Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w Gminie Krapkowice w 2014r.
I.

Realizacja zadań w 2014r.
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
1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krapkowicach
 W 2014 r. odbyło się 17 posiedzeń komisji;
 rozpatrzono 171 spraw dotyczących kierowania osób uzależnionych od alkoholu na leczenie
odwykowe;
 wpłynęło 52 wnioski o objęcie leczeniem odwykowym;
 do biegłego skierowano 33 osoby;
 do sądu skierowano 16 wniosków;
 do poradni odwykowej 51 osób
celem podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego;
 umorzono i zamknięto – 25 spraw ;
 komisja zaopiniowała podania o zezwolenia na sprzedaż alkoholu (sklepy i punkty gastronomiczne) 62 podania ( w tym jednorazowe);
 udział członków Komisji w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie – 67 powołań do grup roboczych; 4 powołania do obrad plenarnych Zespołu,
 GKRPA w Krapkowicach założyła 8 kart ”A” w ramach procedury „Niebieskie Karty” osobom
dotkniętym przemocą domową i przekazała do Przewodniczącego Zespołu.
 kontrole punktów sprzedaży - 6 kontroli.
2. Punkt Konsultacyjny w Krapkowicach na Oś. XXX lecia 23 ( 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 2014 r. udzielił: 1545 konsultacji;



osoby uzależnione od alkoholu – 800 konsultacji;



osoby współuzależnione – 580 konsultacji



osoby dotknięte przemocą w rodzinie – 75 konsultacji;



sprawcy przemocy w rodzinie – 90 konsultacji.
Porady w uzależnieniach krzyżowych (narkotykowe i alkoholowe) - udzielono 5 osobom
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. Poradnia prowadzi Program KorekcyjnoEdukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie - 42 osoby ( w skali powiatu). W 2014r. prowadzono
terapię dla 266 pacjentów ( osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu)
4. Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu w Krapkowicach
ul. Szkolna 7 : W poradni działają dwie grupy terapeutyczne: Grupa edukacyjna oraz Grupa
Przewodnik dla osób uzależnionych od alkoholu. Leczenia odwykowe podjęły 22 kobiety i 45
mężczyzn co razem stanowi 67 osób. Na leczenie stacjonarne skierowano 11 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 - 53 rodzinom.
6. Klub Abstynenta
Klub Abstynenta działa w Krapkowicach od 31 lat. Spotkania odbywają się 3 razy w tygodniu
(wszystkie grupy). Zajęcia odbywają się w grupach liczących po 20 osób. Na spotkaniach uczestnicy
grup realizują program AA i Al - Anon.
II. Udzielanie

wsparcia ofiarom

przemocy i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Poradnictwo dla osób doświadczających przemocy.
1.

GKRPA zatrudnia psychologa dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie – 7 osób.

W październiku 2014r. zatrudniono psychologa dziecięcego dla dzieci dotkniętych przemocą w
rodzinie - psycholog prowadził terapię dla 9 dzieci.
2. 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, ośrodkach wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w
rodzinie, kieruje sprawców przemocy w rodzinie do programu korekcyjno-edukacyjnego dla
sprawców przemocy w rodzinie – 38 osób
3. Stowarzyszenie Trzeźwościowo-Turystyczne w Krapkowicach w ramach wyjazdów
rodzinnych, pikników oferuje opiekę terapeutyczną i pomoc dla osób uzależnionych i osób
dotkniętych przemocą w rodzinie. Zorganizowano wycieczkę dla dzieci na dzień Dziecka dla 23
dzieci z opiekunami w miejscowości Pokrzywna.
4. Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach –W 2014 roku, na terenie działania KPP

Krapkowice w tym również gminy Krapkowice przeprowadzili 43 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
Policjanci uczestniczą w pracach Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Krapkowicach, gdzie podejmowane są decyzje dotyczące osób nadużywających alkoholu, sprawców
przemocy w rodzinie. Utrzymywana jest stała współpraca Policji – dzielnicowych z pracownikami
OPS. Każdorazowo w przypadku ujawnienia osoby zagrożonej uzależnieniem wysyłane są
wystąpienia o nadzór i kontrolę w ramach kompetencji własnych, oraz wystąpienia o leczenie do
Komisji i Sądu. 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.

III.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób

uzależnionych od alkoholu
1. Poradnia Leczenia Uzależnień ul. Jagiellońska
Terapia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. Bieglenia

psychiatryczne i

psychologiczne. Konsultacje psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla osób
uzależnionych i współuzależnionych.
2. Udział w szkoleniach i konferencjach
Konferencja PARPA – szkolenie przeciw przemocy w rodzinie Kraków, 26-28 maj 2014 r. – 2 osoby
( członek GKRPA i Członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie).
Szkolenie 12-15 października Zakopane pt. „ Rola i zadania GKRPA oraz innych służb pomocowych
w pracy z rodziną wieloproblemową”- 2 osoby.
Szkolenie Opole 25.11.2014r.

pt. „ Zadania własne samorządu w zakresie profilaktyki

i rozwiazywania problemów alkoholowych” – 1 osoba

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

wychowawczych i socjoterapeutycznych
1. Kampanie profilaktyczne

w

pozalekcyjnych

programach

opiekuńczo

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krapkowicach w kwietniu 2014 r.
przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej pt. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
Komisja zakupiła materiały kampanijne, które zostały przekazane do szkół podstawowych
i gimnazjalnych, świetlic środowiskowych. W ramach kampanii w szkołach organizowano festyny
rodzinne, zawody sportowe, konkursy plastyczne i tp. Gmina Krapkowice otrzymała Certyfikat
potwierdzający zaangażowanie Samorządu w Ogólnopolską 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 przyznano we
wrześniu 2014r. – 6 nagród dla uczniów z ZSS nr 1 w Krapkowicach, 1 nagroda - Gimnazjum nr 2 w
Krapkowicach.
Kampania profilaktyczna „Postaw na rodzinę”. W kampanii udział wzięły szkoły podstawowe i
gimnazjalne. W szkołach były organizowane festyny rodzinne, pikniki i zawody sportowe.
Ogólnopolska Kampania profilaktyczna „ Przeciw pijanym Kierowcom” prowadzona przez
GKRPA we współpracy z parafiami rzymskokatolickimi Gminy Krapkowice. Zakupione ulotki
kampanijne zostały przekazane do parafii i przekazywane kierowcom podczas uroczystego świecenia
pojazdów, w Dniu Bezpiecznego Kierowcy 25.07.2014r. oraz w miesiącu sierpniu – miesiącu
trzeźwości. Dzięki kampanii mieszkańcom Gminy Krapkowice dostarczono rzetelnych i
sprawdzonych informacji o działaniu alkoholu i tragicznych skutkach jazdy pod wpływem środków
uzależniających.
2. Programy Profilaktyczne z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi
W dniach od 17.11.2014r. do 20.11.2014r. terapeuci Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w
Płocku przeprowadzili programy profilaktyczne dot. profilaktyki alkoholowej w klasach I,II, III
gimnazjów oraz V i VI klasach szkoły podstawowej Gminy Krapkowice.
W programie profilaktycznym pt. „NOE” udział wzięło 303 uczniów.
W programie profilaktycznym pt. „Debata” udział wzięło 231 uczniów.
W szkołach podstawowych i gimnazjalnych prowadzone były lekcje wychowawcze poświęcone
profilaktyce uzależnień, realizowane są programy profilaktyki szkolnej : Żyj zdrowo i bezpiecznie” „
Jestem modny – nie palę” , „Stop Nałogom”.
3. Badania ankietowe dot. uzależnień zostały przeprowadzone przez Stowarzyszenie
Producentów i Dziennikarzy Radiowych „Młodzi i substancje psychoaktywne w miesiącu czerwcu
2014r., w 2 gimnazjach i 3 szkołach podstawowych Gminy Krapkowice ”.
Pokazują one spojrzenie na problem palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków i
dopalaczy z perspektywy młodzieży.
Wyniki badań. Uczniowie najczęściej sięgają po papierosa w okresie przejściowym ze szkoły
podstawowej do gimnazjum. Podobnie jest z sięganiem po alkohol i narkotyki i dopalacze. Badani
uczniowie zazwyczaj są motywowani przez swoich kolegów lub koleżanki. Dotyczy to wszystkich
sfer, zarówno palenia papierosów, picia alkoholu, jak również palenia marihuany i zażywania

dopalaczy, chociaż uczniowie, głównie szkoły podstawowej, podkreślają, że pierwszym alkoholem
poczęstowali ich rodzice. Nie bez znaczenia pozostaje fakt przysłowiowej lampki szampana w noc
sylwestrową. Być może staje się to przyzwoleniem dla młodych, wchodzących w życie ludzi.
Podejmując kolejne badania nad młodzieżą w kontekście zażywania substancji psychoaktywnych
należy zastanowić się nad problemem grupy odniesienia i wpływu, jaki wywiera na podejmowane w
niniejszym raporcie problemy społeczne. Stawiając w korespondencji zagadnienie zażywania środków
psychoaktywnych z opinią o zażywaniu środków przez młodzież należy stwierdzić, że dużą rolę może
odgrywać grupa odniesienia. Młodzi ludzie częściej wskazują, że „ktoś coś robi” niż sami się
przyznają do tego, że np. palą papierosy, piją alkohol. Poza tym warto zastanowić się nad problemem
dostępności papierosów i alkoholu przez badaną młodzież. Zgodnie z deklaracjami badani nie mają
dużych problemów z zakupem papierosów oraz alkoholu mimo tego, że sprzedaż zarówno papierosów
jak i alkoholu osobom do 18 roku życia jest w Polsce zabroniona.
4. W szkołach podstawowych i gimnazjalnych prowadzone były lekcje wychowawcze, edukacyjne
poświęcone

profilaktyce

uzależnień

alkoholowych,

narkotykowych,

realizowano

programy

profilaktyki szkolnej: „ Teraz Twój Czas”, „ Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Żyję zdrowo-nie palę i
nie piję”, „Trzymaj formę”, Czyste powietrze wokół nas”, „Szkoła w ruchu”. Projekcje filmów
profilaktycznych np.: Fryzjerzy świata wobec HIV i Aids”. „ Profilaktyka uzależnień”, „Wszyscy
piją”
5. Świetlice Środowiskowe. Świetlice środowiskowe spełniają istotną rolę opiekuńczą i
Wychowawczą wsparcia dziennego Są nie tylko szczególną formą spędzania wolnego czasu, ale
przede wszystkim mają za zadanie prowadzenie działań profilaktyczno-naprawczych.
Świetlica środowiskowa w Ściborowicach dla dzieci z rodzin wiejskich – w ciągu roku korzysta 43
dzieci; Czynna jest od wtorku do soboty w godzinach 16,00 do 20,00.
Świetlica Środowiskowa obecnie Damrota 2 w ciągu roku skorzystało 100 dzieci. Czynna jest
poniedziałek i środa od 10,00 do 18,00, wtorek i czwartek od 12,00 do 20,00, piątek od
9,00 do 17,00.
Świetlica Środowiskowa w Krapkowicach ul. Moniuszki dla młodszych dzieci szkolnych świetlica czynna jest w poniedziałki i środy w godz. od 15.00. do 18.00. Do świetlicy uczęszczało 20
dzieci .
Świetlica środowiskowa w Żużeli ( Wioska Internetowa) powstała w ramach Centrum Kształcenia
dla Dzieci i Młodzieży i Dorosłych czynna w dni powszednie od godz. 16,00 do 18,00. Do świetlicy
zapisało się 23 dzieci. W świetlicy organizowano kursy obsługi komputera.
Z zajęć w świetlicach ogólnie skorzystało 186 dzieci.
W świetlicach środowiskowych między innymi organizowano:
Ferie Zimowe w Świetlicy Środowiskowej w Ściborowicach pod hasłem „Bezpieczne ferie i zabawa z
wędką”, ( pokaz sprzętu wędkarskiego, konkursy rysunkowe, pogadanki o bezpiecznej zabawie,
pokaz udzielania pierwszej pomocy i ćwiczenia na fantomie, dla przyszłych członków PZW test

przygotowawczy do zdania na kartę wędkarską); Palenie Żuru, Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca,
„Święto Pieczonej Kiełbaski”.
Dnia 2 czerwca Świetlice Środowiskowe tradycyjnie już, organizowały festyny gier i zabaw 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 psychologiczna, pomoc w odrabianiu zadań domowych, praca wychowawcza.
W ramach dożywiania były organizowane podwieczorki, „ Słodkie czwartki”.
6. Szkolenie sprzedawców
W dniu 09.05.2014r. w Krapkowickim Domu Kultury odbyło się szkolenie sprzedawców napojów
alkoholowych. Procedurę pracy ze sprzedawcami i ograniczania dostępności alkoholu dla nieletnich
przeprowadzili doświadczeni instruktorzy posiadający stosowne uprawnienia. Na ww. szkolenie
zaproszono 53 sprzedawców, z tego udział wzięło 16 sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży.
Wrzesień 15.09.2014r odbyła się druga tura szkolenia dla sprzedawców, w którym udział wzięło 8
pracowników punktów sprzedaży.
7. Zakupienie alkomatu dla celów GKRPA i Policji.
8. Współpraca z instytucjami
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stale współpracuje z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, Policją, Strażą Miejską, służbą zdrowia, oświatą, organizacjami pozarządowymi,
kościołem.

