Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice
w 2012 r.
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012
stanowiący

część

składową

strategii

rozwiązywania

problemów

społecznych

w gminie Krapkowice na lata 2011-2015 jest podstawowym dokumentem określającymi
zakres i formę realizacji zadań wymienionych w ustawie z 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Program w 2012r. realizowany był przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Krapkowicach we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją ,
Strażą Miejską , służbą zdrowia , oświatą, organizacjami pozarządowymi., instytucjami,
które organizacyjnie i merytorycznie przygotowane były do wykonywania zadań z zakresu
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.
I. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
1. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej
rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie
a. Praca

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

w Krapkowicach
W 2012 r. odbyło się 17 posiedzeń komisji;
rozpatrzono 200 spraw dotyczących kierowania osób uzależnionych od
alkoholu na leczenie odwykowe – 95 osób;
wpłynęło 36 nowych podań o objęcie leczeniem odwykowym;
do biegłego skierowano 45 osób;
do Sądu skierowano 25 wniosków;
do poradni odwykowej i Klubu AA skierowano 49 osób celem podjęcia
dobrowolnego leczenia odwykowego;
umorzono i zamknięto – 9 spraw ;
pracownik socjalny ds. profilaktyki uzależnień sporządził 143 wywiady
środowiskowe dla Komisji i Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich;
komisja zaopiniowała podania o zezwolenia na sprzedaż alkoholu (sklepy i
punkty gastronomiczne) - 66 podań ( w tym 25 jednorazowych);

przeprowadzono 9 kontroli punktów sprzedaży;
udział członków komisji w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przemocy w rodzinie (w zależności od powołania do grupy roboczej);
GKRPA w Krapkowicach założyła 12 „Niebieskich Kart” osobom
dotkniętym przemocą domową i przekazała do Przewodniczącego Zespołu.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej
a. Punkt Konsultacyjno-terapeutyczny
Punkt Konsultacyjno – Terapeutyczny na Oś. XXX –lecia 23 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 w

2012 r. udzielił – 1530

konsultacji

indywidualnych,
W tym :
Osoby uzależnione od alkoholu – 830 konsultacji
Osoby współuzależnione – 550 konsultacji
Osoby kierowane przez Komisję – 20 osób
b. Poradnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Krapkowicach ul.
Jagiellońska
Poradnia udziela konsultacji psychiatrycznych
mieszkańców

Gminy Krapkowice. W 2012r.

i

psychologicznych dla

leczenie odwykowe w poradni

podjęły 224 osoby, lekarze skierowali 29 osób na leczenia odwykowe stacjonarne,
do poradni zgłosiło się 48 sprawców przemocy i 21 osób dotkniętych przemocą.
Poradnia oferuje leczenie odwykowe: 4 grupy podstawowe( w tym jedna
psychoedukacjna), 1 grupa pogłębiona, 1 grupa dla osób współuzależnionych.
c. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach zapewnia pomoc finansową,
rzeczową, prawną osobom uzależnionym i ich rodzinom ( pomocy
finansowej udzielono 41 rodzinom)
Zawieranie kontraktów socjalnych z osobami uzależnionymi

Kierowanie osób uzależnionych od alkoholu do gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz poradni odwykowych
celem objęcia leczeniem odwykowym.
d. Klub Abstynenta
Klub Abstynenta działa w Krapkowicach od 30 lat. Spotkania odbywają się 3 razy
w tygodniu (wszystkie grupy). Na spotkania uczęszcza około 50 osób. Grupy Al.Anon liczą średnio 20 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.
3.

Udzielanie

wsparcia ofiarom

przemocy i przeciwdziałanie przemocy

w rodzinie. Poradnictwo dla osób doświadczających przemocy.
a. Gminna Komisja zatrudniła dwóch psychologów dla osób dotkniętych
przemocą w rodzinie i sprawców przemocy ( w każdy piątek 18,00-19,00). Dla
9 mieszkanek Gminy Krapkowice dotkniętych przemocą w rodzinie udzielono
pomocy psychologicznej w związku ze stosowaniem przez partnerów przemocy
fizycznej i psychicznej, problemów z uzależnieniem mężów od alkoholu,
problemami emocjonalnymi, współuzależnieniem czy problemami w relacjach
z dziećmi.
b. Punkt Konsultacyjno-terapeutyczny
Udzielenie wsparcia w formie konsultacji :
Osoby dotknięte przemocą w rodzinie – 110 konsultacji- 36 osób
Sprawcy przemocy- 40 konsultacji – 13 osób
c. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie
Kieruje osoby uzależnione do Komisji i poradni odwykowych;

Udziela informacji o ośrodkach wsparcia dla osób uzależnionych i ich
rodzin.
4. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków
a. Poradnia odwykowa
Bieglenia psychiatryczne i psychologiczne – Komisja skierowała 45 osób;
Konsultacje psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla osób
uzależnionych i współuzależnionych;
b. Udział w szkoleniach i konferencjach
VI Konferencja – szkolenie przeciw przemocy w rodzinie w dniach 21-23 maja
2012 r. – 2 osoby 22 listopada - szkolenie „ Budowanie Gminnych programów
Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – rekomendacje na

2013r. – 1 osoba;
11 grudnia 2012 r. - konferencja robocza poświęcona profil. i rozwiazywaniu
problemów alkoholowych dla przedstawicieli gmin województwa opolskiego w
Niwkach - 2 osoby
5. Prowadzenie profilaktycznej działalności
zakresie

rozwiązywania

problemów

informacyjnej i edukacyjnej w

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
a. Kampanie profilaktyczne
Gminna

Komisja

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

w Krapkowicach w kwietniu 2012 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, festyny z okazji „Dnia Sportu”.
W dniu 1 czerwca 2012 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” oraz Konkurs „ Nałogom
Powiedz Nie„. Oprócz dyplomów nagrodzeni uczniowie otrzymali drobne
upominki.
W

ramach

Kampanii

„Postaw

na

Rodzinę”

Gminna

Komisja

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krapkowicach zakupiła pakiet
materiałów kampanijnych Plakaty i ulotki kampanijne zostały przekazane do
placówek zajmujących się problemem przemocy domowej oraz do szkół
podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Krapkowice.

W szkołach

podstawowych oraz w Świetlicy Środowiskowej w Ściborowicach odbyły się
festyny rodzinne z okazji Dnia Dziecka.
W ramach kampanii „Odpowiedzialny Kierowca” odbyły się w szkołach
podstawowych zawody jazdy na rowerze po torze przeszkód, nauka bezpiecznego
poruszania się po drogach, poznanie ścieżek rowerowych w Gminie Krapkowice ,
wypełnianie próbnych testów do egzaminu na kartę rowerową.
b. 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 w ciągu roku
skorzystało 100 dzieci. Świetlica czynna jest codziennie od poniedziałku do
piątku: poniedziałek

i

środa od 10.00 do 18.00, wtorek

i czwartek

od 12.00 do 20.00, piątek od 9.00 do 15.00. W ciągu roku organizowane
są następujące zajęcia:
Gry i zabawy zespołowe, zajęcia z komputerem, z łączem internetowym, „
słodkie czwartki” – słodkie bułki dla uczestnika, pomoc w odrabianiu lekcji.
Ferie zimowe- turniej tenisa stołowego i w piłkarzyki, dart, gry i zabawy
tematyczne, konkurs plastyczny pt. „ Wymarzone ferie”.
Dzień Dziecka – festyn dla dzieci z nagrodami, Wakacje w mieście- zajęcia
tematyczne, ogniska z kiełbaskami.
Mikołaj- słodka paczuszka dla każdego uczestnika świetlicy.
Świetlica Środowiskowa w Krapkowicach ul. Moniuszki
Świetlica czynna jest w poniedziałki i środy w godz. Od 15.00. do 18.00.
Do świetlicy uczęszcza średnio 33 dzieci 2 razy w tygodniu. W ciągu roku
organizowane są następujące zajęcia: plastyczne, stolikowe, ( Gry
planszowe), zajęcia literackie, Konkursy plastyczne „ Kolory jesieni”,
„Święty Mikołaj”, „Choinka”, zagadki, łamigłówki, zajęcia ruchowe na
powietrzu, zajęcia wyrównawcze, pomoc w odrabianiu zadań domowych,
socjoterapia, pomoc psychologiczna.
Świetlica Środowiskowa w Ściborowicach dla dzieci z rodzin wiejskich.
Świetlica czynna jest od wtorku do soboty w godzinach od 16,00 do 20.00 .
W ciągu roku ze świetlicy skorzystało 58 dzieci. W palcówce organizowane
są następujące zajęcia: ferie zimowe- ozdoby walentynkowe, turnieje w
bilard, pokaz mody, prezentacja sprzętu wędkarskiego, bal przebierańców,
dzień babci i dziadka, wieczór filmowy.
Wiosna - wiosenne porządki, sprzątanie wsi, palenie „żuru”
stroiki wielkanocne dla osób starszych i samotnych
Czerwiec - Dzień dziecka , gry i zabawy, grill, zawody sportowe
lato- treningi na boisku OSP, zawody wędkarskie, strefa kibica Euro 2012
w

świetlicy, sprzątanie świata, Piknik Pożegnanie Lata.

Jesień - dzień ziemniaka, sprzątanie świata

Andrzejki, Halloween
Zima- Mikołaj- paczki mikołajkowe - 35 paczek
Stroiki

bożonarodzeniowe

dla

samotnych

i

starszych,

pomoc

w

przygotowaniu spotkania opłatkowego dla samotnych.
Sylwester dla dzieci i młodzieży
Świetlica środowiskowa w Kórnicy ul. Szkolna 39, która czynna jest w
poniedziałki i środy w godz. 16,00 do 21,00. Do świetlicy uczęszcza w
ciągu roku 25 dzieci. W placówce organizowane są następujące zajęcia:
Zajęcia z komputerem, gra w piłkarzyki, gry planszowe, wspólnie z
Mniejszością Niemiecką przygotowanie : Dnia Kobiet, Dnia Matki i Ojca,
Dzień Dziecka , Mikołaj – 34 paczki
c. Programy profilaktyczne dla szkół podstawowych i gimnazjalnych
(finansowane ze środków komisji)
Program profilaktyczny dla szkół podstawowych i gimnazjalnych na 3 CD „
Przemoc i Cyberprzemoc” z przeznaczeniem dla 800 uczniów.
W koncercie profilaktycznym dot. uzależnienia od alkoholu i narkotyków z
programem profilaktycznym dla gimnazjów uczestniczyło 300 uczniów
Spektakl profilaktyczny pt. „Niebezpieczna gra” wystawiony w 6 szkołach
podstawowych

gminy

(dot.

problemu

narkomanii,

z

programem

profilaktycznym) obejrzało 350 uczniów.
d. Letni wypoczynek
Z letniego wypoczynku na kolonii letniej z programem profilaktycznym w
Istebnej w dniach 09.08.2012 r. do 17.08.2012 r. -skorzystało 14 dzieci
e. Jadłodajnia
Gminna Komisja finansuje utrzymanie jadłodajni dla osób uzależnionych,
biednych, niezaradnych życiowo, osób z marginesu społecznego, z której
skorzystało 205 osób.
6. Prowadzenie kontroli placówek handlowych i zakładów gastronomicznych
w zakresie przestrzegania zasad sprzedaży i spożywania napojów
alkoholowych - w myśl Ustawy o wychowaniu trzeźwości i podjętych
Uchwał przez Radę Miejską
a. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspólnie z
przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej skontrolowała 9 punktów
sprzedaży.

7. Współpraca z instytucjami
Gminna

Komisja

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

stale

współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją , Strażą Miejską ,
służbą zdrowia , oświatą, organizacjami pozarządowymi. Współpraca
polega między innymi na zbieraniu informacji
alkoholowych

w

Mieście

i

o

skali

problemów

Gminie Krapkowice oraz opracowaniu

gminnego programu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, narkotykowych i przemocy.
II. Skala problemów alkoholowych występujących na terenie powiatu i gminy
Krapkowice w 2012 dane Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach
1. Nietrzeźwość w miejscach publicznych
a. Osoby nietrzeźwe nieletnie zatrzymane w policyjnych izbach dziecka
lub odwiezionych do domów rodzinnych – 37 osób
b. Do wytrzeźwienia w pomieszczeniach policyjnych zatrzymano- 12 osób
c. Do wytrzeźwienia w Izbie Wytrzeźwień w Opolu odwieziono 191 osób
2. Działania policji na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości
Przeprowadzenie akcji prewencyjnych własnych i zleconych zmierzających do
wyeliminowania z ruchu nietrzeźwych uczestników ruchu oraz ujawnienia
nietrzeźwych nieletnich w rejonie dyskotek i innych miejsc zagrożonych. Akcje „
Prędkość”, „Trzeźwy poranek”, „ Bezpieczny weekend”.
Kontrole sprzedaży przez placówki handlowe alkoholu osobom nieletnim- nie
ujawniono przypadków sprzedaży.
Spotkania profilaktyczne w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy
Krapkowice. Spotkania z młodzieżą z wykorzystaniem alko-gogli
III. Realizację zadań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Krapkowicach w 2012r. prowadzi: Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych, Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Oświata, Służba Zdrowia, Sądy,
Prokuratura.
1.

Przeciwdziałanie narkomanii realizowane jest przez:
a. działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą.
b. leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych.
c. ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych.
d. W szczególności zadania te obejmują:

e. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.
f. udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej.
g. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów

narkomanii, w

szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo –
rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych
i socjoterapeutycznych.
h. wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.
i. pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych
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 uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych
uzależnieniem.
a.

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Krapkowicach, przeznacza środki finansowe na działania związane
z profilaktyką uzależnień. Inicjuje działalność wychowawczą, edukacyjną,
informacyjną.
Komisja rozpatrzyła 2 sprawy dot. uzależnienia krzyżowego (alkoholowy +
narkotykowy)

3. Działania Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach
a. Spotkania profilaktyczne w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy
Krapkowice w

ramach ogólnopolskiego programu prewencyjnego „

Narkotyki – teraźniejszość bez przyszłości”. Przeprowadzono pogadanki
oraz propagowano ulotki o tematyce antynarkotykowej, rozdano książeczki
„ Moje życie bez uzależnień”.
b. Spotkania funkcjonariuszy policji z dyrekcją szkół , pedagogami,
wychowawcami , kuratorami sądowymi ds. nieletnich , psychologiem ,
rodzicami .

c. Prowadzono akcję „Pilnuj drinka” oraz „ Uwaga na tabletki gwałtu”.
Dzielnicowi policji w ramach służby w rozmowach z właścicielami
najpopularniejszych dyskotek, klubów czy barów rozpropagowali ulotki,
plakaty, podstawki pod napoje na których powierzchni były zaakcentowane
założenia programowe akcji.

