
W 2022 roku minęło ćwierć wieku lat od chwili znaczącej zmiany w ustawie 

o wychowaniu w trzeźwości podczas, której zapisano: „prowadzenie działań 

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań 

własnych gmin. W związku z tym Gminna Komisja ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych wystąpiła z pomysłem do Burmistrza Praszki o 

zorganizowanie konkursu i przyznawanie tytułu „Profilaktyk Roku” w celu 

podniesienia rangi profilaktyki oraz statusu osób i instytucji, które się tą 

dziedziną zajmują. 

 

REGULAMIN 

Konkursu „Profilaktyk Roku” za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 

profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oraz 

osób dorosłych. 

I/ Zasady i założenia ogólne: 

1. Konkurs „Profilaktyk Roku”  jest inicjatywą Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Burmistrza Praszki, a jego regulamin zatwierdza 

Burmistrz Praszki. Inicjatywa ta została podjęta w celu uhonorowania działań 

profilaktycznych i terapeutycznych, realizowanych na rzecz mieszkańców gminy 

Praszka. 

2. Ponieważ profilaktyka jest bardzo ważnym narzędziem często niedostrzeganym 

koniecznością staje się podniesienie rangi profilaktyki oraz statusu osób, które się tą 

dziedziną zajmują. 

3. Tytuł „Profilaktyk Roku” ma charakter lokalny, a kandydaci do jego otrzymania nie 

muszą pochodzić z  Praszki ale działać na jej ternie na rzecz mieszkańców gminy. 

4. Tytuł będzie przyznawany w kategorii – 1 w indywidualnej i  1 w zespołowej. 

5. Do konkursu mogą przystąpić instytucje publiczne, przedsiębiorcy, związki 

wyznaniowe, stowarzyszenia, fundacje oraz inne osoby prawne i fizyczne realizujące 

działania w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień i zachowań ryzykownych. 

6. Każdy podmiot uprawniony może zgłosić 1 kandydata w kategorii indywidualnej oraz 

1 kandydata w kategorii zespołowej. 

7. Tytuł „Profilaktyk Roku” ma charakter niezależny. Nie jest planowane obejmowanie 

jego takimi formami patronatu ze strony instytucji czy firm, które mogłyby prowadzić 

do utraty jego niezależności. 

8. Każdy uhonorowany tym tytułem otrzymuje: specjalny dyplom – certyfikat oraz 

statuetkę stanowiącą symbol wyróżnienia.  



9. O przyznaniu tytułu decyduje Kapituła, której skład ustala Burmistrz Praszki z osób 

zaproponowanych przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

10. W latach następnych z urzędu w skład Kapitały będą wchodzili laureaci   - 

Profilaktycy Roku z lat poprzednich. 

11.  Laureat nagrody może używać tytułu „Profilaktyk Roku 2022, 23 itd.”. 

II/ Kryteria tytułu oraz zasady zgłaszania kandydatów: 

1. Osoba lub instytucja zgłoszona do tytułu może być profilaktykiem – praktykiem, 

wychowawcą, badaczem, samorządowcem, koordynatorem działań profilaktycznych 

lub społecznikiem działającym na rzecz profilaktyki. 

2. Tytuł przyznawany jest dla osoby i instytucji, które zdaniem Kapituły w danym roku i 

latach wcześniejszych wyróżniły się w działaniach w obszarze profilaktyki uzależnień 

i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oraz dorosłych. 

3. W ocenie osiągnięć kandydata do tytułu brane będzie zarówno znaczenie jego 

bezpośredniej pracy na rzecz profilaktyki, jak też szerszy wpływ działań kandydata na 

pracę innych profilaktyków i wychowawców. 

4. Podstawowym kryterium merytorycznym, które muszą spełniać kandydaci jest  

zgodność ich działań z podejściem wynikającym z założeń skutecznej profilaktyki. 

5. Wśród kryteriów oceny osiągnięć kandydata istotne będzie m.in. długofalowość 

działań, innowacyjność prowadzonych działań, pozytywny odbiór przez uczestników, 

pozytywna opinia innych profilaktyków, oraz znaczenie inspiracyjne jego działań dla 

innych profilaktyków. 

6. Kandydat do tytułu Profilaktyk Roku to osoba, która jest profesjonalnym i osobowym 

przykładem dla innych profilaktyków, a także dla dzieci,  młodzieży i dorosłych. 

Dlatego kandydata do tytułu musi cechować zgodność własnego życia osobistego z 

tym, czego uczy innych.  

7. Celem przyznanego tytułu jest docenienie wkładu w profilaktykę osoby czy instytucji, 

które wcześniej nie należały do grona specjalistów o ugruntowanej rozpoznawalności. 

8. Wybór i ocena kandydatów do tytułu „Profilaktyk Roku” wyłonienie laureata jest 

zadaniem Kapituły. 

III. Skład i zasady działania kapituły: 

1. Skład Kapituły zostaje powołany przez Burmistrza z osób zaproponowanych przez 

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

2. Członkami Kapituły mogą być osoby, które mają szerokie doświadczenie w dziedzinie 

profilaktyki uzależnień i działań ryzykownych i których podejście jest zgodne z 

założeniami skutecznej profilaktyki. 

3. Skład kapituły będzie odzwierciedlał różnorodność istotnych dla profilaktyki ról 

profesjonalnych: profilaktyk – praktyk, samorządowiec, nauczyciel, pracownik  

socjalny, terapeuta, działacz społeczny. 

4. W następnych latach do Kapituł będą zapraszani kolejni laureaci tytułu. 



5. W swoich decyzjach Kapituła dąży do konsensusu, jednak w przypadku różnicy zdań 

decyduje większość głosów. 

6. Terminy spotkań Kapituły wyznacza Burmistrz. 

7. Sprawy nieobjęte regulaminem, a wynikłe w czasie pracy Kapituły pozostają do 

rozstrzygnięcia w trybie konsensusu, a jeśli to niemożliwe w drodze głosowania.  

8. Członkowie Kapituły zobowiązani są do nieujawniania spraw będących przedmiotem 

obrad Kapituły. 

9. Zgłoszenia kandydatów do tytułu „Profilaktyk Roku” odbywają się za pośrednictwem 

formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego bip.praszka.pl, do którego dołącza się oświadczenie o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych (klauzura RODO), a w przypadku instytucji czy 

organizacji Uchwałę Zarządu. 

10. Formularze zgłoszeniowe do tytułu „Profilaktyk Roku” przekazuje się osobiście w 

zamkniętej kopercie do biura Pełnomocnika Burmistrza ds. PiRPA lub Sekretariatu 

Urzędu Miejskiego w terminie do 28 lutego 2023 roku 

IV. Postanowienia końcowe: 

1. Informacje o tym kto został  - zostali laureatami konkursu „Profilaktyk Roku” za dany 

rok będą podawane w trakcie Gali, której termin określi Burmistrz. 

2. Gala nagrody „Profilaktyk Roku” za dany rok powinna odbyć się najpóźniej w I 

półroczu kolejnego roku. 

3. Wszelkie istotne zmiany w regulaminie nagrody powinny być dokonywane w terminie 

nie później niż do 30 października roku, którego dotyczy tytuł. 
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