Załącznik
do uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy
Nr IV/16/10 z dnia 30.12.2010 r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy
Trzebnica na 2011 rok.
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I. Wprowadzenie.
Obowiązek realizowania założeń zawartych w ustawach: o wychowaniu w trzeźwości,
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawie
o przeciwdziałaniu przemocy, spoczywa na samorządach gminnych. Główne zadania
związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem
przemocy w tych obszarach, to głownie zapewnienie profesjonalnej pomocy terapeutycznej
osobom uzależnionym, udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej członkom rodzin osób
uzależnionych, prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej.
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W myśl wyżej cytowanych ustaw, zadania te powinny być realizowane w postaci programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, uchwalanego corocznie przez Radę
Miejską.
Prowadzenie profesjonalnego systematycznego działania w tej materii wynika również
z faktu, że uzależnienia mają negatywny wpływ na kondycję zdrowotną i ekonomiczną
mieszkańców całej Gminy.
1. Diagnoza problemów uzależnień na terenie Gminy Trzebnica.
.
Dane statystyczne zebranych podczas diagnozy przeprowadzanej w latach 2008- 2009,oraz
z obserwacji i sprawozdań osób pracujących w punktach konsultacyjnych wynika, że
zainteresowanie programami profilaktycznymi dzieci i młodzieży wzrasta. Z informacji
uzyskanych ze sprawozdań i ewaluacji programów można wywnioskować, że przełamują się
bariery i coraz więcej młodych poszerza swoja wiedzę z zakresu szkodliwości środków
psychoaktywnych i zaczyna sobie zdawać sprawę z szkód jakie ich zażywanie powoduje
w ich organizmie. Ze szkolnych programów profilaktycznych skorzystało ogółem około 2950
osób, w tym dzieci i młodzież, nauczyciele , pedagodzy szkolni oraz rodzice.
Zauważono również, że z roku na rok zwiększa się liczba osób dorosłych i młodzieży
korzystających z pomocy punktów konsultacyjnych oraz grup wsparcia. Często podawaną
przeszkodą z niemożność dotarcia do placówek pomocowych jest utrudniony kontakt
poprzez bariery komunikacyjne, jakie stanowi dojazd mieszkańców z okolicznych
miejscowości.
Stale zwiększa się liczba placówek świetlic opiekuńczo-wychowawczych i coraz więcej
dzieci i młodzieży jest zainteresowana tą formą spędzania wolnego czasu.
W roku 2010 liczba porad udzielonych przez punkt konsultacyjny osobom z problemem
alkoholowym to ponad 80 os. dorosłych i 23 osoby współuzależnione.
Z posiadanych informacji z gminnego punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy wynika, że
z porad tej placówki skorzystało w roku 2010 około 35 osób.
2. Działania priorytetowe na 2011 r.
Jak co roku PARPA1 określa priorytetowe zadania spoczywające na samorządach, które
powinny być uwzględnione w lokalnej polityce wobec profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień. Jak w roku poprzednim są to przede wszystkim:
1)zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla uzależnionych mieszkańców
gminy, poprzez uzasadnione finansowe wsparcie placówek odwykowych znajdujących się
na jej terenie;
2) rozwój profesjonalnych form pomocy psychologicznej dla dzieci wychowujących się
w rodzinach alkoholowych;
3)prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
w szczególności dla dzieci i młodzieży.
4) prowadzenie działań edukacyjnych, skierowanych głównie do sprzedawców napojów
alkoholowych - połączone z kontrolą znajomości i przestrzegania ustawy
o wychowaniu w trzeźwości - oraz innych grup zawodowych (między innymi
kierowców);
1

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
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5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w
art. 131. (reklama i promocja napojów alkoholowych) i 15. (m.in. zakaz sprzedaży
napojów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia) ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w
charakterze oskarżyciela publicznego;
6) wspieranie i rozwijanie lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
7)włączanie się do ogólnopolskich kampanii rekomendowanych przez PARPA.
8)wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów uzależnień.
II. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
Program na rok 2011 jest kontynuacją działań podjętych w latach 2009/2010,
wzbogacony i rozszerzony o nowe doświadczenia, sprawdzone dobre praktyki, rozszerzony
o nowe zadania rekomendowane przez PARPA, wynikające z ogólnopolskich działań na
rzecz profilaktyki. W ramach działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
w programie uwzględniono zadania związane z tworzeniem zespołu interdyscyplinarnego,
którego głównym zadaniem jest praca z rodziną dotkniętą przemocą.
Program uwzględnia również, jak w latach poprzednich założenia i cele profilaktyki
pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowej, które poniżej pokrótce zostały opisane.
Profilaktyka pierwszorzędowa jest adresowana do ogółu mieszkańców gminy. Ma na celu:
•promowanie zdrowego stylu życia,
•opóźnienie inicjacji alkoholowej i narkotykowej lub jej zapobieganie,
•propagowanie podstaw higieny psychicznej, wychowania i rozwiązywania konfliktów
bez stosowania przemocy,
•ograniczenie dostępności do alkoholu.
Profilaktyka drugorzędowa adresowana jest do grup podwyższonego ryzyka. Ma na celu:
•wyodrębnienie osób zagrożonych uzależnieniami lub przemocą domową i objęcie ich
działaniami, które spowodują ograniczenie głębokości i czasu trwania dysfunkcji i
umożliwią wycofanie się z zachowań ryzykownych,
•dostarczenie korekcyjnych doświadczeń społecznych w celu poprawy funkcjonowania
społecznego i uniknięcia uzależnienia.
Profilaktyka trzeciorzędowa dotyczy grup dotkniętych bezpośrednio uzależnieniem. Ma ona
na celu:
•przeciwdziałanie pogłębianiu się procesu chorobowego i degradacji społecznej,
•leczenie i rehabilitację.

1. Podstawowe obszary działania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Uzależnień.
A. Część ogólna – wspólna dla przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania
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narkomanii.
B. Część dotycząca rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
przemocy.
C. Część dotycząca przeciwdziałania narkomanii.
D. Część dotycząca pozostałych działań.
A. CZĘŚĆ OGÓLNA

Działania
1.Szkolne Programy
Profilaktyczne.

2. Konkursy, happeningi,
projekty, kampanie
społeczne o charakterze
ogólnopolskim,
profilaktyczne - seminaria,
konferencje, spektakle,
druk materiałów oraz
udział osób realizujących
programy profilaktyczne
w imprezach
zawierających treści
profilaktyczne., takie jak
np. „Zachowaj Trzeźwy
Umysł”, Postaw na rodzinę
3.Edukacja
dla rodziców:
(np. warsztaty
umiejętności
wychowawczych).
4. Szkolenia grup
zawodowych – budowa
systemu zapobiegania
uzależnieniom, agresji,
przemocy.
5. Podnoszenie
kwalifikacji (szkolenia,
warsztaty) członków
Gminnej Komisji ds.
Profilaktyki…

Realizatorzy

Miejsce

Okres Koszty
realizacji
cały rok
20.000,00

- firmy posiadające
odpowiednie
rekomendacje (zespół
realizatorów);
- przeszkoleni
nauczyciele,
pedagodzy,
psycholodzy
policja, szkoły,
stowarzyszenia, kluby i
inne instytucje, PARPA

szkoły:
podstawowe,
gimnazjalne,
ponadgimnazjaln
e.

wskazane przez
organizatorów

cały rok

profesjonalnie
przygotowane osoby

szkoły,

cały rok

3.000,00

firmy szkolące,
stowarzyszenia, osoby
posiadające uprawnienia

szkoły, instytucje
lub inne miejsca
wskazane przez
organizatorów

cały rok

6.000,00

cały rok

5.000,00

stowarzyszenia, instytucje wskazane przez
szkolące
organizatorów
szkolenia

5.600,00
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6. Zajęcia profilaktycznowychowawcze
dla dzieci i młodzieży
z grup ryzyka (w tym
wynagrodzenie
wychowawców)
Prowadzenie programów i
grup profilaktycznych dla
młodzieży; programu
opartego na założeniach
ZHP
7. Koszty związane z
działalnością świetlic
środowiskowych o
charakterze opiekuńczowychowawczym, ogniska
profilaktycznego,
wspieranych opieką
psychologa
współpracującego z
opiekunami świetlic.

Opiekunowie i
świetlice
wychowawcy na świetlic, środowiskowe,
instruktorzy;
opiekuńczowychowawcze,
ośrodek kultury,
szkoły
lub inne miejsca
wskazane przez
organizatorów

cały rok

80.000,00

szkoły,
związki kościelne,
parafie,
Gminna Komisja ds.
Profilaktyki…

cały rok

40.000,00

8. Prowadzenie zajęć o
charakterze rekreacyjno –
sportowym,
pozalekcyjnych zajęć
sportowych dla dzieci i
młodzieży,
9.Superwizje, szkolenia dla
prowadzących programy
profilaktyczne, osoby
pracujące na punktach
konsultacyjnych oraz
pracownicy świetlic
10. Dofinansowanie
wyjazdów :
dzieci i młodzieży w
okresie ferii zimowych i
wakacji (obozy, kolonie,
półkolonie) - z rodzin
zagrożonych
uzależnieniem;

instruktorzy, nauczyciele, szkoły, świetlice,
trenerzy, osoby
stowarzyszenia,
posiadające odpowiednie kluby sportowe
kwalifikacje, opiekunowie
świetlic.

cały rok

5.000,00

osoby posiadajcie
miejsca
odpowiednie uprawnienia wskazane przez
i certyfikaty.
organizatorów

cały rok

3.000,00

Firmy posiadające
uprawnienia
doprowadzenia tego typu
działalności, kluby
sportowe, ZHP, parafie,

ośrodki
wczasowe i
turystyczne

Cały rok

25.000.00

11. Dowóz dzieci ze
świetlic opiekuńczo
-wychowawczych i
ogniska profilaktycznego
w Ujeźdźcu na zajęcia;
oraz inne zajęcia
profilaktyczne

ZAPO, firmy
transportowe

świetlice
opiekuńczowychowawcze,
szkoły

Świetlice

20.000,00
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12. Wyjazdy osób
uzależnionych oraz
biorących udział
w programach
profilaktycznych na
spotkania ogólnopolskie
13.Dożywianie
dostosowane do pory dnia
dla dzieci i młodzieży
objętych działalnością
świetlic opiekuńczowychowawczych i
zajęciami profilaktycznymi
realizowanymi w ramach
programu.
14. Remonty obiektów,
odnawianie pomieszczeń
przeznaczonych na
działalność świetlic oraz
innych pomieszczeń, w
których prowadzona jest
działalność profilaktyczna,
z uwzględnieniem
świetlicy w Blizocinie i
remontu nowych
pomieszczeń Gminnego
Punktu Konsultacyjnego
15.Promowanie
bezalkoholowych imprez,
zabaw tanecznych o
charakterze rodzinnym.

Stowarzyszenia , grupy
wsparcia, organizacje

Częstochowa,
Licheń,
Międzygórze

II i III
kwartał

7.000,00

opiekunowie, firmy
cateringowe, osoby
prowadzące działalność
handlową i
gastronomiczną.

świetlice
opiekuńczowychowawcze,
szkoły.

cały rok

40.000,00

firmy, osoby fizyczne
posiadające kwalifikacje.

Świetlice, szkoły, cały rok
budynki należące
do gminy.

60.000,00

stowarzyszenia, parafie,
szkoły, kluby.

Teren Gminy
Trzebnica

1.000,00

cały rok

Koszty łączne w części A : 320.600,00

B. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I
PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY
Działania

Realizatorzy

Miejsce

1.Wspieranie i
dofinansowanie
działalności grup
terapeutycznych i
treningów dla osób
uzależnionych i
współuzależnionych –
ponad standard
finansowany przez NFZ.

Psycholog, terapeuta
uzależnień posiadający
odpowiednie
kwalifikacje

Poradnie i ośrodki
znajdujące się na
terenie gminy
Trzebnica

Okres
realizacji
cały rok

Koszty
2.000,00
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2. Szkolenia w procesie
certyfikacji
dla prowadzących
rehabilitację osób
uzależnionych oraz
zajmujących się ofiarami
przemocy w rodzinie.
3. Działalność Punktu
Konsultacyjnego dla osób
z problemem
alkoholowym oraz dla
ofiar przemocy domowej i
ich rodzin (motywowanie
do leczenia, porady,
dyżury, informacje).
4. Działalność grupy
wsparcia dla ofiar
przemocy w rodzinie (w
przypadku stworzenia
grupy w oparciu o
konsultacje i
zapotrzebowanie samych
zainteresowanych
5. Badania, opinie,
diagnozy, ekspertyzy,
realizowane i wydawane
przez biegłych sądowych
i opłaty sądowe.
6. Programy
terapeutyczne skierowane
do dzieci osób
uzależnionych
od alkoholu.
7. Finansowanie działań
związanych z pracą
Zespołu
Interdyscyplinarnego .

Instytut Psychologii
Zdrowia,
stowarzyszenia i
instytucje szkolące

wskazane przez
organizatorów
szkolenia

cały rok

2.000,00.-

osoby przeszkolona
przez Instytut
Psychologii Zdrowia

Gminny Punkt
Konsultacyjny

cały rok

27.000,00

Psycholog, terapeuta,

Gminny Punkt
Konsultacyjny lub
inne pomieszczenia
przystosowane do
tego typu zajęć.

cały rok

6.000,00

cały rok

5.000,00

Biegli, firmy
posiadające
uprawnienia,
specjaliści.
profesjonalnie
przygotowane osoby terapeuci

wskazane przez
organizatorów
(np.Blizocin)

cały rok

3.000,00

Koordynator i osoby
wchodzące w skład
Zespołu
Interdyscyplinarnego.

Gmina Trzebnica

cały rok

10.000,00

Koszty łączne w części B : 55.000,00
C. PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII.
Działania

Realizatorzy

1. Prowadzenie Punktu
konsultant,
Konsultacyjnego dla
terapeuta,
narkomanów i ich rodzin;
specjalista
poradnictwo dla narkomanów i

Miejsce
Gminny Punkt
Konsultacyjny

Okres
Koszty
realizacji
cały rok
14.000,00

Poradnia Leczenia
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ich rodzin
2. Terapia osób uzależnionych
i współuzależnionych - ponad
standard finansowany przez
NFZ.
3. Programy edukacyjne dla
rodziców i uczniów
zagrożonych narkomanią.
4. Przygotowanie
materiałów informacyjnych
dotyczących narkomanii.
Zakup wszelkiego rodzaju
ulotek, pomocy dydaktycznych
i literatury

Uzależnień
psycholog, lekarz, Ośrodki i Poradnie
terapeuta
Leczenia
uzależnień
Uzależnień

cały rok

2.000,00

firmy szkolące,
terapeuci,

Szkoły, świetlice

cały rok
szkolny

7.000,00

Pełnomocnik
Burmistrza
ds. profilaktyki...

Urząd Miejski

cały rok

1.500.00

Koszty łączne w części C : 24.500,00
D. CZĘŚĆ DOTYCZĄCA POZOSTAŁYCH DZIAŁAŃ
Działania
1.Utrzymanie bazy materialnej i merytorycznej
służącej realizacji Gminnego Programu, m.in.:
doposażenie świetlic, punktów konsultacyjnych;
drobne naprawy usługowe; zakup materiałów
biurowych, dydaktycznych, sprzętu sportowego
-potrzebnych do prowadzenia działalności i
terapii; zakup pozycji książkowych, ulotek,
plakatów, sprzętu komputerowego i
oprogramowania, AGD; rtv, opłaty telefoniczne i
internetowe, zakup środków czystości.

Realizatorzy
Pełnomocnik
Burmistrza
ds. Profilaktyki…

2.Opłata związane zatrudnieniem osoby
Pełnomocnik
sprzątającej pomieszczenia, w których
Burmistrza
realizowane są zajęcia świetlicowe i prowadzona ds. Profilaktyki…
jest działalność konsultacyjna.
3. Wynagrodzenie dla członków Komisji za udział
w jej pracach.
(4 osób x 250zł + 1 osoba x 300 zł + 1 osoba x
350 zł) x 12 miesięcy

Okres
realizacji
cały rok

Koszty
10.800,00

cały rok

4.800,00

cały rok

19.800,00

Koszty łączne w części D: 35.400,00
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Środki finansowe przeznaczone na realizacje całego programu to kwota: 435.500,00 zł.
2.Zasady realizacji Gminnego Programu
2.1. Program realizuje Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Uzależnień we współpracy z Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Uzależnień oraz z gminnymi instytucjami mającymi w swych zadaniach podobne cele i przy
współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2.2. Finansowanie zadań odbywać się będzie na zasadzie zlecania - zawierania umów
mających charakter zakupu usług od podmiotów prawnych lub osób fizycznych bądź w trybie
otwartego konkursu na realizację/ wsparcie zadań publicznych.
2.3.Zasady finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Uzależnień określają wytyczne zawarte w Rekomendacjach PARPA na rok 2011.
3. Źródła finansowania
1. Środki finansowe na realizację Programu pochodzą z następujących źródeł:
a) budżetu Gminy w części wynikającej z zakresu zadań własnych Gminy,
b) opłat za korzystanie z uzyskanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Przewidywana wysokość środków, to około 435.500,00 zł.
2. Fundusze na realizację Programu mogą pochodzić również z:
a) dotacji samorządu Województwa Dolnośląskiego,
b) dotacji z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
c) z innych źródeł.
.
4. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Uzależnień.
1) Każdy z członków Komisji ma obowiązek uczestnictwa w plenarnych posiedzeniach oraz
szkoleniach, a także:
-w kontrolach punktów sprzedaży alkoholu,
-i dyżurach Komisji.
2) Członkom Gminnej Komisji przysługuje miesięczne wynagrodzenie za udział w pracy
Komisji w wysokościach:
•250 zł brutto - członek Komisji,
•300 zł brutto - sekretarz Komisji,
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•350 zł brutto - przewodniczący Komisji.
3) Brak udziału w pracach Komisji przez cały miesiąc powoduje utratę prawa do diety
w pełnej wysokości.
4) Wypłata wynagrodzenia za pracę w Komisji następuje na podstawie listy obecności
potwierdzającej udział członka Komisji w jej pracach, poświadczonej podpisem
przewodniczącej Komisji. W przypadku nieobecności przewodniczącej potwierdzenia listy
obecności dokonuje sekretarz lub pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów
uzależnień.
5) Z tytułu dojazdu do miejsca wykonywania obowiązków członka Komisji nie przysługuje
zwrot kosztów.
5. Zasoby służące realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Uzależnień:
•Poradnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień „SELF”
ul. Kościuszki 10
55 – 100 Trzebnica, tel. ( 071) 387 - 29 - 87
•Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy
Urzędzie Miejskim w Trzebnicy
ul. Pl. Piłsudskiego 1
55 – 100 Trzebnica, tel. ( 071) 312 - 06 - 11, wew. 412 lub 244
skierowania na leczenie odwykowe
-pomoc prawna
-pomoc socjalna
współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz
zwalczania uzależnień
•Gminny Punkt Konsultacyjny dla osób z problemami alkoholowymi i członków ich
rodzin
Rynek - Ratusz
55 – 100 Trzebnica,
•Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie i członków ich rodzin
Rynek - Ratusz
55 – 100 Trzebnica, (071) 387-06-06
•Gminny Punkt Konsultacyjny dla osób eksperymentujących i nadużywających
narkotyków oraz dla ich rodzin
Rynek - Ratusz
•Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki Uzależnień i Współuzależnienia
ul. Korzeniowskiego 18
50 – 226 Wrocław, tel. ( 071) 329 – 26 – 71, (071) 329 – 14 – 60
- diagnoza i psychoterapia osób uzależnionych (ambulatoryjna i stacjonarna)
- porady specjalistyczne i psychoterapia dla członków rodziny;
- programy profilaktyczne, szkolenia
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•Świetlice opiekuńczo-wychowawcze działające na terenie gminy Trzebnica:
Ratusz i SP nr 2 w Trzebnicy, Marcinów, Rzepotowice, Masłów, Ujeździec Wlk.,
Boleścin, Kuźniczysko, Taczów Mały, Jaźwiny, Biedaczków Mały, Świetlica
Maciejki.
•Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
ul. Wrocławska 10
55 – 100 Trzebnica, tel. (071) 312 - 07 – 49
- pomoc psychologiczno - pedagogiczna
6. Partnerzy w realizacji Programu:
•Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy
•placówki oświatowe
•Zespół Placówek Kultury w Trzebnicy
•Sąd Rejonowy w Trzebnicy
•parafie rzymsko-katolickie. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi
•Kongregacja Sióstr Miłosierdzia w Trzebnicy
•Policja
•Ośrodek Wsparcia Społecznego „Szósty Stół” w Trzebnicy
•Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie
•Klub „Ośmiu” – Młodzieżowego Wolontariatu
•ZHP
•inne podmioty
7. Spodziewane efekty realizacji Programu:
1.Program powinna przynieść korzyści na płaszczyźnie zdrowotnej i ekonomicznej
mieszkańców Gminy Trzebnica w sferze:
−życia rodzinnego,
−sprawności psychofizycznej mieszkańców Gminy,
−ryzyka zachorowań,
−opieki zdrowotnej,
−pomocy społecznej,
−wiedzy na temat uzależnień i sposobu ich leczenia.
8. Monitorowanie przebiegu Programu, ocena wyników:
Podstawowym efektem monitoringu jest pozyskanie informacji, które dostarczą danych do
planowania zadań profilaktycznych na lata 2012-2013oraz przesłanek umożliwiających ich
ocenę i efekt skuteczności.
Wskaźniki:
1) ilość podmiotów zaangażowanych w realizację zadań programu;
2)ilość osób uczestniczących w programach profilaktycznych, terapeutycznych i
rehabilitacyjnych i korekcyjnych,
3)liczba pacjentów objętych opieką leczniczą i rehabilitacyjną;
4)liczba osób doświadczających przemocy, objętych opieką;
5)liczba dzieci objętych pomocą;
6)ilość osób deklarujących abstynencję;
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7)ilość osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia
rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie
zakłócają spokój lub porządek publiczny, i które zostały skierowane do Komisji;
8)ilość osób przeszkolonych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i
narkotykowych;
9)liczba wykwalifikowanej kadry;
10) liczba placówek finansowanych przez samorząd świadczących pomoc;
11)liczba osób skierowanych przez Punkt Konsultacyjny do dalszej terapii.
9. Postanowienia końcowe
Zakres zadań może być zweryfikowany ze względu na wysokość środków finansowych
przeznaczonych na ich realizację oraz ze względu na bieżące zapotrzebowanie z zakresu
działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców Gminy Trzebnica.
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