
Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profila ktyki i rozwi ązywania 
problemów alkoholowych za 2011r.  

  

  I. Informacja dotycząca pracy komisji: 

• Od dnia 1 stycznia do 31  grudnia  2011 r. odbyło się 16 posiedzeń komisji, 

• komisja rozpatrzyła 219 spraw dotyczących kierowania osób uzależnionych od 

alkoholu na leczenie odwykowe, 

• wpłynęło 36 nowych podań o objęcie leczeniem odwykowym 

• do biegłego skierowano 29 osób, 

• do Sądu skierowano 9 wniosków, 

• do poradni odwykowej i Klubu AA skierowano 37 osób celem podjęcia 

dobrowolnego leczenia odwykowego, 

• umorzono i zamknięto – 8 spraw , 

• pracownik socjalny ds. profilaktyki uzależnień sporządził 165 wywiadów 

środowiskowych dla celów Komisji oraz wywiady dla Sądu Rejonowego w 

Strzelcach Opolskich., 

• komisja zaopiniowała podania o zezwolenia na sprzedaż alkoholu (sklepy i punkty 

gastronomiczne) -  31 podań  (w tym 17 jednorazowych), 

• członkowie komisji wraz z policją i strażą miejską dokonali kontroli 40 punktów 

sprzedaży. 

 

II. Działalność na rzecz profilaktyki uzależnień. 

 

`1. Kampanie profilaktyczne  

• 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, że życie 

każdego dnia może być fascynującą przygodą, jeśli tylko dobrze wykorzysta się 

własne możliwości i możliwości cywilizacyjne. Celem kampanii jest  również 

rozwijanie osobowości człowieka mobilnego, umiejącego realizować własne cele 

życiowe. Najważniejsze jest rozwijanie zainteresowań jako obrony przed nudą, 

pobudzenie motywacji do działania przez wspieranie zainteresowań i wzmacnianie 

poczucia własnej wartości przez stwarzanie możliwości 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 uzależnień i przeprowadzane konkursy plastyczne. Odbywały się 

zajęcia propagujące zdrowy i aktywny styl życia.  

• W dniu 1 czerwca 2011 r. odbyły się festyny z okazji Dnia 

Dziecka, a pod hasłem „Zachowaj Trzeźwy Umysł” przeprowadzono 

zawody w różnych dyscyplinach sportowych. Wyróżnieni 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 wyróżnionym uczniom. 

• W Stowarzyszeniowej Szkole Podstawowej w Steblowie przeprowadzono zawody 

sportowe pod hasłem „ Zachowaj trzeźwy Umysł”. Oprócz dyplomów nagrodzeni 

uczniowie otrzymali drobne upominki.  

• Za udział w konkursach w XI edycji „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”,  5 uczniów ze 

szkół podstawowych i gimnazjalnych otrzymało nagrody w formie gier 

multimedialnych.   

• Kampania “ Stop 18” adresowana jest do dzieci, młodzieży, rodziców oraz 

sprzedawców wyrobów tytoniowych. Dotyczy przeciwdziałania sprzedaży 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 sprzedażą alkoholu i wyrobów tytoniowych i 

rozdadzą stosowne ulotki. Przy okazji wywiadówek zostaną  przeprowadzone 

pogadanki na temat szkodliwości palenia papierosów i rozdane  ulotki. 

• Kampania „ Pozory mylą dowód Nie”. Celem projektu  edukacyjno-promocyjnego 

było  doprowadzenie do ograniczenia sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz 

eliminacji spożycia alkoholu w tej grupie wiekowej. W ramach kampanii materiały 

przeznaczone dla rodziców ze szkół podstawowych i gimnazjalnych zostały przekazane 

pedagogom szkolnym, celem rozdania rodzicom podczas wywiadówek szkolnych. 

Materiały do sklepów zostały przekazane do 40 punktów sprzedaży podczas kontroli 

punktów sprzedaży przez członków komisji,  



• 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 policji i straży 

miejskiej na terenie gminy Krapkowice.                                                                                                         

2. Świetlice Środowiskowe Dzieci żyjące w rodzinach dysfunkcyjnych (rodzinach z 

problemem alkoholowym, rodzinach patologicznych) doświadczają wielu szkód 

emocjonalnych, duchowych  i społecznych. Często nie mają zapewnionych 

podstawowych potrzeb. Nie mają również zapewnionej opieki oraz prawidłowej 

organizacji czasu wolnego. Celem zapewnienia im tej opieki w godzinach 

popołudniowych oraz rozbudzenia różnych zainteresowań działalność prowadzą 

następujące świetlice środowiskowe finansowane przez komisję: 
• 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 

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

działała również 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. 

• Świetlica Środowiskowa w Ściborowicach dla dzieci z rodzin wiejskich. 

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

uczęszcza około 25 dzieci,   w ciągu roku 58 dzieci. Dzieci i młodzież spędzają 

czas wolny grając w różne gry, bawiąc się rozwijają swoje zainteresowania, biorą 

udział w konkursach, organizują różne akcje społeczne, mają zapewniona opiekę 

w godzinach popołudniowych. 

• Świetlica środowiskowa w Kórnicy ul. Szkolna 39, która czynna jest w 

poniedziałki i środy w godz. 16,00 do  21,00. Do świetlicy uczęszcza średnio 15 

dzieci, w ciągu roku 25. 



• W dniu 1 czerwca w świetlicach środowiskowych odbyły się obchody Dnia 

Dziecka , w których wzięło udział  115 dzieci. 

 

3. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z gminy Krapkowice. 
 

• Lipiec- sierpień 2011 r.- 120 dzieci i młodzieży z gminy Krapkowice z rodzin 

najuboższych mogło korzystać z pływalni  Delfin codziennie od  godziny 6.00 do 

15.00 - bezpłatnie. 

• 3.08-12.08.2011 r. - 20 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i rodzin   

najuboższych   

skorzystało z kolonii letniej w Istebnej.  

• 9.08.2011 r.  -  Wyjazd dzieci do zoo i Mc Donalda ( 44 dzieci i młodzieży z  miasta     

Krapkowice – uczestników świetlicy środowiskowej w Otmęcie  oraz  uczestników 

świetlicy środowiskowej w Ściborowicach. 

• 24.08.2011 r. -  Dzień Sportu – uczestnicy świetlicy środowiskowej w Otmęcie  

i świetlicy środowiskowej w Ściborowicach rozegrali zawody sportowe o Puchar     

Burmistrza Krapkowic (orlik, pływalnia  Delfin + ognisko)            

• 30.08.2011r. -   Wyjazd do kina dla dzieci i młodzieży ze świetlic  środowiskowych    

naszej gminy. 

4. W ramach „ Dni Trze źwości „ w szkołach podstawowych i gimnazjalnych odbywały się 

konkursy plastyczne na temat uzależnień i przemocy. W konkursach zostało nagrodzonych  

57 uczniów.  

W październiku i listopadzie 2011 r. w ramach nagrody dla dzieci Gminna komisja 

rozwiązywania problemów alkoholowych zamówiła program z zakresu profilaktyki 

uzależnień wraz z nauką udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  „ Szanuj zdrowie 

Ratuj Życie „ dla uczniów szkół podstawowych gminy Krapkowice. 

Dla uczniów ze szkół gimnazjalnych zamówiono koncert profilaktyczny Pana Jacka 

Musiatowicza Pt: „ Życie na niby”.  

   5. Udział w szkoleniach i konferencjach  

• XV Ogólnopolska Konferencja Przeciw Przemocy w Rodzinie w dniach 27-29 

czerwca 2011 r. – 2 osoby , członkowie komisji. 

• Szkolenie dla opiekunów świetlic środowiskowych  - 2 osoby , pracownicy  świetlic.  

• szkolenie- „ Warsztat edukacyjno-wspierający dla osób dotkniętych przemocą 

domową w dniu  28.10.2011 r. – 20 osób z Gminy Krapkowice  



• szkolenie „ Zapobieganie przemocy w rodzinie – rola sprawcy i ofiary” dla 

pracowników socjalnych , policjantów, pedagogów szkolnych- 27 osób  

• Szkolenie dla zespołów interdyscyplinarnych - 8 osób (członkowie zespołu, policja, 

pedagodzy szkolni) 

6. 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 

założenia grupy organizowane są uroczyste obchody. 

        Przy Klubie Abstynenta działa również Stowarzyszenie Trzeźwościowo - Turystyczne, 

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

wycieczki i wyjazdy dla dzieci i dorosłych.  

 

7. 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 

uzależnionych od alkoholu i narkotyków,  współuzależnionych  i ofiar przemocy 

domowej.   

           Terapeuta ds. uzależnień udzielił -  1430 konsultacji indywidualnych, 

            W tym : 

• Osoby uzależnione od alkoholu – 750  konsultacji  

• Osoby współuzależnione  –  550  konsultacji  

• Osoby kierowane przez  komisję - 35 osób 

     8. Poradnia Leczenia Uzależnień w Krapkowicach ul. Jagiellońska – udziela konsultacji        

psychiatrycznych  i  psychologicznych dla mieszkańców  Gminy Krapkowice.  



    9.  Jadłodajnia 

          Gminna komisja finansuje utrzymanie jadłodajni dla osób uzależnionych, biednych, 

niezaradnych życiowo, osób z marginesu społecznego, z której skorzystało 183 

osoby. 

    10. Komisja stale współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Strażą 

Miejską, Służbą Zdrowia, Szkołami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz 

innymi instytucjami.  

  

Sporządził:                                                                                            Zatwierdził: 

Marlena Kornaś       Andrzej Kasiura  
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej              Burmistrz Krapkowic 
 w Krapkowicach                                                                      
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