Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Krapkowice w 2015r.
I.

Realizacja zadań w 2015r.
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 2015 r. odbyło się 17 posiedzeń komisji;
 rozpatrzono 171 spraw dotyczących kierowania osób uzależnionych od alkoholu na leczenie
odwykowe;
 wpłynęły 52 wnioski o objęcie leczeniem odwykowym;
 do biegłego skierowano 19 osób;
 do sądu skierowano 9 wniosków;
 do poradni odwykowej 43 osoby
celem podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego;
 umorzono i zamknięto – 24 sprawy ;
 komisja zaopiniowała podania o zezwolenia na sprzedaż alkoholu (sklepy i punkty gastronomiczne) 32 podania ( w tym jednorazowe);
 udział członków Komisji w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie – 68 powołań do grup roboczych; 5 powołań do obrad plenarnych Zespołu,
 GKRPA w Krapkowicach założyła 11 kart ”A” w ramach procedury „Niebieskie Karty” osobom
dotkniętym przemocą domową i przekazała do Przewodniczącego Zespołu.
 kontrole punktów sprzedaży - 9 kontroli.
 z porady prawnej skorzystało - 11 osób
2. Punkt Konsultacyjny w Krapkowicach ul. Krasickiego 4 ( 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;
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prowadzi edukację na temat współuzależnienia;



terapeuta uzależnień w 2015 r. udzielił: 1150 konsultacji;



osoby uzależnione od alkoholu – 750 konsultacji;



osoby współuzależnione – 400 konsultacji



osoby dotknięte przemocą w rodzinie – 60 konsultacji;



sprawcy przemocy w rodzinie – 50 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. W 2015r. prowadzono terapię dla 256
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. Leczenie odwykowe podjęły 72 osoby. Na leczenie
stacjonarne skierowano 9 osób, osoby uzależnione krzyżowo- 3 osoby.
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 ( 77 osób w rodzinach)
6. Klub Abstynenta
Klub Abstynenta działa w Krapkowicach od 32 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 dorosłych i dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie.
Łącznie w 2015r. z terapii psychologicznej skorzystały 43 osoby (25 osób dorosłych, 18 dzieci)
W 2015 roku psycholog zrealizował 140 spotkań z osobami dotkniętymi przemocą domową w formie
terapii , konsultacji i porad psychologicznych, 50 spotkań dotyczyło dzieci, 90 osób dorosłych.
GKRPA kieruje sprawców przemocy nadużywających alkoholu do poradni odwykowej, do Sądu
Rejonowego w Strzelcach Opolskich – skierowano 11osób.
2. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 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 domowej do programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców
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przemocy w rodzinie – 42 osoby, do GKRPA celem objęcia leczeniem odwykowym skierowano 8
osób.
3. Stowarzyszenie Trzeźwościowo-Turystyczne w Krapkowicach poprzez spotkania integracyjne,
wyjazdy prowadzi działalność terapeutyczną i edukacyjną mająca na celu podnoszenie świadomości i
wrażliwości zapobiegania uzależnieniom i przemocy mieszkańców Gminy Krapkowice i ich rodzin.
W ramach wyjazdów rodzinnych, pikników oferuje opiekę terapeutyczną i pomoc dla osób
uzależnionych i osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Zorganizowano wycieczki i wyjazdy dla osób
dorosłych oraz da dzieci wyjazd na Dzień Dziecka oraz wyjazd mikołajkowy do Białki Tatrzańskiej –
skorzystało 26 dzieci.
4. Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach –W 2015 roku, na terenie działania KPP
Krapkowice w tym również gminy Krapkowice przeprowadzono 45 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.
Z danych Policji :
- zatrzymano w policyjnych izbach dziecka lub odwieziono do domów rodzinnych 25 osób nieletnich
- zatrzymano do wytrzeźwienia w pomieszczeniach policyjnych 27 osób.
- przewieziono do miejsca zamieszkania - 38 osób.

III.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób

uzależnionych od alkoholu
a. Szkolenia i wyjazdy służbowe:
- Konferencja PARPA – szkolenie przeciw przemocy w rodzinie Kraków maj 2015 r. –1osoba
- Szkolenie dla zespołów interdyscyplinarnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i
przemocy ze względu na płeć- Opole dn. 4-6.11.2015r. – 1 osoba;
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- Szkolenie pt. Procedura „Niebieskie Karty”- podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli
realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – udział wzięło 2 osoby.
b. Usługi psychiatryczne i psychologiczne: bieglenia psychiatryczne i psychologiczne,
konsultacje psychiatryczne.

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 2015 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 itp. 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 2015r
Ogólnopolska Kampania profilaktyczna „ Przeciw pijanym Kierowcom” - prowadzona przez
GKRPA we współpracy z oświatą i ośrodkami szkolenia kierowców, Gminy Krapkowice. Zakupione
ulotki

kampanijne

zostały

przekazane

do

szkół

podstawowych,

gimnazjalnych,

liceum

ogólnokształcącego, szkółek nauki jazdy, Ośrodka Pomocy Społecznej, placówek zdrowia. 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
Maj 2015r. -„ Archipelag Skarbów” - Program Profilaktyki Zintegrowanej ( profilaktyka
alkoholowa, narkotykowa, przemocy, profilaktyka zdrowia) - Gimnazjum nr 1 i nr 2 w
Krapkowicach;- udział wzięło ok. 280 uczniów
Październik 2015 - Program profilaktyczny „Szanuj Zdrowie Ratuj Życie” ( Gimnazjum nr 1,
Gimnazjum nr 2 Krapkowice, Liceum Ogólnokształcące w Krapkowicach)
Listopad –grudzień 2015r. - Teatrzyk profilaktyczny „ Z miłości do serduszka” ( klasy I-IV szkoły
podstawowe Gminy Krapkowice ) –ok. 450 uczniów
Listopad, grudzień 2015- Pogadanki, warsztaty z rodzicami na temat przemocy rówieśniczej
podczas wywiadówek w szkołach ( Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Krapkowicach , Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 1 w Krapkowicach ) – ok. 180 rodziców.
3. Badania ankietowe dot. uzależnień zostały przeprowadzone przez Stowarzyszenie
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Producentów i Dziennikarzy Radiowych „Młodzi i substancje psychoaktywne w miesiącu czerwcu
2015r., w 2 gimnazjach i 3 szkołach podstawowych Gminy Krapkowice ”.
Badania pokazują spojrzenie na problem palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków i
dopalaczy z perspektywy młodzieży.
4. W szkołach podstawowych i gimnazjalnych prowadzone były lekcje wychowawcze, edukacyjne
poświęcone

profilaktyce

uzależnień

alkoholowych,

narkotykowych,

realizowano

programy

profilaktyki szkolnej: „ Nie pal przy mnie proszę” , Zawsze Razem”, „Żyję zdrowo-nie palę i nie
piję”, „Trzymaj formę”, Czyste powietrze wokół nas”. Projekcje filmów profilaktycznych np.:
„ Profilaktyka uzależnień”, „Wszyscy piją”
5. Świetlice Środowiskowe- opiekuńczo-wychowawcze. 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 42
dzieci; Czynna jest od wtorku do soboty w godzinach 16,00 do 20,00.
Świetlica Środowiskowa w Krapkowicach, ul. 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 26
dzieci .
Z zajęć w świetlicach ogólnie skorzystało 168 dzieci.
W świetlicach środowiskowych między innymi organizowano:
ferie zimowe, palenie żuru, Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca, festyny , gry i zabawy 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 w odrabianiu zadań domowych, praca wychowawcza.
W ramach dożywiania były organizowane podwieczorki, „ Słodkie czwartki”.
6. 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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