
 

 

 
Załącznik  
do Uchwały Nr XXXIII/587/17 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia 27 lutego 2017 r. 

 
 
 

Zmiany „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020” 

 

Dokonuje się zmiany treści rozdziału V „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata            

2014-2020” pn.: „CELE, ZADANIA I WSKAŹNIKI ICH REALIZACJI” w taki sposób, iż  otrzymuje on brzmienie: 
 

 

 

 

V. CELE, ZADANIA I WSKAŹNIKI ICH REALIZACJI 

CEL GŁÓWNY 

ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ NA RZECZ PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
ORAZ ZMNIEJSZENIE SKALI TYCH PROBLEMÓW  W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM. 

CEL OPERACYJNY 

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami 
behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.  

Cele szczegółowe 

Zadania Wskaźniki realizacji 

1. Działania na rzecz promocji zdrowia 

1.1. Wspieranie i prowadzenie edukacji zdrowotnej 

1.1.1.  Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii - liczba przeprowadzonych działań informacyjno - 



 

 

edukacyjnych, dotyczących ryzyka szkód wynikających ze 
spożywania alkoholu dla konsumentów i ich otoczenia. 

edukacyjnych, 
- liczba odbiorców działań informacyjno-edukacyjnych, 
- liczba przeprowadzonych kampanii edukacyjnych, 
- liczba odbiorców kampanii edukacyjnych, 
- liczba wydanych publikacji, 
- liczba opracowanych i upowszechnionych: materiałów, 

ulotek i plakatów itp., 
- liczba wyemitowanych: audycji radiowych i telewizyjnych, 

reklam 

1.1.2.  Prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód 
wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież. 

 

- liczba przeprowadzonych działań edukacyjnych, 
- liczba odbiorców działań edukacyjnych 

1.1.3.  Upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy                
w rodzinie i możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinach,                      
w szczególności z problemem alkoholowym. 

- liczba opracowanych i upowszechnionych materiałów 
informacyjnych, 

 

1.2. Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu 
profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych 

1.2.1   Kształcenie personelu medycznego w zakresie umiejętności 
rozpoznawania wzorów picia i podejmowania interwencji wobec 
pacjentów pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie (wczesne 
rozpoznanie i krótka interwencja). 

- liczba przeprowadzonych szkoleń w województwie, 
- liczba przeszkolonych osób 

 
 

1.2.2. Podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających              
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających                         
z używania alkoholu, w tym w zakresie przeciwdziałania przemocy                 
w rodzinie. 

- liczba przeprowadzonych szkoleń w województwie, 
- liczba przeszkolonych osób 
 

1.2.3. Rozwijanie systemu kształcenia, doskonalenia zawodowego                  
i odpowiedzialności zawodowej specjalistów psychoterapii 
uzależnień i instruktorów terapii uzależnień. 

- liczba przeprowadzonych szkoleń w województwie, 
- liczba przeszkolonych osób 
 

1.2.4. Podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi                             
i młodzieżą w zakresie skutecznych oddziaływań profilaktycznych 
oraz udzielających pomocy dzieciom z rodzin z problemem 
alkoholowym. 

- liczba przeprowadzonych szkoleń w województwie, 
- liczba przeszkolonych osób 
 

1.2.5. Szkolenia profesjonalistów na temat FASD. - liczba przeprowadzonych szkoleń w województwie, 
- liczba przeszkolonych osób 



 

 

1.3. Realizacja zadań dotyczących zapewnienia skutecznego egzekwowania przepisów ustawy o wychowaniu                      
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487)  

1.3.1. Podejmowanie działań prowadzących do zmniejszania dostępności 
fizycznej i ekonomicznej alkoholu. 

- liczba przeprowadzonych działań w województwie 
 

1.3.2  Zapewnienie skutecznego przestrzegania prawa w zakresie 
produkcji, dystrybucji, reklamy, promocji oraz spożywania napojów 
alkoholowych. 

- liczba przeprowadzonych działań w województwie 
 

2. Rozwój i poprawa jakości działań profilaktycznych 

 

2.1. Wsparcie działań profilaktyki uniwersalnej 

2.1.1. Poszerzanie  i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz 
wdrażanie uniwersalnych programów profilaktycznych 
rekomendowanych  w ramach systemu rekomendacji programów 
profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, w tym 
programów profilaktyki uniwersalnej, które biorą pod uwagę 
wspólne czynniki ryzyka problemów alkoholowych i innych 
zachowań ryzykownych i czynniki chroniące, wspierające 
prawidłowy rozwój. 

 
- liczba wdrożonych programów, 
- liczba osób objętych programami, 
- liczba udoskonalonych programów, 
- liczba szkoleń, 
- liczba przeszkolonych osób 

2.1.2. Prowadzenie i upowszechnienie programów profilaktycznych                
w zakresie problemów alkoholowych wśród osób dorosłych, w tym       
w szczególności w miejscu nauki lub pracy .   

- liczba wdrożonych programów, 
- liczba osób objętych programami 
 

2.1.3. Poszerzenie i  udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz 
wdrażanie programów rozwijających kompetencje wychowawcze 
rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu postawy i 
zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży. 

- liczba wdrożonych programów, 
- liczba osób objętych programami, 
- liczba udoskonalonych programów, 
- liczba szkoleń,  
- liczba przeszkolonych osób 

            2.2.     Wsparcie działań profilaktyki selektywnej 

2.2.1. Poszerzanie i udoskonalenie oferty, upowszechnianie i wdrażanie 
programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemu 
rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia 

- liczba wdrożonych programów, 
- liczba osób objętych programami, 
- liczba udoskonalonych programów, 



 

 

psychicznego z obszaru profilaktyki selektywnej adresowanych do 
dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców. 

- liczba szkoleń, 
- liczba przeszkolonych osób 

2.2.2. Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, 
socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla dzieci i rodzin z problemem 
alkoholowym. 

- liczba działań dotyczących pomocy psychologicznej, 
socjoterapeutycznej i opiekuńczej, 

- liczba osób korzystających z pomocy 

             2.3.     Wsparcie działań profilaktyki wskazującej 

2.3.1. Poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie i wdrażanie 
programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemu 
rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia 
psychicznego z obszaru profilaktyki wskazującej. 

- liczba wdrożonych programów, 
- liczba osób objętych programami, 
- liczba udoskonalonych programów, 
- liczba szkoleń, 
- liczba przeszkolonych osób. 

2.3.2. Udzielanie specjalistycznej pomocy i wsparcia rodzicom, których 
dzieci upijają się.      

- liczba udzielonej specjalistycznej pomocy, 
- liczba rodziców korzystających  z pomocy 

3. Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczne i zawodowa 

   3.1. Zwiększanie dostępności i podnoszenie jakości specjalistycznych   
świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu. 

- liczba wspartych specjalistycznych świadczeń,   
- liczba osób korzystających ze specjalistycznych 
  świadczeń 

 

3.2. Poszerzanie i udoskonalanie oferty leczenia uzależnienia od 
alkoholu,  w tym o programy ograniczania picia alkoholu, oraz 
popularyzowanie metod mających naukowo dowiedzioną 
skuteczność. 

- liczba wdrożonych programów, 
- liczba osób objętych programami, 
- liczba i rodzaj spopularyzowanych metod leczenia 

uzależnień 

3.3. Zwiększanie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej 
i społecznej osób uzależnionych od alkoholu lub zwiększanie 
dostępności do istniejących form wsparcia. 

- liczba  podjętych działań, 
- liczba wdrożonych programów, 
- liczba osób objętych programem 

   3.4. Wspieranie działalności środowisk abstynenckich. 
- liczba wspartych działań, 
- liczba osób objętych wsparciem 

 

 3.5.Zwiększanie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla 
członków rodzin z problemem alkoholowym.  

- liczba podjętych działań, 
- liczba osób objętych działaniami, 

  

3.6. Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla osób - liczba podjętych działań,   



 

 

 

doznających przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem 
alkoholowym. 

- liczba osób objętych działaniami, 
- liczba rodzin, z których członkowie zostali objęci działaniami 

 

 3.7.Podejmowanie działań interwencyjnych i edukacyjnych 
adresowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

- liczba podjętych działań interwencyjnych, 
- liczba osób objętych działaniami interwencyjnymi, 
- liczba rodzin/liczba członków rodzin pośrednio objętych 

działaniami interwencyjnymi, 
- liczba podjętych działań edukacyjnych, 
- liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi 
- liczba rodzin/liczba członków rodzin pośrednio objętych 

działaniami edukacyjnymi 
 

3.8. Reedukacja osób, które prowadziły pojazdy, będąc pod wpływem     
alkoholu. 

- liczba przeprowadzonych działań edukacyjnych/szkoleń, 
- liczba przeszkolonych osób 

 
3.9. Zwiększanie dostępności i pomocy dla dzieci z FASD oraz ich 

opiekunów. 

- liczba podjętych działań na rzecz dzieci z FASD i ich 
opiekunów, 

- liczba dzieci z FASD oraz ich opiekunów korzystających 
  z pomocy 


