Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Krapkowice w 2016r.

Krapkowice 2017

I.

1.














Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej
rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krapkowicach
W 2016 r. odbyło się 14 posiedzeń komisji;
rozpatrzono 159 spraw dotyczących kierowania osób uzależnionych od alkoholu na leczenie
odwykowe;
wpłynęły 42 wnioski o objęcie leczeniem odwykowym;
do biegłego skierowano 16 osób;
do sądu skierowano 11 wniosków;
do poradni odwykowej skierowano 38 osób
celem podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego;
umorzono i zamknięto – 19 spraw ;
komisja zaopiniowała podania o zezwolenia na sprzedaż alkoholu (sklepy i punkty
gastronomiczne) - 23 podania
udział członków Komisji w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie – 44 powołań do grup roboczych; 4 powołania do obrad plenarnych
Zespołu,
GKRPA w Krapkowicach założyła 13 kart ”A” w ramach procedury „Niebieskie Karty”
osobom dotkniętym przemocą domową i przekazała do Przewodniczącego Zespołu.
kontrole punktów sprzedaży - 5 kontroli.
z porady prawnej skorzystało - 14 osób
2. Punkt Konsultacyjny w Krapkowicach ul. Krasickiego 4 ( wspólny dla osób
uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i ich rodzin oraz dla osób
doznających przemocy w rodzinie) prowadzi:.
 diagnozę i konsultacje indywidualne;
 motywuje do leczenia;
 informuje o grupach wsparcia dla rodzin;
 udziela konsultacji indywidualnych dla rodzin;
 prowadzi edukację na temat współuzależnienia;
Terapeuta ds.uzależnień w 2016 r. udzielił - 1030 konsultacji;
W tym:
 osoby uzależnione od alkoholu – 730 konsultacji – 55 osób
 osoby współuzależnione – 300 konsultacji - 30 osób
Przemoc w rodzinie - 130 konsultacji
 osoby dotknięte przemocą w rodzinie – 60 konsultacji - 6 osób ( 5 kobiet + 1
mężczyzna)
 sprawcy przemocy w rodzinie – 70 konsultacji - 30 osób
Porady w uzależnieniach krzyżowych (narkotykowe i alkoholowe) - udzielono 1 osobie
3. Poradnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Krapkowicach ul.
Jagiellońska

Poradnia udziela konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych dla mieszkańców Gminy
Krapkowice. Oferuje leczenie odwykowe: 3 grupy podstawowe (w tym jedna
psychoedukacyjna), 1 grupa pogłębiona, 1 grupa dla osób współuzależnionych. W 2016r.
prowadzono terapię dla 260 pacjentów ( mężczyzn - 222, kobiet – 38).
Osoby współuzależnione - 58
Osoby z uzależnieniem krzyżowym-12
4. (Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Krapkowicach
ul. Szkolna 7 : W poradni działają trzy grupy terapeutyczne: Grupa edukacyjna , Grupa
Przewodnik dla osób uzależnionych od alkoholu oraz grupa dla współuzależnionych.
Leczenie odwykowe podjęło 81 osób (31 kobiet, 50 mężczyzn). Na leczenie stacjonarne
skierowano 17 osób, osoby uzależnione krzyżowo- 7 osób.
5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach zapewnia pomoc finansową, rzeczową,
prawną, pracę socjalną osobom uzależnionym i ich rodzinom – z powodu trudnej sytuacji
życiowej, alkoholizmu w rodzinie pomocy udzielono - 50 rodzinom ( 71 osób w
rodzinach)
6. Klub Abstynenta
Klub Abstynenta działa w Krapkowicach od 34 lat. Spotkania odbywają się 2 razy w tygodniu
Zajęcia odbywają się w grupach liczących powyżej 20 osób. Na spotkaniach Al – Anon – 11
osób.
II. Udzielanie wsparcia ofiarom przemocy i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Poradnictwo dla osób doświadczających przemocy.








GKRPA zatrudnia psychologa dla osób dorosłych i dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie.
Łącznie w 2016r. z terapii psychologicznej skorzystały 49 osób ( 32 osoby dorosłe, 17
dzieci)
W 2016 roku psycholog zrealizował 197 spotkań z osobami dotkniętymi przemocą domową
w formie terapii , konsultacji i porad psychologicznych.
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Kieruje osoby uzależnione do GKRPA i poradni odwykowych, udziela informacji o
ośrodkach wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin, ośrodkach wsparcia dla osób
dotkniętych przemocą w rodzinie, kieruje sprawców przemocy domowej do GKRPA celem
objęcia leczeniem odwykowym - skierowano 19 osób.
Stowarzyszenie Trzeźwościowo-Turystyczne w Krapkowicach poprzez spotkania
integracyjne, wyjazdy prowadzi działalność terapeutyczną i edukacyjną mająca na celu
podnoszenie świadomości i wrażliwości zapobiegania uzależnieniom i przemocy
mieszkańców Gminy Krapkowice i ich rodzin. W ramach wyjazdów rodzinnych, pikników
oferuje opiekę terapeutyczną i pomoc dla osób uzależnionych i osób dotkniętych przemocą w
rodzinie. Zorganizowano wycieczki i wyjazdy dla osób dorosłych oraz dla dzieci: wyjazdy do
Byczyny, Zakopanego. W miesiącach letnich odbyły się wyjazdy rodzinne do Częstochowy,
Lichenia – w wyjazdach udział wzięło: osoby dorosłe - 50 , dzieci 24.
Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach –W 2016 roku, na terenie działania KPP
Krapkowice w tym również gminy Krapkowice przeprowadzono 40 szeroko zakrojonych
akcji prewencyjnych zleconych do realizacji przez Komendę Wojewódzką Policji w Opolu i









Komendę Główną Policji w Warszawie, które zmierzały do wyeliminowania z ruchu
nietrzeźwych uczestników ruchu, oraz do ujawniania nietrzeźwych nieletnich w rejonie
dyskotek i innych miejsc zagrożonych. Akcje: "Prędkość", "Trzeźwy Poranek", "Bezpieczny
Weekend ", „Alkohol i narkotyki”, „Bezpieczna trasa”, „Niechronieni uczestnicy ruchu”.
Ogólnopolskie Kampanie społeczne „Użyj wyobraźni”, „Rowerem bezpiecznie do celu”.
Wyniki prowadzonych działań prewencyjnych były upubliczniane w mediach lokalnych i na
portalach internetowych.
Prowadzona jest stała kontrola osób objętych nadzorem w ramach procedury Niebieskiej
Karty, które realizują zalecenia Poradni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień, Komisji d/s
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, OPS oraz Sądu. Prowadzona jest stała
współpraca z PCPR, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, gdzie kierowane są osoby,
rodziny, w których na wskutek rozkładu pożycia małżeńskiego, którego powodem był alkohol
jednego z członków rodziny należało udzielić wsparcia w celu odbudowania prawidłowych
relacji i więzi rodzinnych i środowiskowych.
Z danych Policji :
- W policyjnych izbach dziecka zatrzymano lub odwieziono do domów rodzinnych 11 osób
nieletnich;
- do wytrzeźwienia w pomieszczeniach policyjnych zatrzymano - 11 osób;
- przewieziono do miejsca zamieszkania – 65 osób;
- przesłano 11 wniosków do GKRPA w Krapkowicach celem objęcia leczeniem odwykowym;
III.
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu
a. Szkolenia i wyjazdy służbowe:
Konferencja PARPA – szkolenie przeciw przemocy w rodzinie Kraków maj 2016 r. – 4
osoby
„ Substancje legalne - nielegalne” Opole 11.02.2016- udział wzięło 2 osoby.
Szkolenie dla członków GKRPA – działania po zmianie Ustawy Opole 11.04.2016r. – 1
osoba
„ Dziecko jako sprawca i ofiara przemocy „ - Strzelce Opolskie 18.11.2016r.- 2 osoby
„ Zwiększenie umiejętności praktycznej w skutecznym pomaganiu osobom uzależnionym od
alkoholu i innych środków” Strzelce Opolskie 05.12.2016r. – 3 osoby.
b. Usługi psychiatryczne i psychologiczne: bieglenia psychiatryczne i psychologiczne,
konsultacje psychiatryczne.
IV.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności
dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań
na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo
wychowawczych i socjoterapeutycznych
1. Ogólnopolskie Kampanie Profilaktyczne
Kampania „ Zachowaj Trzeźwy Umysł” - kampania była prowadzona w szkołach
podstawowych i gimnazjalnych. W konkursie plastyczno-literackim 6 uczniów otrzymało
nagrody książkowe i zakwalifikowało się do następnego etapu dot. recenzji książki.


















Członkowie Komisji wraz z członkami Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w dniu 19.10.2016r. rozdali nagrody przyznane w konkursie
plastyczno-literackim „ Pod Dobrą Opieką” w ramach Ogólnopolskiej Kampanii” Zachowaj
Trzeźwy Umysł”. Nagrody otrzymało 6 uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w
Żywocicach.
Kampania „Przemoc boli” - kampania prowadzona w szkołach podstawowych składała się
z trzech elementów: materiały kampanijne i plakaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży,
materiały edukacyjne dla rodziców, materiały szkoleniowe dla nauczycieli.
Kampania „Reaguj na przemoc” - Zakupione materiały kampanijne tj. ulotki dla ofiar
przemocy, ulotki dla świadków przemocy, ulotki dla sprawców przemocy. Materiały zostały
przekazane do placówek tj. pomocy społecznej, służby zdrowia w tym również wiejskich
ośrodków zdrowia, policji itp.
Kampania „Przeciw Pijanym Kierowcom” – kampania była prowadzona w szkołach
gimnazjalnych i szkołach nauki jazdy. Zakupione ulotki i plakaty zostały również przekazane
do placówek pomocy społecznej, poradni odwykowych, punktu konsultacyjnego.
2. Programy profilaktyczne
Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier”, Sp. z o.o. Kraków
9 edycji warsztatów dla uczniów klas IV i VI Szkół Podstawowych z tematyki „Moc słówrozwiązywanie konfliktów” – 110 uczniów
3 szkolenia dla Rad Pedagogicznych „Procedura Niebieskie Karty, przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie – 85 ( nauczycieli , pedagogów szkolnych, psychologów)
Krakowski Impresariat Artystyczny – Rondo, 30-348 Kraków
6 edycji – warsztatów profilaktycznych dotyczących problematyki:, cyberprzemoc, agresja
wśród dzieci i młodzieży dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Centrum Działań Profilaktycznych ul. Krakowska 37a, 32-420 Gdów
„Szkolna Interwencja Profilaktyczna„ - program profilaktyki selektywnej, drugorzędowej,
który służy przygotowaniu pracowników szkół do podejmowania działań wobec uczniów
przejawiających zachowania ryzykowne - profilaktyka selektywna. Program jest
rekomendowany przez tzw. instytucje centralne, tj. PARPA, KBPN, IPiN i ORE. W
programie uczestniczyło – 19 osób z liceum ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 1 przy ZSS
nr 1 w Krapkowicach
Szkolenie Rad Pedagogicznych „Komunikacja Interpersonalna” mające na celu podnieść
umiejętności komunikacji nauczyciel - uczeń. Program dla nauczycieli szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Program prowadzony w Zespole Szkół Zawodowych
ul. Zamkowa w Krapkowicach - udział wzięło 36 nauczycieli i pedagogów szkolnych.
Spektakl profilaktyczny dotyczący bezpieczeństwa dzieci pt. ,,Psoty nie z tej ziemi”.
przeprowadzony został w dniu 13.12.2016 r. dla dzieci przedszkolnych w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 4 w Krapkowicach – 28 dzieci.
3. Świetlice Środowiskowe
W świetlicach środowiskowych prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,
profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą. Świetlice zapewniają uczestnikom opiekę w godzinach
popołudniowych, rozbudzają zainteresowania, zapewniają podwieczorki w ramach
dożywiania.







Świetlica Środowiskowa - 47-303 Krapkowice, Ul. Damrota 2 , tel. 77 4 749 106
czynna: poniedziałek i środa – 10,00-18,00, wtorek i czwartek – 12,00 -18,00, piątek 9,00 17,00
W 2016r. w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych uczestniczyło ok.100 dzieci (ważniejsze
imprezy Dzień Dziecka, ferie zimowe, słodkie czwartki, Mikołaj).
Świetlica Środowiskowa - 47-300 Krapkowice, Ul. Moniuszki tel. 77 44 60 313
Czynna w poniedziałki i środy w godz.15,00-18,00
W 2016r. w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych uczestniczyło 16 dzieci (ważniejsze
imprezy Dzień Dziecka, ferie zimowe, urodziny uczestników, Mikołaj, za zgodą rodziców
zajęcia karate).
Świetlica środowiskowa 47-300 Ściborowice, Ul. Szkolna 3, tel. 77 44 66 559
Czynna: od wtorku do soboty w godz. 16,00 do 20,00
W 2016r. w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych uczestniczyło 49 dzieci (ważniejsze
imprezy: ferie zimowe, ,,Żurowa środa”, Sprzątanie świata, Dzień Dziecka, Dzień Wędkarza,
Mikołaj)
Z zajęć opiekuńczo-wychowawczych ogólnie skorzystało 165 dzieci.
W świetlicach środowiskowych między innymi organizowano:
ferie zimowe, palenie żuru, Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca, festyny , gry i zabawy z
okazji Dnia Dziecka. Z okazji Mikołaja dzieci otrzymały „świąteczną paczuszkę”
W świetlicach realizowane są

również zajęcia: plastyczne, stolikowe, ( gry planszowe) zajęcia

literackie, konkursy, zagadki, łamigłówki, zajęcia ruchowe na powietrzu, elementy socjoterapii,
pomoc w odrabianiu zadań domowych, praca wychowawcza, dzieci korzystają z zajęć karate.
W ramach dożywiania były organizowane podwieczorki, „ Słodkie czwartki” – skorzystało ok. 100
dzieci.
V.

Diagnoza problemów alkoholowych, przemocy, celem przygotowania Programu oraz
strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice na lata 2016-2025

VI.

Współpraca z instytucjami

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stale współpracuje z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, Policją, Strażą Miejską, służbą zdrowia, oświatą, Sądem Rejonowym w Strzelcach
Opolskich, kuratorami sądowymi, organizacjami pozarządowymi, kościołem.
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