
UCHWAŁA NR XXXIII/400/2021 
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH 

z dnia 16 grudnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 
2022 stanowiącego część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Krapkowice 

na lata 2016-2025 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz na podstawie art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119) Rada Miejska 
w Krapkowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy 
Krapkowice na rok 2022 stanowiący część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie 
Krapkowice na lata 2016-2025, jako załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
i Gminy w Krapkowicach. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

Bernard Friedla 
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Załącznik nr 1 
Do Uchwały nr XXXIII/400/2021 
Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 16.12.2021 r. 

 

 

 

 

 

GMINNY   PROGRAM  PROFILAKTYKI   I  ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW   ALKOHOLOWYCH  DO  REALIZACJI  W  2022 ROKU 

stanowiący część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice  

na lata 2016-2025 

 

 

WSTĘP 

 

Zgodnie z art. 4¹ ust. 1 ustawy z dn. 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst 

jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119) do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. 

Zadania te obejmują: 

 zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, 

 udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed 

przemocą w rodzinie, 

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 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, 

 wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 
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 podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 1 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem  

w charakterze oskarżyciela publicznego, 

 wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej. 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnień oraz 

minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu. Dostosowany jest do specyfiki problemów alkoholowych 

występujących w gminie Krapkowice i uwzględnia lokalne możliwości realizacji pod względem prawnym, administracyjnym i ekonomicznym.  

 

Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie gminy mają charakter długofalowy i stanowią 

kontynuację wcześniej podejmowanych Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, co w dużym stopniu 

warunkuje ich skuteczność. W Programie zawarty jest szereg działań, zgodnych zarówno z kierunkami zawartymi w ustawie o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jak i z innymi dokumentami strategicznymi na poziomie ogólnopolskim, regionalnym  

i lokalnym. Program może być modyfikowany w przypadku uzasadnionych potrzeb związanych z zapobieganiem i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych uchwałami Rady Miejskiej w Krapkowicach.  

 

Realizując Gminny Program, należy bezwzględnie przestrzegać ustawowego wymogu, aby każde zadanie, które zostało wpisane do Gminnego 

Programu, dotyczyło profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w rozumieniu Ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tylko na takie zadania mogą zostać wydatkowane środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych, o czym mówi art. 11¹ „W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art. 4¹ 

gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18”. W kontekście nowego 

brzmienia art. 4¹, planując działania w ramach Gminnego Programu, należy jednocześnie uwzględniać zadania wskazane do realizacji przez 

Narodowy Program Zdrowia. 

Podstawy Prawne Programu: 

Ustawy: 

 z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119) 

 z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2050); 

 z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 ); 

 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.); 
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 z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 183 ze zm.); 

 z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 711 ze zm.). 

Programy krajowe: 

 Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025  

 Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021  

 

 

CZĘŚĆ I   Ogólna charakterystyka gminy Krapkowice 

Położenie, dane administracyjne, dane demograficzne 

Gmina Krapkowice to gmina miejsko-wiejska, położona w województwie opolskim, w powiecie krapkowickim. Zgodnie z danymi GUS 

na dzień 31 grudnia 2020 r. gmina Krapkowice liczyła 22 337 mieszkańców; z czego 51,93% stanowią kobiety (11 600), a 48,07% mężczyźni. 

(10 737). 

51,93%
48,07%

Kobiety Mężczyźni

 

Wykres 1. Podział mieszkańców na płeć 
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Przyrost naturalny: 

Gminę Krapkowice charakteryzuje ujemny przyrost naturalny, który na koniec roku 2020 wyniósł -109. Odpowiada to przyrostowi 

naturalnemu -4,85 na 1000 mieszkańców gminy. Uściślając, w 2020 roku w gminie odnotowano 178 urodzeń dzieci; w tym 98 dziewcząt oraz 80 

chłopców. W tym samym czasie doszło do 287 zgonów, co odpowiada 12,77 zgonom na 1000 mieszkańców.  

Migracje ludności: 

W 2020 roku na terenie gminy Krapkowice zarejestrowano 148 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 256 wymeldowań, w wyniku 

czego saldo migracji wewnętrznych wynosi -108. W tym samym czasie doszło do 6 zameldowań z zagranicy oraz 34 wymeldowań za granicę,  

w wyniku czego saldo migracji zagranicznych wynosi -28. 

Rynek pracy: 

Dane statystyczne na koniec roku 2020 wskazują, że 60,30% mieszkańców z terenu gminy Krapkowice jest w wieku produkcyjnym, 

14,90% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,80% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. 

Zgodnie z danymi GUS na koniec roku 2020, w gminie Krapkowice pracowało 386  osób na 1 000 ludności. Ogółem 8 619 osób. 31,09% 

wszystkich pracujących ogółem stanowiły kobiety, a 68,91% mężczyźni. 

Na koniec 2020 roku zarejestrowane były 603 osoby bezrobotne, w tym: 355 kobiet oraz 248 mężczyzn. Udział bezrobotnych 

zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił ogółem 4,5% (5,6% wśród kobiet i 3,5% wśród mężczyzn).1 

Zasoby gminy w obszarze zdrowia i pomocy społecznej 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach 

 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

 Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krapkowicach 

 Poradnia Leczenia Uzależnień ul. Jagiellońska w Krapkowicach 

 Poradnia Leczenie Uzależnień i Współuzależnień ul. Szkolna w Krapkowicach 

                                                      
1 https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/kategoria/2233# 
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 Punkt Konsultacyjno – Terapeutyczny ul. Krasickiego 4 w Krapkowicach 

 Świetlice środowiskowe (prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży) 

 Klub Abstynenta - w Punkcie Konsultacyjnym ul. Krasickiego 4 w Krapkowicach (Grupa AA, Grupa Al- Anon) 

 Stowarzyszenie Trzeźwościowo -Turystyczne w Krapkowicach 

 
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie Krapkowice 

 
LATA       2018               2019                                     2020 

Liczba punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży 

44 44 44 

Liczba punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży 

24 22 22 

Tabela 1. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie Krapkowice. 

 
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18%  w gminie Krapkowice 

 
LATA                  2018                   2019        2020 

  Liczba punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych o zawartości alkoholu 

powyżej 18% przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży 

41 40 42 

Liczba punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych o zawartości alkoholu 

powyżej 18% przeznaczonych do spożycia 

16 16 17 
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w miejscu sprzedaży 

                                                              Tabela 2. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% w gminie Krapkowice 

 
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w latach 2019-2020  

 

 Poza miejscem sprzedaży W miejscu sprzedaży ogółem 

 

 

 

 

 

Według zawartości 

alkoholu 

razem Według zawartości alkoholu razem 

do 

4,5% 

(oraz 

piwa) 

od 4,5% 

do 18% (z 

wyjątkiem 

piwa) 

powyżej 

18% 

do 

4,5% 

(oraz 

piwa) 

od 4,5% 

do 18% (z 

wyjątkiem 

piwa) 

powyżej 

18% 

50 

 

50 50 150  30 30 30  90  240 

Tabela 3. Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

 

Działania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krapkowicach w latach 2018-2020 

LATA 2018          2019                               2020 

Liczba posiedzeń 17 20 19 

Liczba rozpatrzonych spraw dotyczących 

kierowania osób uzależnionych na leczenie 

odwykowe 

90 74 86 

Liczba wniosków o objęcie leczeniem odwykowym 21 17 33 

Liczba skierowań do biegłego sądowego 14 12 21 

Liczba wniosków skierowanych do sądu 12 6 6 
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Liczba osób skierowanych do poradni odwykowej 21 15 16 

Liczba spraw umorzonych i zamkniętych 14 7 11 

Zaopiniowane podania o zezwolenie na sprzedaż 

alkoholu 

20 27 11 

Liczba założonych kart „A” w ramach procedury 

„Niebieskie Karty” 

6 3 13 

Liczba przeprowadzonych kontroli punktów 

sprzedaży alkoholu 

6 10 9 

Liczba powołań do grup roboczych Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie 

30 28 28 

Liczba powołań do obrad plenarnych 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie 

4 4 4 

Tabela 4. Działania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krapkowicach w latach 2016-2019 

 
Liczba rodzin korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach 

 
LATA 2018         2019                    2020 

Liczba rodzin korzystających z pomocy finansowej Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

742 683 793 

Liczba rodzin korzystających z pomocy finansowej Ośrodka 

Pomocy Społecznej, objętych pomocą z powodu uzależnienia lub 

nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z członków 

47 41 46 
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rodziny 

Liczba rodzin korzystających z pomocy finansowej Ośrodka 

Pomocy Społecznej, objętych pomocą z powodu problemu 

narkotykowego 

3 1 5 

Liczba rodzin korzystających z pomocy finansowej Ośrodka 

Pomocy Społecznej, objętych pomocą z powodu przemocy w 

rodzinie 

8 6 6 

Tabela 5. Liczba rodzin korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach 

 

Działalność Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin 

Liczba osób, którym udzielono porad w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym  

dla osób  z problemem alkoholowym i ich rodzin 

LATA 2018         2019                              2020 

Osoby z problemem alkoholowym 40 40 40 

Dorośli członkowie rodziny - osoby 

współuzależnione od alkoholu  

21 28 26 

Osoby doznające przemocy w rodzinie 26 11 9 

Osoby stosujące przemoc w rodzinie 20 10 5 

                                             Tabela 6. Liczba osób, którym udzielono porad w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla osób z problem Alkoholowy i ich rodzin 

 
 
 
 
 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: AA52DC8D-B531-4BDE-A3BE-E6116CCB0FC5. Podpisany Strona 8



9 
 

Poradnie odwykowe w Krapkowicach 

 
Poradnia Leczenia Uzależnień ul. 

Jagiellońska  

w Krapkowicach 

                 2018                                2019                              2020 

Liczba osób 260 210 76 
Tabela 7. Liczba osób, które skorzystały z terapii 

 
Poradnia Leczenie Uzależnień i 

Współuzależnień  

ul. Szkolna 3  

w Krapkowicach 

 

                    2018       2019 2020 

Liczba osób 76 71 52 ( w tym online) 
Tabela 8. Liczba osób, które skorzystały z terapii 

 
Działalność Klubu Abstynenta: Grupa AA i Al-Anon 

 
W roku 2020 - spotkania odbywały się 3  razy w tygodniu. Grupa AA liczyła 40 osób, Al-Anon 26 osób. W czasie nasilenia epidemii Covid 19 

grupy nie spotykały się. W roku 2019 - spotkania odbywały się 3  razy w tygodniu. Grupa AA liczyła 40 osób, Al-Anon 20 osób. W roku 2018 - 

spotkania odbywały się 3 razy w tygodniu. Grupa AA liczyła 40 osób, Al-Anon 20 osób. 

 

Działalność Świetlic środowiskowych na terenie gminy Krapkowice 

W gminie Krapkowice funkcjonowały 3 świetlice środowiskowe. Świetlice zapewniają dzieciom i młodzieży opiekę w godzinach 

popołudniowych.  W ramach dożywiania dzieci otrzymują podwieczorek. W świetlicach prowadzona jest działalność profilaktyczna 

 z elementami socjoterapii. 

 

Świetlice środowiskowe 2018 2019 2020 

Ściborowice 40 45 48 
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Krapkowice ul. Damrota 2 70 60 20 

Krapkowice ul. Kościelna (salka katechetyczna) 25 12 0 

w sumie 135 117 68 

Tabela 9. Liczba dzieci, które otrzymały wsparcie w ramach działalności Świetlic środowiskowych w latach 2016-2019 

 

Przemoc w rodzinie – Procedura „ Niebieskie Karty” w latach 2018-2020 

Procedura „Niebieskie Karty”: 

W związku z procedurą „Niebieska Karta” 2018 2019 2020 

Wpłynęło ogółem: 54 49 43 

Wpłynęło z Ośrodka Pomocy Społecznej 8 7 10 

Wpłynęło z Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

6 3 13 

Wpłynęło z Placówek Służby Zdrowia 0 0 0 

Wpłynęło z policji 38 36 19 

Wpłynęło z placówek oświatowych 0 1 0 

Wpłynęło z innego ośrodka pomocy społecznej 2 2 1 

Tabela 10. Procedura "Niebieskie Karty" 

                                 

Osoby doświadczające i stosujące przemoc w rodzinie w związku z procedurą NK: 

Liczba zdarzeń związanych z przemocą w 

rodzinie: 

2018 2019 2020 

 

Liczba osób doświadczających przemocy w 

rodzinie (ogółem), w tym: 

132 142 95 

Kobiety 55 68 54 

Mężczyźni 16 13 7 

Nieletni 61 61 34 
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Liczba sprawców przemocy domowej (ogółem), 

w tym: 

49 46 34 

Kobiety 4 4 3 

Mężczyźni 44 42 31 

Nieletni 1 0 0 

Liczba sprawców przemocy domowej pod 

wpływem alkoholu (ogółem), w tym: 

36 32 22 

Kobiety 2 1 1 

Mężczyźni 33 31 21 

Nieletni 1 0 0 
Tabela 11. Osoby doświadczające i stosujące przemoc w związku z procedurą NK 

 

 

Stan bezpieczeństwa na terenie gminy 

Bezpieczeństwo stanowi nieodłączny element funkcjonowania społeczności lokalnych, wyraża się ono w zaspokojeniu podstawowych 

jego potrzeb w tym potrzeby bycia bezpiecznym w sensie podmiotowym jak i przedmiotowym. Szczególne zadania w tym obszarze pełni 

samorząd terytorialny, którego zasadniczym celem jest między innymi zapewnianie bezpieczeństwa na swoim obszarze działania. Poczucie 

bezpieczeństwa mieszkańców danej jednostki terytorialnej są̨ jednym z czynników rozwojowych i zarazem jej atrakcyjności. Z kolei brak 

zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa odczuwany przez mieszkańców i przedsiębiorców, to główny powód ich odpływu2. 

Liczba interwencji związanych z nadużywaniem 

alkoholu w roku: 

2018  2019  2020  

 

Prowadzenie pojazdów na drodze publicznej w 

stanie nietrzeźwości 

43 36 42 

Prowadzenie pojazdów na drodze publicznej po 

spożyciu alkoholu 

104 123 88 

Zakłócanie porządku publicznego 93 87 120 

Podejmowanie czynności zawodowych pod 6 8 4 

                                                      

2 http://studium.kutno.pl/wp-content/uploads/2017/04/Hoffmann_T_Studium_nr_3_2015.pdf 
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wpływem alkoholu 

Liczba wypadków pod wpływem alkoholu 56 50 43 

Przestępstwa popełnione przez nieletnich pod 

wpływem środków odurzających 

0 0 0 

Osoby zatrzymane do wytrzeźwienia ogółem 286 254 205 

Osoby nieletnie zatrzymane do wytrzeźwienia 18 14 4 

Tabela 12. Liczba interwencji związanych z nadużywaniem alkoholu. 

 

Przestępstwa na terenie gminy 2018  2019  2020  

kradzież z włamaniem 84 79 55 

fizyczne i psychiczne znęcanie się nad rodziną 14 16 16 

pobicie 7 5 1 

uszkodzenie mienia 25 15 20 

kradzież pieniędzy wraz z dokumentami 12 7 1 

kradzież mienia 62 47 66 

inne 5 7 4 

Tabela 13. Przestępstwa na terenie gminy Krapkowice 

 

Liczba interwencji związanych ze stosowaniem 

przemocy w rodzinie: 

2018  2019  2020  

 

Liczba osób doświadczających przemocy  

w rodzinie: 

342 319 351 

Kobiety 205 199 213 

Mężczyźni 66 52 71 

Nieletni 61 68 67 

Liczba sprawców przemocy w rodzinie: 332 319 351 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Kobiety 63 50 68 

Mężczyźni 269 269 282 

Nieletni 0 0 1 

Liczba sprawców przemocy w rodzinie pod 

wpływem alkoholu (ogółem), w tym: 

51 47 32 

Kobiety 6 3 1 

Mężczyźni 45 44 31 

Nieletni 0 0 0 

Tabela 14. Liczba interwencji związanych z przemocą w rodzinie. 

 

 

CZĘŚĆ II – Diagnoza 

Problem alkoholizmu i uzależnień w świadomości dorosłych mieszkańców gminy Krapkowice  

 

W planowaniu i prowadzeniu działań mających na celu profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych bardzo ważne jest 

rozpoznanie skali problemu, struktury spożycia napojów alkoholowych oraz zaburzeń życia społecznego i rodzinnego nimi wywołanych. 

Jednocześnie zgromadzenie danych statystycznych w zakresie uzależnienia nie daje rzeczywistego wyobrażenia o dynamice zjawiska ze względu 

na „wrażliwość” danych w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych.  

Realizowane na przełomie września i listopada br. badania na potrzeby Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych wśród badanych dorosłych 

miał na celu zbadanie lokalnych zagrożeń społecznych w środowisku lokalnym, w szczególności takich, jak:  

1. spożywanie alkoholu, uzależnienie od alkoholu; 

2. rozpowszechnienie oraz dostępność narkotyków w środowisku;  

3. przemoc w rodzinie, zachowania agresywne; 

4. postawy wobec palenia papierosów. 

 

Badanie zostało przeprowadzone na grupie reprezentatywnej 589 dorosłych mieszkańców z terenu gminy Krapkowice wśród których byli 

rodzice uczniów szkół podstawowych, pracownicy oświatowi, pracownicy instytucji pomocowych. W badaniu wzięli również uczniowie szkół 
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podstawowych z klas V, VI, VII i VIII, łącznie 401 uczniów. Badanie związane z uzyskaniem informacji do Diagnozy Lokalnych Zagrożeń 

Społecznych było zróżnicowane pod względem wieku, wykształcenia, aktywności zawodowej, ilości osób zamieszkującym we wspólnym 

gospodarstwie domowym.  

 

Pod uwagę wzięto również sprzedawców napojów alkoholowych z terenu gminy Krapkowice w celu analizy postaw sprzedawców względem 

takich zagadnień jak: 
1. spożywanie alkoholu w obrębie punktu sprzedaży; 

2. sprzedaż alkoholu osobom nietrzeźwym; 

3. znajomość przypadków sprzedaży papierosów i alkoholu nieletnim; 

4. przestrzeganie zasad sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. 

Problemy społeczne 
Ważność problemu 

Alkoholizm 
3,58 

Narkomania 
3,20 

Wzrost przestępczości 
3,31 

Nowe substancje 

psychoaktywne (dopalacze) 

3,21 

Bezrobocie 
3,37 

Ubóstwo 
3,46 

Tabela 15. Ocena ważności problemów społecznych na terenie gminy Krapkowice 

 

Jak wynika z badań przeprowadzonych w 2021r, ankietowani mieszkańcy w hierarchii problemów najwyżej, po raz kolejny usytuowali problem 

alkoholizmu, którego ważność ocenili na poziomie 3,58. (waga punktowa wynosiła 5 przy problemie uważanym za „bardzo istotny” do 1 przy 

„nieistotnym”).  Najwyższa pozycja zjawiska alkoholizmu jednoznacznie wskazuje priorytetowy kierunek działań, jakie powinien podejmować 

samorząd w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  
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Porównując badania przeprowadzone w 2018 r. do aktualnych nie zmieniła się hierarchia problemów społecznych w świadomości dorosłych 

mieszkańców Krapkowic. Natomiast nastąpiła wyraźna zmiana wobec problemów istotnych w 2018 r tj. narkomania i zanieczyszczenie 

środowiska na rzecz bezrobocia i ubóstwa jako aktualnie bardzo istotne problemy społeczne.   

  

Badania CBOS na rok 2019 pokazują, że ponad połowa Polaków (56%) deklaruje, że pije alkohol okazjonalnie, mniej niż co dziesiąty badany 

spożywa go często (8%), a co trzeci unika okazji do picia alkoholu lub w ogóle nie bierze go do ust (33%). W stosunku do badania z 2010 roku 

nieznacznie zmniejszył się odsetek deklarujących częste picie (z 11% do 8%), a nieco więcej ubyło całkowitych abstynentów (z 22% do 16%). 

Wzrósł więc udział osób spożywających alkohol czasami, z dobrej okazji, ale nie często (z 50% do 56%). Odsetek ten jest obecnie najwyższy, 

odkąd monitorujemy tę kwestię. 3  

 

Niestety spożywanie alkoholu niesie za sobą daleko idące szkody. Nie sposób je wszystkie wymienić, ale warto wspomnieć choćby o zdrowotnej 

degradacji pijących (alkohol uważany jest za jeden z ważniejszych czynników zwiększających ryzyko przedwczesnego zgonu, szczególnie wśród 

mężczyzn). Powoduje on także szkody społeczne (przestępstwa, wypadki drogowe, przemoc, rozpad rodziny) oraz ekonomiczne. Pomimo, iż 

wyżej wymienione szkody są daleko idące i wymiernie (finansowo) bardzo wysokie, ciągle nie udaje się opanować zjawiska nadmiernego 

spożywania alkoholu, zarówno wśród dorosłych, jak i młodszych mieszkańców naszego kraju. 

 

Jak wynika z deklaracji badanych mieszkańców z terenu gminy Krapkowice, alkohol jest obecny w ich życiu, lecz częstotliwość jego 

spożywania jest zazwyczaj okazjonalna. Najliczniejsza grupa ankietowanych tj. 56,05% przyznała się do spożywania napojów alkoholowych 

okazjonalnie, średnio kilka razy w roku. 21,66% zadeklarowało abstynencję, natomiast pozostałe osoby przyznały się do spożywania alkoholu  

z większą częstotliwością tj. raz w miesiącu lub częściej. 

                                                      
3 CBOS, Konsumpcja alkoholu w Polsce, Warszawa 2019 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: AA52DC8D-B531-4BDE-A3BE-E6116CCB0FC5. Podpisany Strona 15



16 
 

21,66%

56,05%

4,46%
8,28% 7,01%

2,55%

Nie piję Okazjonalnie,

kilka razy w roku

Raz w miesiacu Raz na dwa

tygodnie

Raz w tygodniu Każdego dnia

 
Wykres 2. Jak często spożywa Pan/Pani alkohol? 

 

W odpowiedzi na pytanie odnośnie rodzaju spożywanego alkoholu, respondenci najczęściej wskazywali, że piją piwo. Odpowiedź tę wybrało 

35,03% ogółu badanych. Kolejno 17,20% wskazało na drinki. Idąc dalej, 15,92% preferuje wino. 5,73% wskazało na miody pitne oraz likiery,  

a pozostałe 3,82% wybiera wódkę. 

 
Wykres 3. Jaki rodzaj alkoholu spożywa Pan/Pani najczęściej? 
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Id: AA52DC8D-B531-4BDE-A3BE-E6116CCB0FC5. Podpisany Strona 16



17 
 

Gdy zapytano mieszkańców o to czy spotkali się kiedykolwiek ze zjawiskiem nietrzeźwości wśród kierowców na terenie gminy Krapkowice, 

41,40% potwierdziło, że kilka razy było świadkami takiej sytuacji, a 5,10% przyznało, że często spotyka się z takimi przypadkami. 48,41% 

zaprzeczyło takim zdarzeniom, a pozostałe 5,10% nie zwraca uwagi na takie sytuacje. 

 

 
Wykres 4. Rozpowszechnienie problemu alkoholizmu na terenie gminy Krapkowice 

 

Postawy badanych mieszkańców wobec spożywania alkoholu warto podsumować przekonaniami na temat częstotliwości jego spożywania, która 

może prowadzić do uzależnienia. 53,50% ankietowanych ma świadomość, iż spożywanie napojów procentowych nie musi odbywać się każdego 

dnia, aby się od nich uzależnić, a odczuwanie potrzeby napicia się alkoholu nawet raz w miesiącu jest już sygnałem ostrzegawczym.  

 

Problem związany z substancjami psychoaktywnymi w świadomości uczniów szkół z gminy Krapkowice 

• Procent zażywania substancji psychoaktywnych wzrasta dość dynamicznie wraz z wiekiem badanych uczniów. Poniższa tabela 

obrazuje procent uczniów poszczególnych klas, którzy odbyli już inicjację alkoholową i nikotynową. 
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Substancje 

psychoaktywne 

Uczniowie klas  

piątych i szóstych  

Uczniowie klas  

siódmych i ósmych  

Spożywanie 

alkoholu 

11,34% 24,32% 

Palenie 

papierosów 

9,28% 21,05% 

(w tym osoby palące tradycyjne papierosy  

i e-papierosy) 
Tabela16. Zażywanie substancji psychoaktywnych przez uczniów 

 

• Spośród osób mających za sobą inicjację alkoholową, 20,27% uczniów klas siódmych i ósmych piło alkohol za namową osób 

trzecich. 

• Wśród okoliczności sprzyjających sięganiu po alkohol, uczniowie najczęściej wskazywali okres wakacyjny. Osoby, które przyznały 

się do picia alkoholu najczęściej deklarowały, że spożywały alkohol tylko raz (50,00%). 

• Spośród osób mających za sobą inicjację nikotynową, 42,11% uczniów klas siódmych i ósmych zapaliło pierwszego papierosa za 

namową osób trzecich. 

• Wielu ankietowanych biorących udział w badaniu zadeklarowało, że zna osoby niepełnoletnie mające do czynienia z substancjami 

psychoaktywnymi. Pozyskane w trakcie badania dane wskazują, iż takie znajomości poszerzają się wraz z wiekiem badanych.  

Poniższa tabela obrazuje procent znajomości osób zażywających substancje psychoaktywne wśród uczniów.  

 

Znajomości osób 

zażywających substancje 

psychoaktywne 

Uczniowie klas piątych i 

szóstych 

Uczniowie klas siódmych i 

ósmych 

Spożywanie alkoholu 22,68% 57,24% 

Palenie papierosów 40,21% 70,07% 

Zażywanie narkotyków 4,12% 14,80% 

Tabela17. Znajomość osób zażywających substancje psychoaktywne 

 

• Wraz z wiekiem wzrasta również możliwość dostępu do substancji psychoaktywnych. Poniższa tabela obrazuje ocenę dostępności 

substancji psychoaktywnych przez uczniów poszczególnych klas. 
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Dostępność substancji 

psychoaktywnych 

Uczniowie klas piątych i szóstych Uczniowie klas siódmych i 

ósmych 

Zakup alkoholu 

- bardzo łatwy  

- raczej łatwy 

 

7,22% 

8,25% 

 

14,14% 

8,55% 

Zakup papierosów 

- bardzo łatwy  

- raczej łatwy 

 

5,15% 

6,19% 

 

16,12% 

16,45% 

Zakup narkotyków 

- bardzo łatwy  

- raczej łatwy 

 

- 

 

2,30% 

6,25% 

Tabela18. Ocena dostępności substancji psychoaktywnych 

 
• Zdecydowana większość ankietowanych zaprzeczyła, iż używała narkotyków. Do zażywania narkotyków przyznało się 11 osób. 

• Badani uczniowie prezentują stosunkowo dość dobry poziom wiedzy na temat konsekwencji zdrowotnych stosowania narkotyków, a także 

sankcji prawnych z tytułu ich posiadania. Niemniej jednak istnieje spora grupa osób, szczególnie wśród uczniów młodszych, która takiej 

wiedzy nie posiada. Poniższa tabela obrazuje poziom wiedzy uczniów poszczególnych klas w zakresie narkotyków. 

 

Zakres wiedzy w zakresie 

narkotyków 

Uczniowie klas piątych i 

szóstych 

Uczniowie klas siódmych i 

ósmych 

Konsekwencje zdrowotne  

- nie znam  

- wiem ogólnie jakie są skutki 

- potrafię dokładnie powiedzieć 

jaki wpływ mają narkotyki na 

poszczególne funkcje organizmu 

 

31,96% 

47,42% 

20,62% 

 

17,11% 

52,63% 

30,26% 

Konsekwencje prawne 

- nie znam 

- wiem ogólnie jakie są kary 

- potrafię dokładnie powiedzieć 

 

43,30% 

47,42% 

9,28% 

 

18,42% 

56,25% 

25,33% 
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jakie sankcje grożą za 

posiadanie narkotyków 

Tabela19. Znajomość konsekwencji zdrowotnych oraz sankcji prawnych z tytułu posiadania narkotyków 

 

Po analizie powyższych danych zasadne jest podejmowanie działań w celu eliminowania potencjalnych zagrożeń związanych z nadużywaniem 

alkoholu na terenie gminy takich jak m.in.: 

 Kontrole punktów sprzedaży alkoholu w zakresie przestrzegania i zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym. 

 Prowadzenie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych z asertywnych technik odmowy sprzedaży napojów alkoholowych osobom 

nieletnim i nietrzeźwym. 

 Zwiększenie poziomu egzekwowania prawa w zakresie spożywania alkoholu w miejscach publicznych. 

 Tworzenie programów pomocowych dla osób zagrożonych marginalizacją; w tym osób uzależnionych i współuzależnionych. 

 Rozpowszechnianie informacji o instytucjach lokalnych udzielających pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym, na przykład 

poprzez plakaty i ulotki informacyjne. 

 Podejmowanie działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki alkoholowej- organizacja warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół.  

 Promowanie wydarzeń kulturalnych i społecznych o charakterze bezalkoholowym; wzbogacenie oferty aktywnych form spędzania czasu 

wolnego. 

 Ułatwienie dostępności programów edukacyjnych dla osób dorosłych, dotyczących problemów związanych z używaniem alkoholu oraz 

innych substancji psychoaktywnych, przeciwdziałających przemocy, promujących zdrowy tryb życia. 

 

Natomiast w odniesieniu do profilaktyki szkolnej zasadnym będzie podejmowanie działań z zakresu: 

 Prowadzenie programów informacyjno - profilaktycznych podnoszących świadomość w zakresie zdrowotnych, psychologicznych  

i społecznych konsekwencji nadużywania alkoholu palenia papierosów czy używania narkotyków. Wysoki poziom wiedzy w tym zakresie 

jest bowiem niezbędny do podejmowania odpowiedzialnych i świadomych decyzji dotyczących stosowania tego typu substancji 

psychoaktywnych. 

 Prowadzenie programów profilaktycznych kształtujących kompetencje osobowościowe młodych ludzi oraz ich zdolności interpersonalne 

niezbędne dla satysfakcjonującego funkcjonowania wśród rówieśników bez pomocy alkoholu, papierosów i narkotyków/dopalaczy.  

 Realizowanie szkoleń i warsztatów dla uczniów z zakresu profilaktyki społecznej. 

 Preferowanie programów profilaktycznych w szkołach obejmujących oprócz warsztatów dla młodzieży także zajęcia dla 

rodziców/prawnych opiekunów a także dla kadry pedagogicznej. 
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 Realizowanie warsztatów dla nauczycieli i wychowawców w zakresie: tworzenia, realizacji, monitoringu i ewaluacji programów 

profilaktycznych. 

 

Przemoc i uzależnienie – wspólne mechanizmy 

 

Podsumowując część badań dotyczącą zjawiska przemocy, widzimy, że problem ten dotyczy również mieszkańców z terenu gminy 

Krapkowice. Należy zwrócić uwagę na to, że mechanizmy przemocy i uzależnienia są bardzo podobne. Zarówno osoby stosujące przemoc, jak  

i uzależnione nie rozpoznają prawidłowo swoich stanów emocjonalnych które zamieniają się w formę zachowań agresywnych wobec bliskich 

albo w silne pragnienie wypicia alkoholu. Kolejnym problemem to bagatelizowanie problemu przemocy i nadużywania alkoholu. Izolacja 

społeczna to kolejny wspólny obszar dla przemocy i uzależnienia. Ponad 80 % dorosłych Polaków należy do grona konsumentów alkoholu. 

Każdego dnia kilka milionów Polaków pije alkohol a mimo to przeważająca większość z nich nie wchodzi w konflikt z prawem i nie stosuje 

przemocy wobec swoich bliskich. Prawdopodobnie osoby, które po spożycia alkoholu zachowują się agresywnie, charakteryzuje wyższa 

agresywność i impulsywność także wtedy, kiedy nie są pod jego wpływem. Substancja psychoaktywna w ich przypadku zmniejsza kontrolę nad 

własnymi reakcjami, dodatkowo pełniąc rolę usprawiedliwienia do agresywnych zachowań.  

 

Analizując przeprowadzone badania w gminie Krapkowice aż 50,96% badanych mieszkańców potwierdza znajomość rodzin, w których 

stosowana jest przemoc. 15,19% respondentów osobiście doświadczyło przemocy w rodzinie, a osobą stosującą przemoc był najczęściej  ojciec. 

30,41% badanych rodziców zna rodziny, w których stosowane są kary cielesne wobec dzieci. 47,54% badanych nauczycieli uważa, że w ich 

szkołach są uczniowie, którzy mogą doświadczać przemocy w rodzinie. Opinie respondentów pozyskane w trakcie tworzenia Diagnozy 

Lokalnych Zagrożeń Społecznych wskazują, że zasadne będzie podjęcie działań profilaktycznych w celu zwiększania świadomości mieszkańców 

na temat przemocy w rodzinie oraz jej przeciwdziałania; w tym m.in.: 

 Organizowanie spotkań z mieszkańcami i programów informacyjnych podczas, których udzielane byłyby porady jak radzić sobie z przemocą 

w rodzinie. 

 Ułatwianie dostępności informacji na temat instytucji świadczących pomoc osobom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie. 

 Prowadzenie działań profilaktycznych w szkołach wśród dzieci i młodzieży.  

 Organizowanie imprez, spotkań integracyjnych dla rodzin, pozwalających na umacnianie więzi rodzinnych. 
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Jak wynika z Diagnozy przemoc jest równie istotnym problemem występującym w środowisku szkolnym. Szczególnie istotnym wydaje się być 

walka z agresją słowną, ośmieszaniem czy też poniżaniem. Agresja i przemoc w szkole przejawia się głównie w różnych formach napastliwości 

czy dokuczliwości jednych uczniów wobec innych (impulsywnym uderzeniu, zwymyślaniu, złośliwym podstawieniu nogi itp.) bądź w używaniu 

przez jakąś grupę dzieci siły czy pośredniej przemocy wobec słabszych, aby ich zastraszyć, podporządkować, uzyskać od nich pożądane "usługi" 

i dobra (np. pieniądze, atrakcyjne przedmioty)4.  

Uczniowie biorący udział w badaniu potwierdzają występowanie przemocy w środowisku szkolnym.  

• Wielu uczniów przyznaje, że osobiście doświadczyło w szkole przemocy. Takie sytuacje potwierdziło 23,71% uczniów klas piątych  

i szóstych oraz 22,70% uczniów klas siódmych i ósmych. 

• Zarówno wśród uczniów młodszych jak i starszych najczęściej spotykaną formą przemocy okazała się agresja słowna, a kolejno 

ośmieszanie i wulgaryzmy. I to najczęściej z tymi formami przemocy spotkali się osobiście uczniowie poszczególnych klas. Poniższa tabela 

obrazuje występowanie zjawiska przemocy wśród uczniów poszczególnych klas. 

 

Zjawiska przemocy Uczniowie klas  

piątych i szóstych 

Uczniowie klas siódmych i ósmych 

złośliwe smsy, wpisy 

przez komunikatory 

21,65% 37,50% 

publikowanie w 

Internecie obraźliwych 

informacji 

12,37% 23,03% 

publikowanie 

amatorskich filmów 

video 

15,46% 19,41% 

poniżanie 39,18% 50,99% 

zastraszanie 34,02% 34,87% 

                                                      
4 http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU2061 
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ośmieszanie, 

wulgaryzmy 

44,33% 58,55% 

szantaż 22,68% 27,30% 

pobicie, opluwanie 37,11% 38,49% 

wyzwiska, agresja 

słowna 

50,52% 64,47% 

grożenie, pokazywanie 

nieprzyzwoitych gestów 

27,84% 37,17% 

Tabela 1. Różnica ilościowa zjawisk przemocy wśród uczniów poszczególnych klas. 

 

Należy zatem kontynuować projekty skupiające się na profilaktyce problemów agresji i przemocy, ukierunkowane na wszystkich 

uczniów. Planowane działania powinny być dostosowane do skali realnych problemów w różnych grupach wiekowych i obejmować przede 

wszystkim: 

 Prowadzenie programów profilaktycznych dotyczących zagadnień agresji, ze szczególnym uwzględnieniem agresji słownej, poniżania  

i ośmieszania. Zwiększanie wiedzy w zakresie sposobów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych oraz reagowania wobec zachowań 

agresywnych pozwoli młodym ludziom na swobodne funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym. Ponadto niezbędnym jest zwrócenie 

uwagi na rolę osoby krzywdzącej oraz tego jak bardzo silnie jej działanie może wpłynąć na psychikę ofiary, szczególnie w tak młodym 

wieku. Posiadanie przez uczniów wiedzy w tym zakresie będzie miało również pozytywny wpływ na kształtowanie zachowań rzutujących 

na ich samoocenę oraz pewność siebie. 

 Ułatwianie dostępności informacji na temat instytucji świadczących pomoc osobom dotkniętym problemem przemocy, gdyż jak wskazują 

wyniki istnieje spora grupa uczniów nie posiada wiedzy w tym zakresie. 
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CZĘŚĆ III Cele i zadania programu 

 

Celem operacyjnym Narodowego Programu Zdrowia jest profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi. 

 

Celem głównym gminnego programu jest ograniczenie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego, wynikających z używania alkoholu  

i innych substancji psychoaktywnych oraz zjawiska picia alkoholu i podejmowania innych zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież 

poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości wszystkich mieszkańców gminy oraz prowadzenie skoordynowanych działań 

profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.  

 

Cele szczegółowe: prowadzenie działań profilaktycznych w szkołach, edukacja publiczna w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz 

przemocy w rodzinie, wzmocnienie działań w zakresie promocji zdrowego stylu życia, zwiększenie dostępu do oferty pomocowej służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, innych uzależnień oraz przemocy domowej. Cele szczegółowe zawarte są w Harmonogramie 

realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krapkowicach na rok 2022. 

 

Harmonogram realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Krapkowicach na rok 2022 

Cel 1. PROMOCJA ZDROWIA 

Prowadzenie profilaktycznej działalności  informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych  

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 

 

  Zadania szczegółowe Mierniki osiągania celu Realizatorzy zadań Termin 

1.1   EDUKACJA ZDROWOTNA 
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1.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 

 

 

 

Podniesienie świadomości osób poprzez 

prowadzenie działań informacyjno-

edukacyjnych, w tym kampanii 

edukacyjnych, w obszarze profilaktyki i 

zachowań ryzykownych , przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie i innych wydarzeń 

lokalnych skierowanych do ogółu 

mieszkańców. 

Zadania: 

- prowadzenie kampanii profilaktycznych 

 (dot. uzależnień i przemocy domowej) 

- prowadzenie działań informacyjnych 

skierowanych do  klientów kupujących 

alkohol (ulotki, plakaty) 

- podjęcie działań na rzecz nietrzeźwości 

kierowców: zajęcia edukacyjne dla młodzieży 

szkół podstawowych, średnich i zawodowych, 

szkół nauki jazdy.  

Prowadzenie działań edukacyjnych dla 

dorosłych w zakresie szkód wynikających  

z picia alkoholu przez dzieci i młodzież. 

- edukowanie pedagogów szkolnych  

i nauczycieli 

-  edukowanie rodziców przy okazji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liczba realizowanych kampanii 

profilaktycznych 

 Liczba osób uczestniczących   w 

zajęciach edukacyjnych 

 Liczba osób biorących udział w 

debacie 

 

 

 

 

 

 Ilość osób 

 Liczba materiałów 

 GKRPA 

 ZI ds. 

Przeciwdziałania 

Przemocy w 

Rodzinie 

 oświata 

 policja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GKRPA 

 oświata 

 

 

 

 

 

I-XII 2022 
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1.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wywiadówek szkolnych 

Upowszechnianie informacji dotyczących 

zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości 

przeciwdziałania przemocy w rodzinach,  

w szczególności z problemem alkoholowym. 

- społeczna debata 

- umieszczanie informacji na stronie 

internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Krapkowicach (w zakładce GKRPA) 

i lokalnej prasie. 

- rozpowszechnienie informatora dot. 

placówek udzielających pomocy, informacji 

na temat Procedury „ Niebieskie Karty”, 

rozpowszechnienie broszur i plakatów. 

- przekazanie dla nauczycieli i pedagogów 

szkolnych informacji na temat  miejsc pomocy 

osobom dotkniętym uzależnieniami  

i przemocą w rodzinie celem poinformowania 

dzieci i młodzieży w szkołach gminy 

Krapkowice. Przekazanie informacji dzieciom 

i młodzieży szkolnej o instytucjach 

zajmujących się  procedurą „ Niebieskie Karty  

np.: kto może założyć procedurę,  do jakich 

instytucji  można zgłosić przemoc w rodzinie. 

 

Prowadzenie i utrzymanie świetlic 

 

 

 

 

 Liczba osób biorących udział w 

debacie 

 

 

 

 Liczba materiałów 
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1.1.4 środowiskowych na terenie Gminy 

Krapkowice 

- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  

prowadzone z dziećmi i młodzieżą ( podczas 

zajęć prowadzenie kampanii, edukacja w 

zakresie profilaktyki uzaleznień 

- dofinansowanie  do  wyżywienia  dzieci   z  

rodzin  problemowych  w  świetlicach 

środowiskowych 

 

 

 

 Liczba świetlic; 

 Liczba uczestników w świetlicach 

 Liczba uczestników korzystających  

z dożywiania 

 

1.1.5 Szkolenie kadr : 

Podnoszenie kompetencji przedstawicieli 

instytucji działających w zakresie profilaktyki 

i rozwiazywania problemów wynikających z 

używania alkoholu, w tym w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Podnoszenie kompetencji osób pracujących z 

dziećmi i młodzieżą w zakresie oddziaływań 

profilaktycznych oraz udzielających pomocy 

dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym. 

- organizowanie szkoleń dla grup 

zawodowych zaangażowanych w 

rozwiązywanie problemów alkoholowych i 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

(GKRPA, ZI. Policja, OPS, służba zdrowia, 

kuratorzy i inni przedstawicie np. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liczba szkoleń 

 

 Liczba przeszkolonych osób 

 

 

 

 

 

 

 GKRPA 

 OPS 
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1.1.6 

 

 

 

 

 

 

1.1.7 

Zmniejszenie dostępności fizycznej 

i ekonomicznej alkoholu. 

Zadania: 

- organizowanie szkoleń dla sprzedawców 

napojów alkoholowych oraz innych 

zainteresowanych służb; 

- kontrole punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych 

 

Podejmowanie interwencji w związku  z 

naruszaniem przepisów określonych 

 w art. 13 1 i 15 ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

oraz występowanie przed sądem w roli 

oskarżyciela publicznego 

- występowanie przed sądem w roli 

oskarżyciela posiłkowego, w przypadku 

zaistnienia takiej konieczności 

 

 

 

 Liczba punktów sprzedaży alkoholu 

 Liczba osób biorących udział w 

szkoleniach 

 

 Liczba kontroli 

 

 

 

 

 Liczba spraw w sądzie 

 GKRPA 

 Wydział 

działalności 

gospodarczej 
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Czerwiec i 

wrzesień 

2022r. 

Cel 2.    Profilaktyka 1.2 

 

1.2.1 

 

 

 

Profilaktyka uniwersalna: 

Poszerzanie i udoskonalanie oferty, 

upowszechnianie oraz wdrażanie 

uniwersalnych programów profilaktycznych 

rekomendowanych w ramach Systemu 

rekomendacji programów profilaktycznych  

i promocji zdrowia psychicznego, w tym 

 

 

 

 

 

 

 

 GKRPA 

 Oświata 

 ZI 

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: AA52DC8D-B531-4BDE-A3BE-E6116CCB0FC5. Podpisany Strona 28



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 

 

 

 

 

 

programów profilaktyki uniwersalnej, które 

biorą pod uwagę wspólne czynniki ryzyka 

problemów alkoholowych i innych zachowań 

ryzykownych i czynniki chroniące, 

wspierające prawidłowy rozwój 

Zadania: 

- prowadzenie programów (w tym 

rekomendowanych) i warsztatów 

profilaktycznych  dla dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych. 

- prowadzenie programów dot. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla 

dzieci, młodzieży i osób dorosłych 

rekomendowanych programów w ramach 

systemu rekomendacji programów 

profilaktycznych i promocji zdrowia 

psychicznego z obszaru profilaktyki 

uniwersalnej adresowanych do dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych; 

Profilaktyka selektywna: 

Poszerzanie i udoskonalanie oferty , 

upowszechnianie oraz wdrażanie  programów 

profilaktycznych rekomendowanych w ramach 

systemu rekomendacji programów 

profilaktycznych i promocji zdrowia 

psychicznego z obszaru  profilaktyki 

selektywnej adresowanych do dzieci, 

młodzieży, rodziców i wychowawców. 

 

 

 

 

 

 Liczba programów 

 

 Liczba odbiorców 
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1.2.3 

 

 

Zadania: 

- prowadzenie programów profilaktycznych  

z obszaru profilaktyki selektywnej 

adresowanych do dzieci i młodzieży, 

wychowawców. 

- prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, 

rozwojowych w świetlicach opiekuńczo-

wychowawczych 

 

Profilaktyka wskazująca: 

Poszerzanie i udoskonalanie oferty, 

upowszechnianie oraz wdrażanie  programów 

profilaktycznych rekomendowanych w ramach 

systemu rekomendacji programów 

profilaktycznych i promocji zdrowia 

psychicznego z obszaru  profilaktyki 

selektywnej 

Zadania: 

- prowadzenie programów profilaktycznych 

rekomendowanych w ramach systemu 

rekomendacji programów profilaktycznych  

i promocji zdrowia psychicznego z obszaru 

profilaktyki wskazującej dla dzieci  

i młodzieży, wychowawców 

- wczesne interwencje z udziałem pedagoga  

i psychologa podejmowane wobec uczniów 

upijających się, stosujących przemoc 

rówieśniczą w ramach Programu 

 

 

 Liczba programów 

 

 liczba odbiorców 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liczba programów 

 Liczba odbiorców 

 Ilość interwencji 
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Profilaktycznego „Szkolna Interwencja 

Profilaktyczna” 

 

Cel 3.  1.3 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

narkomanii i przemocy w rodzinie. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami pożytku publicznego w obszarze 

profilaktyki   i rehabilitacji uzależnień. 

 

1.3.1 

 

 

 

 

 

1.3.2 

 

 

 

 

 

 

Wspomaganie działalności organizacji 

pozarządowych realizujących działania  na 

rzecz trzeźwości i przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie 

- współpraca ze Stowarzyszeniem 

Trzeźwościowo - Turystycznym  

w Krapkowicach 

- współpraca z Klubem Integracji Społecznej 

w Krapkowicach 

Wspomaganie działalności instytucji, 

jednostek służącej rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych, narkomanii i przemocy w 

rodzinie. 

- wspieranie działalności i środowisk  

abstynenckich Grupy AA,  Al.-Anon 

- współpraca  z  Zespołem 

Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie  w ramach procedury 

„Niebieskie Karty”, udział w spotkaniach 

plenarnych i grupach roboczych. 

 

 

 

 

 

 

 Liczba osób objętych działaniami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liczba uczestników w Klubie 

Abstynenta – Grupy wsparcia  AA i 

Al.-Anon 

 

 GKRPA 

 organizacje 

pozarządowe, 

 inne organizacje, 

instytucje, 

jednostki. 

 ZI. 
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 - współpraca z przedstawicielami wymiaru 

sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie (Policja, Prokuratura, 

Sąd) 

- współpraca z podmiotami  leczniczymi 

zajmującymi się terapią uzależnień. 

 

 

 

 

 

 

Cel 4.  1.4 Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna , społeczna i zawodowa. Zwiększenie dostępności pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie lub używających substancji 

psychoaktywnych oraz członków rodzin osób z problemami wynikającymi z używania alkoholu i substancji psychoaktywnych, a także 

dotkniętych przemocą w rodzinie. 

 1.4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększanie dostępności i podnoszenie 

jakości specjalistycznych świadczeń w 

zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu 

oraz podniesienie dostępności i podniesienie 

jakości pomocy dla członków rodzin z 

problemem alkoholowym i przemocy w 

rodzinie: 

Zadania: 

- zwiększenie umiejętności readaptacyjnych 

dla osób dotkniętych problemem 

alkoholowym i przemocą w rodzinie: 

- pomoc  psychiatryczna 

- pomoc psychologiczna 

- pomoc prawna 

- bieglenia  psychiatryczne i psychologiczne; 

- konsultacje  psychiatryczne; 

- praca socjalna , 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liczba osób skierowanych do 

podmiotów leczniczych, 

 Liczba osób, która zakończyła 

program terapeutyczny, 

 Liczba osób skierowanych do 

biegłych 

 GKRPA 

 podmioty 

lecznicze 

zajmujące się 

terapią uzależnień 

 Punkt 

konsultacyjno   -

terapeutyczny 

 OPS 
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- działania interdyscyplinarne 

 

 Liczba konsultacji psychiatrycznych 

 Liczba konsultacji psychologicznych 

 

 1.4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.4 

Udzielanie osobom uzależnionym , 

dotkniętych przemocą w rodzinie oraz 

członkom ich rodzin wsparcia 

psychologicznego, społecznego i prawnego 

Zadania: 

- prowadzenie i utrzymanie Punktu 

Konsultacyjno-Terapeutycznego  dla osób 

uzależnionych i członków rodzin z problemem 

alkoholowym i narkomanii oraz osób 

dotkniętych przemocą domową. 

- udzielanie osobom uzależnionym i ich 

rodzinom konsultacji i porad prawnych 

- usługi psychologiczne dla dzieci i osób 

dorosłych dotkniętych przemocą w rodzinie, 

problemem alkoholowym 

- konsultacje dla par dotkniętych problemem 

alkoholowym i przemocą domową 

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  

i integrowanie ze społecznością lokalną 

Zadania : 

- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

poprzez wspieranie Klubu Abstynenta oraz 

innych form działań pomocowych poza 

terapią, których odbiorcami są osoby 

 

 

 

 

 

 Liczba udzielonych porad, konsultacji 

, porad prawnych itp. 

 Liczba porad psychologicznych 

 Liczba osób dorosłych i dzieci 

korzystających z terapii 

psychologicznej 

 

 Liczba konsultacji 

 

 

 Liczba osób objętych działaniami, 

 Ilość osób uczestniczących w 

spotkaniach Grupy AA i Al-Anon 

 

 GKRPA 

 ZI. Krapkowice 

 OPS 

 Stowarzyszenie 

Trzeźwościowo-

Turystyczne w 

Krapkowicach 

 

 

 

 

I-XII 2022 
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uzależnione i ich rodziny. 

 Cel 5.       Diagnoza Problemów Alkoholowych w Gminie Krapkowice 

 Zbieranie informacji  o  skali  problemów 

alkoholowych  w  mieście  i  gminie na  podstawie  

danych  Ośrodka  Pomocy Społecznej, Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania  Przemocy 

w Rodzinie, Policji, Służby  Zdrowia ,  Oświaty i 

innych  instytucji; 

 

 Zadania: 

- sporządzenie diagnozy problemów alkoholowych i 

przemocy w Gminie Krapkowice 

 Informacje z Policji 

 Informacje z OPS 

 Informacje z ZI 

 Informacje GKRPA 

 Informacje z Punktu 

Konsultacyjnego 

 Informacje z Poradni Leczenia 

Uzależnień 

 Informacje ze Stowarzyszenia 

Trzeźwościowo-Turystycznego 

 Informacje z placówek oświatowych 

( szkoły) 

 

 GKRPA 

 

IX-XI 

2022 

 Cel  6        Zadania  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krapkowicach 

   Zadania GKRPA w Krapkowicach: 

- podejmowanie czynności zmierzających do 

orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania 

 

 

 Liczba osób objętych działaniami 

 Liczba osób skierowanych do 

 

 GKRPA 
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się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego; 

- opiniowanie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych; 

- kontrole punktów sprzedaży; 

- obowiązek zakładania procedury „Niebieskie 

Karty” przez członków Komisji; 

- udział  w spotkaniach Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w  Rodzinie i grup roboczych; 

- wykonywanie zadań w ramach profilaktyki 

uzależnień. 

Wymienione zadania dotyczą realizacji 

Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, 

Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii oraz udziału w realizacji 

Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie. 

 

 

 

 Zasady wynagradzania członków 

GKRPA: 

Wynagrodzenie członków gminnej komisji 

placówek lecznictwa odwykowego 

 Liczba wniosków o zastosowanie 

leczenia odwykowego; 

 Liczba posiedzeń członków  Komisji; 

 Liczba skierowań do biegłych 

sądowych; 

 Liczba osób wysłanych do sądu; 

 Liczba kontroli punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych; 

 Liczba rozpatrzonych wniosków o 

wydanie zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych, 

 Liczba założonych kart w ramach 

procedury  „Niebieskie Karty” 

 Liczba powołań do Zespołu 

Interpersonalnego i grup roboczych, 

 Liczba osób reprezentujących 

Komisję w Sądzie. 

 

 

 

 

 

 

 

I-XII 2022 
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rozwiązywania problemów alkoholowych 

stanowi zryczałtowane wynagrodzenie 

miesięczne tj: przewodniczący GKRPA – 65 

%, członkowie GKRPA – 40 % najniższego 

wynagrodzenia obowiązującego w roku 2022.  

Podstawę do wypłaty wynagrodzeń stanowią 

podpisane listy obecności przez 

poszczególnych członków Komisji biorących 

udział w jej pracach zatwierdzone przez 

przewodniczącego lub jego zastępcę. 

Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest 

obecność na przynajmniej jednym posiedzeniu 

Komisji w miesiącu kalendarzowym. 

Przyjmuje się zasady zwrotu kosztów  podróży 

służbowych tj.  podróży związanych 

z wykonywaniem funkcji członka komisji 

(m.in. kontrole punktów  sprzedaży napojów 

alkoholowych, koszty  podróży na szkolenia, 

konferencje) 

 

 

 

I-XII 2022 

Cel 7.  Dział Profilaktyki Alkoholowej (DPA) 

  

 

 

 

DPA – finansowanie obejmuje: obsługę 

administracyjną, utrzymanie lokalu, niezbędne 

koszty wynikające z zadań działu, 

w tym zabezpieczenie dokumentacji 

zawierającej wrażliwe dane osobowe, 

szkolenia. 

Zadania DPA: 

- liczba sprawozdań, 

- liczba szkoleń, 

- liczba przeszkolonych osób, 

-liczba udzielonych porad, konsultacji, 

- liczba pism przesłanych do sądu,   

prokuratury, policji itp. 

 

 OPS  

 GKRPA 

 

 

 

I-XII 2022 
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- monitorowanie zmian w aktach prawnych 

dotyczących problemu uzależnień i przemocy, 

- przygotowanie danych do sprawozdań, 

- współpraca z policją, sądem, placówkami 

oświatowymi i ochrony zdrowia, ośrodkami 

lecznictwa odwykowego, organizacjami 

pozarządowymi, 

- pomoc klientom w redagowaniu wniosków o 

leczenie odwykowe do GKRPA; 

- pomoc w organizacji szkoleń dla grup 

zawodowych, 

- udział w szkoleniach , konferencjach; 

- motywowanie do podjęcia terapii , 

- poradnictwo, informowanie o dostępnych 

formach pomocy 

- prowadzenie dokumentacji Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Część IV.  Postanowienia  Końcowe 

 

Adresaci Programu 

Adresatami gminnego programu są: 

 mieszkańcy miasta i gminy Krapkowice w zakresie profilaktyki uniwersalnej; 

 dzieci , młodzież i rodzice w zakresie profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej; 
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 osoby i rodziny bezpośrednio dotknięte problemem alkoholizmu i przemocy domowej,  zagrożone uzależnieniem; 

 przedstawiciele instytucji i służb realizujących gminny  program przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

w zakresie poszerzania wiedzy i umiejętności. 

 

Realizatorzy i Partnerzy Programu 

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest prowadzona przez  Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach we współpracy z różnymi podmiotami i instytucjami 

znajdującymi się na terenie gminy oraz okolicy: 

 

 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 

 Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny w Krapkowicach; 

 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach; 

 Placówki oświatowe; 

 Służba zdrowia; 

 Stała współpraca z innymi instytucjami:  Sądem Rejonowym w Strzelcach Opolskich,  Stowarzyszeniem Trzeźwościowo -Turystycznym 

w  Krapkowicach,  Strażą Miejską i innymi. 

 

Źródła finansowania i nakłady finansowe 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowany będzie przez cały rok kalendarzowy w ramach środków 

finansowych planowanych w Budżecie Gminy Krapkowice, stanowiących dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Planowane na rok 2022 łączne nakłady finansowe wynoszą 687 000 zł. 
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