
Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania 

narkomanii w Gminie Krapkowice za 2013r. 

 

I. Realizacja zadań Gminnego Programu   w 2013r. 

 1. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych 

służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie  

a. W 2013 r.  odbyło się   17  posiedzeń komisji; 

b. rozpatrzono 253 sprawy dotyczących kierowania osób uzależnionych od alkoholu 

na leczenie odwykowe; 

c. wpłynęły  53 nowe wnioski  o objęcie leczeniem odwykowym; 

d. do biegłego skierowano   33 osób; 

e. do Sądu skierowano  19 wniosków; 

f. do poradni odwykowej i Klubu AA skierowano  57  osób celem podjęcia 

dobrowolnego leczenia odwykowego; 

g. umorzono i zamknięto –   47 spraw ; 

h. pracownik socjalny ds. profilaktyki uzależnień sporządził 131 wywiadów 

środowiskowych dla Komisji i Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich; 

i. komisja zaopiniowała podania o zezwolenia na sprzedaż alkoholu (sklepy i 

punkty gastronomiczne) -   56  podań 

j. udział członków Komisji w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy 

w rodzinie –  68 powołań do grup roboczych  

k. GKRPA w Krapkowicach założyła 12 „Niebieskich Kart” „A” osobom 

dotkniętym przemocą domową i przekazała do Przewodniczącego Zespołu.  

l. Członkowie GKRPA przeprowadzili  8 kontroli punktów sprzedaży, 

 

1. Udzielanie  rodzinom, w których występują  problemy  alkoholowe pomocy  

psychospołecznej   i prawnej 

 

a. Punkt Konsultacyjno-terapeutyczny 

Terapeuta ds. uzależnień w  2013 r. udzielił: 

Osoby uzależnione od alkoholu –   1634 konsultacji  

w tym porady dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i sprawców przemocy- 160 

konsultacji. 



b. Poradnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Krapkowicach ul. 

Jagiellońska  

Osoby uzależnione od alkoholu i współuzależnione - 264 

Sprawcy przemocy- 50 osób 

Osoby dotknięte przemocą – 21 osób 

Poradnia udziela konsultacji psychiatrycznych  i  psychologicznych dla 

mieszkańców  Gminy Krapkowice. Poradnia oferuje leczenie odwykowe: 4 grupy 

podstawowe (w tym jedna psychoedukacjna), 1 grupa pogłębiona, 1 grupa dla 

osób współuzależnionych. Poradnia prowadzi Program Korekcyjno-Edukacyjny 

dla sprawców przemocy w rodzinie. 

c. Poradnia  Leczenia Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu w 

Krapkowicach ul. Szkolna 7 :  leczenie odwykowe podjęło 61 osób , w tym 17 

kobiet i 44 mężczyzn. Na leczenie stacjonarne skierowano 7 osób. W poradni 

działają dwie grupy terapeutyczne: Grupa edukacyjna  oraz Grupa  Przewodnik 

dla osób uzależnionych od alkoholu. 

d. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach zapewnia pomoc finansową, 

rzeczową, prawną osobom uzależnionym i ich rodzinom (pomocy finansowej 

udzielono 63  rodzinom z problemem alkoholowym) 

e. Klub Abstynenta  

Klub Abstynenta działa w Krapkowicach od 30 lat. Spotkania odbywają się 3 razy 

w tygodniu (wszystkie grupy). Na spotkania uczęszcza około 50 osób. Grupy Al.-

Anon liczą  średnio 20 osób. 

2. Udzielanie  wsparcia ofiarom  przemocy i przeciwdziałanie przemocy w 

rodzinie. Poradnictwo dla osób doświadczających przemocy. 

a. GKRPA zatrudnia psychologa dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i 

sprawców przemocy , prowadzi programy profilaktyczne. 

b. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie 

Kieruje osoby uzależnione do GKRPA i poradni odwykowych; Udziela informacji 

o ośrodkach wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin. 

c. OPS w Krapkowicach  

Kierowanie osób do poradni odwykowej, do GKRPA w Krapkowicach. 

Udzielanie informacji na temat instytucji zajmujących się problemem  



uzależnień. 

d. Stowarzyszenie Trzeźwościowo-Turystyczne w Krapkowicach w ramach 

wyjazdów, pikników  oferuje opiekę terapeutyczną i pomoc dla osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie.  

3. Zwiększenie  dostępności pomocy   terapeutycznej i  rehabilitacyjnej  dla  

osób uzależnionych  od  alkoholu i narkotyków 

a. Poradnia odwykowa 

Bieglenia  psychiatryczne i psychologiczne. 

Konsultacje   psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych. 

b. Udział w szkoleniach i konferencjach 

Konferencja – szkolenie przeciw przemocy w rodzinie w dniach 05-07 czerwca 

2013 r. – 2 osoby ( członkowie GKRPA) 

Szkolenie osób zajmujących się problemem przemocy domowej - 6 osób 

4. 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. 

a. Kampanie profilaktyczne  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Krapkowicach w kwietniu 2013 r. przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii 

Profilaktycznej pt. „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 

Komisja zakupiła materiały kampanijne, które zostały przekazane do szkół i 

świetlic środowiskowych.  

 Gmina Krapkowice otrzymała Certyfikat potwierdzający zaangażowanie 

Samorządu w ogólnopolska kampanię profilaktyczną „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 

przesłany przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych i 

Fundację Trzeźwy Umysł. Nagrody w konkursach w ramach  I etapu 

ogólnopolskiej kampanii otrzymało 5 uczniów ze szkół podstawowych i 

gimnazjalnych.  

Kampania profilaktyczna „ Narkotyki to mnie nie kreci” . W kampanii udział 

wzięły szkoły podstawowe i gimnazjalne. 



b. Ogłoszony przez GKRPA Konkurs plastyczny w szkołach podstawowych i 

gimnazjalnych temat  "Wolność bez nałogów" składał się z II etapów. Komisje 

konkursowe przyznały 30 nagród w I etapie konkursu, w II etapie wyłoniono 

trzy nagrody główne.  

c. Udział w kampaniach profilaktycznych „ Zachowaj trzeźwy Umysł”  

Filmy profilaktyczne i edukacyjne : „Profilaktyka uzależnień”, Wszyscy piją”, 

Wirtualne uzależnienie”; „Agresja „, Piłem i brałem”, Presja grupy” 

Lekcje wychowawcze poświęcone profilaktyce uzależnień;  

Programy profilaktyki szkolnej : Żyj zdrowo i bezpiecznie”  „ Jestem modny – nie 

palę” , „ Nie pal przy mnie proszę” , „ Radosny Uśmiech – „Radosna przyszłość”, 

„Stop Nałogom” 

Warsztaty  „ Uzależnienia _rodzaje , mechanizm, przeciwdziałanie” 

d. Świetlice Środowiskowe  

Świetlica środowiskowa w Ściborowicach – w ciągu roku korzysta  36 dzieci;  

Świetlica Środowiskowa przy ul. Mickiewicza 1, z której w ciągu roku 

skorzystało 100 dzieci.  

Świetlica Środowiskowa w Krapkowicach ul. Moniuszki 

Świetlica czynna jest w poniedziałki  i środy w godz. Od 15.00. do 18.00. Do 

świetlicy uczęszcza średnio 20 dzieci 2 razy w tygodniu.  

Świetlica środowiskowa w Kórnicy ul. Szkolna 39, która czynna jest w 

poniedziałki i środy w godz. 16,00 do  21,00. Do świetlicy uczęszcza w ciągu 

roku 15 dzieci.   

5. Programy profilaktyczne dla szkół podstawowych i gimnazjalnych 

(finansowane ze środków komisji) 

 Prowadzony jest Program profilaktyczny dla szkół podstawowych i 

gimnazjalnych na 3 CD „ Przemoc i Cyberprzemoc” z przeznaczeniem dla 800 

uczniów , program zakupiony w 2012r.   

6. Badanie dostępności napojów alkoholowych w Krapkowicach. Projekt 

profilaktyczno-interwencyjny 

W dniu 30 lipca 2013r. na terenie miasta i gminy Krapkowice przeprowadzona 

została kampania informacyjna dla przedsiębiorców i sprzedawców napojów 

alkoholowych, mająca na celu uświadomienie praktycznej niemożności ustalenia 

wieku osoby kupującej alkohol. Kampania objęła 31 punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych znajdujących się na terenie Miasta i gminy Krapkowice.  



7. Współpraca z instytucjami  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stale współpracuje z 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Strażą Miejską , służbą zdrowia , 

oświatą, organizacjami pozarządowymi.                             

II. Realizację zadań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w Krapkowicach w 2013r. prowadzi: Gminna Komisja 

Rozwiazywania Problemów Alkoholowych,  Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, 

Oświata, Służba Zdrowia, Sądy, Prokuratura. 

1. Działania w zakresie zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych 

uzależnieniem. 

a. Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Krapkowicach, przeznacza środki finansowe na działania związane z profilaktyką 

uzależnień ( alkoholowe i narkotykowe) Inicjuje działalność wychowawczą, 

edukacyjną, informacyjną 

b. Kampanie profilaktyczne dot. uzależnień- „ Zachowaj trzeźwy Umysł” 

c. Gmina Krapkowice brała udział w Ogólnopolskim Programie FRED goes Net,  

( również w okresie wakacyjnym) projekt wczesnej interwencji wobec  dzieci i 

młodzieży, które zostały przyłapane na używaniu narkotyków lub alkoholu. W 

programie udział wzięli członkowie GKRPA w Krapkowicach, przedstawiciele 

Policji, pedagodzy szkolni i kuratorzy sądowi.  

d. OPS w Krapkowicach - udziela pomocy socjalnej    psychospołecznej i prawnej, 

kieruje i informuje osoby dotknięte uzależnieniem o placówkach udzielających 

pomocy. Pomocy finansowej udzielono 1 rodzinie z problemem narkotykowym. 

2. Działania profilaktyczne policji w Krapkowicach 

a. Spotkania funkcjonariuszy policji z dyrekcją szkół , pedagogami, 

wychowawcami, kuratorami sądowymi ds. nieletnich , psychologiem , rodzicami . 

b. „Cyberprzemoc”, „Bezpieczeństwo w internecie „ –  pogadanki w szkołach z 

uczniami, rodzicami i pedagogami 

c. Spotkania profilaktyczne w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy 

Krapkowice w  ramach ogólnopolskiego programu prewencyjnego „ Narkotyki – 

teraźniejszość bez przyszłości”. Przeprowadzono pogadanki oraz  propagowano 

ulotki o tematyce antynarkotykowej. 

Sporządził : Bożena Cichuta 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


