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Cel I. 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 

 

1.Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych, dotyczących 

ryzyka szkód wynikających ze  spożywania alkoholu dla konsumentów i ich otoczenia. Podniesienie 

świadomości mieszkańców wobec skutków nadużywania napojów alkoholowych 

 prowadzenie kampanii profilaktycznych w szkołach dla dzieci i młodzieży,  

festyny z okazji „ Dnia Dziecka” , na których podczas uczestnictwa propagowano materiały 

informacyjno-edukacyjne o tematyce uzależnień. 

 „ Zachowaj Trzeźwy Umysł” ok. 300 osób dorosłych , 300 dzieci  

„Reaguj na przemoc” - Zakupione materiały kampanijne ( przez GKRPA) tj. ulotki dla ofiar 

przemocy, ulotki dla świadków przemocy, ulotki dla sprawców przemocy. Materiały zostały 

przekazane do placówek tj. pomocy społecznej, punktu konsultacyjnego ,  służby  zdrowia,  policji itp. 

– Ulotki : „ Nie zgadzaj się na przemoc”, „ Możesz przerwać przemoc”, Oni chcą i potrafią ci 

pomóc”- 300 osób 

„ Stop Przemocy”- przekazanie ulotek: „ Otwórz oczy na krzywdę”, „Znaj Swoje Prawa”. Broszura : 

„Zatrzymać i zrozumieć przemoc w rodzinie”,  plakaty- razem 400  szt. 

 „Przemoc boli” - kampania prowadzona w szkołach podstawowych składała się z trzech elementów:  

materiały kampanijne i plakaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, materiały edukacyjne dla 

rodziców, materiały szkoleniowe dla nauczycieli – 600 szt.  

 prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących wpływu alkoholu na prowadzenie pojazdu 

Kampania „ Przeciw Pijanym Kierowcom” – kampania prowadzona wspólnie z policją. W dniu 

22.11.2018r. zorganizowano Debatę Społeczną dla osób, które będą starać się o prawo jazdy lub są w 

trakcie nauki jazdy. W debacie udział wzięło 120 osób. Współpracowano ze szkołami Nauki Jazdy-  

rozdano ulotki i plakaty kampanijne. 

 2. Prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu 

przez dzieci i młodzież. 

 Edukowanie rodziców przy okazji wywiadówek szkolnych we współpracy z policją  

( prelekcje i pogadanki z pedagogami, wychowawcami i rodzicami) - ok. 100 osób  

3. Upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości 

przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym. 

 Rozpowszechnienie Informatora dot. placówek udzielających pomocy, broszury, plakaty przekazano 

do służby zdrowia, placówek pomocy społecznej – 200 szt. 

 Kampania „ Stop Przemocy”- przekazanie ulotek: „ Otwórz oczy na krzywdę”, „Znaj Swoje Prawa”. 

Broszura : „Zatrzymać i zrozumieć przemoc w rodzinie”, plakaty- 300 szt. 

 W dniu 27.04.2018r. odbyła się Debata Społeczna pt.  „ Przemoc w rodzinie wobec osób starszych”,  

w której udział wzięło 31 seniorów. 

 

4. Prowadzenie i utrzymanie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Krapkowice ( zajęcia 

opiekuńczo-wychowawcze) 

 

Zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki w godzinach popołudniowych, rozbudzanie różnych 

zainteresowań, prowadzenie działalność profilaktycznej z elementami socjoterapii. Zapewnienie 

dzieciom podwieczorku w ramach dożywiania.  



 
 

 
 

Świetlica środowiskowa w Ściborowicach  –   uczestniczyło 40 dzieci;   

Świetlica środowiskowa ul. Damrota 2 w Krapkowicach  -  uczestniczyło 70 dzieci. 

Świetlica środowiskowa ul. Kościelna 8  w Krapkowicach stan–  uczestniczyło 25 dzieci 

W  świetlicach środowiskowych dzieci skorzystały z dożywiania – 135 dzieci 

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

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

organizowano   imprezy okolicznościowe z okazji  Dnia Babci i Dziadka, Dnia dziecka ,Mikołajek, 

wycieczki i spacery. 

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. 

 Szkolenie „ Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 

modyfikacje procedury zobowiązania do leczenia odwykowego i nowe obowiązki i uprawnienia dla 

gmin i gminnych komisji” Opole 28.03.2018r. – 2 osoby 

 Konferencja Kraków 18.06-20.06.2018r. „ Rozwiazywanie problemów alkoholowych w gminie –

obszary profesjonalizacji działań” – 1 osoba 

 XXII Konferencja przeciw przemocy w rodzinie  Kraków 25-27 czerwca 2018r. – 2 osoby 

 Konferencja „ Duże Dni Zdrowia Psychicznego” Opole 10.10.2018r. - 2 osoby 

 Konferencja Zakopane 26-28 listopada 2018r. – „Rodzina z problemem alkoholowym jako klient 

pomocy społecznej”- 2 osoby 

6. Szkolenie grup zawodowych zajmujących się problematyką uzależnień i przemocy.  

Temat szkolenia - ” Dialog motywujący jako metoda motywowania do zmiany destrukcyjnych 

zachowań osób doświadczających przemocy jak i sprawców przemocy oraz jako metoda do  

motywowania , do podjęcia leczenia odwykowego”.  

W  szkoleniu udział wzięło - 35 osób ,   w tym 11 osób z pomocy społecznej ( w tym 2 osoby ze 

świetlic środowiskowych),  7 osób z policji, 3 członków GKRPA, 3 kuratorów Sądu Rejonowego  w 

Strzelcach Opolskich, 2 osoby ze służby zdrowia, 9 osób z oświaty. 

7. Zmniejszenie dostępności fizycznej i ekonomicznej alkoholu.  

 Zorganizowano  szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych z zakresu odpowiedzialnej  

sprzedaży napojów alkoholowych w  30 punktach sprzedaży. 

 Członkowie Komisji przeprowadzili w dniu 24 .09.2018r.  6 kontroli punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych, w dniu 26.09.2018r. skontrolowano powtórnie sklep, w którym zalecono usuniecie 

braków. 

 Gmina Krapkowice bierze udział w kampanii społecznej „Masz Wpływ –Wybierz Marzenia Nie 

Ryzyko”.  Kampania adresowana do sprzedawców napojów alkoholowych nt. zakazu sprzedaży 

alkoholu osobom poniżej 18 r.ż.  

 

Cel II.    Profilaktyka 

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 programów profilaktyki uniwersalnej, które biorą pod uwagę 



 
 

 
 

wspólne czynniki ryzyka problemów alkoholowych i innych zachowań ryzykownych i czynniki 

chroniące, wspierające prawidłowy rozwój. 

Program profilaktyczny (rekomendowany ) „ Debata” rekomendowany ( dla młodzieży u której w 

większości nie wystąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa i narkotykowa) –– 220 uczniów 

Program profilaktyki  Zintegrowanej (rekomendowany) „ Archipelag Skarbów” – 59 uczniów 

Program profilaktyczny „ Zdobądź Everest”- 69 uczniów 

Program profilaktyczny rekomendowany pt. „ Unplugged” – 96 uczniów  

Warsztaty profilaktyczne: 

 „Czy jesteś w grupie ryzyka” - 26 uczniów 

„Uwolnij się od sieci”  - 85 uczniów 

 „Słońce świeci, ptaszek kwili, pora byśmy się czegoś nauczyli” – 185 uczniów  

"Tomek i Czarny Kruk" „Silna mała mróweczka”,  „Mistrzowie wyobraźni”, „Przyjazna 

zabawa to dobra sprawa, „Złość da Ci w kość” - udział wzięło 470 dzieci 

Spektakl profilaktyczny dotyczący bezpieczeństwa dzieci pt. ,,Psoty nie z tej ziemi”. 

przeprowadzony dla dzieci przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  nr 6 w Krapkowicach 

oraz Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rogowie Opolskim – udział wzięło-  112 dzieci 

 

Profilaktyka realizowana przez szkoły ( działania, które nie były  finansowane przez GKRPA)  

„Pomyśl zanim spróbujesz”  

Koncert profilaktyczny muzyka HIP HOP „ Arci” Baroyana  

Spektakl profilaktyczny „Labirynt przemocy” 

Program – ankieta internetowa dot. uzależnień od korzystania z komputera „ Młodzi cyfrowi”  

„ Trzymaj Formę”, ABC Emocji , „Bądź kumplem nie dokuczaj”, „Pętla zdarzeń”, 

2. 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. 

Program Profilaktyczny (rekomendowany) „ Szkolna Interwencja Profilaktyczna” wczesne 

interwencje z udziałem pedagoga i psychologa podejmowane wobec uczniów upijających się, 

stosujących przemoc rówieśniczą.  Program prowadzony jest od 2016r. w  Publicznej Sportowej 

Szkole Podstawowej nr 5 oraz Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym w Krapkowicach –  w 

2018r. przeprowadzono 18  interwencji wobec uczniów (10 interwencji związanych z przemocą 

rówieśniczą , 5 interwencji dotyczyło uczniów upijających się,  3 interwencje dot. uczniów 

eksperymentujących z narkotykami. ) 

3. 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 

Program Profilaktyczny „ Szkolna Interwencja Profilaktyczna „ jest jednocześnie programem 

profilaktycznym,  rekomendowanym, dotyczącym profilaktyki wskazującej. 

 

Cel III. 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. Wspomaganie działalności organizacji pozarządowych realizujących działania  na rzecz trzeźwości i 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

 W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Trzeźwościowo – Turystycznym w Krapkowicach rodziny 

z problemem uzależnień i przemocy domowej brały udział w spotkaniach integracyjnych i wyjazdach 

gdzie prowadzona była działalność terapeutyczna i edukacyjna. Z wyjazdów skorzystało 99 osób 

dorosłych i 13 dzieci.  Prezes Stowarzyszenia jest członkiem GKRPA w Krapkowicach.  

W  lipcu 2018r. członkowie Stowarzyszenia oraz grup AA i Al.-Anon brali udział w 26 

Ogólnopolskich Spotkaniach Trzeźwościowych w Licheniu – udział wzięło  35 osób. 

2. Wspomaganie działalności instytucji, jednostek służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

narkomanii i przemocy w rodzinie. 

 Współpraca  z  Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  w ramach 

procedury „Niebieskie Karty”, udział w spotkaniach plenarnych i grupach roboczych – 32 powołania 

do grup roboczych, udział członków Komisji w posiedzeniach plenarnych ZI.   

 Współpraca z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości w zakresie kierowania osób uzależnionych 

na leczenie odwykowe oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Policja, Prokuratura, Sąd) 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach w 2018r. udzielił pomocy socjalnej , pieniężnej – 990 

osobom w 742 rodzinach. Z powodu alkoholizmu  47 rodzin - 62 osoby w rodzinach ,  z powodu 

przemocy w rodzinie  8 rodzin – 20 osób w rodzinach. 

 W 2018r. funkcjonariusze KPP w Krapkowicach przeprowadzili 48 akcji prewencyjnych dot. 

wyeliminowania z ruchu drogowego nietrzeźwych uczestników. Do policyjnych izb dziecka lub domu 

rodzinnego odwieziono 6 osób nieletnich, nietrzeźwych. W pomieszczeniach policyjnych 

zatrzymano 19 osób do wytrzeźwienia.  Przewieziono do Izby Wytrzeźwień w Opolu 70 osób. 

 Współpraca z podmiotami  leczniczymi zajmującymi się terapią uzależnień- 2 poradnie leczenia 

uzależnień 

Cel IV. 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. Zwiększanie dostępności i podnoszenie jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia 

uzależnienia od alkoholu: 

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

leczenie odwykowe podjęło 76 osób ( w tym : 27 kobiet i 49 mężczyzn) . Na leczenie stacjonarne 

skierowano 19 osób, osoby uzależnione krzyżowo – 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 

260osoby (w tym 215 mężczyzn i 45 kobiet) , osoby uzależnieniem  krzyżowym -  26. Na leczenie 

stacjonarne skierowano 25 osób. Na terenie Poradni działają grupy terapeutyczne: grupa podstawowa, 

1 grupa pogłębiona, 1 dla osób współuzależnionych. Liczba osób współuzależnionych – 60. 

 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 86 konsultacji 

2. Udzielanie osobom uzależnionym , dotkniętych przemocą w rodzinie oraz członkom ich rodzin 

wsparcia psychologicznego, społecznego i prawnego 

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

Krapkowicach. W 2018r. terapeuta uzależnień udzielił ogółem: 



 
 

 
 

980 konsultacji – 85 osób, Osoby uzależnione od alkoholu - 570 konsultacji - 40 osób, osoby 

współuzależnione- 410 konsultacji - 21, uzależnienia krzyżowe 10 osób. 

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

Konsultacyjno-Terapeutycznym. W 2018 roku psycholog zrealizował 116 spotkań z osobami 

dotkniętymi przemocą domową w formie: terapii, konsultacji i porad psychologicznych. Spotkania 

dotyczyły 26 osób, w tym: 9 dzieci , 17 osób dorosłych. 

 W 2018r. porad prawnych udzielono 7 osobom - 12 porad  

3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze społecznością lokalną 

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

dniach poniedziałek, wtorek, piątek o godz. 17,00 spotykają się grupy AA i Al.-Anon od ponad 30 lat. 

Grupa liczy 40 osób, Al-Anon 20 osób. 

4. 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; 

 Sporządzono diagnozę problemów alkoholowych, narkotykowych i przemocy w rodzinie, w Gminie 

Krapkowice.  

Cel  V Zapewnienie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Krapkowicach   

Zadania GKRPA w Krapkowicach:  

 W  2018 r.  odbyło się   19  posiedzeń komisji; 

 rozpatrzono 126 spraw dotyczących kierowania osób uzależnionych od alkoholu na leczenie 

odwykowe; 

 wpłynęły  22  wnioski  o objęcie leczeniem odwykowym; 

 do biegłego skierowano   21 osób; 

 do sądu skierowano  9  wniosków; 

 do poradni odwykowej  skierowano  20 osób;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

celem podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego; 

 umorzono i zamknięto –   14 spraw ; 

 komisja zaopiniowała podania o zezwolenia na sprzedaż alkoholu (sklepy i punkty gastronomiczne) -  

27  podania; 

 udział członków Komisji w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie –  32  powołania do grup roboczych;  4 powołania  do obrad plenarnych Zespołu; 

 GKRPA w Krapkowicach założyła   4 karty ”A” w ramach procedury „Niebieskie Karty” osobom 

dotkniętym przemocą domową i przekazała do Przewodniczącego Zespołu; 

 kontrole punktów sprzedaży -   6  kontroli.  

 

W ramach gminnego programu nie zrealizowano zadania - szkolenie osób dotkniętych przemocą w 

rodzinie tj.  pkt.  1.4.2  „Zwiększanie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla członków 

rodzin z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie.”  

Zadanie nie zostało wykonane, ponieważ nie udało się zebrać grupy osób pokrzywdzonych 

przemocą. Dlatego osoby  korzystały indywidualnie z pomocy psychologicznej zapewnianej 

przez GKRPA w Krapkowicach. 

 
 

Wymienione zadania dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania 

Problemów Alkoholowych w 2018r. oraz  udziału w realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  na lata 2016-2019r.  



 
 

 
 

 

 

 

 

Sporządził :                                                                                                     Zatwierdził: 

 Bożena Cichuta                                                                                      Kierownik OPS Krapkowice                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                          Mgr Marlena Kornaś                                                                                            
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