PLAN PRACY
Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
w 2017 roku

LP

Tematy

1

Przedstawienie propozycji planu pracy do 30 czerwca.
Przyjęcie planu pracy Zespołu.

2

KONFERENCJA Wiosenna Sesja Apostolstwa Trzeźwości w Toruniu, wspólnie z KEP

3

1. Dostępność ekonomiczna n. alkoholowych – polityka cenowa i akcyzowa Rządu.
2. Podatek akcyzowy jako źródło finansowania profilaktyki i lecznictwa uzależnień.
3. Zmiana systemu naliczania podatku w zależności od zawartości alkoholu w piwie. Brak
definicji piwa oraz brak informacji o składzie alkoholu na etykietach napojów alkoholowych.
Praktyka i oczekiwania.
4. Dodatkowe źródła finansowana profilaktyki i lecznictwa uzależnień - uzależnienia
behawioralne. Partycypacja samorządów w leczeniu uzależnień. Praktyka – oczekiwania.

4

1. Wpływ reklamy na konsumpcję napojów alkoholowych,
 reklama a nieletni,
 wpływ reklamy na nasilanie się objawów głodu u osób uzależnionych.
2. Zakaz reklamy jako sposób na bezkosztowe ograniczenie spożycia alkoholu.

5

1. Rola Kościołów, katolickiego i innych, w pracy na rzecz trzeźwości i duszpasterstwa
uzależnionych i ich rodzin.
2. Rola i znaczenie grup samopomocowych w pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom
na przykładzie Wspólnoty Anonimowych Alkoholików i Anonimowych Narkomanów.

6

KONFERENCJA „Odpowiedzialność posłów i senatorów, rządu i samorządów za trzeźwość
Narodu” - współorganizacja z Zespołem Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa
Trzeźwości.

Termin posiedzenia
23.02.2017
7-8 marca TORUŃ
marzec

kwiecień

maj

26.05.2017
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6

1. Ujednolicenie systemu szkolenia terapeutów uzależnień.
2. Wykorzystanie rozwiązań stosowanych przez Wspólnotę AA i AN w programach szkolenia
terapeutów uzależnień i leczeniu osób uzależnionych.

czerwiec

7

Miejsce lecznictwa uzależnień w systemie ochrony zdrowia.
Ustawa o Urzędzie Zdrowia Publicznego – konsultacje.

8

1. Miejsce grup samopomocowych w systemie leczenia uzależnień. Możliwości współpracy
pomiędzy Grupami AA i AN a osobami zawodowo zajmującymi się pracą z osobami
uzależnionymi.
2. Wykorzystanie oferty pomocy Grup AA i AN w poradniach leczenia uzależnień dezawuowanie roli grup samopomocowych /traktowanie uczestników Grup AA i AN jako
niewykształconych amatorów.

9

„Narodowy Kongres Trzeźwości” część studyjna w auli im. Roberta Schumana, Kampus
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.

10 Przekształcenie Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminne
Komisje Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz zwiększenie ich kompetencji o
odpowiedzialność za realizację programów profilaktycznych i celowość wydatkowania
gminnych funduszy na profilaktykę.
Koordynacja, nadzór czy współpraca z Zespołami Interdyscyplinarnymi ds. Przemocy w
Rodzinie oraz Punktami Konsultacyjnymi? Praktyka i oczekiwania.

Lipiec - temat posiedzenia zostanie poruszony na
najbliższym posiedzeniu po ogłoszeniu projektu ustawy
wrzesień

21-23 września
październik

11 Ustawa o zawodzie terapeuty uzależnień
- bezpieczeństwo pacjentów korzystających ze świadczeń terapeutów
- stan prawny pracy i świadczeń terapeutów uzależnień na dzień dzisiejszy,
- potrzeby środowiska terapeutów w zakresie pełnego prawnego uregulowana zasad
wykonywania zawodu terapeuty uzależnień,
- niebezpieczeństwa (prawne roszczenia odszkodowawcze) płynące z wykonywania zawodu
terapeuty uzależnień bez ustalonego prawa wykonywania zawodu.

listopad

12 Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z dn. 8.06.2001 r.
- bezpieczeństwo pacjentów korzystających ze świadczeń psychologów,
- stan prawny pracy i świadczeń psychologów na dzień dzisiejszy,
- przyczyny braku pełnego wprowadzenia w życie ustawy (pomimo jej obowiązywania od

grudzień

LP

Tematy

Termin posiedzenia

kilkunastu lat!)
- potrzeby środowiska psychologów w zakresie pełnego prawnego uregulowana zasad
wykonywania zawodu psychologa,
- niebezpieczeństwa (prawne roszczenia odszkodowawcze) płynące z wykonywania zawodu
psychologa bez wymaganego prawa wykonywania zawodu.
13 Brak terapeutów osób głuchych – wspólne posiedzenie z Parlamentarnym Zespołem ds. Osób
Głuchych.

do ustalenia

