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Informacja z działalności  Punktu Konsult. Terapeutycznego w Krapkowicach w  2014roku. 

 

W  Punkcie Kons.Terapeutycznym  odbywają się zajęcia dla osób uzależnionych  

od alkoholu  i dla członków rodzin  alkoholowych .Zajęcia odbywają się w grupach  

liczących  ponad  20 osób jednorazowo i są prowadzone  trzy  razy w tygodniu w godzinach  

popłudniowych od  godz.17.00  do 20.00 /poniedziałki,wtorki i piątki/ .Uczestnicy grup 

realizują program zdrowienia  AA i Al-Anon . Spotkania grupowe AA i Al-Anon odbywają 

się w Krapkowicach od 1980 roku , grupy zostały  zarejestrowane w Krajowym Rejestrze 

Grup jako pierwsze na  na opolszczyznie. Spotykający się członkowie cieszą się  

długoletnią trzeźwością  i starają się nieść pomoc innym. Do Punktu zgłaszają się osoby  

zainteresowane informacją  o leczeniu choroby alkoholowej  dla  swoich bliskich ,oraz  

osoby dotknięte  chorobą alkoholową . Punkt Konsult. Terapeutyczny czynny jest 

codziennie  

w godz.od 8,00 do 14,00 i w godzinach popołudniowych od 16,00 do 20.00. Oferuje pomoc 

w zakresie rozwiązywania problemów  alkoholowych i przemocy w rodzinie .Współpracuje  

z Ośrodkiem Pom.Społecznej , Komisją ds.rozw.problemów alkoholowych, Policją  

i służbami sądu ,oraz Ogólnopolskim Pogotowiem dla ofiar przemocy "Niebieska Linia". 

Udzielonych  konsultacji i porad   do czerwca  br  jest  - 670. Udziela się wsparcia dla osób  

współżyjących  z osoba uzależnioną i dla  uzależnionych, uruchamia się interwencję webec 

przemocy w rodzinie i motywuje się do leczenia.Z pomocy korzystają osoby mieszkające 

w Zdzieszowicach,Rozwadzy, w Dobrej,Żywocicach ,Gwoździcach ,Gogolin i Krapkowice.  

Uczestnicy grup trzeźwościowych spotykają się poza programem przy różnych imprezach 

trzeźwościowych ; rocznice trzeźwościowe ,grill ,opłatek wigilijny ,zapraszają znajomych  

z innych klubów AA .W m-cu maju  z  okazji 30-lecia  grupy AA  odbyła się impreza z 

udziałem 150 osób . Od 2004 roku  uczestnicy grup  i mieszkańcy  Krapkowic korzystają z 

krajoznawczych i zagranicznych wyjazdów ,oraz zlotów trzeźwościowych  

zorganizowanych przez Krapkowickie Stowarzyszenie Trzeźw.Turystyczne .W tym roku  

członkowie grupy AA , Al-Anon i członkowie Stowarzyszenia  zwiedzili Sandomierz, 

Kazimierz Dolny i Puławy, następnie brali udział w zlocie trzeźwości w Częstochowie. 

Dla dzieci w m-cu czerwcu zorganizowany był trzydniowy wyjazd do Pokrzywnej  w 

"Złotym Potoku "z udziałem 42 osób. 
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