Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie
Krapkowice w 2014r.
Zgodnie

z ustawą

z dnia

29 lipca

2005 r.

o przeciwdziałaniu narkomanii

(tekst

jednolity

Dz. U. z 2012 r. poz.124 z późn. zmianami) oraz uchwalonym przez Radę Miasta Gminnym
Programem Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2014r. zrealizowano następujące zadania:
I. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii , pomocy psychospołecznej i
prawnej
Pomoc psychospołeczna i prawna udzielana była rodzinom, w których występują problemy
narkomanii głównie przez:
a. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach, który zapewnia bezpłatną pomoc prawną
dla osób i rodzin dotkniętych problemem uzależnień, przemocy w tym narkotykowym.
Udzielana jest również pomoc finansowa oraz prowadzona praca socjalna dla rodzin dotkniętych
problemem narkotykowym będących w trudnej sytuacji materialnej - udzielono pomocy 1 rodzinie.
Pracownicy socjalni informują osoby dotknięte nałogiem narkotykowym o miejscach odbycia terapii,
udzielają porad oraz kierują do Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w
Krapkowicach.
b. 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) z terenu Gminy Krapkowice prowadzi:.
- diagnozę i konsultacje indywidualne,
- pomoc w znalezieniu ośrodka lub oddziału detoksykacyjnego,
- motywuje do leczenia,
- informuje o grupach wsparcia dla rodzin,
- udziela konsultacji indywidualnych dla rodzin,
- prowadzi edukację na temat współuzależnienia.
W punkcie udzielono porad 5 osobom w związku z uzależnieniem krzyżowym ( alkoholowym i
narkotykowym).
c. Świetlice Środowiskowe
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.
Świetlice środowiskowe spełniają istotną rolę opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego Są nie
tylko szczególną formą spędzania wolnego czasu, ale przede wszystkim mają za zadanie prowadzenie
działań profilaktyczno-naprawczych.
II.
w

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
zakresie

rozwiązywania

problemów

narkomanii,

w

szczególności

dla

dzieci

i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów, a także działać na
rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach wychowawczych i
socjoterapeutycznych.
1. W zakresie profilaktyki I - rzędowej (tzn. działań skierowanych do młodzieży Gminy
polegających na promocji zdrowego trybu życia i wzmocnieniu czynników chroniących dzieci
i młodzież przed nałogami):
Programy Profilaktyczne z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii.
W dniach od 17.11.2014r. do 20.11.2014r. terapeuci Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w
Płocku przeprowadzili programy profilaktyczne dot. profilaktyki narkotykowej w klasach I,II,III
gimnazjów oraz klas V i VI szkół podstawowych Gminy Krapkowice.
W programie profilaktycznym pt. „Potrafię być sobą” udział wzięło 249 uczniów.
W programie profilaktycznym pt. „Debata” udział wzięło 231 uczniów.
W programie profilaktycznym pt. „Przeciw narkotykom - Ku Afirmacji Życia” udział wzięło 180
uczniów.
Ogólnopolskie kampanie profilaktyczne
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krapkowicach w kwietniu 2014 r.
przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej pt. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
Zakupiono 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. 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. 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.
Kampania profilaktyczna „Postaw na rodzinę”. W kampanii udział wzięły szkoły podstawowe i
gimnazjalne.
W szkołach były organizowane festyny rodzinne, pikniki i zawody sportowe.

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
Na terenie Gminy Krapkowice w 2014 na terenie szkół policjanci z KPP Krapkowice prowadzili
spotkania profilaktyczne. Działania realizowano w ramach ogólnopolskiego programu prewencyjnego
„Narkotyki – teraźniejszość bez przyszłości” poprzez:
organizowanie spotkań i pogadanek z rodzicami w szkołach na temat szkodliwości wynikającej
z zażywania narkotyków i środków odurzających. Informowano o konsekwencjach prawnych
wynikających z handlu oraz posiadania narkotyków. W trakcie wspomnianych spotkań prezentowano
filmy o zdrowotnych konsekwencjach zażywania środków odurzających oraz propagowano ulotki o
tematyce antynarkotykowej, jak również książeczki „Moje życie bez uzależnień”, prezentowano tzw.
teczkę narkotykową;
propagowano ulotki o tematyce antynarkotykowej przy okazji uczestnictwa w festynach
imprezach rekreacyjnych. Dzielnicowi prowadzili ciągłe rozpoznanie na podległych rejonach
służbowych w celu eliminowania zjawiska narkomanii. Prowadzono akcję „Pilnuj drinka” oraz
„Uwaga na tabletki gwałtu”. Dzielnicowi w ramach służby obchodowej w rozmowach z właścicielami
najpopularniejszych dyskotek, klubów, barów rozpropagowywali ulotki, plakaty, podstawki pod
napoje na których powierzchni były zaakcentowane założenia programowe akcji. W szkołach
organizowano

spotkania

przeciwdziałania

z

wykorzystaniem

alkoholizmowi.

Alko-gogle

alko-gogli
również

przekazanych

przez

były wykorzystywane

Komisję
na

ds.

festynach

współorganizowanych przez policję. W szkołach organizowane są spotkania z dyrekcją placówek,
pedagogami, wychowawcami, kuratorami sądowymi d/s nieletnich, psychologiem, rodzicami i
uczniami, którzy swoim zachowaniem stwarzają największe problemy wychowawcze lub są
podejrzewani o zachowania patologiczne – nadużywanie alkoholu, narkotyków, dopalaczy, wagary,
ucieczki, palenie papierosów, itp.
Spotkania funkcjonariuszy policji z dyrekcją szkół, pedagogami, wychowawcami, kuratorami
sądowymi ds. nieletnich, psychologiem, rodzicami na temat konsekwencji używania narkotyków ;
pogadanki w szkołach z rodzicami i pedagogami.
W 2014 ujawniono 3 nieletnich pod wpływem środków odurzających gdzie w każdym przypadku
zostało skierowane wystąpienie do Sądu Rodzinnego oraz wszczęto 12 postępowań z ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii wobec osób pełnoletnich.
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”
2. W zakresie profilaktyki II-rzędowej (tzn. działań skierowanych do osób eksperymentujących
z narkotykami oraz osób uzależnionych od narkotyków i osób w trakcie terapii):

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych.
a. Poradnia Leczenia Uzależnień ul. Jagiellońska w Krapkowicach - prowadzenie terapii
odwykowej oraz kierowanie osób dotkniętych problemem krzyżowym

( alkoholowym i

narkotykowym) do ośrodków odwykowych, pomoc psychiatryczna i psychologiczna.
b. Poradnia Leczenia z Uzależnienia i Współuzależnienia ul. Szkolna 7 w Krapkowicachprowadzenie terapii odwykowej.
c. Ogólnopolski Program 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 biorą członkowie GKRPA w Krapkowicach, przedstawiciele Policji,
pedagodzy szkolni i kuratorzy sądowi – z programu skorzystały - 4 osoby.

