetencje wychowawcze                           

i profilaktyczne rodziców i osób 

pracujących z dziećmi i młodzieżą  

sprzyjające kształtowaniu postaw                  

i zachowań prozdrowotnych dzieci                

i młodzieży. 

I U 2) udzielanie rodzinom, 

w których występują 

problemy alkoholowe, 

pomocy 

psychospołecznej i 

prawnej, a w 

szczególności ochrony 

przed przemocą w 

rodzinie; 

3) prowadzenie 

profilaktycznej 

działalności 

informacyjnej i 

edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych i 

przeciwdziałania 

narkomanii, 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 i 

socjoterapeutycznych; 

 

2) udzielanie rodzinom, 

w których występują 

problemy narkomanii, 

pomocy 

psychospołecznej i 

prawnej; 

3) prowadzenie 

profilaktycznej 

działalności 

informacyjnej, 

edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w 

zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

narkomanii, w 

szczególności dla 

dzieci i młodzieży, w 

tym prowadzenie zajęć 

sportowo-

rekreacyjnych, a także 

działań na rzecz 

dożywiania dzieci 

uczestniczących w 

pozalekcyjnych 

programach 

opiekuńczo-

wychowawczych i 

socjoterapeutycznych; 

 

2. Profilaktyka i 

rozwiązywanie problemów 

związanych z używaniem 

substancji 

psychoaktywnych, 

uzależnieniami 

behawioralnymi i innymi 

zrachowaniami 

ryzykownymi. 

3. Profilaktyka problemów 

zdrowia psychicznego i 

poprawa dobrostanu 

psychicznego 

społeczeństwa. 
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40.  Poszerzanie i podnoszenie jakości 

oferty pomocy psychologicznej, 

socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla 

dzieci z rodzin z problemem 

alkoholowym oraz dotkniętych 

innymi problemami.  

I W 2) udzielanie rodzinom, 

w których występują 

problemy alkoholowe, 

pomocy 

psychospołecznej i 

prawnej, a w 

szczególności ochrony 

przed przemocą w 

rodzinie; 

2) udzielanie rodzinom, 

w których występują 

problemy narkomanii, 

pomocy 

psychospołecznej i 

prawnej 

2. Profilaktyka i 

rozwiązywanie problemów 

związanych z używaniem 

substancji 

psychoaktywnych, 

uzależnieniami 

behawioralnymi i innymi 

zrachowaniami 

ryzykownymi. 

3. Profilaktyka problemów 

zdrowia psychicznego i 

poprawa dobrostanu 

psychicznego 

społeczeństwa. 

41.  Prowadzenie działań na rzecz 

upowszechniania wiedzy na temat 

zdrowia psychicznego i jego 

uwarunkowań, kształtowania 

przekonań, postaw, zachowań i stylu 

życia wspierającego zdrowie 

psychiczne, rozwijanie umiejętności 

radzenia sobie w sytuacjach 

zagrażających zdrowiu 

psychicznemu, uzależnień 

behawioralnych, przeciwdziałanie 

seksualizacji dzieci i młodzieży –                

w szczególności prowadzenie działań 

informacyjno – edukacyjnych  

I, OP U - - 3. Profilaktyka problemów 

zdrowia psychicznego i 

poprawa dobrostanu 

psychicznego 

społeczeństwa. 

42.  Wspieranie aktywności osób 

starszych.  

I, OP U - - 4. Promocja zdrowego i 

aktywnego starzenia się 

43.  Podejmowanie działań niwelujących 

skutki ubóstwa i zapobiegania 

wykluczeniu społecznemu                            

i marginalizacji osób starszych.  

I, OP U  - - 4. Promocja zdrowego i 

aktywnego starzenia się 

   


