
РІЧНИЙ ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ «За тверезість життя» НА 2021 РІК 

№ 

ДАТА 

/ 

ПЕРІОД 

протягом 

якого 

буде 

відбувати

ся захід 

НАЗВА 

ЗАХОДУ 

МІСЦЕ 

ПРОВЕДЕН

НЯ 

АУДИТОРІЯ 

(для кого 

планується 

захід) 

ПРИБЛИЗНА 

КІЛЬКІСТЬ 

УЧАСНИКІВ 

(на яку 

розраховуєт

е) 

ТРИВАЛІС

ТЬ 

ПРОВЕДЕ

ННЯ 

ЗАХОДУ 

(години, 

дні, тижні 

тощо) 

КОРОТКИЙ ОПИС ЗАХОДУ 

ХТО ЗАЛУЧЕНИЙ 

(вказати, якщо до 

проведення 

заходу плануєте 

залучати ще 

когось, крім 

працівників 

комісії) 

1. 

Щомісячно 

(за 

домовлені

стю)  

Місії 

тверезості 

Парафії, 

навчальні 

заклади 

Парафіян, 

учнів, 

студентів, 

працівників 

навчальних 

закладів 

Загалом 2000 

учасників 
1-3 дні 

Представники комісії «За 

тверезістьжиття», та 

Консультативно просвітницького 

центру (КПЦ) для допомоги 

залежним від алкоголю та членам їх 

родин проводять просвітницьку 

діяльність серед парафіян, шкільної 

молоді, та активу села (громади, 

сільстких рад, підприємств ітд) щодо 

запобігання поширеню 

алкозалежності, та боротьби з 

алкоголізмом у громаді. 

Запровадження на парафії 

«Золотої книги тверезості» 

Ведуться 

переговори з 

головами інших 

комісій для 

покращення та 

багатогранності 

проведення місій 

тверезості 

2. 

 

За 

домовлені

стю 

Реколекційні 

науки  

Парафіяльн

ий хам 

Парафіяни, 

релігійні 

спільноти  

500 
3 - 4 науки 

(по 40 хв) 

Проведення реколекційних наук на 

тему алкоголізму для особистості, 

для  сімї, для суспільства 

 

3 Травень 

Щорічна 

Всецерковн

а Проща 

«Дорогою 

зцілення» 

Львівська 

обл. 

Перемишля

нський р-н. 

Унівської 

Святоуспенс

ької Лаври, 

Прочани. 

Головно для 

тих, хто у 

сввоїх сімях 

спіткнувся з 

хворобою 

алкоголізму 

? 2000 

1 день 

(субота 

перед 

неділею 

розслабле

ного) 

Щорічна міжєпархіяльна Проща 

«Дорогою зцілення» організовується 

комісією «За тверезість життя» 

 

4. 

За 

домовлені

стю 

тренінг 
Навчальний 

Заклад 

Педагогічний 

колектив, 

шкільні 

психологи 

Весь 

педагогічний 

колектив 

навчального 

закладу 

3 години 

Для вчителів проведиться семінар-

тренінг «Педагогічний та 

психологічний супровід дітей з 

алкогольних родин» 

Духівник і психолог 

Консультативно-

просвітницького 

центру Стрийської 

єпархії 



5. 
щопонеділ

ка 

Консультації 

для 

залежних 

(алкоголізм, 

наркоманія, 

ігроманія). 

Направленн

я у 

реабілітацій

ний центр 

«Знамення», 

«Назарет» 

Консультати

вно 

просвітницьк

ий центр 

для 

допомоги 

залежним 

від алкоголю 

та членам їх 

сімей м. 

Стрий 

алкозалежні група 2 години 

Праця за методикою 12 кроків 

духовної терапії. Праця з духівником 

та психологом. 

 

6. щосуботи 

Консультації 

та ведення 

груп 

взаємодопо

моги для 

співзалежни

х (що 

проживають 

із 

залезними) 

Консультати

вно 

просвітницьк

ий центр 

для 

допомоги 

залежним 

від алкоголю 

та членам їх 

сімей м. 

Стрий 

співзалежні група 2 годии 

Праця за методикою 12 кроків 

духовної терапії. Праця з духівником 

та психологом. 

 

7. 

Нерегульо

вані 

консультац

ії (по 

телефону 

чи не в 

робочі дні 

за 

домовлені

стю) 

Консультації

, духовна та 

психологічн

а підтримка 

Консультати

вно 

просвітницьк

ий центр 

для 

допомоги 

залежним 

від алкоголю 

та членам їх 

сімей м. 

Стрий 

Залежні та 

співзалежні 
особиста 

по 

телефону 

Проводимо консультації по 

телефону, скайпу. Духовна та 

психологічна підтримка тих хто 

пройшов терапію. 

 

 

о. Тарас Сидор 


