
Informacja z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwi ązywania problemów 

alkoholowych w Krapkowicach za I półrocze 2011 r. 

            

   I. Informacja dotycząca pracy komisji: 

 

a) Od dnia 1 stycznia do 30 czerwca  2011 r. odbyło się  7  posiedzeń komisji, 

b) Komisja rozpatrzyła 96 spraw dotyczących kierowania osób uzaleŜnionych od 

alkoholu na leczenie odwykowe-  ( 44 osoby) 

c) wpłynęło 11 nowych  podań o objęcie leczeniem odwykowym, policja skierowała 

25  osób  

d) do biegłego skierowano 12 osób, 

e) do Sądu skierowano 1 wniosek, 

f) do poradni odwykowej i Klubu AA skierowano 37 osób celem podjęcia 

dobrowolnego leczenia odwykowego, 

g) umorzono i zamknięto 17 spraw, 

h) Samodzielny Referent ds. UzaleŜnień sporządził 87 wywiadów środowiskowych dla 

celów Komisji oraz wywiady dla Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.  

i) Komisja zaopiniowała podania o zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu (sklepy i punkty 

gastronomiczne) -  24 podań  ( w tym 4 jednorazowe) 

 

II. Działalnością na rzecz profilaktyki uzaleŜnień. 

  

1.  Kampanie profilaktyczne  

a. Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych w Krapkowicach w kwietniu 

2011 r. przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej pt. „Zachowaj Trzeźwy 

Umysł”  

 Głównym celem kampanii w szkołach jest uświadomienie dzieciom, Ŝe Ŝycie kaŜdego dnia 

moŜe być fascynującą przygodą, jeśli tylko dobrze wykorzysta się własne moŜliwości i 

moŜliwości cywilizacyjne. Celem kampanii jest  równieŜ rozwijanie osobowości człowieka 

mobilnego, umiejącego realizować własne cele Ŝyciowe. NajwaŜniejsze jest rozwijanie 

zainteresowań jako obrony przed nudą, pobudzenie motywacji do działania przez wspieranie 

zainteresowań i wzmacnianie poczucia własnej wartości przez stwarzanie moŜliwości 

wykazania się zainteresowaniami i umiejętnościami. Komisja zakupiła materiały kampanijne, 

które zostały przekazane do szkół  i świetlic środowiskowych. 



Uczniowie brali udział w konkursach przesłanych przed organizatorów. W ramach trwania 

kampanii były prowadzone pogadanki na temat uzaleŜnień i przeprowadzane konkursy 

plastyczne. Odbywały się zajęcia propagujące zdrowy i aktywny styl Ŝycia.  

W dniu 1 czerwca 2011 r. odbyły się festyny z okazji Dnia Dziecka, a pod hasłem Zachowaj 

Trzeźwy Umysł przeprowadzono zawody w róŜnych dyscyplinach sportowych. WyróŜnieni 

uczniowie otrzymali dyplomy i drobne nagrody rzeczowe. 

W Świetlicy Środowiskowej w Ściborowicach akcję profilaktyczną  połączono z wieloma 

formami aktywności ruchowej. Rozdano bibeloty kampanijne oraz wręczono dyplomy 

wyróŜnionym uczniom. 

W Stowarzyszeniowej Szkole Podstawowej w Steblowie przeprowadzono zawody sportowe 

pod hasłem „ Zachowaj trzeźwy Umysł”. Oprócz  dyplomów nagrodzeni uczniowie otrzymali 

drobne upominki.  

b. Kampania “ Stop 18” adresowana jest do dzieci, młodzieŜy, rodziców oraz sprzedawców 

wyrobów tytoniowych. Dotyczy przeciwdziałania sprzedaŜy wyrobów tytoniowych osobom 

nieletnim. Otrzymane materiały kampanijne zostaną  przekazane do 7 szkół podstawowych i 2 

gimnazjów Gminy Krapkowice. Wychowawcy  w ramach godziny wychowawczej wraz z 

uczniami odwiedzą  okoliczne sklepy zajmujące się sprzedaŜą alkoholu i wyrobów 

tytoniowych i rozdadzą stosowne ulotki. Przy okazji wywiadówek zostaną  przeprowadzone 

pogadanki na temat szkodliwości palenia papierosów i rozdane  ulotki. 

c. Szkolenia i konferencje członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w 

Krapkowicach.  

  2. Świetlice Środowiskowe. 

  Dzieci Ŝyjące w rodzinach dysfunkcyjnych (rodzinach z problemem alkoholowym, 

rodzinach patologicznych) doświadczają wielu szkód emocjonalnych, duchowych  i 

społecznych. Często nie mają zapewnionych podstawowych potrzeb. Nie mają równieŜ 

zapewnionej opieki oraz prawidłowej organizacji czasu wolnego. Celem zapewnienia im tej 

opieki w godzinach popołudniowych oraz rozbudzenia róŜnych zainteresowań działalność 

prowadzą następujące świetlice środowiskowe finansowane przez komisję: 



  a. Świetlica Środowiskowa przy ul. Mickiewicza 1, z której średnio korzysta 40 dzieci,                                                                                                            

w ciągu  roku 100 dzieci. Świetlica czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku:  

         poniedziałek od 10.00 do 18.00 

        wtorek           od 12.00 do 20.00 

        środa             od 10.00 do 18.00; 

        czwartek       od 12.00 do  20.00 

        piątek            od  9.00  do 15.00 

     b. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Krapkowicach ul. Szkolna 3 działała 

równieŜ Świetlica Środowiskowa,  czynna we wtorki i środy w godz. Od 14.00. do 17.00.  

       Do świetlicy uczęszcza średnio 33 dzieci 2 razy w tygodniu, w ciągu roku 51 dzieci. 

Jedną z form pomocy jest finansowanie podwieczorków dla dzieci. 

   c. Świetlica Środowiskowa w Ściborowicach dla dzieci z rodzin wiejskich. Świetlica 

czynna jest od  od wtorku do soboty w godzinach od 16,00 do 20.00 dokąd  uczęszcza 

około 25 dzieci,   w ciągu roku 58 dzieci. Dzieci i młodzieŜ spędzają czas wolny grając w 

róŜne gry, bawiąc się rozwijają swoje zainteresowania, biorą udział w konkursach, 

organizują róŜne akcje społeczne, mają zapewniona opiekę w godzinach 

popołudniowych. 

       d. Świetlica środowiskowa w Kórnicy ul. Szkolna 39, która czynna jest we wtorki i 

środy w godz. 17,00 do  22,00.  Do świetlicy uczęszcza średnio 17 dzieci, w ciągu roku 

25. 

         

W dniu 1 czerwca w świetlicach środowiskowych odbyły się obchody Dnia Dziecka , w 

których wzięło  udział  115 dzieci. 

3. Klub Abstynenta 

       Przez cały rok Komisja wspiera Klub Abstynenta, który działa w Krapkowicach od 26 

lat. Spotkania  odbywają się 3 razy w tygodniu (wszystkie   grupy). Na spotkania 

uczęszcza około 40 osób. Grupy Al.-Anon liczą  średnio 25 osób. 

       Głównym celem działalności Klubu AA i AL. .- ANON jest niesienie wzajemnej 

pomocy, wsparcie grupy w utrzymaniu trzeźwości. Uzupełnieniem terapii są wszelkie 

imprezy rodzinne organizowane w Klubie oraz wspólne wyjazdy na terenie województwa 

i kraju. Z okazji rocznic trzeźwościowych członków grupy AA oraz załoŜenia grupy 

organizowane są uroczyste obchody. 



        Przy Klubie Abstynenta działa równieŜ Stowarzyszenie Trzeźwościowo - Turystyczne, 

które zajmuje się propagowaniem zdrowego i trzeźwego stylu Ŝycia. Organizowane są 

wycieczki i wyjazdy dla dzieci i dorosłych.  

 

4. Punkt Konsultacyjno-terapeutyczny 

          Ze środków Komisji  finansowany jest  Punkt  Konsultacyjno – Terapeutyczny na Oś. 

XXX –lecia 23 (przy   Klubie Abstynenta) jest czynny: od poniedziałku do czwartku od 

8,00 -13,00 

          W punkcie są udzielane konsultacje indywidualne oraz porady i informacje dla osób 

uzaleŜnionych od  alkoholu i narkotyków,  współuzaleŜnionych  i ofiar przemocy 

domowej.   

           Terapeuta ds. uzaleŜnień udzielił -  549  konsultacji indywidualnych, 

           W tym : 

           Osoby uzaleŜnione od alkoholu – 300 konsultacji  

          Osoby współuzaleŜnione  –  249 konsultacji  

     5. Poradnia Leczenia UzaleŜnień w Krapkowicach ul. Jagiellońska – udziela konsultacji        

psychiatrycznych  i  psychologicznych dla mieszkańców  Gminy Krapkowice.  

    6.  Jadłodajnia 

           Gminna komisja finansuje utrzymanie jadłodajni dla osób uzaleŜnionych, biednych, 

niezaradnych  Ŝyciowo, osób z marginesu społecznego, z której skorzystało 183 osoby. 

    7.  Komisja stale współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, StraŜą Miejską, 

SłuŜbą Zdrowia, Szkołami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz innymi 

instytucjami.  
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Informacja z realizacji gminnego programu przeciwdz iałania przemocy  
w rodzinie w Gminie Krapkowice  za I półrocze 2011 r. 

            

I.  Przemoc domowa rodzi konsekwencje niezmiernie głębokie i szkodliwe, moŜe być 

skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Zjawisko przemocy nie jest jednoznaczne. 

WyróŜniamy kilka rodzajów przemocy: fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna, 

zaniedbanie. Ofiarami przemocy są na ogół kobiety i dzieci, rzadko męŜczyźni. Ofiara jest 

zazwyczaj słabsza, a sprawca silniejszy. 

 Zgodnie z  Art. 207  Kodeksu Karnego : 

“Kto znęca się fizycznie lub moralnie nad członkiem swojej rodziny lub inną osobą 

pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zaleŜności od sprawcy albo małoletnim lub 

osobą bezradną – podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5” 

       Przemoc domowa jest bardzo często związana z naduŜywaniem alkoholu oraz innych 

środków psychoaktywnych. Działania dotyczące przeciwdziałaniu przemocy domowej są 

skuteczne, jeŜeli zaangaŜowane są w nie róŜne słuŜby społeczne: policja, ośrodek pomocy 

społecznej, gminna komisja ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

słuŜba zdrowia, pedagodzy szkolni, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe itp.  

II.  Przykładem moŜe być procedura „Niebieskiej karty”  rejestrująca przypadki przemocy 

domowej. Współpraca pomiędzy instytucjami polega na analizowaniu sytuacji rodzin i 

planowaniu pomocy, kierowaniu osób naduŜywających alkoholu i sprawców przemocy na 

komisję oraz do innych instytucji, udzielaniu pomocy psychospołecznej i prawnej ofiarom 

przemocy domowej, wymianie informacji pomiędzy instytucjami. 

 a. Od stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. wpłynęły do OPS w Krapkowicach 22  sprawy 

osób dotkniętych  przemocą domową,  14 osób pokrzywdzonych wyraziło zgodę na 

przeprowadzenie  procedury „ Niebieskiej Karty”.  

 b. Do gminnej komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

skierowano 25 sprawców przemocy naduŜywających alkoholu celem pokierowania na 

leczenie odwykowe. 

 III. Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie 

Krapkowice działa w oparciu o gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Celem Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego jest:  

1. Pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym 

w przezwycięŜeniu ich problemów. 

2. Efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie 

zaistniałego problemu. 



3. Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu 

i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i moŜliwościach udzielenia 

pomocy w środowisku lokalnym. 

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele policji, pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni, 

słuŜba zdrowia, kuratorzy sądowi, przedstawiciel organizacji pozarządowej. 

Zespół działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach ul. Damrota 2  

      W I półroczu 2011 r. odbyły się dwa spotkania Zespołu oraz dwa spotkania grup 

roboczych.  

         Wpłynęły dwie sprawy celem podjęcia działań pomocowych.  

          IV.  Istniejący na Oś. XXX lecia 23  Punkt konsultacyjno-terapeutyczny w Krapkowicach 

oprócz spraw związanych z problemami alkoholowymi zajmuje się równieŜ przemocą 

domową. 

          Terapeuta ds. uzaleŜnień udzielił - 76 konsultacji indywidualnych ofiarom przemocy 

domowej oraz  229  konsultacji  sprawcom  przemocy fizycznej  i psychicznej.  

V. W ramach Kampanii „Postaw na Rodzinę” Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Krapkowicach zakupiła pakiet materiałów dot. przemocy w rodzinie. 

Plakaty i ulotki kampanijne zostały przekazane do placówek zajmujących się problemem 

przemocy domowej na terenie Gminy Krapkowice. 

  VI.    XV Ogólnopolska Konferencja Przeciw Przemocy w Rodzinie w Krakowie w dniach   

27-29 czerwca 2011r. , w której udział wzięło 2 osoby.  
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Informacja z realizacji gminnego programu przeciwdz iałania narkomanii   

w Gminie Krapkowice  za I półrocze 2011 r.  

 

                     

                Narkomania jest zjawiskiem ogólnoświatowym. Niesie za sobą powaŜne ryzyko dla 

zdrowia publicznego, szczególnie w kontekście chorób zakazanych tj. HIV, zakaŜenie 

wirusem Ŝółtaczki typu B i C, infekcje przenoszone drogą płciową. Narkomania wiąŜe się teŜ 

z innymi problemami społecznymi takimi jak; ubóstwo, bezrobocie, prostytucja, bezdomność 

oraz inne uzaleŜnienia, wywołuje negatywne następstwa kryminalne 

       Z badań wynika, Ŝe zjawisko narkomanii jest nadal jednym z powaŜniejszych 

negatywnych zjawisk społecznych Polsce. Szczególnie naraŜone na nie są dzieci i młodzieŜ, 

głównie z powodu lekcewaŜenia problemu i panująca modę na zaŜywanie substancji 

psychoaktywnych. Młodzi ludzie mają dość beztroski stosunek do problemu uŜywania 

narkotyków i zjawiska narkomanii. Nadal jest moda na zaŜywanie substancji uzaleŜniających, 

traktowanych jako element zabawy, relaksu, rozrywki, pomocy w nauce, wspomagania 

przeŜyć i doznań.  

      Narkomania jest przyczyną tragedii wielu młodych ludzi i ich rodzin. Stanowi powaŜne 

zagroŜenie dla zdrowia społeczeństwa.  

 Aktem prawnym, na podstawie, którego prowadzi się realizację działań na szczeblu lokalnym 

jest gminny program przeciwdziałania narkomanii.  

    1.    Przeciwdziałanie narkomanii realizowane jest przez: 

a) działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą. 

b) leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzaleŜnionych. 

c) ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych. 

W szczególności zadania te obejmują: 

a. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŜnionych 

i osób zagroŜonych uzaleŜnieniem. 

b. udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej. 

c. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej 

w zakresie rozwiązywania problemów  narkomanii, w szczególności dla dzieci i 

młodzieŜy, w tym prowadzenie  zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a takŜe 

działań na rzecz doŜywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych. 



d. wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, słuŜących  

rozwiązywaniu problemów narkomanii. 

e. pomoc społeczną osobom uzaleŜnionym i rodzinom osób uzaleŜnionych dotkniętych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych 

osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.  

  
2. Działania w zakresie zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla osób uzaleŜnionych od narkotyków i osób zagroŜonych 

uzaleŜnieniem.   

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

Krapkowicach, przeznacza środki finansowe na działania związane z profilaktyką 

uzaleŜnień. Inicjuje działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i 

zapobiegawczą.  

       Komisja rozpatrzyła  2 sprawy dot. uzaleŜnienia krzyŜowego- alkoholowe i narkotykowe. 

b) Funkcjonujący Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny w Krapkowicach Oś. XXX 23; 

udziela informacji dotyczących moŜliwości uzyskania specjalistycznej pomocy osobom 

uzaleŜnionym i ich rodzinom. 

c) Świetlice środowiskowe na terenie gminy rozwijają zainteresowania i organizują róŜne 

formy spędzania wolnego czasu. Poprzez róŜne zajęcia, w tym sportowe dają 

alternatywę uŜywkom. Zapewniają opiekę, pomoc w nauce, doŜywianie.  

d) Szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze realizują programy profilaktyczne.  

e) Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach zapewnia pomoc finansową, rzeczową, 

prawną osobom uzaleŜnionym i ich rodzinom.  

Z danych OPS w Krapkowicach na terenie gminy zdiagnozowano 15 osób z problemem 

narkotykowym. Pomocy materialnej, psychospołecznej i prawnej udzielono 10 rodzinom 

na kwotę  24 238,16 zł. 

f)  Poradnia Leczenia UzaleŜnień zapewnia pomoc psychologiczną i psychiatryczną. 

g) Policja w Krapkowicach wszczęła w pierwszym półroczu 2011 r. 11 dochodzeń 

związanych z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, stwierdzono 96 przestępstw z 

czego 40  przestępstw popełnili nieletni. 

h) Współpraca z organizacjami społecznymi, kościołami w zakresie przeciwdziałania  

narkomanii.  

 



3. Ogólnopolska Kampania Profilaktyczna pt. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, w której 

biorą udział uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Krapkowice 

promuje  zdrowy styl  Ŝycia wolny od narkotyków i innych uŜywek oraz róŜne formy 

aktywnego spędzania wolnego czasu. W ramach kampanii organizowane są w szkołach  

imprezy sportowe  i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieŜy  i dorosłych. Festyny i zawody 

sportowe z okazji Dnia Dziecka. Podczas festynów oraz imprez organizowanych na terenie 

gminy realizowane są równieŜ elementy profilaktyki. 
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