
RADA GMINY
RUDNIKI

j * woj. opolskie

UCHWAŁA NR XXXV/280/2021
RADY GMINY RUDNIKI

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r.
póz. 1372zpóźn.zm.), art. 4' ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wy chowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2021 r. póz. 1119) i art. 10 ust. 3 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. póz. 2050) Rada Gminy Rudniki
uchwala, co następuje:

Problemów Alkoholowych
§1.

l. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
na 2022 rok w brzmieniu załącznika Nr l do niniejszej uchwały.

2. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok w brzmieniu załącznika
Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program

Przeciwdziałania Narkomanii stanowią część Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki.

§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Rudniki

Jarosław Marchewka
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Załącznik Nr l do uchwały Nr XXXV/280/2021
Rady Gminy Rudniki

z dnia 21 grudnia 2021 r.

GMINNY PROGRAM

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W GMINIE RUDNIKI

NA 2022 ROK
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Rozdział I

Diagnoza stanu problemów alkoholowych i narkotykowych na terenie Gminy Rudniki

Diagnozę sporządzono na podstawie danych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Policji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach, Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie, Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Wspóhizależnienia w Oleśnie, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Oleśnie, Placówek
Oświatowych z Gminy Rudniki.
Zawarte poniżej informacje pozwolą zobrazować sytuację społeczną w gminie.

Alkohol jest jedną z najpopularniejszych substancji psychoaktywnych, a jego nadużywanie
może prowadzić do wystąpienia wielu skutków zdrowotnych. Według Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO) alkohol jest jednym z największych czynników ryzyka dla zdrowia populacji.
Podstawową metodą leczenia zaburzeń związanych z używaniem alkoholu jest psychoterapia.
Leczenie medyczne ma wymiar wspomagający psychoterapię i jest nakierowane na usuwanie
powikłań spowodowanych szkodliwym używaniem alkoholu.

Z nadużywaniem alkoholu powiązane są m.in. problemy przemocy w rodzinie, ubóstwo
i wykluczenie społeczne. Zjawisko to zatacza obecnie coraz szersze kręgi i obejmuje coraz młodsze
osoby. Zaczyna być poważnym problemem społecznym w różnych środowiskach. Ponieważ
problem staje się poważny i szybko przybiera na sile należy promować prawidłowe wzorce
l postawy.

Dane dotyczące zjawiska problemów alkoholowych w Gminie Rudniki
w 2020 roku i w okresie od stycznia do października 2021 roku

l. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudnikach
Działania Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Rudnikach

Liczba osób
2020 r.

Liczba osób
01.01.2021r.do31.10.2021r.

Złożone wnioski o leczenie
odwykowe

19 18

Zlecenie przeprowadzenia badania
przez biegłych sądowych

17 18

Podjęcie czynności zmierzających
do orzeczenia o zastosowaniu
obowiązku poddania leczeniu
odwykowemu w wobec osób
uzależnionych od alkoholu -
wnioski do Sądu

17 14

Działanie punktów sprzedaży
napojów alkoholowych na terenie
Gminy Rudniki

Liczba punktów 2020 r. Liczba punktów
01.01.2020r.do31.10.2021r.

Informacja o liczbie punktów
sprzedaży napojów alkoholowych

27 (w stanie na 31.12.2020 r.)
2 punkty gastronomia

25 (w stanie na 31.10.2021 r.)
2 punkty gastronomia

I
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Ile zgłosiło się sprawców przemocy 12 8

Ile zgłosiło się ofiar przemocy 15 7
Ile osób uczestniczących
w terapii rodzinnej

5 3

Ile osób uczestniczących
w terapii Dzieci Dorosłych
Alkoholików (DDA)

8 5

Ile dzieci do 18 - tego roku życia
wśród osób współuzależnionych

2 3

Źródło: Dane Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie

4. Zespól Kuratorskiej Służby Sądowej w Oleśnie

2020 r. 01.01.2021r.do31.10.2021r.
Ile zostało zleconych kuratorom
sądowym przeprowadzenie
wywiadów środowiskowych
zarówno przed wydaniem
postanowienia w zakresie
zobowiązania do poddania się
leczeniu odwwykowemu, jak też
przed wydaniem orzeczenia o
ustanowieniu obowiązku poddania
się leczeniu bądź zmianie rodzaju
zakładu leczenia odwykowego

4 12

Ile osób z orzeczeniem o
obowiązku poddania się leczeniu
odwykowemu ustanowiony został
nadzór kuratora sądowego

3 10

Źródło: Dane Zespohi Kuratorskiej Służby Sądowej w Oleśnie

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie
2020 r. 01.01.2021r.do31.10.2021r.

Ile osób skorzystało z pomocy
specjalistów (prawnika,
psychologa, pracownika
socjalnego) w ramach działalności
Punktu Interwencji Kryzysowej
dotkniętych przemocą domową

o l

Ile dzieci zostało objętych
wsparciem poprzez pieczę
zastępczą z uwzględnieniem
powodu zaopiekowania
zastępczego

o 4 w tym: 3 dzieci z powodu
przemocy w rodzinie
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Liczba wniosków do Sądu Rodzinnego
w Oleśnie o wgląd w sytuację dziecka

5 7

Źródło: Dane Zespołu Interdyscyplinarnego

8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach
2020 r. 01.01.2021r.do31.10.2021r.

Liczba rodzin korzystających
z pomocy GOPS (ogółem)

124 108

Liczba rodzin z problemem
alkoholowym, którym GOPS udzielił
pomocy

11 13

Liczba rodzin z problemem przemocy
w rodzinie

2 2

Liczba rodzin z problemem narkomanii 2 2
Źródło: Dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach

Rozdział II

l. Postanowienia ogólne
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest kontynuacją

ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, która zobowiązuje gminy do tworzenia planu działań w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych. Obowiązek corocznego uchwalenia gminnego
programu wynika z art. 4' ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.

Podstawy opracowania programu:
l) ustawa z dnia l l września 2015 r. o zdrowiu publicznym,
2) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi,
3) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
4) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
5) Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025,
6) Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 202 l,
7) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Rudniki na lata 2016-2026,
8) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy

w Rodzinie na lata 2021-2026,
9) diagnoza problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla Gminy Rudniki.

2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Rudniki
realizuje Wójt Gminy Rudniki przy współudziale Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach. Koordynatorem
realizacji programu jest pełnomocnik wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkotykowych.

Na poziomie lokalnym pomoc dla osób i rodzin dysfunkcyjnych z powodu nadużywania
alkoholu prowadzona jest w Punkcie Konsultacyjnym w Rudnikach, Poradni Leczenia Uzależnień
w Oleśnie, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudnikach i Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Oleśnie.
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i przemocą, współpraca z psychologiem zatrudnionym na umowę zlecenie w ramach Punktu
Konsultacyjnego,

4) współfinansowanie Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
w Oleśnie, w której prowadzone będą dodatkowe zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne dla
osób z terenu Gminy Rudniki,

5) finansowanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wydawanych przez biegłych
sądowych (psychologa i psychiatrę),

6) ponoszenie kosztów postępowań sądowych.

Wskaźniki:
liczba osób zgłoszonych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
liczba rozpropagowanych ulotek,
liczba osób korzystających z pomocy Punktu Konsultacyjnego,
liczba osób korzystających z zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych,
liczba osób przebadanych przez biegłych sądowych w zakresie uzależnienia od alkoholu.

2. Udzielanie pomocy psychospołecznej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe
i problemy przemocy w rodzinie.

Sposoby realizacji:
l) koordynowanie działań dotyczących pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym

poprzez współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rudnikach, policją,
sądem, kuratorami sądowymi, szkołami, służbą zdrowia, powiatowym centrum pomocy
rodzinie, grupą Anonimowych Alkoholików (AA) i osobami fizycznymi,

2) finansowanie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci (poprzez różnorodne zajęcia
rozwojowe, możliwe jest zatrudnienie osoby prowadzącej zajęcia, a także zakup materiałów
dydaktycznych),

3) dofinansowanie obozów socjoterapeutycznych dla dzieci,
4) dofinansowywanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi

dotyczących prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych (w szczególności: pedagodzy,
psycholodzy, nauczyciele),

5) upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości
przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym -
edukacja publiczna prowadzona poprzez lokalne działania informacyjno-edukacyjne na
temat zjawiska przemocy i uzależnień, w szczególności poprzez finansowanie zakupu
ulotek, broszur, plakatów,

6) podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez finansowanie szkolenia dotyczącego
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

7) podnoszenie kwalifikacji członków gminnych komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz pełnomocnika poprzez udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach
poprzez finansowanie kosztów udziału i dojazdu,

8) kierowanie osób stosujących przemoc w rodzinie do uczestnictwa w oddziaływaniach
korekcyjno-edukacyjnych.

Wskaźniki:
- liczba dzieci korzystających z obozów socjoterapeutycznych,
- liczba dzieci korzystających z zajęć pozalekcyjnych,
- liczba osób zgłoszonych do programu korekcyjno-edukacyjnego.
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Sposoby realizacji:
l) kontrole punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, sprawdzające

przestrzeganie w/w przepisów ustawy przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Rudnikach,

2) podejmowanie interwencji w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy,
dotyczących zasad reklamy i promocji napojów alkoholowych, prowadzonej na terenie
Gminy Rudniki oraz zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom
nietrzeźwym
i nieletnim,

3) zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa , o których mowa w art. 43 w/w
ustawy.

Wskaźniki:
- liczba przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
- liczba cofniętych zezwoleń w związku z zabronioną sprzedażą alkoholu nieletnim,
- liczba zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, tj. naruszenia przepisów
dotyczących sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej.

Finansowanie Centrów Integracji Społecznej jedynie w sposób proporcjonalny do liczby
osób uzależnionych od alkoholu, biorących udział w oferowanych przez nie zajęciach
integracyjnych.

Sposoby realizacji:
l) działania na rzecz powrotu osób uzależnionych od alkoholu, wykluczonych społecznie lub

zagrożonych wykluczeniem społecznym,
2) podtrzymanie motywacji do podjęcia leczenia odwykowego oraz eliminacji problemów

socj alno-bytowych,
3) koordynacja działań dotyczących pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym

poprzez współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rudnikach, policją,
szkołami, służbą zdrowia.

Wskaźniki:
- liczba osób, którym została udzielona pomoc w formie pracy socjalnej

Rozdział IV

Źródło finansowania Programu

Źródłem finansowania Programu na rok 2022 są środki finansowe pochodzące z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, tzw. „korkowego" zgodnie z art. 182
pkt l ustawy o wychowaniu w trzeźwości o przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz środki
pochodzące z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej
300ml (tzw. małpki) zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt l wyżej wymienionej ustawy. Środki te mogą być
wykorzystane jedynie na realizację działań zawartych w poszczególnych zadaniach programu a w
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pełnomocnika
Ogółem

216000

Rozdział V

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja jest powołana przez Wójta. Komisja zbiera się na posiedzeniach ogólnych,
związanych z rozpatrywaniem spraw dotyczących realizacji programu, w tym opiniowaniu
postanowień dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz innych
wniosków wpływających do Komisji.
Do głównych zadań realizowanych przez Komisję należy prowadzenie działań związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a w szczególności:

l) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych,

2) dostarczanie informacji o prowadzeniu profesjonalnej terapii, motywowanie i kierowanie
na leczenia,

3) kierowanie na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne,
4) przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu,
5) wzywanie na rozmowę osób, co do których wpłynęło zgłoszenie,
6) współpraca z innymi placówkami, organizacjami społecznymi w zakresie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych (GKRPA)

Członkom GKRPA przysługuje wynagrodzenie, w wysokości:
l) przewodniczącemu komisji za udział w posiedzeniu potwierdzony podpisem na liście

obecności 270, 00 zł brutto miesięcznie,
2) pozostałym członkom komisji za udział na posiedzeniu komisji, potwierdzony podpisem na

liście obecności 200,00 zł brutto miesięcznie,
- jeżeli w tym samym miesiącu uczestniczy się w więcej niż jednym posiedzeniu otrzymuje się
wynagrodzenie z jednego tytułu,

3) pełnomocnikowi Wójta Gminy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
i Narkotykowych przysługuje wynagrodzenie w ramach umowy - zlecenia.

Rozdział VI

Ewaluacja

Sporządzenie sprawozdania półrocznego i rocznego z realizacji zadnia na podstawie zebranych
danych.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/280/2021
Rady Gminy Rudniki
z dnia 21 grudnia 2021 r.

GMINNY PROGRAM

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

W GMINIE RUDNIKI

NA 2022 ROK
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Rozdział I

l. Postanowienia ogólne
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii jest kontynuacją ustawy z dnia 29 lipca

2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, która zobowiązuje gminy do tworzenia planu działań
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnienia.

Podstawy opracowania programu:
l) ustawa z dnia l l września 2015 r. o zdrowiu publicznym,
2) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi,
3) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
4) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
5) Narodowy Program Zdrowia na lata 2021 -2025,
6) Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 202 l,
7) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Rudniki na lata 2016-2026,
8) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy

w Rodzinie na lata 2021-2026,
9) diagnoza problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla Gminy Rudniki.

2. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rudniki realizuje Wójt Gminy
Rudniki przy współudziale Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach. Koordynatorem realizacji programu jest pełnomocnik
wójta ds. rozwiązywania problmów alkoholowych i narkotykowych.

Na poziomie lokalnym pomoc dla osób i rodzin dysfunkcyjnych z powodu uzależnienia
prowadzona jest w Punkcie Konsultacyjnym w Rudnikach, Poradni Leczenia Uzależnień
w Oleśnie, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudnikach i Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Oleśnie.

W szkołach prowadzona jest profilaktyka uniwersalna ukierunkowana na działania
profilaktyczne adresowana do całych grup bez względu na stopień indywidualnego ryzyka
występowania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji
psychoaktywnych. Przy prowadzeniu działań profilaktycznych szkoły współpracują z Publiczną
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Oleśnie.

Policja, prokuratura, sąd realizują zadania z zakresu rozwiązywania problemów
przeciwdziałania narkomanii w ramach swoich kompetencji.

Instytucje kultury i organizacje pozarządowe współpracują w obszarze profilaktyki
i rozwiązywania problemów narkomanii.
3. Działania zaplanowane na 2022 rok są kontynuacją zadań zaplanowanych w ubiegłych latach.
Stanowią także odzwierciedlenie sugestii i potrzeb środowisk realizujących zadania w powyższym
zakresie.

4. Program dostosowany jest do specyfiki problemów Gminy Rudniki i uwzględnia lokalne
możliwości realizacji.

CELE STRATEGICZNE
l. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień.
2. Zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują.
3. Zwiększenie zasobów umożliwiających radzenie sobie z już istniejącymi problemami.
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3) dofinansowanie obozów socjoteraputycznych dla dzieci,
4) dofinansowywanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi

dotyczących prowadzenia zajęć socjoteraputycznych (w szczególności: pedagodzy,
psycholodzy, nauczyciele),

5) upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska uzależnień, w szczególności poprzez
finansowanie zakupu ulotek, broszur, plakatów,

Wskaźniki:
- liczba dzieci korzystających z obozów socjoteraputycznych,
- liczba dzieci korzystających z zajęć pozalekcyjnych,

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
wtym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo- rekreacyjnych dla uczniów.

Sposoby realizacji:
l) finansowanie różnych form zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży (na terenie szkół),

działalności profilaktycznej, wychowawczej i edukacyjnej, w tym programów
profilaktycznych, zajęć edukacyjno-rozwojowych oraz specjalistycznych form pomocy
psychologicznej,

2) dofinansowywanie różnych form artystycznych, propagujących zdrowy styl życia bez
używek,

3) finansowanie profilaktycznych i terpeutycznych form wypoczynku letniego i zimowego dla
dzieci z rodzin wymagających wsparcia,

4) finansowanie działań sportowych, rajdów, olimpiad i konkursów promujących zdrowy styl
życia, łączących psychprofilaktykę z aktywnością sportowo-turystyczno- rekreacyjną,

5) dofinansowywanie lokalnych kampanii edukacyjnych poprzez organizację imprez, akcji
oraz działań profilaktycznych,

6) finansowanie zakupów w szczególności: materiałów edukacyjnych o tematyce
profilaktycznej.

Wskaźniki:
liczba młodzieży, rodziców i nauczycieli uczestniczących w szkolnych zajęciach

profilaktycznych,
- liczba i rodzaj przeprowadzonych programów profilaktycznych,

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów narkomanii.

Sposoby realizacji:
l) dofinansowanie zadań wynikających z Programu, realizowanych przez instytucje,

stowarzyszenia i osoby fizyczne w szczególności w: organizacji różnych form spędzania
czasu wolnego (dzieci, dorośli).

Wskaźniki:
- liczba osób korzystających

5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
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Rozdział IV

Ewaluacja

Sporządzenie sprawozdania półrocznego i rocznego z realizacji zadnia na podstawie zebranych
danych.
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