DOKUMENTACJA PROCESU CERTYFIKACJI
SPEŁNIANIA STANDARDÓW DZIAŁAŃ STOWARZYSZEŃ ABSTYNENCKICH

REGULAMIN PRZYZNAWANIA CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE STANDARDÓW DZIAŁANIA
STOWARZYSZEŃ ABSTYNENCKICH.

§1 Informacje wstępne
Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania przez Krajową Radę Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich
Certyfikatów Potwierdzających Spełnianie Standardów Działania Stowarzyszeń Abstynenckich.

§2 Definicje
Ilekroć w dokumencie zapisane jest:
1. Stowarzyszenie – rozumie się przez to Stowarzyszenie ubiegające się o przyznanie

Certyfikatu

spełniania standardów działań stowarzyszeń abstynenckich.
2. Związek – rozumie się przez to Związek Wojewódzki - członka Krajowej Rady, na którego terenie działa
Stowarzyszenie ubiegające się o przyznanie Certyfikatu lub Związek wyznaczony przez Krajową Radę do
wprowadzenia Procesu Certyfikacji w województwach, gdzie nie ma struktur związkowych KRZiSA.
3. Krajowa Rada lub KRZiSA – rozumie się Krajową Radę Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich.
4. Certyfikat – rozumie się Certyfikat potwierdzenia spełniania standardów działań stowarzyszeń
abstynenckich.

§3 Zasady ogólne
1. Certyfikat jest potwierdzeniem spełniania standardów działania Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenia ubiegające się o Certyfikat składają wniosek do Zarządu Związku Wojewódzkiego
właściwego dla danego Stowarzyszenia, który uruchamia procedurę procesu certyfikacji opisaną w §4.
3. Certyfikat przyznawany jest na okres 3 lat z możliwością przedłużenia na następny okres przez Krajową
Radę na wniosek Związków Wojewódzkich właściwych dla danego Stowarzyszenia.
4. O przyznaniu Certyfikatu decyduje Zarząd Krajowej Rady na podstawie pozytywnej opinii uzyskanej w
procedurze certyfikacji.

§4 Procedura Procesu Certyfikacji
Spełniania Standardów Działań Stowarzyszeń Abstynenckich
1. Procedura procesu certyfikacji ustala sposób realizacji poszczególnych działań niezbędnych do
otrzymania Certyfikatu.
2. Zarząd Związku po otrzymaniu wniosku od stowarzyszenia zgłaszającego się do wdrożenia standardów
informuje i przedstawia wniosek Zarządowi Krajowej Rady.
3. Przedstawiciele Związku statutowo upoważnieni do reprezentowania Związku (zgodnie z aktualnym
KRS) podpisują z Zarządem Stowarzyszenia Porozumienie na wprowadzenie standardów.
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4. Związek zgłasza do Zarządu Krajowej Rady:
a. listę stowarzyszeń przygotowanych do odbycia wizyty sprawdzającej stan realizowanych
standardów, kończącej dany proces certyfikacji
b. listę stowarzyszeń wnioskujących o przedłużenie Certyfikatu.
5. Z zespołu konsultantów wyznaczonych przez Zarząd Krajowej Rady, Związek deleguje jednego
konsultanta do którego obowiązków należy:
a. odbycie minimum dwóch konsultacji w stowarzyszeniu, w czasie których z użyciem arkusza
samooceny zostanie oceniony bieżący stan spełnienia Standardów. Konsultant wraz z Zarządem
Stowarzyszenia opracowuje plan realizacji wdrażania standardów
b. udzielenie niezbędnej pomocy w czasie wdrażania standardów
c. przedstawienie Zarządowi Związku sprawozdania z konsultacji i zgłoszenie

gotowości

Stowarzyszenia do odbycia wizyty sprawdzającej stan wprowadzonych standardów.
6. Zarząd Krajowej Rady powołuje zespół specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach z zakresu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych (np. posiadających
certyfikat PiRPA wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), do
którego zadań należy:
a. odbycie wizyty sprawdzającej jakość wprowadzonych standardów i stan ich realizacji.
Przekazanie sprawozdania Zarządowi KRZiSA z przeprowadzonej wizytacji
b. w przypadku pozytywnej oceny wystąpienie do Krajowej Rady o przyznanie stowarzyszeniu
Certyfikatu
c. w przypadku uwag i stwierdzonych uchybień opracowanie planu dojścia stowarzyszenia do
standardów i wyznaczenie terminu ponownej weryfikacji
d. rekomenduje się zasadę, że osoba przeprowadzająca wizytę sprawdzającą nie jest związana ze
strukturami związkowymi danego regionu, w którym dokonuje wizytacji.

§5 Procedura przyznania Certyfikatu

1. Na podstawie pozytywnej opinii zawartej w sprawozdaniu z wizyty sprawdzającej, Zarząd Krajowej Rady
podejmuje decyzję o przyznaniu Certyfikatu spełniania standardów działań stowarzyszeń
abstynenckich.
2. Zarząd przekazuje decyzję wraz z dokumentami Dyrektorowi Państwowej Agencji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, który na podstawie ich analizy podejmuje decyzję w sprawie potwierdzenia
spełniania standardów działania stowarzyszenia.
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