
 

 

Działania profilaktyczne w gminie Działoszyn  

 Działania profilaktyczne w gminie Działoszyn 
zawarte są w corocznie podejmowanych Gminnych 
Programach Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Progra-
my te są podstawowym dokumentem określającym 
lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz mini-
malizacji szkód społecznych i indywidualnych, wyni-
kających z używania i nadużywania alkoholu oraz 
innych substancji psychoaktywnych. 
 Programy definiują zadania, których realizacja 
rozpoczęła się w latach ubiegłych i jest kontynuowa-
na nadal – charakteryzuje je wielopłaszczyznowe 
podejście do problemu, niezbędne w przeciwdziała-
niu i rozwiązywaniu problemów uzależnieo. Zdefinio-
wane w programach działania są podejmowane  
w ramach realizacji zadania własnego gminy w zakre-
sie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii.  
 Kontynuacją działao, promujących zdrowy 
tryb życia, jest coroczna współorganizacja biegu 
Działoszyoska Dziesiątka. W ramach tego przedsię-
wzięcia jesienią 2017 roku zorganizowano Akademię 
Nordic Walking – cykl treningów przybliżających tę 
dziedzinę sportu.  
 Sporym osiągnięciem jest także utrzymanie 
funkcjonowania punktu konsultacyjnego dla osób 
uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, celem prowa-
dzenia działao dotyczących zapobieganiu proble-
mom związanym z nadużywaniem alkoholu, jak rów-
nież prowadzenie działao związanych z profilaktyką, 
edukacją, poradnictwem i rekreacją w zakresie prze-
ciwdziałania alkoholizmowi, edukacją w rodzinie 
oraz nauką konstruktywnego zachowania się  w sytu-
acjach zagrożenia zerwania abstynencji. Punkt działa 
przy Klubie Abstynenta KROKUS w Działoszynie. 
 Gmina Działoszyn współpracuje z organizacja-
mi pozarządowymi na wielu płaszczyznach związa-
nych z rozwojem regionu oraz wspieraniem działao 
na rzecz różnych grup społecznych. Działania te na-
kierowane są w szczególności na tworzenie warun-
ków do zwiększenia aktywności społecznej oraz pro-
wadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz 
mieszkaoców. W ramach promocji i ochrony zdrowia 
corocznie ogłaszany jest konkurs ofert na realizację 
tych zadao.  
  

 Wszyscy zleceniobiorcy wykonują zadania 
związane z ochroną i promocją zdrowia oraz prewen-
cją schorzeo cywilizacyjnych, w szczególności po-
przez: 
   

1. kształtowanie trwałych dążeo do całkowitego po-
wstrzymania się od picia wszelkich napojów alko-
holowych, 

2. stwarzanie warunków do wytrwania w trzeźwości, 
3. rozwijanie pożytecznych i satysfakcjonujących 

zainteresowao jako alternatywy dla życia z alko-
holem, 

4. propagowanie idei trzeźwości, 
5. ochronę życia i godności człowieka, rodziny, naro-

du oraz troskę o duchowe, moralne i materialne 
środowisko życia i rozwoju (akcje pomocy świą-
tecznej), 

6. propagowanie profilaktyki zdrowia oraz prozdro-
wotnego modelu życia we wszystkich jego aspek-
tach, 

7. kształtowanie zainteresowao sportowych jako 
formy spędzania czasu wolnego poprzez aktyw-
nośd fizyczną, 

8. budowanie wspólnotowości, 
9. wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 
10. organizację imprez integracyjnych i kulturalnych, 
11. terapię antyuzależnieniową.     
 

  Liczba organizacji pozarządowych i po-
dejmowanych przez nie przedsięwzięd świadczy 
o dużym stopniu zaangażowania społeczności 
lokalnych w życie kulturalne, społeczne i gospo-
darcze Miasta i Gminy Działoszyn. 
  

 Organizacje pozarządowe odgrywają 
coraz większą rolę w wielu obszarach życia pu-
blicznego. Znaczący w ostatnich latach wzrost 
liczby organizacji pozarządowych i rozszerzenie 
zakresu ich działalności przyczyniły się do 
wzmocnienia pozycji i znaczenia trzeciego sek-
tora na arenie krajowej, regionalnej i lokalnej.  
  

 Podejmując ważne społecznie zadania, 
organizacje przyczyniły się do rozwoju demo-
kracji i kształtowania postaw obywatelskich. 
Poprzez realizowanie własnych inicjatyw, jak 
również wspieranie i konsultowanie przedsię-
wzięd władz Miasta i Gminy, podmioty podob-
nie jak w roku poprzednim w istotny sposób 
wzbogaciły możliwości działania samorządu na 
rzecz mieszkaoców.  

 W czasie trwania czteroletniej kadencji burmistrza Miasta  
i Gminy Działoszyn działania profilaktyczne skupiały się głównie na 
dzieciach i młodzieży z terenu naszej gminy, a realizowane były przez 
placówki oświatowe (programy i spektakle profilaktyczne, konkursy, 
pogadanki), Miejsko-Gminny Dom Kultury (konkursy, festyny, festiwa-
le), parafie (wycieczki, festyny, spotkania), kluby sportowe i sołectwa.  
  Niezmiennie od 2016 roku Miasto i Gmina Działoszyn organizu-
je i dofinansowuje kolonie letnie dla uczniów klas szóstych szkół pod-
stawowych z terenu gminy. Skorzystało z nich łącznie ponad 200 
uczniów, którzy zwiedzili Załęczaoski Park Krajobrazowy, Beskidy i Pie-
niny. Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia był burmistrz Miasta  
i Gminy Rafał Drab, którego zamierzeniem była integracja dzieci i mło-
dzieży z Miasta i Gminy Działoszyn. Uczestnicy kolonii mają zapewnio-
ny transport autokarowy, zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę kadry 
pedagogicznej i medycznej, ubezpieczenie oraz realizację programów 
edukacyjnych i profilaktycznych. Kolonie dają uczestnikom szansę po-
znania różnych sposobów spędzania wolnego czasu oraz pokazują, jak 
można dobrze się bawid bez używek, w przyjaznej atmosferze, prowa-
dząc zdrowy tryb życia. W trakcie trwania turnusów odbywają się licz-
ne zajęcia np. taneczne, ekologiczne, plastyczne, sportowe, z profilak-
tyki zapobiegania uzależnieniom, decoupage, survival - szkoła prze-
trwania. 
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