Sprawozdanie z rocznej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krapkowicach za 2014 rok
Wypłacone świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w 2014r.
1.

Zasiłki rodzinne

– ogólna kwota

723.054,00 zł.

2.

Dodatki do zasiłków rodzinnych

– ogólna kwota

423.917,00 zł.

3.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

– ogólna kwota

151.000,00 zł.

4.

Zasiłki pielęgnacyjne

– ogólna kwota

1.104,507,00 zł.

5.

Świadczenie pielęgnacyjne

– ogólna kwota

354.172,00 zł.

6.

Zasiłek dla opiekuna

– ogólna kwota

157.282,00 zł.

7.

Pomoc finansowa dla osób korzystających ze
– ogólna kwota

93.800,00 zł.

– ogólna kwota

791.125,00 zł.

świadczenia pielęgnacyjnego
8.

Fundusz alimentacyjny

Informacja o dodatkach mieszkaniowych z 2014r.
W 2014 roku z dodatków mieszkaniowych skorzystały 326 gospodarstwa domowe.
Wypłacono 2.928 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 460.979,64 zł. z tego na :
kwota

ilość

lokale gminne

175.423,06

1126

lokale spółdzielcze

115.949,45

786

lokale wspólnot

166.334,87

995

inne lokale (np. TBS, pryw.)

3.272,26

21

Z kwoty ogólnej wypłacono 18 dodatków mieszkaniowych na kwotę 4.069,26 zł. na lokale
znajdujące się na terenach wiejskich oraz 10 dodatków na kwotę 977,18 zł. na lokale
prywatne.

Udzielone świadczenia – zadania własne gminy za 2014r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zasiłki stałe
Zasiłki okresowe
Schronienie
Posiłek
Sprawienie pogrzebu
Zasiłki celowe
Opłata za pobyt w DPS (wykonanie faktyczne)

112 osób
352 osoby
21 osób
654 osoby
1 osoba
524 osoby
54 osoby

417.400,00 zł.
786.990,00 zł.
70.591,00 zł.
480.400,00 zł.
2.484,00 zł.
422.158,00 zł.
1.084.572,53 zł.
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Dom Dziennego Pobytu jest placówką wspierającą ludzi starszych w codziennym
funkcjonowaniu. Pobyt w ośrodku jest nieodpłatny. Organizowane zajęcia dostosowane są do
potrzeb i wieku seniorów. Korzystanie z organizowanych form zajęć zachęca do aktywności,
przywraca motywację przebywania wśród innych oraz utrzymuje sprawność psychofizyczną.
Zakres usług świadczonych przez DDP obejmuje aktywizację fizyczną i umysłową seniorów,
spotkania integracyjne o charakterze kulturalno-oświatowym, terapię zajęciową oraz
rehabilitację.

W 2014 roku Dom Dziennego Pobytu zapewnił wszystkim uczestnikom:
 Rehabilitację ruchową:
 Gimnastyka w wodzie
 Ćwiczenia przy muzyce
 Ćwiczenia na przyrządach
 Nordic Walking
 Treningi na rowerze stacjonarnym
 Masaż klasyczny kręgosłupa
 Maty masujące
 Kinesiotaping
 Lampa Sollux
 Ciśnieniomierz półautomatyczny
 Terapia zajęciowa:
 Papierowa wiklina
 Orgiami
 Szydełkowanie
 Treningi kulinarne
 Organizacja uroczystości okolicznościowych
 Udział w imprezach kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych
Przegląd najważniejszych imprez 2014 roku:
W styczniu:
 Kolędowanie i biesiadowanie w Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach
 Integracyjny karnawałowy bal maskowy w DDP Krapkowice

W marcu:
 SPA dla uczestników DDP Krapkowice
 Występy seniorów DDP w Przedszkolu Publicznym w Żywocicach oraz PP nr 8 w
Krapkowicach
 Udział w spotkaniu „Ukryty talent” organizowane przez ŚDS i KDK
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W kwietniu:
 Udział w kiermaszu wielkanocnym
 Śniadanie wielkanocne dla uczestników DDP Krapkowice połączone z występami
przedszkolaków z PP nr 8 w Krapkowicach
W maju:
 Wycieczka do zamku w Mosznej zakończona wspólnym grilowaniem
 Udział w obchodach Dnia Dobrych Uczynków organizowanych przez DDP Jarzębina
w Zdzieszowicach
 Udział w XVI Integracyjnym Przeglądzie Amatorskiej Działalności Artystycznej Osób
Niepełnosprawnych
W czerwcu:
 Uroczystość Dnia Matki i Ojca połączona z występami przedszkolaków Publicznego
Przedszkola w Żywocicach
 Wyjazd do Ogrodu Zoologicznego w Opolu
 Udział w III Głubczyckiej Olimpiadzie Seniorów
 Rejs Statkiem po rzece Odra zakończona wspólnym biesiadowaniem przy ognisku w
porcie Marina Krapkowice
W lipcu:
 Udział w projekcie: Poziom funkcji zarządzających w okresie senioralnym w
kontekście czynników budujących i modyfikujących funkcję poznawczą.
 Wycieczka krajoznawcza Złoty Stok-Lądek-Zdrój
 Warsztaty psychologiczne
 Usługi fryzjerskie dla Seniorów
 Udział w spotkaniu informacyjnym „Seniorze nie daj się oszukać”
 Świętowanie imienin w DPS „Anna” Krapkowice
We wrześniu:
 Zorganizowanie III Biesiady Seniorów powiatu krapkowickiego- DDP Krapkowice
 Udział w obchodach tygodnia Seniora:
 Prelekcja: Dysfunkcje narządu ruchu u osób starszych. Bóle kręgosłupa
lędźwiowo-krzyżowego plagą współczesnego społeczeństwa.
 Warsztaty psychologiczne
 Zajęcia artystyczne- Stowarzyszenie „Pasja”
 Gimnastyka w wodzie dla seniorów
 Zajęcia usprawniające sylwetkę- Zdrowy kręgosłup, Zumba
 Zajęcia z prawnikiem
 Udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej pod patronatem
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Lokalna polityka społeczna na rzecz poprawy
jakości życia osób starszych.
W październiku:
 Zabawa integracyjna w DDP „Jarzębina” Zdzieszowice
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 Udział w Kiermaszu Jesiennych Smaków Domowych
 Udział w Gminnym Dniu Seniora organizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
 Wyjazdy do Groty Solnej Kamieniu Śląskim
W listopadzie:
 Zorganizowanie zabawy Andrzejkowej w DDP Krapkowice
 Tradycja świętowania Andrzejek- spotkanie w DPS „Anna”
 „Zdrowy kręgosłup seniora”- gimnastyka w Synergii Fitnes Krapkowice
W grudniu:
 Mikołajkowe spotkanie międzypokoleniowe w Przedszkolu Publicznym Żywocice
 Udział w IV Powiatowych Obchodach Międzynarodowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych
 Zdobienie pierników z masy solnej- międzypokoleniowe spotkanie w Przedszkolu
Publicznym w Żywocicach
 Udział w Świątecznym konkursie zdobienia pierników- Radosne Pierniki 2014- pod
Honorowym Patronatem Prezydenta Kędzierzyna-Koźla
 Spotkanie Wigilijne dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych połączone z
jasełkami dzieci Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Krapkowicach
Dom Dziennego Pobytu współpracuje z:
 DDP „Jarzębina” i „Stokrotka” w Zdzieszowicach
 DDP w Głubczycach
 DDP nr 2 „Magnolia” w Kędzierzynie-Koźlu
 Uniwersytetem III Wieku w Krapkowicach
 DPS „Anna” w Krapkowicach
 Stowarzyszeniem Wsparcia Osób w wieku podeszłym Babie Lato w Opolu
 Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Krapkowicach
 Przedszkole Publiczne nr 8 w Krapkowicach
 Przedszkole Publiczne w Żywocicach
Dział Organizacji Usług w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach
Dział Organizacji Usług w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach zajmuje się
organizowaniem i świadczeniem pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych, w
tym również specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami zdrowia
psychicznego. Usługi są wykonywane w miejscu zamieszkania. Ta forma pomocy 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, Otmętu i przynależnych
wiosek z terenu gminy Krapkowice. W 2014r. nastąpił rozwój działalności usług, szczególnie
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usług specjalistycznych (rehabilitacji fizycznej) na terenie wiosek gminy Krapkowice.
Beneficjenci usług specjalistycznych z wiosek gminy Krapkowice mają możliwość
odzyskania sprawności, samodzielności i pozyskania lepszego komfortu życia. Tym
działaniem nastąpiło pewne wyrównanie szans w dostępie do tego rodzaju pomocy pomiędzy
mieszkańcami miasta Krapkowice a mieszkańcami wiosek gminy Krapkowice.
Rodzaj udzielanej pomocy -jej zakres, forma, ilość godzin jest uzależniona od
indywidualnych potrzeb chorego, sytuacji życiowej, rodzinnej jak również od możliwości
wykonywania jej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach.
Usługi opiekuńcze świadczone są w czerech zakresach:
1.Zaspakajanie codziennych potrzeb.
2. Opieka higieniczna.
3. Opieka sanitarna.
4. Pielęgnacja.
Dział Usług w swej działalności realizuje również utrzymywanie kontaktów z
otoczeniem, co przeciwdziała wykluczeniu społecznemu osób starszych, chorych i
niepełnosprawnych oraz pozwala na pozostanie tych osób jak najdłużej w środowisku
rodzinnym i społeczności lokalnej. Wykonywane jest m.in.: wychodzenie z podopiecznym na
spacery, do fryzjera, do sklepu, do kościoła, udział w organizowanych wycieczkach,
wyjazdach, dostarczanie prasy i książek.
W celu zapewnienia pomocy i opieki osobom tego potrzebującym Ośrodek Pomocy
Społecznej zatrudnia opiekunki, które w sposób profesjonalny weryfikują i realizują potrzeby
podopiecznych. W roku 2014r. tut. Ośrodek wyposażył pracowników Działu Usług w nowe
ciśnieniomierze. Świadczenie usług opiekuńczych ma na celu ułatwienie życia i codziennej
egzystencji osobom tego potrzebującym.
Usługi opiekuńcze docierają również do środowisk z problemem alkoholowym, nie
akceptowanych, żyjących często w niegodnych warunkach. Praca w takim środowisku jest
dużym wyzwaniem dla działu.
Dział Usług w tut. Ośrodku zajmuje się również działalnością non profit skierowaną
przede wszystkim do szczególnych potrzeb związanych chorobą i niepełnosprawnością (np.
w 2014r. wyremontowano podłogę w pokoju nieuleczalnie chorej, siedmioletniej
dziewczynki).
W roku 2014 pomocy w formie usług opiekuńczych udzielono 158 osobom (17 osób
więcej niż w 2013r.).
Usługi specjalistyczne ( rehabilitacja fizyczna) są realizowane zgodnie z zaleceniami
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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, którzy mają do
dyspozycji m.in. ciśnieniomierze, laser, lampę “Bioptron”, lampę “Solux”, piłki i wałki do
ćwiczeń, przenośne materace, maty ochronne do ćwiczeń, przedmioty do stymulacji
niepełnosprawnych części organizmu i procesów poznawczych.
W roku 2014 pomocy w formie usług specjalistycznych udzielono 78 osobom ( 10
osób więcej niż w 2013r.).
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 musi posiadać
specjalistyczne przygotowanie i doświadczenie zawodowe. W 2014r. zatrudniono
neurologopedę. Ta forma pomocy cieszy się szczególnym zainteresowaniem.
W roku 2014 udzielono pomocy 14 osobom ( 4 osoby więcej niż w 2013r.).

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

a. W 2014 r. odbyło się 17 posiedzeń komisji;
b. rozpatrzono 171 spraw dotyczących kierowania osób uzależnionych od alkoholu na leczenie
odwykowe;
c. wpłynęło 52 wnioski o objęcie leczeniem odwykowym;
d. do biegłego skierowano 33 osoby;
e. do sądu skierowano 16 wniosków;
f. do poradni odwykowej 51 osób
celem podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego;
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g. umorzono i zamknięto – 25 spraw ;
h. komisja zaopiniowała podania o zezwolenia na sprzedaż alkoholu (sklepy i punkty
gastronomiczne) - 62 podania ( w tym jednorazowe);
i. udział członków Komisji w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie – 67 powołań do grup roboczych; 4 powołania do obrad plenarnych
Zespołu,
j. GKRPA w Krapkowicach założyła 8 kart ”A” w ramach procedury „Niebieskie Karty”
osobom dotkniętym przemocą domową i przekazała do Przewodniczącego Zespołu.
k. 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:
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grupy podstawowe

(w

tym

jedna

psychoedukacyjna),
1 grupa pogłębiona, 1 grupa dla osób współuzależnionych. Poradnia prowadzi Program
Korekcyjno-Edukacyjny 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
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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”.
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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 w
pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych
1. Kampanie profilaktyczne
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krapkowicach w kwietniu
2014 r. przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej pt. „Zachowaj Trzeźwy
Umysł”
9

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
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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 .
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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.
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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
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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.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej

w 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.
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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,
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plakaty, podstawki pod napoje na których powierzchni były zaakcentowane założenia
programowe akcji. W szkołach organizowano spotkania z wykorzystaniem alko-gogli
przekazanych przez Komisję ds. przeciwdziałania alkoholizmowi. Alko-gogle również były
wykorzystywane na 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.
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Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2014 roku.
Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w 2014r.
1.

Zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości
i wrażliwości mieszkańców Gminy wobec przemocy w rodzinie.

a. Informowanie mieszkańców o instytucjach działających na terenie Gminy Krapkowice
zajmujących się problematyką przemocy - przekazanie ulotek do służby zdrowia, oświaty
i innych instytucji. Umieszczanie informacji i artykułów na stronie internetowej Ośrodka
Pomocy Społecznej w

Krapkowicach w zakładce Zespół Interdyscyplinarny ds.

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
b. Systematyczne pogłębianie wiedzy na temat zjawiska przemocy poprzez edukację
środowiska lokalnego

- zorganizowanie

spotkania

przez

członków

Zespołu

Interdyscyplinarnego z przedstawicielami policji, oświaty, służby zdrowia

celem

udzielenia informacji na temat procedury „ Niebieskiej Karty” Spotkanie członków ZI.
z przedstawicielami policji, oświaty, służby zdrowia - 31 osób.
c. Rozpowszechnianie wiedzy na temat zapobiegania przemocy w rodzinach -informowanie
osób dotkniętych przemocą o instytucjach działających na terenie Gminy Krapkowice
zajmujących się problematyką przemocy.
d. Organizowanie lub współorganizowanie działań służących wzmocnieniu więzi w
rodzinach.
e. Współorganizowanie pikników rodzinnych, festynów, zawodów sportowych służących
wzmocnieniu więzi w rodzinach w ramach Ogólnopolskich Kampanii „ Zachowaj
Trzeźwy Umysł” i „Postaw na Rodzinę”. Wyjazdy rodzinne organizowane przez
Stowarzyszenie Trzeźwościowo - Turystyczne w Krapkowicach.
2. Edukacji dzieci i młodzieży – działania profilaktyczne
W szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Krapkowice prowadzono zajęcia
profilaktyczne i wychowawcze;
a. prowadzenie

zajęć

z

uczniami

w

ramach

programu

profilaktycznego

„Przemoc

i cyberprzemoc”
b. lekcje wychowawcze na temat przemocy rówieśniczej, szkodliwości spożywania używek;
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c. pedagogizacja rodziców podczas wywiadówek szkolnych celem

dostarczenia informacji

rodzicom na temat przemocy , jak reagować na zjawiska przemocy i zaniedbania;
d. rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami, interwencje wobec zachowań agresywnych;
e. promowanie wartości rodzinnych poprzez angażowanie rodziców do współpracy w ramach
festynów rodzinnych lub przy ogólnopolskich kampaniach „Zachowaj trzeźwy umysł”;
Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach w zakresie edukacji dzieci i młodzieży
prowadzi cykl spotkań z młodzieżą ze szkół gimnazjalnych i średnich na temat przemocy
rówieśniczej.
3. Zmniejszenie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania przemocy w
rodzinie.
Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
a. Zespół interdyscyplinarny - realizacja działań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
b. Ośrodek Pomocy Społecznej – obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego, udział pracowników
socjalnych w pracy zespołu i grupach roboczych. Poradnictwo rodzinne, prawne, socjalne,
praca socjalna;
c. Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Krapkowicach w ramach
współpracy, zgodnie z gminnym programem zatrudnia:
psychologa dla osób dotkniętych przemocą domową oraz dla sprawców przemocy, zatrudnia
psychologa dla dzieci dotkniętych przemocą domową, kieruje sprawców przemocy
nadużywających alkoholu do poradni odwykowej, do Sądu Rejonowego w Strzelcach
Opolskich.
Psycholog dla dzieci w okresie od października 2014 do grudnia 2014r. prowadził terapię dla
9 dzieci.
GKRPA skierowała 51 osób celem objęcia leczeniem odwykowym, w tym 18 sprawców
przemocy w rodzinie.
d. W Poradni Leczenia Uzależnień w Krapkowicach ul. Jagiellońska mieszkańcom Gminy
Krapkowice dotkniętym przemocą w rodzinie udzielana jest

pomoc

psychologiczna w

związku ze stosowaniem przez partnerów przemocy fizycznej i psychicznej, a także w
związku z problemami z uzależnieniem od alkoholu, problemami emocjonalnymi,
współuzależnieniem.
Terapia psychologiczna - 7 osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
Terapia dla osób współuzależnionych, dotkniętych przemocą – 34 osoby
Terapia dla osób uzależnionych – 42 osoby
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W poradni prowadzony jest program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy – 42
sprawców (w skali powiatu).
e. Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny w Krapkowicach
Udzielono : 165 konsultacji
osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – 75 konsultacji
sprawcom przemocy fizycznej i psychicznej- 90 konsultacji
Osoby dotknięte przemocą w rodzinie - 23 ( prowadzono program Al-Anon)
f. Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach – dzielnicowi policji spotykają się z osobami
dotkniętymi przemocą podczas wizyt w ramach procedury „ Niebieskiej Karty” , informują o
możliwościach prawnych rozwiązania problemu. Prowadzą rozmowy ze sprawcami przemocy
w ramach grup roboczych w związku z procedurą” Niebieskiej Karty”, prowadzą
dokumentację rodzin i składają sprawozdania do Zespołu.
g. Dyżur członków ZI.: pracowników OPS, przedstawicieli KPP w Krapkowicach, GKRPA
podczas „ Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” w lutym 2014r.
Świetlice środowiskowe
Zapewniają dzieciom i młodzieży opiekę w godzinach popołudniowych, rozbudzają różne
zainteresowania, prowadzą działalność profilaktyczną z elementami socjoterapii, dzieci mogą
skorzystać z podwieczorku w ramach dożywiania.
a. Świetlica środowiskowa w Ściborowicach – 36 dzieci;
b. Świetlica środowiskowa ul. Damrota 2 w Krapkowicach - 35 dzieci.
c. Świetlica środowiskowa ul. Moniuszki w Krapkowicach – 20 dzieci.
d. Świetlica środowiskowa w Żużeli ( Wioska Internetowa), z której korzystają dzieci, młodzież
i dorośli- 23 osoby w ciągu roku.
4. Udzielenie wsparcia osobom dotkniętym przemocą i zmuszonym do opuszczenia
dotychczasowego miejsca zamieszkania, pobytu lub rodziny
Pomoc w umieszczeniu osoby dotkniętej przemocą domową wraz z dziećmi w Ośrodku
Interwencji Kryzysowej oraz pomoc pieniężna i socjalna - 0
5.

Zapobieganie stosowaniu przemocy w rodzinie. Procedura „Niebieskiej karty”

a. W ramach procedury „ Niebieskiej Karty” do Zespołu wpłynęło 86 wypełnionych kart „A”
założonych w

74 rodzinach. Karty założone przez:

Komendę Powiatową Policji w

Krapkowicach - 55, Ośrodek Pomocy Społecznej – 17 w tym 3 przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie , Gminną Komisję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych – 8 , Służbę
Zdrowia- 3, Oświatę – 3;
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b. Członkowie Zespołu i powołani do grup roboczych przedstawiciele instytucji pracowały w 72
grupach roboczych, które również spotykały się w grupach monitorujących co najmniej 2-3
razy w sprawie Procedury ” Niebieskie Karty”.
c. Po rozpatrzeniu: z powodu ustania przemocy oraz braku zasadności podejmowania działań
zakończono – 69 spraw ( w tym sprawy rozpoczęte w 2013 r);
d. Do Sądu Rodzinnego i Asystenta ds. Nieletnich KPP w Krapkowicach wysłano 12 pism z
prośbą wgląd w sytuację rodziny, a w szczególności małoletnich dzieci, w związku z
przemocą w rodzinie;
e. Do Prokuratury skierowano 3 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia ściganego z urzędu
przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie;
f. Kierowanie sprawców przemocy do Programu Korekcyjno-Edukacyjnego, osoby podejrzane
o stosowanie przemocy w rodzinie skierowano do programu korekcyjno-edukacyjnego – 33
osoby.
6. Doskonalenie kadr zajmujących się problemem przemocy w rodzinie. Szkolenia i
konferencje
a. Szkolenie

osób

zajmujących

się

problemem

przemocy

domowej-

luty

2014r.

„ Praca z rodziną dotkniętą przemocą – opracowanie indywidualnego planu pomocy i jego
weryfikacja” - 2 osoby.
b. Konferencja PARPA – szkolenie przeciw przemocy w rodzinie Kraków, 26-28 maj 2014 r. –
2 osoby.
c. Szkolenie pt. „Rozmowa ze sprawcą i ofiarą przemocy” Prószków 02.10.2014r. – 3 osoby;
d. Szkolenie 12-15 października Zakopane pt. „ Rola i zadania GKRPA oraz innych służb
pomocowych w pracy z rodziną wieloproblemową” 2 osoby.
e. Szkolenie pt. „Działania profilaktyki zintegrowanej przeciw przemocy, ze szczególnym
uwzględnieniem przeciwdziałania przemocy wobec dzieci” Opole 20.11.2014r. – 1 osoba
7. Współpraca pomiędzy instytucjami
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w ramach współpracy
ze Stowarzyszeniem Trzeźwościowo – Turystycznym w Krapkowicach brał udział w
przygotowaniu wycieczki dla dzieci z okazji „ Dnia Dziecka” 20-23 czerwca 2014r. w
Pokrzywnej – skorzystało 23 dzieci.
Zespół Interdyscyplinarny współpracuje również z policją, służbą zdrowia, oświatą,
kuratorami sądowymi, prokuraturą, sądem.
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach uczestniczył także w aktywizacji osób
długotrwale bezrobotnych i w 2014 roku zatrudnił 53 osoby w ramach prac społecznie
użytecznych. Przepracowali oni ogółem 4850 godzin.
Łączna kwota wypłaconych świadczeń w 2014r. za wykonanie prac społecznie użytecznych
wyniosła: 39.135,00 zł.
Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich skierował w 2014 roku 38 osób do wykonywania
nieodpłatnych kontrolowanych prac na terenie Gminy i miasta Krapkowice. Z tego 28 osób
odpracowało wyroki, 3 osoby są w trakcie odpracowania, a 7 osobom Sąd umorzył
postępowanie karne.

Prace wykonywane w 2014 roku przez ww. osoby to:


prace porządkowe – pasaż przy Odrze na ul. Przybrzeżnej, nasyp kolejowy i ul. Kolejowa



prace porządkowe – teren stadionów przy ul. Sportowej, ul. Ks. Duszy i przy Hali
Sportowej na ul. Kilińskiego,



prace na rzecz TBS – prace porządkowe



prace na terenie DPS „Anna” i ŚDS,



prace malarskie na rzecz podopiecznych tut. Ośrodka,



prace porządkowe przy Hali Sportowej ul. Kilińskiego,



prace porządkowe na Terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Olimpijska oraz tereny
Stadionu ul. Sportowa,



porządkowanie placów zabaw przy ul. Kilińskiego, Ks. Duszy, Staszica,



plewienie chodników przy ul. Opolskiej, Kilińskiego, Parkowej,



plewienie terenów zielonych przy krytej pływalni,



prace porządkowe na posesji we wsi Gwoździce,



praca remontowe w pomieszczeniach gospodarczych OSiR ul. Olimpijska,



prace malarskie na rzecz podopiecznych OPS,



przygotowanie lokalu wyborczego przy ul. Krasińskiego.
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