
 
 
 
 
Informacja dot. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkotykowych 

w Krapkowicach od dnia 1 stycznia do 31 maja 2010r. 
 
                      I. Informacja dotycząca pracy komisji: 
 

a) Od dnia 01 stycznia do 31 maja odbyły się  4  posiedzenia komisji, 

b) Komisja rozpatrzyła 72 sprawy dotyczących kierowania osób uzaleŜnionych od alkoholu na leczenie odwykowe, 

c) wpłynęło 15 nowych podań o objęcie leczeniem odwykowym, 

d) do biegłego skierowano 17 osób, 

e) do Sądu skierowano 9 wniosków, 

f) do poradni odwykowej i Klubu AA skierowano 22 osoby celem podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, 

g) umorzono i zamknięto 14 spraw, 

h) Samodzielny Referent ds. UzaleŜnień sporządził 56 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) -  13 podań  ( w 

tym 2 jednorazowe) 

II. Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajmuje się równieŜ działalnością na rzecz 
profilaktyki uzaleŜnień. 

  
1. Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych w Krapkowicach w kwietniu 2010 r. przystąpiła do Ogólnopolskiej 

Kampanii Profilaktycznej 6t. „Zachowaj trzeźwy Umysł”, w której biorą udział dzieci i młodzieŜ ze świetlic środowiskowych, gimnazji i 

szkół podstawowych w  Krapkowicach. 

     Głównym celem kampanii w szkołach jest uświadomienie dzieciom, Ŝe Ŝycie moŜe być kaŜdego dnia fascynującą przygodą, jeśli 

tylko dobrze wykorzysta się własne moŜliwości i moŜliwości cywilizacyjne, celem 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.  

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: 

            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 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. 
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     Świetlica Środowiskowa w Ściborowicach dla dzieci z rodzin wiejskich. Świetlica czynna jest od 1 maja 2004 roku ( od wtorku 

do soboty w godzinach od 16,00 do 20.00) dokąd  uczęszcza około 23 dzieci,   w ciągu roku 73 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. 

        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. 

 

3. Klub Abstynenta 

Przez cały rok Komisja wspiera Klub Abstynenta, który działa w Krapkowicach od 25 lat. Spotkania odbywają się 3 razy w 

tygodniu (wszystkie grupy). Na spotkania uczęszcza około 30 osób w tym na Ds. – Anon – średnio 15 osób. 

     Głównym celem działalności Klubu AA i DS.-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 -  540  konsultacji indywidualnych, 

W tym : 

Osoby uzaleŜnione od alkoholu – 300  konsultacji (w tym sprawcy przemocy fiz. I psych. -   50 konsultacji) 

Osoby współuzaleŜnione – 240  konsultacji 

 

     7. Jadłodajnia 

Gminna komisja finansuje utrzymanie jadłodajni dla osób uzaleŜnionych, biednych, niezaradnych Ŝyciowo, osób z marginesu 

społecznego, z której korzysta średnio 155 osób. 

 

8. Przemoc domowa 

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. Przykładem moŜe być 

procedura „Niebieskiej karty” rejestrująca przypadki przemocy domowej. Gminna komisja stale współpracuje z tymi instytucjami, 

współpraca 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. 

Od  stycznia 2010 r. policja przekazała do OPS w Krapkowicach 29 spraw osób dotkniętych przemocą domową, u osób 

pokrzywdzonych przeprowadzono  procedurę „ Niebieskiej Karty”  

Do gminnej komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych skierowano 16 sprawców przemocy naduŜywających 

alkoholu celem pokierowania na leczenie odwykowe. 

11. Informacja dotycząca spraw narkotykowych. 
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Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych zatrudnia terapeutę ds. narkotyków, który udziela porad oraz prowadzi 

terapię dla osób uzaleŜnionych od narkotyków i ich rodzin. Terapeuta przyjmuje w czwartki w godzinach od 13,00 do 14,00 w 

Punkcie Terapeutycznym na Oś. XXX lecia 23 oraz od godz. Od 14,00 do 17,00 w Poradni Leczenia UzaleŜnień przy ul. 

Jagiellońskiej w Krapkowicach. 

Terapeuta ds. narkotyków prowadzi indywidualne rozmowy motywacyjne dla osób uzaleŜnionych od środków psychoaktywnych, 

kieruje do odpowiednich instytucji celem podjęcia leczenia. Motywuje rodziców do udziału w grupie anonimowych narkomanów, 

udziela porad. 

Terapeuta ds. narkotyków współpracuje z gimnazjami i prowadzi zajęcia profilaktyczne z uczniami na temat środków 

psychoaktywnych. 

11. Komisja stale współpracuje z następującymi instytucjami: OPS, Policją, StraŜą Miejską, SłuŜbą Zdrowia, Szkołami, 

Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz innymi instytucjami.  

 
 Sporządził:                                                                                                                         Zatwierdził: 
                                                                             
  BoŜena Cichuta 
                                                                                                                    Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

                                                                                  mgr Marlena Kornaś  
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