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Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  (Dz. U. z 2019 r., poz.506 z 

późn. zm.) oraz uchwalonym przez Radę Miejską Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii 

na 2020r. zrealizowano  następujące cele: 

Cel główny: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi. 

Zadania na rzecz ograniczania stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych. 

Cel 1. Działania informacyjne i edukacyjne: 

Edukacja zdrowotna 

a) prowadzenie działań edukacyjnych, w tym kampanii społecznych, adresowanych do różnych grup 

docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców na temat zagrożeń wynikających z 

używania środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP, a także z pozamedycznego 

stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia; 

 Lokalne i ogólnopolskie kampanie edukacyjne związanych z profilaktyką narkotykową i 

rozwiązywaniem problemów społecznych związanych z uzależnieniami. 

Kampania profilaktyczna „ Postaw na Rodzinę” , Narkotyki to mnie nie kręci”„ Zachowaj Trzeźwy 

Umysł” – 200 uczniów, 100 osób dorosłych  

b) upowszechnianie informacji na temat dostępu do działań profilaktycznych, interwencyjnych, 

pomocowych i placówek leczenia dla osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od środków 

odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin przez 

bieżącą aktualizację baz danych i ich udostępnianie; 

 Wydano Informator na temat placówek pomocowych i placówek leczenia uzależnień na terenie Gminy 

Krapkowice – 200 szt. ( wspólny z GKRPA i Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie). Informator przekazano do placówek pomocy społecznej, służby zdrowia, 

policji, oświaty. 

 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach w ramach programu prewencyjnego „ Narkotyki – 

teraźniejszość bez przyszłości” dzielnicowi prowadzili spotkania, prelekcje i pogadanki w szkołach na 

temat szkodliwości wynikającej z zażywania narkotyków, środków odurzających i dopalaczy.  

W trakcie spotkań propagowano materiały informacyjno-edukacyjnych o tematyce antynarkotykowej.  

Podczas pandemii Covid 19 prowadzono wiele działań on-line, za pośrednictwem prasy i strony 

internetowej KPP w Krapkowicach. W 2020r. zatrzymano 2 osoby nieletnie będące pod wpływem 

środków odurzających, w tym pod wpływem dopalaczy. Wobec tych osób  skierowano wnioski do sądu 

rodzinnego. Wszczęto 16 postępowań  z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Cel 2. Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania 

narkomanii, w tym: 

 prowadzenie doskonalenia kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą dotyczącego wczesnego 

rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, NSP oraz umiejętności i podejmowania interwencji profilaktycznej;  

Z powodu epidemii nie doszło do realizacji szkoleń z w/w zagadnienia. 

Cel 3.  Profilaktyka  

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej  oraz szkoleniowej w 

zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w  szczególności dla dzieci i młodzieży. 

a)  Profilaktyka uniwersalna  

Poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie programów 

profilaktyki o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności adresowanych 

do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, osób dorosłych, w tym programów 

profilaktyki, które biorą pod uwagę wspólne czynniki chroniące i czynniki ryzyka 

używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych, w 

szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów 



profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego; 

 organizowanie i prowadzenie w szkołach  na terenie gminy: programów, warsztatów profilaktycznych, 

programów profilaktycznych rekomendowanych dla dzieci młodzieży, nauczycieli oraz  rodziców. 

Warsztaty profilaktyczne: „Ratownicy Marzeń” – 67 uczniów , Jak żyć w grupie”, - 26 uczniów, „ Moc 

słów- rozwiązywanie konfliktów”- 56 uczniów, Fonoholizm – 29 uczniów. 

Program profilaktyczny „Debata” -  56 uczniów. 

Warsztaty profilaktyczne:  

b) Profilaktyka selektywna 

Poszerzanie i udoskonalanie oferty i wspieranie realizacji programów o naukowych 

podstawach lub o potwierdzonej skuteczności realizowanych m.in. przez organizacje 

pozarządowe i lokalnie działające podmioty publiczne w miejscach o zwiększonym 

ryzyku używania środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP 

(np. miejsca rekreacji, imprezy muzyczne, kluby) 

Program  

 Udział w programie profilaktycznym „ Fred Goes Net” – zawarcie umowy z pracownią Rozwoju 

Osobistego Opole ul. Oleandrów 8 – w związku z pandemią program został zawieszony. 

Cel 4. Tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do alternatywnych (bez używek) form spędzania 

wolnego czasu. Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek. 

 Lato 2020: „Bezpieczne i aktywne wakacje”- cykl spotkań z uczniami zrealizowany został w okresie 

od 06.07 do 07.08.2020r. Celem spotkań było promocja  aktywności sportowej jako alternatywa dla 

używek. Działania realizowane były przez OPS, GKRPA, Port Jachtowy, Spółka  Delfin , Sagittarius. 

W trakcie zajęć sportowych i rekreacyjnych organizatorzy przeprowadzili kampanie profilaktyczne 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł” , „ Smart – to znaczy mądrze” oraz kampanię „Profilaktyka w plecaku” – 

w zajęciach udział wzięło 129 uczniów. 

 Prowadzenie świetlic środowiskowych. Zadaniem świetlic środowiskowych jest zapewnienie 

dzieciom i młodzieży opieki w godzinach popołudniowych,  rozbudzanie różnych zainteresowań, 

prowadzenie działalność profilaktycznej z elementami socjoterapii. Zapewnienie dzieciom 

podwieczorku w ramach dożywiania. W czasie pandemii Covid 19 działały 2 świetlice - świetlica ul. 

Damrota w Krapkowicach do marca 2020r. i świetlica środowiskowa w Ściborowicach , która pracowała 

z przerwami ( wynikającymi z rozwoju epidemii). 

Świetlica środowiskowa w Ściborowicach  –   uczestniczyło 48  dzieci;   

Świetlica środowiskowa ul. Damrota 2 w Krapkowicach  -   20 dzieci. 

W świetlicach dla dzieci zorganizowano: zajęcia komputerowe, zajęcia plastyczne, manualne, zajęcia 

sportowe, zawody wędkarskie, prowadzono pracę wychowawczą, odrabiano zadania domowe. 

Cel 5. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób 

fizycznych, służących  rozwiązywaniu problemów narkomanii.  

 pomoc prawna dla osób dotkniętych problemem uzależnień  – 8 osób,  

 W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Trzeźwościowo – Turystycznym w Krapkowicach rodziny 

z problemem uzależnień i przemocy domowej brały udział w jednym  wyjeździe gdzie prowadzona była 

działalność terapeutyczna i edukacyjna,  skorzystało 53 osoby dorosłe. ( działalność zawieszona ze 

względu na epidemię).  Prezes Stowarzyszenia jest członkiem GKRPA w Krapkowicach. 

 Klub Abstynenta znajduje się w Punkcie Konsultacyjnym ul. Krasickiego 4 w Krapkowicach. Spotykają 

się tam grupy wsparcia AA i Al.-Anon, działają od ponad 30 lat. 

 W Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu ul. Szkolna 7 w Krapkowicach 

leczenie odwykowe podjęło 52 osoby ( w tym : 17 kobiet i 35 mężczyzn) . Na leczenie stacjonarne 

skierowano 13 osób, osoby z uzależnieniem  krzyżowym – 5  



Na terenie poradni działają 3 grupy terapeutyczne: Edukacyjna i Przewodnik dla osób uzależnionych od 

alkoholu oraz grupa dla osób współuzależnionych.  

W Poradni Leczenia Uzależnień ul. Jagiellońska w Krapkowicach leczenie odwykowe podjęło 76 

osób (w tym 51 mężczyzn i 25 kobiet) , na leczenie stacjonarne skierowano 9 osób, osoby uzależnione 

krzyżowo – 5.  

Na terenie poradni działają grupy terapeutyczne: grupa podstawowa, 1 grupa pogłębiona, 1 dla osób 

współuzależnionych. Osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu mają możliwość skorzystania 

z konsultacji psychiatrycznych udzielanych przez lekarza specjalistę ( również podczas motywowania 

do podjęcia leczenia odwykowego podczas spotkania członków Komisji) – udzielono 72  konsultacje. 

 GKRPA w Krapkowicach prowadzi Punkt Konsultacyjno- Terapeutyczny ul. Krasickiego 4 w 

Krapkowicach. W 2020r. terapeuta uzależnień udzielił ogółem: 

750 konsultacji dla 80 osób : osoby uzależnione od alkoholu - 360 konsultacji ( 40 osób), osoby 

współuzależnione- 100 konsultacji ( 26 osób). Osoby dotknięte przemocą domową- 50 konsultacji ( 9 

osób starszych), sprawcy przemocy- 30 konsultacji ( 5 osób). Konsultacje prowadzone on-line - 210 dla 

80 osób. 

 Komisja zatrudnia psychologa dla dzieci i osób dorosłych dotkniętych przemocą domową w Punkcie 

Konsultacyjno-Terapeutycznym.  

W 2020 roku psycholog zrealizował 136 spotkań z osobami dotkniętymi przemocą domową w formie 

terapii, konsultacji i porad psychologicznych. Osoby dorosłe - 103 konsultacje (w tym 50 konsultacji 

on-line i  33 konsultacje z dziećmi, w tym 4  on-line  

Cel 6. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowaniem ze środowiskiem lokalnym tych osób z 

wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego: 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach w 2020r. udzielił pomocy socjalnej , pieniężnej – 1160 

osobom w 796 rodzinach. Z powodu narkomanii udzielono pomocy 5 rodzinom –  5 osób. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach udzielał  stosownej pomocy w sytuacjach 

zdiagnozowanych zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. 

 

 

  Sporządził :                                                                                                                      Zatwierdził: 
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