Załącznik nr 1.
do uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
- dla Gminy Trzebnica na 2008 rok.
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I. Wprowadzenie.

Z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii i ustawy o przeciwdziałaniu przemocy - wynika obowiązek
prowadzenia przez samorządy gminne działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów uzależnień.

Podstawowe zadania gminy w tym zakresie to zapewnienie profesjonalnej pomocy
terapeutycznej osobom uzależnionym, udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej
członkom rodzin osób uzależnionych, prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i
informacyjnej, ograniczanie dostępności wszelkiego rodzaju używek, wspieranie instytucji i
organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów
uzależnień. Zgodnie z ustawami, zadania te powinny być realizowane w postaci programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, uchwalanego corocznie przez Radę
Miejską.
Potrzeba prowadzenia profesjonalnego, zintegrowanego i systematycznego działania w
tym zakresie wynika ponadto z faktu, że uzależnienia negatywnie wpływają na kondycję
zdrowotną i ekonomiczną mieszkańców Gminy Trzebnica. Ilość osób zgłaszających się po
pomoc w placówce lecznictwa odwykowego i innych instytucji działających w zakresie
rozwiązywania problemów uzależnień wskazuje na potrzebę podnoszenia jakości usług i
zwiększania zasięgu ich działania. Podejmowanie merytorycznych działań w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień obok działalności profilaktycznej
prowadzonej przez środowiska kulturalne i rekreacyjno- sportowe pozwoli zmniejszyć i
ograniczyć negatywne skutki społeczne, których przyczyną jest beztroskie używanie środków
odurzających, zarówno przez dorosłych mieszkańców miasta, jak i młodzież.

1. Diagnoza problemów uzależnień na terenie Gminy Trzebnica.

W 2006 r. przeprowadzono monitorowanie problemów uzależnień na terenie Gminy
Trzebnica z lat 1999 – 2005. Z analiz zebranych wyprowadzono następujące wnioski:
- stwierdzono dalszy wzrost poziomu pozytywnej autooceny rodziny,
- kontakt młodzieży z alkoholem i środkami odurzającymi występuje nadal częściej
- u młodzieży z obniżoną samooceną rodziny,
- styczność młodzieży z osobami nadużywającymi alkoholu uległa zmniejszeniu,
- nastąpił istotny spadek odsetka młodzieży używającej alkoholu (w badanej grupie
wiekowej),
- problemy alkoholowe wśród młodzieży rozkładają się na terenie gminy równomiernie,
- alkoholem pierwszego kontaktu jest piwo,
- miejscem inicjacji pozostaje mieszkanie kolegi, koleżanki oraz podwórko,
- styczność młodzieży z problemami narkomanii uległa zmniejszeniu do poziomu
średniej w regionie,
- sporadycznie poławiają się dealerzy narkotykowi w okolicach szkół w Trzebnicy,
- badana młodzież preferuje w oddziaływaniach profilaktycznych „systematyczne
prowadzenie zajęć” i „dokładne omawianie zjawiska”,
- znacznie wzrósł odsetek młodzieży biorącej czynny udział w programach
profilaktycznych,
- należy zintensyfikować profilaktyczne działania programowe w szkołach
podstawowych, z uwzględnieniem miejsca alkoholu w środowisku,
- nadal wskazane jest poszerzanie programów profilaktycznych w szkołach w
Trzebnicy i Ujeźdźcu o elementy dotyczące blokowania działań dealerów (elementy
EUPEN i ODLOT),
- pojawił się wzrost odsetek sprawców przemocy rówieśniczej (pobicia).
Badana młodzież w 85,64% (1999 – 90,3%) opowiedziała się za przeciwdziałaniem
narkomanii. Za przeciwdziałaniem problemom alkoholowym opowiedziało się 73,33%
uczniów (1999 – 87,4%). Z palety możliwych schematów przeciwdziałania w szkołach badani
wybrali: „systematyczne prowadzenie specjalnych zajęć - 45,13% (1999 – 41,3%), na drugim

miejscu uplasowało się „dokładne omawianie zjawiska” – 31,28% (1999 – 26,5 %). W
opiniach badanych, działania zmierzające do przeciwdziałania problemom uzależnień
(według rankingu badanych) powinny być prowadzone przez: wyspecjalizowane placówki 44,62 % (1999 – 48 %) i Rodzinę - 44,10% (1999 – 35 %). Badana młodzież najwyżej ocenia
specjalistyczne placówki i rodzinę, wskazując też na rosnącą rolę szkoły i policji.
Problemom alkoholowym i narkotycznym bardzo często towarzyszą agresja i przemoc.
Młodzież pytana o te zjawiska podała następujące informacje:
- z brutalną agresją zetknęło się 51,28% (1999 – 66%),
- odnotowano wzrost agresji rówieśniczej przy spadku odsetka sprawców dorosłych
i młodzieży starszej,
- agresji i przemocy doznało 33,33% (1999 – 36,86 %),
- bezpośrednio z różnymi programami profilaktycznymi zetknęło się 52,31% (1999 – 27%)
badanych uczniów; taki wysoki wzrost wskaźnika świadczy o atrakcyjności i celowości
prowadzonej w Gminie działalności profilaktycznej ukierunkowanej na młodzież szkolną.
Z diagnozy tej wynika konieczność kontynuacji Programu
Rozwiązywania Problemów Uzależnień na terenie Gminy Trzebnica.

Profilaktyki

i

2. Działania priorytetowe na 2008 r.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wskazuje na rok 2008
kilka priorytetowych kierunków, które powinny być uwzględnione w lokalnej polityce wobec
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Do tych priorytetów należą:
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, w tym:
-

podniesienie jakości szkolnych programów profilaktycznych; z uwzględnieniem
obowiązujących standardów jakości i technologii ich realizacji,
skoordynowanie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych,
działania edukacyjne z zakresu problematyki uzależnień, skierowane do rodziców,
dzieci i młodzieży,
zajęcia warsztatowe dla nauczycieli dotyczące agresji i przemocy,
zajęcia kierowane do dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień;

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);

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, takich
jak między innymi - „Ciąża bez alkoholu”, której działania edukacyjne kładą nacisk na
abstynencję w okresie ciąży;
8) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów uzależnień.

II. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień – dla Gminy Trzebnica
na 2008 rok kontynuuje zadania Programu ubiegłorocznego, wzbogacając je o rozwiązania
wynikające z nabytych doświadczeń, z diagnozy problemów uzależnień oraz o zadania
rekomendowane przez PARPA, wynikające z ogólnopolskich działań na rzecz profilaktyki.
Uwzględnia założenia i cele profilaktyki pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowej.

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
funkcjonowania społecznego i uniknięcia uzależnienia.

w

celu

poprawy

Profilaktyka trzeciorzędowa dotyczy grup dotkniętych bezpośrednio uzależnieniem. Ma
ona na celu:

·

przeciwdziałanie pogłębianiu się procesu chorobowego i degradacji społecznej,

·

leczenie i rehabilitację.

1. Obszary działania Gminnego
Problemów Uzależnień.

Programu

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

A. Część ogólna – wspólna dla przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania
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.

Realizatorzy

- firmy posiadające
odpowiednie
rekomendacje (zespół
realizatorów);
- przeszkoleni
nauczyciele,
pedagodzy,
psycholodzy
2. Konkursy,happeningi, policja, szkoły inne
projekty profilaktyczne - instytucje i
seminaria, konferencje, stowarzyszenia
spektakle, druk
materiałów oraz udział
osób realizujących
programy profilaktyczne
w imprezach
zawierających treści
profilaktyczne.
3.Edukacja
profesjonalnie
dla rodziców:
przygotowane osoby
(np. warsztaty
umiejętności
wychowawczych).
4. Szkolenia grup
firmy szkolące,
zawodowych – budowa stowarzyszenia

Miejsce

szkoły:
podstawowe,
gimnazjalne,
ponadgimnazjalne.

Okres Koszty
realizacji (preliminarz
wydatków)
cały rok
15.460.-

wskazane przez
organizatorów

cały rok

5.000.-

szkoły,
stowarzyszenia

cały rok

5.000.-

szkoły, instytucje
lub inne miejsca

cały rok

5.000.-

systemu zapobiegania
uzależnieniom, agresji,
przemocy.
5. Zajęcia
profilaktycznowychowawcze
dla dzieci i młodzieży
z grup ryzyka,
prowadzenie
programów i grup
profilaktycznych dla
młodzieży; programy
liderów młodzieżowych,
Młodzieżowego
Wolontariatu, ZHP
i ZHR.
6. Prowadzenie świetlic
środowiskowych o
charakterze
profilaktycznowychowawczym, stała
opieka psychologa.

7. Prowadzenie zajęć o
charakterze rekreacyjno
- sportowym dla dzieci i
młodzieży,
propagujących zdrowy
styl życia i wspólne
spędzanie czasu
wolnego całych rodzin.
8.Superwizje, szkolenia
dla prowadzących
programy
i pracowników świetlic
profilaktycznowychowawczych.
9. Dofinansowanie
wyjazdów:
- dzieci i młodzieży w
okresie ferii zimowych i
wakacji (obozy, kolonie,
półkolonie) - z rodzin
zagrożonych
uzależnieniem;
- dla osób
uzależnionych oraz
biorących udział
w programach
profilaktycznych.
10.Dożywianie dzieci
i młodzieży biorących
udział w zajęciach
profilaktycznych

wskazane przez
organizatorów
profesjonalnie
przygotowane osoby,
instruktorzy;

świetlice
środowiskowe,
profilaktycznowychowawcze,
ośrodek kultury,
szkoły
lub inne miejsca
wskazane przez
organizatorów

cały rok

10.000.-

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

szkoły, parafie
Klasztor Sióstr
Boromeuszek,
Trzebnica, RynekRatusz,

cały rok

71.000,-

szkoły, świetlice,
instruktorzy,
stowarzyszenia,
nauczyciele, trenerzy,
kluby
osoby posiadające
odpowiednie kwalifikacje

miejsca
osoby posiadajcie
wskazane przez
odpowiednie
uprawnienia i certyfikaty. organizatorów

stowarzyszenia , grupy
wsparcia, organizacje,
firmy posiadające
uprawnienia
doprowadzenia tego
typu działalności

opiekunowie, firma
cateringowa

cały rok

cały rok

ośrodki wczasowe i
turystyczne

wakacje
i ferie

Częstochowa,
Licheń,
Międzygórze

II i III
kwartał

świetlice
profilaktycznowychowawcze,
szkoły

cały rok

10.000,-

5.000.-

20.000.-

40.000.-

i świetlicowych.
11. Remonty i
firmy, osoby fizyczne
przystosowanie nowych posiadające kwalifikacje
pomieszczeń
świetlicowych,
12.Promowanie
stowarzyszenia, parafie,
bezalkoholowych
imprez o charakterze
rodzinnym

świetlice
profilaktycznowychowawcze,
szkoły,
Gmina Trzebnica

cały rok

25.000,-

III
kwartał

1.000.-

Koszty łączne: 212.460,00
B. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIE
PRZEMOCY.

Działania

Realizatorzy

Miejsce

Okres
realizacji

1.Grupy terapeutyczne i
treningi dla osób
uzależnionych i
współuzależnionych –
ponad standard
finansowany przez NFZ.
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 i ich rodzin
(motywowanie do
leczenia, porady,
informacje).
4. Podnoszenie
kwalifikacji członków
Gminnej Komisji ds.
Profilaktyki…
5. Badania realizowane
przez biegłych sądowych
i opłaty sądowe.
6. Dyżury w Punkcie
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
7. Programy
terapeutyczne skierowane

psycholog lub
terapeuta uzależnień

Centrum Zdrowia
Psychicznego i
Leczenia
Uzależnień „SELF”,

cały rok

Koszty
(preliminarz
wydatków)
3.000.-

Instytut Psychologii
Zdrowia,
stowarzyszenia i
instytucje szkolące

wskazane przez
organizatorów
szkolenia

cały rok

3.500.-

osoba przeszkolona
przez Instytut
Psychologii Zdrowia

Rynek-Ratusz

cały rok

7.000.-

stowarzyszenia,
instytucje szkolące

wskazane przez
organizatorów
szkolenia

cały rok

3.500,-

biegli

wyznaczone przez
biegłych

cały rok

1.500.-

osoba przeszkolona
przez Instytut
Psychologii Zdrowia
profesjonalnie
przygotowane osoby -

Rynek-Ratusz

cały rok

7.000.-

wskazane przez
organizatorów

cały rok

5.000.-

do dzieci osób
uzależnionych
od alkoholu.

terapeuci

szkolenia

Koszty łączne: 30.500,00

C. PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII.

Działania

Realizatorzy

1. Poradnictwo dla
narkomanów i ich rodzin

Miejsce

Okres
realizacji

konsultant,
terapeuta,
specjalista

Centrum Zdrowia
Psychicznego i
Leczenia
Uzależnień „SELF”
2. Terapia osób uzależnionych psycholog, lekarz, Centrum Zdrowia
i współuzależnionych - ponad terapeuta
Psychicznego i
standard finansowany przez
uzależnień
Leczenia
NFZ.
Uzależnień „SELF”
3. Programy edukacyjne dla
firmy szkolące,
szkoły
rodziców i uczniów
terapeuci
zagrożonych narkomanią.
4. Przygotowanie
Pełnomocnik
Urząd Miejski
materiałów informacyjnych
Burmistrza
dotyczących narkomanii.
ds. profilaktyki...

cały rok

Koszty
(preliminarz
wydatków)
3.000.-

cały rok

5.500.-

cały rok
szkolny

16.000.-

cały rok

500.-

Koszty łączne: 25.000,00

D. CZĘŚĆ DOTYCZĄCA POZOSTAŁYCH DZIAŁAŃ.

Działania

Realizatorzy

Okres
realizacji

1.Utrzymanie bazy materialnej i merytorycznej Pełnomocnik
służącej realizacji Gminnego Programu, m.in.: Burmistrza
doposażenie
świetlic
profilaktyczno- ds. Profilaktyki…
wychowawczych, poradni leczenia uzależnień,
klubu abstynenta;

cały rok

Koszty
(preliminar
z
wydatków)
35.000.-

drobne naprawy usługowe; zakup materiałów
biurowych, dydaktycznych, sprzętu sportowego potrzebnych do prowadzenia działalności i terapii;
zakup pozycji książkowych, ulotek, plakatów,
sprzętu
komputerowego
wraz
z
oprogramowaniem; opłaty telefoniczne i składki
ZUS; opłata sprzątania pomieszczeń w Ratuszu.
2. Wynagrodzenie dla członków Komisji
(7osób x 150 zł + 1 osoba x 170 zł + 1osoba x
200 zł) x 12 miesięcy

17.040.-

Koszty łączne: 52.040,00

Koszt całego Programu: 320.000,00
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, 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 realizacji organizacjom
pozarządowym (dotacja celowa), 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 2008.
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: około 320.000,00 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.
3. Niewykorzystane środki finansowe w roku 2008 przechodzą na następny rok.

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:
·
150 zł brutto - członek Komisji,
·
170 zł brutto - sekretarz Komisji,
·
200 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
- leczenie ambulatoryjne

·

Gminna Komisja ds. Profilaktyki Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie przy Urzędzie Miejskim w Trzebnicy
ul. Pl. Piłsudskiego 1
55 – 100 Trzebnica, tel. ( 071) 312 - 06 - 12, wew. 412
- skierowania na leczenie odwykowe
- pomoc socjalna oraz prawna
- współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz
zwalczania uzależnień

·

Punkt konsultacyjny dla osób z problemami alkoholowymi i członków ich rodzin
Rynek - Ratusz
55 – 100 Trzebnica, tel. ( 071) 312 - 0 6 -12, wew. 412

·

Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie i członków ich rodzin
ul. A. Krajowej 3
55 – 100 Trzebnica, tel. ( 071) 312 - 05 - 27

·

Punkt konsultacyjny dla osób eksperymentujących i nadużywających narkotyków oraz
dla ich rodzin
Rynek - Ratusz
55 – 100 Trzebnica, tel. ( 071) 312 - 0 6 -12, wew. 412

·

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

·

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
służba zdrowia
placówki oświatowe
Zespół Placówek Kultury w Trzebnicy
Sąd Rejonowy w Trzebnicy
parafie rzymsko-katolickie w gminie Trzebnica
Kongregacja Sióstr Miłosierdzia w Trzebnicy
parafialne zespoły „Caritas”
Stowarzyszenie Abstynentów „Nasze Życie”
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Blizocinie
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Trzebnicy
Policja
Ośrodek Wsparcia Społecznego „Szósty Stół” w Trzebnicy
Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie
Kluby Sportowe POLONIA, GAUDIA
Klub „Ośmiu” – Młodzieżowego Wolontariatu
ZHP i ZHR
inne podmioty

7. Spodziewane efekty realizacji Programu:
1. Realizacja Programu powinna przynieść korzyści w sferze zdrowotnej i ekonomicznej oraz
przyczyniać się do poprawy jakości życia lokalnej społeczności w dziedzinie:
1) życia rodzinnego,
2) sprawności psychofizycznej mieszkańców Gminy,

3) ryzyka zachorowań,
4) opieki zdrowotnej,
5) pomocy społecznej,
6) wiedzy na temat uzależnień i sposobu ich leczenia.

8. Monitorowanie przebiegu Programu, ocena wyników:

Głównym zadaniem monitorowania jest zbieranie informacji, które dostarczą podstaw do
planowania działań profilaktycznych na lata następne oraz przesłanek do oceny ich
skuteczności.

Wskaźniki:

1) ilość podmiotów zaangażowanych w realizację zadań programu;
2) ilość osób uczestniczących w programach profilaktycznych, terapeutycznych i
rehabilitacyjnych (uzależnienia od alkoholu i narkotyków);
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;
7) ilość miejsc pomocy dla rodzin osób nadużywających alkoholu;
8) 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;
9) ilość osób przeszkolonych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i
narkotykowych;
10) liczba świadczeń i usług finansowanych przez samorząd;
a) porad diagnostycznych,
b) porad prawnych,
c) porad socjalnych,
11) liczba placówek finansowanych przez samorząd świadczących pomoc;
12) liczba wykwalifikowanej kadry;
13) liczba osób skierowanych przez Punkt Konsultacyjny do dalszej terapii.

9. Postanowienia końcowe
1) Zakres zadań może być zweryfikowany ze względu na wysokość środków finansowych
przeznaczonych na ich realizację.
2) Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień:
a) opracuje szczegółowy harmonogram realizacji zadań wynikających z Gminnego
Programu;
b) będzie odpowiedzialny za monitorowanie przebiegu Programu i ocenę jego wyników;
c) raport z wykonania Gminnego Programu przedłoży Radzie Miejskiej do 15 stycznia 2009
roku.
d) projekt uchwały w sprawie przyjęcia kolejnego Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Uzależnień - przedłoży Radzie do 15 grudnia 2008 roku.

