
  4. Plan i harmonogram działań na rok 2021 
(należy wymienić i opisać w porządku logicznym wszystkie planowane w ofercie działania oraz określić ich uczestników i miejsce 
ich realizacji) 

Nazwa działania Opis 

 
Planowany 

termin 
realizacji  

Zakres działania realizowany przez 
podmiot niebędący stroną umowy1) 

Grupa docelowa 

Prowadzenie klubu 

abstynenta - punktu 
konsultacyjnego 

 

Pomieszczenie klubowe 
użytkowane jest przez 5  dni 

w tygodniu. W Klubie dyżury 
pełni gospodarz cztery raz w 
tygodniu po dwie godziny. W 
środy terapeuta realizuje 

terapię dla grupy, w czwartek 
odbywa się mityng aa’owski. 
Gospodarz Klubu udziela 
informacji telefonicznie i 

osobiście na temat choroby 
alkoholowej miejsca i 
dostępnych form leczenia 
uzależnień oraz terapeutów i 

godzin ich pracy. W celu 
utrzymania czystości i 
porządku w pomieszczeniu 
klubowym zakupuje artykuły 
chemiczne i środki czystości. 

Pomieszczenie Punktu przez 
wiele lat eksploatowane przez 
Stowarzyszenie wymaga 
odświeżenia ścian i sufitów. 

Do realizacji działania 
niezbędny jest zakup 
materiałów oraz usługi. 

Mieszkańcy gminy ,z 

terenu powiatu, 
sąsiednich 
miejscowości, 
praktycznie każda 
osoba, która szuka 

pomocy i chce podjąć 
leczenie. 
Członkowie 
Stowarzyszenia, 

uczestnicy terapii 
grupowych, uczestnicy 
mityngów aa’owskich. 

styczeń-
grudzień 

2021r. 

 

Nie dotyczy 

    

Impreza okolicznościowa 

Wigilia  Bożego Narodzenia to 
okazja do wspólnego 
„świętowania na trzeźwo” 

społeczności klubowej. 
Działania mają na celu 
integrację klubowiczów. 

Członkowie 
Stowarzyszenia, 

uczestnicy mityngów 
aa’owskich ,zaproszeni 

goście, członkowie 
honorowi 

współpracujący ze 
Stowarzyszeniem. 

grudzień 

2021r. Nie dotyczy 

Wyjazd na spotkania 
trzeźwościowe 

Okazja do uczestnictwa w 
zróżnicowanych rodzajowo 
mityngach aa’owskich dla 
osób uzależnionych i ich 

rodzin AA, DDA i Al-Anon 
poza grupą macierzystą w 

Licheniu podczas 28 
Ogólnopolskich Spotkań 
Trzeźwościowych „Ożywieni 
Słowem”. Działania mają na 

celu integrację i wymianę 
doświadczeń.   

Członkowie 
Stowarzyszenia, osoby 

współuzależnione 
będące najbliższymi 

członkami rodziny osoby 

uzależnionej 
podejmujące terapię, 

lipiec 
2021r. Nie dotyczy 

Spotkanie profilaktyczne z 
młodzieżą 

Warsztat terapeutyczny 
prowadzony przez specjalistę 

leczenia uzależnień. Na 
spotkanie z młodzieżą 
gospodarz klubu 
przygotowuje ulotki 

Uczniowie VII klasy 

Szkoły Podstawowej  nr 
1 w Sępólnie 
Krajeńskim. 

 

wrzesień-
październik 

2021r 
Nie dotyczy 

                                                
1)  Dotyczy zakresu działania tej części zadania, która będzie realizowana przez podmiot niebędący stroną umowy, o którym 

mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 



informacyjne z PARP-y i 

drobny poczęstunek. 
Działanie ma charakter 
informacyjny i dydaktyczny. 

Prowadzenie i rozliczenia 
zadania 

Zadanie finansowo 
monitorowane i rozliczane 
przez wyspecjalizowane Biuro 

Rachunkowe. 

 

 

styczeń-
grudzień 

2021r. 

 

Nie dotyczy 

Działania informacyjne 

Gospodarz na tablicy 

informacyjnej w klubie 
zawiesza plakaty, w standach 
umieszcza ulotki i aktualne 
informatory dotyczące 

uzależnień. 
Stowarzyszenie podstawowe 
informacje prezentuje na 
własnej stronie internetowej.   

Mieszkańcy gminy, z 
terenu powiatu, 

sąsiednich 

miejscowości, 
praktycznie każda 
osoba, która szuka 

pomocy i chce podjąć 

leczenie. 

styczeń-
grudzień 

2021r 
Nie dotyczy 

 


