Sprawozdanie z rocznej działalności 2018 OPS Krapkowice

Zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do
zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwianie przezwyciężania trudnych
sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia,
zasoby i możliwości. Znaczny wpływ na to mieć będą także działania podejmowane w zakresie
polityki rynku pracy, ochrony zdrowia, polityki mieszkaniowej

i oświatowej. W 2018r. w

ramach zadań własnych gminy przyznano:
Zasiłki stałe Dz.852 rozdział 8521
Zasiłki okresowe Dz.852 rozdział 85214
Schronienie Dz.852 rozdział 85214
Posiłek Dz.852 rozdział 85214,85230
Sprawienie pogrzebu Dz.852 rozdział 85214
Zasiłki celowe Dz.852,rozdział 85214,85230
Opłata za pobyt w DPS (wykonanie faktyczne)
Dz.852 rozdział 85202
8. Opłacanie składek na ubezpieczenie
zdrowotne Dz.852 rozdział 85213
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64 osób

1.327.162,22 zł.

107 osób

47.950 zł.

Analizując dane dotyczące osób korzystających ze wsparcia pomocy społecznej można
zauważyć, że głównym powodem przyznania pomocy w 2018r. była długotrwała lub ciężka
choroba, a także niepełnosprawność, natomiast dominującym problemem naszego kraju jak i
gminy jest proces starzejącego się społeczeństwa, co implikuje konieczność zapewnienia
opieki seniorom, którzy ze strony rodziny są jej pozbawieni, bądź też rodzina nie jest w stanie
w odpowiedni sposób zapewnić im takiego wsparcia.
Dział Organizacji Usług w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach zajmuje się
organizowaniem i świadczeniem pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych
usług opiekuńczych, jak również specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami zdrowia psychicznego. Usługi są wykonywane w miejscu zamieszkania. Pomoc
w formie usług opiekuńczych

należy do zadań gminy o charakterze obowiązkowym

(art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej). Pomoc skierowana jest w
pierwszej kolejności do samotnych, chorych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku
mieszkańców

Krapkowic oraz wiosek z terenu gminy Krapkowice. Rodzaj przydzielanej

pomocy - jej zakres, forma, ilość godzin jest uzależniona od indywidualnych potrzeb chorego,
sytuacji życiowej, rodzinnej beneficjenta, ale jest również uzależniona od możliwości
wykonywania jej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach.
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Świadczenie usług opiekuńczych ma na celu ułatwienie życia i codziennej egzystencji osobom
tego potrzebującym oraz jak najdłużej pozostawienie tej grupy społecznej w ich środowisku
domowym, rodzinnym oraz lokalnym. Pomoc społeczna w formie usług opiekuńczych dociera
również do osób wykluczonych społecznie, z marginesu, z problemem alkoholowym, nie
akceptowanych, żyjących często w niegodnych warunkach. Zadaniem usług opiekuńczych
oprócz wyznaczonych zakresów jest uruchomienie niekonwencjonalnych form pomocy
poprzez: pozyskiwanie ubrań, leków, środków opatrunkowych, mebli oraz zapraszanie do
współpracy ludzi dobrej woli do nieodpłatnego wykonywania drobnych napraw.
W roku 2018 pomocy w formie usług opiekuńczych udzielono 142 osobom.
Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczona jest również na terenie
Krapkowic i przynależnych wiosek z terenu gminy Krapkowice. Usługi specjalistyczne są
realizowane w zakresie rehabilitacji zgodnie z zaleceniami lekarskimi. Ta forma pomocy
dostosowana jest do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub
niepełnosprawności. Usługi te wykonują osoby z specjalistycznym przygotowaniem
zawodowym. Dociera ona zarówno do osób dorosłych jak i dzieci. W tym celu Ośrodek
Pomocy Społecznej w Krapkowicach zatrudnia fizjoterapeutów.

W roku 2018 z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 61
osób.
Ośrodek Pomocy Społecznej w celu zwiększenia dostępności do usług opiekuńczych od
01.04.2018r. przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
„Opieka 75+” 2018 z którego skorzystały 23 osoby. W ramach tego programu było udzielane
wsparcie osobom samotnym w wieku 75 lat i więcej.
W roku 2019 nadal kontynuujemy udział w programie” Opieka 75+”, który swoim zakresem
obejmuje nie tylko osoby samotne, ale także osoby pozostające w rodzinach.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach wychodząc naprzeciw specyficznym potrzebom
osób

chorych

i

niepełnosprawnych

realizuje

zadanie

zlecone

gminie

w

formie

specjalistycznych usług opiekuńczych skierowane do osób z zaburzeniami zdrowia
psychicznego. W tym celu Ośrodek zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, która posiada
specjalistyczne przygotowanie i doświadczenie zawodowe.
W tym celu

współpracujemy z wieloma specjalistami tj.: terapeutami zajęciowymi,

psychologiem, neurologopedą, surdologopedą, fizjoterapeutą oraz specjalistami z zakresu
hipoterapii.
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W tym zakresie w

roku 2018 udzielono pomocy 23 osobom (11- dzieciom, 12 –

dorosłym).
Dane dotyczące osób kierowanych do domów pomocy społecznej wskazują, że sukcesywnie
wzrasta koszt ich utrzymania (w roku 2017- 1.248.648,11 zł. w roku 2018 – 1.327.162,22 zł.,
przy tej samej liczbie osób 64) i stanowi znaczne, długotrwałe zobowiązanie dla gminy.
Mając na uwadze fakt, ze środowisko lokalne, miejsce zamieszkania dla ludzi starych jest
podstawowym obszarem aktywności oraz miejscem zaspakajania potrzeb niezbędne jest
podejmowanie działań na rynku lokalnym w zagospodarowaniu przestrzeni dla seniorów.
Wsparcie tych osób poprzez instytucjonalne formy pomocy takie jak np. Dom Dziennego
Pobytu w Krapkowicach wydaje się być celem równie istotnym jak usługi opiekuńcze, czy inne
formy wsparcia. Pobyt w ośrodku jest nieodpłatny. Zadaniem Domu Dziennego Pobytu jest
dążenie do poprawy stanu psychofizycznego oraz aktywne uczestniczenie w życiu
społecznym. Organizowane zajęcia dostosowane są do potrzeb i wieku seniorów. Głównym
problemem,

który

uniemożliwia

zapewnienie

tej

formy

pomocy

większej

liczbie

zainteresowanych są braki lokalowe, zbyt mała powierzchnia użytkowa tej placówki.
Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach swoich zadań realizuje Kartę Dużej Rodziny
(dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci), karta ta ma zasięg ogólnopolski jak też wykorzystywana
jest w gminie Krapkowice. Dodatkowo jest realizowana Opolska Karta Rodziny i Seniora
(dla rodzin z dwojgiem i więcej dzieci, dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym oraz dla
osób powyżej 65 roku życia) - ma ona zasięg wojewódzki – województwo opolskie, dla
seniorów wykorzystywana jest także w gminie Krapkowice. Z dniem 1 stycznia 2019r. weszły
zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od nowego roku karta przysługuje rodzicom, którzy
mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek
w chwili składania wniosku.
W listopadzie 2018r. OPS w Krapkowicach we współpracy ze Stowarzyszeniem Krapkowickie
Centrum

Dobroczynności

przystąpił

do

realizacji

Programu

Operacyjnego

Pomoc

Żywnościowa 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym (EFPNP). Celem programu jest udzielenie wsparcia osobom
doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej
w formie paczek lub posiłków. W ramach programu organizowane są bezpłatne szkolenia lub
warsztaty dotyczące m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania,
sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnotrawieniu żywności w celu
zwiększenia samodzielności i włączenia społecznego. Z tej formy pomocy skorzystały 723
osoby. Wydano towar o wadze 25 646,90 kg, o wartości 128 859,97 zł.
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Ośrodek Pomocy Społecznej również realizuje zadania wspierające funkcjonowanie rodziny,
wynikające z m.in.: ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program
Rodzina 500+),

ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - jednorazowe

świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym
okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Ponadto od roku 2018 realizowany jest rządowy
program „Dobry Start” zgodnie z Rozporządzeniem, na podstawie którego rodziny otrzymają
raz w roku 300,00 zł. na każde uczące się dziecko bez względu na dochód.

W roku 2018\ r. wypłacone zostały świadczenia na kwoty:
świadczenia rodzinne: 3 784 920,62 zł
fundusz alimentacyjny: 591 000,00 zł
zasiłek dla opiekuna: 45 001,82 zł
św. rodzicielskie: 418 823,30 zł
świadczenie za życiem: 8 000,00 zł
świadczenie wychowawcze (500+): 9 251 276,29 zł
świadczenie Dobry start (300+): 649 500,00 zł.
W roku 2018r. wpłynęła następująca ilość wniosków:
Zasiłek rodzinny i dodatki: 712
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: 141
Zasiłek pielęgnacyjny: 170
Świadczenie pielęgnacyjne: 18
Specjalny zasiłek opiekuńczy: 13
Fundusz alimentacyjny: 99
Świadczenie rodzicielskie: 50
Świadczenie „Za życiem”: 2
Świadczenie wychowawcze (500+): 1 457
Świadczenie Dobry start (300+): 1594
W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach
podjął następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:
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128 wezwań dłużnika w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz
sporządzenia oświadczenia majątkowego,



83 zawiadomień o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego,



33 wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego wysłane do organów
właściwych dłużników,



84 zawiadomień do Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa
(po przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych)



38 wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego otrzymane
z organów właściwych wierzycieli,



26 informacji do komornika sądowego mających wpływ na skuteczność prowadzonej
egzekucji, zawartych w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym
dłużnika alimentacyjnego,



2 wezwania dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako
bezrobotny albo poszukujący pracy,



11 informacji do powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej
dłużnika alimentacyjnego,



12 zawiadomień o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie uznania dłużnika
alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,



12 decyzji w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od
zobowiązań alimentacyjnych,



7 wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy,



2 wnioski o zwrot zatrzymanego prawa jazdy.



14 wniosków do Centralnej Ewidencji Kierowców,



12 wniosków do prokuratury z wnioskiem o ściganie za przestępstwo określone
w art. 209 kodeksu karnego,



0 wniosków do komornika sądowego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,



83 wnioski do komornika sądowego o przyłączenie się do postępowania
egzekucyjnego,



117 informacji do komornika sądowego o dokonanych wpłatach przez dłużników
alimentacyjnych,



2 wnioski do Starosty o zwrot zatrzymanego prawa jazdy.

Ponadto, w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. tut. OPS zgłosił kolejnych 10 dłużników
alimentacyjnych do 5 biur informacji gospodarczej. Działania podejmowane wobec dłużników
alimentacyjnych mają na celu zwiększenie ściągalności alimentów.
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Kwota zwrotów od dłużników alimentacyjnych wyniosła w 2018r. – 288.925,04 zł., natomiast
w roku poprzednim 135.335,75 zł. W roku 2018 ściągalność alimentów wyniosła 48,89%, gdzie
dla porównania w roku 2017 było to 19,86%. Jest to stosunek dokonanych zwrotów od
dłużników alimentacyjnych do wypłaconych świadczeń alimentacyjnych.
OPS w Krapkowicach zatrudnia asystenta rodziny, którego zadania określa ustawa z dnia 9
czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zakres zadań obejmuje
działanie realizowane na rzecz dziecka i rodziny. Realizowany jest Gminny Program
Wspierania Rodziny.
Celem

głównym

programu

jest

wspieranie

rodzin

przeżywających

trudności

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i stworzenie skutecznego systemu ochrony
dzieci, a także profilaktyka środowiska lokalnego w zakresie promowania prawidłowego
modelu rodziny. Do zadań szczegółowych należy zabezpieczenie podstawowych potrzeb
bytowych rodzin i dzieci w tych rodzinach oraz zapobieganie powstawaniu sytuacji
kryzysowych wymagających interwencji, rozwiązywanie już istniejących oraz zwiększenie
poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
W 2018 roku na wnioski pracowników socjalnych usługami asystenta rodziny objęto 22 rodziny
w których stwierdzono potrzebę pomocy i wsparcia. Ogółem, w 2018 roku asystent
współpracował łącznie z 80 osobami, w tym było 47 małoletnich dzieci. Ponadto w okresie od
01.01.2018r. do 31.12.2018r. do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęły 4 wnioski
z Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich o objęcie rodziny wsparciem asystenta.
W 2018 roku Gmina

Krapkowice

partycypowała w kosztach utrzymania

44

dzieci

w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w łącznej kwocie:
323.316,96 zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej współfinansuje pobyt dzieci w rodzinie zastępczej na podstawie
postanowienia Sądu oraz decyzji wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
W ramach wykonywanych zadań oraz obowiązków asystent

współpracował

z wieloma

instytucjami.
Przy Ośrodku Pomocy Społecznej działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA),
które ściśle ze sobą współpracują. Zespól Interdyscyplinarny jest odpowiedzialny za realizację
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Podstawowym aktem prawnym, regulującym zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy
w rodzinie oraz zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie jest
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ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku (tekst jednolity Dz.
U. z 2015r., poz. 1390).
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie to dokument, którego zadaniem jest
wprowadzenie w życie działań mających na celu udzielanie pomocy ofiarom przemocy
rodzinnej, a także podejmowanie odpowiednich działań wobec sprawców przemocy oraz
zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na zjawisko przemocy w rodzinie.
Prawidłowa realizacja zadań wynikających z Programu, ma przyczynić się do zwiększenia
bezpieczeństwa osób doznających przemocy w rodzinie, rozwoju oddziaływań skierowanych
do osób stosujących przemoc w rodzinie oraz profesjonalizacji przedstawicieli i służb
zaangażowanych zawodowo w realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
Mimo, że obserwuje się spadek interwencji domowych i prowadzenie w ich wyniku procedury
„Niebieskie

Karty”,

to

jednak

w

dalszym

ciągu

znaczna

liczba

osób

korzysta

z konsultacji – pracy socjalnej, udzielanych przez pracowników oraz z oferty działającego na
terenie

Gminy

Krapkowice

Punktu

Konsultacyjnego.

Ponadto,

badania

ankietowe

przeprowadzone w 2018 r. na potrzeby diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych pokazały,
iż ważne jest dalsze pochylenie się nad problemem dotyczącym zjawiska przemocy. Wielu
mieszkańców (31%) w tym w szczególności kobiet uczestniczących w badaniu przyznało, że
jest to stale rosnący problem. Kobiety przyznały także, że częściej znają przypadki jego
występowania i to właśnie one najczęściej są ofiarami przemocy. Oprócz tego diagnoza
dostarczyła informacji, iż znalazła się grupa osób (prawie 9%), która dopuszcza stosowanie
przemocy wobec członka rodziny, jeśli przekłada się to na dobro dla domowników. Niestety,
podejście dopuszczające stosowanie przemocy może powodować rosnący problem
występowania przemocy poszerzając tym samym problem kryzysu rodziny.
Z przeprowadzonej w 2018r. diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych w Gminie Krapkowice
wynika że na terenie Gminy Krapkowice niezbędne jest podjęcie następujących działań:
 Kontynuacja programów profilaktycznych dotyczących zagadnień agresji. Szczególne
zwrócenie uwagi na występowanie ośmieszania czy agresji słownej. Wyzwiska, ośmieszanie,
stosowanie wulgaryzmów to sytuacje coraz częstsze. Zwiększanie wiedzy na temat tego, jak
walczyć z takim zjawiskiem, jak sobie radzić w sytuacji problemowej jest niezbędne, aby młodzi
ludzie potrafili funkcjonować wśród rówieśników, a występowanie tego zjawiska nie rzutowało
na ich samoocenie i pewność siebie. Ponadto niezbędne jest zwrócenie uwagi na rolę osoby
krzywdzącej. Tego jak bardzo silnie jej działanie może wpłynąć na psychikę ofiary, szczególnie
w tak młodym wieku.
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Ułatwianie dostępności informacji na temat instytucji zajmujących się pomocą osobom
dotkniętym problemem przemocy. Badania pokazały, że wielu uczniów nie ma dostatecznej
wiedzy na temat takich instytucji.
 Realizacja projektów profilaktycznych dotyczących zagadnienia przemocy rówieśniczej,
a także nowych form przemocy za pośrednictwem urządzeń elektronicznych. Uczniowie stając
się coraz starsi są na to zjawisko coraz bardziej narażeni, gdyż jak pokazały badania liczba
ofiar doświadczających cyberprzemocy rośnie wraz z wiekiem ankietowanych. Ponadto należy
też kształtować w uczniach od najmłodszych lat wrażliwość na takie zjawisko przemocy, tak
by chcieli działać, a nie je ignorowali. (W diagnozie odnotowano wzrost obojętnej postawy wraz
z wzrostem wieku ankietowanych).
 Ułatwianie dostępności informacji dotyczących niebezpieczeństwa, jakim jest zawieranie
nowych znajomości w Internecie.

Z badań wynika, iż naprawdę wielu uczniów zawiera

okazjonalnie takie znajomości. Zatem informowanie, o tym jak tragiczne konsekwencje mogą
nieść za sobą takie działania jest niezbędne.
Ułatwianie dostępności informacji dotyczących organizacji czy serwisów internetowych
pomagających w sytuacji zetknięcia się z cyberprzemocą. Niestety, badania pokazały,
iż ankietowana młodzież nie ma zbyt dużej wiedzy na temat takich serwisów internetowych
czy organizacji, a wielu badanych przyznaje, że padło ofiarą cyberprzemocy.
Ułatwienie dostępności programów edukacyjnych dla osób dorosłych dotyczących
problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
przeciwdziałających przemocy, promujących zdrowy tryb życia m.in. poprzez preferowanie
programów

profilaktycznych

w

szkołach

obejmujących

oprócz

młodzieży

także

rodziców/prawnych opiekunów.
Do zadań własnych gminy należy również prowadzenie działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od
alkoholu. Gmina Krapkowice prowadzi działalność zgodnie z art. 4¹ ust. 1 ustawy z dn. 26
października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.: Dz.
U. z 2018r. poz. 2137). Celem głównym gminnego programu jest ograniczenie szkód
zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego, wynikających z używania alkoholu i innych
substancji psychoaktywnych oraz zjawiska picia alkoholu i podejmowania innych zachowań
ryzykownych przez dzieci i młodzież. Cele Programu realizowane są przez Ośrodek Pomocy
Społecznej, Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Poradnię Leczenia Uzależnień ul. Jagiellońska
w Krapkowicach, Poradnię Leczenia Uzależnień i Współuzależnień ul. Szkolna, Punkt
Konsultacyjno – Terapeutyczny ul. Krasickiego 4, świetlice środowiskowe (prowadzenie zajęć
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opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży), Klub Abstynenta, Stowarzyszenie
Trzeźwościowo -Turystyczne w Krapkowicach.
Z danych Gminy Krapkowice wynika, że liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych
w 2018r. przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi 44 i jest na podobnym
poziomie co w latach ubiegłych. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w 2018r.
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży nie zmieniła się i wynosi 24.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach udziela pomocy osobom objętym pomocą
z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z członków
rodziny, w 2018r. udzielono pomocy 47 rodzinom, w roku poprzednim pomocy udzielono 58
rodzinom. Osoby uzależnione, współuzależnione i z problemem przemocy mogą skorzystać
z pomocy prawnej, porad prawnych udzielono 7 osobom - 12 porad.
W 2018r. zwiększyła się ilość interwencji policji w ramach ustawy o wychowaniu w trzeźwości
– 181, występuje zakłócanie porządku publicznego, osoby zatrzymane do wytrzeźwienia
przewożone są do Izby Wytrzeźwień w Opolu – 70 osób. Osoby nieletnie są zatrzymywane
w pomieszczeniach policyjnych – 19 osób lub odwożone do miejsca zamieszkania - 6 osób.
W Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Krapkowicach w 2018r. leczenie
odwykowe podjęło 76 osób podobnie jak w 2017r. Natomiast w drugiej Poradni Leczenia
Uzależnień w Krapkowicach leczenie odwykowe podjęło 260 osób, w roku poprzednim leczyły
się 252 osoby.
W 2018r. terapeuta uzależnień zatrudniony w Punkcie Terapeutyczno – Konsultacyjnym przy
Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach udzielił ogółem: 980 konsultacji dla 85 osób,
osoby uzależnione od alkoholu - 570 konsultacji dla 40 osób, osoby współuzależnione- 410
konsultacji dla 21, uzależnienia krzyżowe 10 osób. W Punkcie udzielana jest pomoc
psychologiczna dla dzieci i osób dorosłych dotkniętych przemocą domową. W 2018 roku
psycholog zrealizował 116 spotkań z osobami dotkniętymi przemocą domową w formie: terapii,
konsultacji i porad psychologicznych. Spotkania dotyczyły 26 osób, w tym: 9 dzieci, 17 osób
dorosłych.
GKRPA w Krapkowicach jest realizatorem zadań zawartych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych. W 2018r. podejmowała czynności
zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku
poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego – odbyło się 19 posiedzeń Komisji,
rozpatrzono 126 spraw, wpłynęły 22 nowe wnioski o objęcie leczeniem odwykowym, do PLU
w Krapkowicach skierowano 20 osób, umorzono 14 spraw, do biegłych skierowano 21 osób,
do sądu rodzinnego 9 wniosków, Komisja opiniowała zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych – 27 postanowień, prowadziła kontrole punktów sprzedaży – 6 kontroli,
reprezentowała Komisję w Sądzie – 2 sprawy. Członkowie Komisji:

zakładali procedurę
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„Niebieskie Karty” – 6 kart „A”, członkowie brali udział w spotkaniach Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w

Rodzinie i grupach roboczych,

wykonywali zadania w ramach profilaktyki uzależnień, podnosili swoje kwalifikacje poprzez
szkolenia.
Diagnoza problemów społecznych w Gminie Krapkowice przeprowadzona w 2018r. pokazała,
że najistotniejszym problemem społecznym według mieszkańców gminy Krapkowice jest
problem alkoholizmu i to właśnie walka z nim wydaje się być szczególnie ważna. Problem ten
jest także mocno zauważalny w deklaracjach sprzedawców, którzy odpowiedzieli, że próba
kupna alkoholu przez osoby nietrzeźwe zdarza się bardzo często. Ponadto, badania ankietowe
pokazały, iż ważne jest także pochylenie się nad rosnącym problemem dotyczącym zjawiska
przemocy. Wielu mieszkańców w tym w szczególności kobiet uczestniczących w badaniu
przyznało, że jest to stale rosnący problem. Wśród uczniów można zaobserwować, że czują
się najczęściej w swojej szkole raczej dobrze, uważają, że jest to raczej bezpieczne miejsce.
Ponadto otrzymane wyniki w powyższej diagnozie obrazują tendencję, iż procent zażywania
substancji psychoaktywnych wzrasta wraz z wiekiem badanych uczniów. Badania pokazują
także, że częstotliwość spożywania alkoholu przez uczniów jest raczej okazjonalna.
Najczęstszym powodem sięgnięcia po napoje alkoholowe jest towarzystwo oraz impreza
rodzinna czy zabawa sylwestrowa. W przypadku danych dotyczących konsekwencji
zdrowotnych spożywania alkoholu większość badanych, bo aż blisko 89% posiada wiedzę na
ich temat.
Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych odpowiada również za realizację
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Obowiązek opracowania i uchwalenia programu przeciwdziałania narkomanii należy do zadań
własnych gminy i wynika z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r.
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1030 ze zm.),
Istotą Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są skoordynowane działania
skierowane do wszystkich osób zagrożonych narkomanią i minimalizowanie skutków
narkomanii. Program realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach,
Gminną Komisję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, Komendę Powiatową Policji,
Poradnię

Leczenia

Uzależnień

w

Krapkowicach,

Poradnię

Leczenia

Uzależnień

i Współuzależnień w Krapkowicach, Klub Abstynenta, Stowarzyszenie TrzeźwościowoTurystyczne w Krapkowicach, placówki oświatowe - szkoły.
Diagnoza problemów społecznych przeprowadzona w gminie w 2018r. umożliwia właściwe
prowadzenie strategii profilaktycznej

i strategii ograniczania szkód

związanych m.in.

z używaniem przez mieszkańców Gminy Krapkowice alkoholu, narkotyków i innych środków
psychoaktywnych
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Badane osoby dorosłe w gminie problem narkomanii określili jako ważny i usytuowali na
trzecim miejscu problemów społecznych w gminie. Badania pokazały postawy dorosłych
wobec substancji psychoaktywnych. Uważają oni, że sięganie po alkohol lub narkotyki
w sytuacjach stresowych jest jednym z sygnałów ryzyka, które może grozić uzależnieniem
oraz nasilić uzależniające działanie. Wyniki badań uczniów w diagnozie problemów
narkotykowych obrazują tendencję, iż procent zażywania substancji psychoaktywnych wzrasta
wraz z wiekiem badanych. Badani uczniowie zapytani o dostępność poszczególnych
substancji psychoaktywnych, odpowiadali, że dopalacze, kokaina i heroina to substancje
najczęściej postrzegane jako niemożliwe do zdobycia. Podobnie oceniana była dostępność
pozostałych narkotyków: amfetaminy, metamfetaminy, ekstazy, cracku. Natomiast dosyć łatwe
do zdobycia okazały się być piwo, papierosy i wódka. Dane uzyskane w badaniach
dotyczących zażywania dopalaczy przez uczniów, pokazują, że prawie wszyscy ankietowani
odpowiedzieli, że nie zażywali tych substancji psychoaktywnych. Do eksperymentowania
z tego typu używkami przyznało się nieco ponad 2% respondentów.
Natomiast palenie marihuany jest bardziej

rozpowszechnione wśród młodzieży i osób

dorosłych, używane głównie w celach tzw. rekreacyjnych bowiem może potęgować uczucie
przyjemności. Palenie marihuany upośledza funkcje poznawcze i sprawność psychoruchową
i może to stać się przyczyną wypadków. Z informacji Komendy Powiatowej Policji
w Krapkowicach wynika, że zdiagnozowane substancje psychoaktywne - narkotyki, które
najczęściej posiadały osoby zatrzymane to marihuana i amfetamina. Liczba przestępstw na
terenie Krapkowic popełnionych z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zmniejszyła się
i w 2018r. wynosiła 21. Z informacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach wynika, że
liczba rodzin objętych pomocą z powodu problemu narkotykowego nie wzrosła, a w 2018r.
wynosiła 3 rodziny.
Analizując raport o stanie Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018r. można stwierdzić, że wymiar
istniejących problemów społecznych wskazuje na konieczność zwiększenia nakładów i
środków na realizację nałożonych ustawowo zadań w obszarze pomocy społecznej oraz
dalszy rozwój działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie występującym problemom
społecznym. Nie ulega wątpliwości, że działania te wymagają zaangażowania samorządu,
różnych grup społecznych, instytucji, podmiotów gospodarczych, a przede wszystkim
organizacji pozarządowych.
Nie sposób nie zauważyć, że wszelkie działania, które mają charakter wspierający
niwelowanie ubóstwa poprzez polepszanie warunków życia najsłabszych grup społecznych
powinny być realizowane poprzez programy osłonowe, czy inicjatywy społeczne zarówno na
szczeblu lokalnym, regionalnym jak i ogólnokrajowym.
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