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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  

Kampanie profilaktyczne:  

 „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”  zakupiono pakiet  materiałów - 600  szt. (  broszury i plakaty przekazano 

do szkół podstawowych i świetlicy środowiskowej). 

„Przemoc boli” - kampania prowadzona w szkołach podstawowych , zakupiono ulotki, broszury 

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

materiały szkoleniowe dla nauczycieli – 600 szt.  

„ Smart – to znaczy mądrze” – 100 szt.  

Kampania „Odpowiedzialny Kierowca”- prowadzono działania edukacyjne dotyczące wpływu alkoholu 

na prowadzenie pojazdu – materiały 600 szt. Kampania była prowadzona wspólnie z policją.  

W kampaniach profilaktycznych  udział wzięło ok. 300  dzieci i młodzieży, ok. 100 osób dorosłych 

(razem około 400 osób) 

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 „Profilaktyka w plecaku” – w zajęciach 

udział wzięło 129 uczniów. 

 W ramach przeciwdziałania  nietrzeźwości kierowców  nawiązano współpracę ze szkołami nauki 

jazdy. Szkolenie  informacyjno-edukacyjne adresowane zostało  dla młodzieży, kursantów w szkołach 

nauki jazdy w trakcie zajęć z wychowania komunikacyjnego i przygotowania  do egzaminów na 

pierwsze prawo jazdy kategorii AM. Celem szkolenia był wzrost świadomości uczestników w zakresie 

wpływu alkoholu na funkcjonowanie kierowcy i jego sprawności psychofizyczną, zmniejszenie 

zachowań ryzykownych kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu. Szkolenie adresowane było 

do przyszłych kierowców oraz tych wszystkich osób, które są świadkami jazdy w stanie nietrzeźwości. 

Z powodu epidemii zrealizowano 2 spotkania , w których uczestniczyło łącznie 30 kursantów i 2 

instruktorów szkół nauki jazdy. 

W ramach przeciwdziałania nietrzeźwości GKRPA w Krapkowicach zakupiła i przekazała do 

wykorzystania przez mieszkańców Gminy Krapkowice,  Alkomat Promiler  ( urządzenie stacjonarne) 

Jest to urządzenie ogólnodostępne, użytkowane bezpłatnie, umieszczone przy KPP w Krapkowicach. 

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. 200  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. 

 Współpraca z „ Radio Park” – przekazywanie informacji w miesiącu lipcu i sierpniu 2020r. na temat 

przemocy i uzależnień w codziennych spotach radiowych, przekazywanie informacji na temat instytucji 



pomocowych na terenie gminy Krapkowice oraz dwie pogadanki radiowe z pracownikami OPS  

i poradni uzależnień w Krapkowicach, dla środowiska lokalnego. 

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

opiekuńczo-wychowawcze) 

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 2020,  a 

świetlica środowiskowa w Ściborowicach pracowała z przerwami. W zajęciach 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. 

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 grup zawodowych zajmujących się problematyką uzależnień i przemocy.  

Członkowie GKRPA w Krapkowicach uczestniczyli w 5 szkoleniach  dot. w tym 4 szkolenia on-line- 4 

osoby: Realizacja Gminnych programów  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

praca gminnej komisji w czasie zagrożenia Covid 19. Wydatkowanie środków w ramach GKRPA. 

Praktyczne wytyczne w zakresie procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego. 

Motywowanie do leczenia odwykowego. 

W trzydniowej konferencji w Krakowie uczestniczyła 1 osoba temat: „Profilaktyka i rozwiązywanie 

problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych w stronę działań w oparciu o dowody 

naukowe”. 

Szkolenie stacjonarne w KDK w Krapkowicach pt. „ Ciąża bez alkoholu – wokół FAS i FAE – w 

szkoleniu udział wzięło – 25 osób ( nauczyciele wczesnoszkolni, przedszkolni, pielęgniarki 

środowiskowe, członkowie ZI. , kuratorzy sądowi z wydziału rodzinnego) 

6. Zmniejszenie dostępności fizycznej i ekonomicznej alkoholu.  

 Członkowie Komisji przeprowadzili 9 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

zakończonych pozytywnie. 

 W lipcu 2020r. firma Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki, przeprowadziła na terenie Gminy 

Krapkowice terenowe szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych wraz ze sprawdzeniem 

potencjalnej dostępności alkoholu dla osób niepełnoletnich oraz nietrzeźwych. W wyniku prób zakupu 

alkoholu przez Tajemniczego Klienta w większości ze sprawdzonych punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych ( w 19 na 30 punktów) sprzedawcy nie wymagali dokumentu potwierdzającego wiek 

nabywcy. Bezpośrednio po próbie zakupu, przeprowadzono szkolenie dotyczące konsekwencji 

sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. 

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. 



Programy profilaktyczne: „ Archipelag Skarbów” - 132 uczniów, „ Debata” – w programie udział 

wzięło - 56 uczniów  

 /Razem w programach udział wzięło : 188 uczniów, 65 nauczycieli i 44 rodziców/ 

Warsztaty profilaktyczne: 

 „Ratownicy Marzeń” – 67 uczniów , Jak żyć w grupie”, - 26 uczniów, „ Moc słów- rozwiązywanie 

konfliktów”- 56 uczniów, Fonoholizm – 29 uczniów  

/Razem w warsztatach udział wzięło: 178 uczniów, 8 nauczycieli/ 

„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–  w 2020r. przeprowadzono 1  interwencję wobec uczniów (interwencja związana z 

przemocą). W programie uczestniczyło 3 uczniów, 1 rodzic, 3 wychowawców, 2 pedagogów szkolnych, 

psycholog) 

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 powodu epidemii odbyła się tylko 

jedna wycieczka, z wyjazdu skorzystało  53 osoby dorosłe.  Prezes Stowarzyszenia jest członkiem 

GKRPA w Krapkowicach oraz członkiem ZI. 

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 – 28 powołań 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 2020r. udzielił pomocy socjalnej , finansowej - 1160 

osobom w 793 rodzinach. Z powodu alkoholizmu  46  rodzin -  57 osób w rodzinach ,  z powodu 

przemocy w 6 rodzinach ( 11 osób), z powodu narkomanii pomocy udzielono 5 rodzinom  

(5 osób) 

 W 2020r. funkcjonariusze KPP w Krapkowicach przeprowadzili liczne  akcje prewencyjne dot. 

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

rodzinnego odwieziono 4 osoby nieletnie, nietrzeźwe. W pomieszczeniach policyjnych zatrzymano 4 

osoby do wytrzeźwienia. Do Izby Wytrzeźwień w Opolu odwieziono 171 osób nietrzeźwych. 

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 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  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 2020r. terapeuta uzależnień udzielił ogółem: 

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

współuzależnione- 100 konsultacji – 26. 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  

 W 2020r. porad prawnych udzielono  8  osobom. 

3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze społecznością lokalną 

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

w dniach wtorek, piątek o godz. 17,00 spotykają się grupy AA od ponad 30 lat.  

 Współpraca ze Stowarzyszeniem Trzeźwościowo – Turystycznym w Krapkowicach. 

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; 

 Zbieranie informacji na koniec 2020roku  i na początku 2021r. 

Cel  V Zapewnienie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Krapkowicach   

 W  2020 r.  odbyło się  15  posiedzeń komisji z zachowaniem wszelkich zaleceń sanitarnych. Podczas 

posiedzeń Komisji również prowadzone były rozmowy on-line.  

 rozpatrzono  86 spraw dotyczących kierowania wniosków osób uzależnionych od alkoholu na leczenie 

odwykowe; 

 wpłynęły 33 nowe wnioski  o objęcie leczeniem odwykowym; 

 do biegłego skierowano  21 osób; 

 do sądu skierowano  6  wniosków; 

 do poradni odwykowej  celem podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego skierowano  16 osób;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 umorzono i zamknięto – 11 spraw ; 



 komisja zaopiniowała wnioski  o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (sklepy i punkty 

gastronomiczne) -  11 wniosków ; 

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

Rodzinie –  28  powołań do grup roboczych;  4 powołania  do obrad plenarnych Zespołu; 

 GKRPA w Krapkowicach założyła osobom dotkniętym przemocą domową  13 kart ”A” w ramach 

procedury „Niebieskie Karty” i  przekazała do Przewodniczącego Zespołu; 

 Przeprowadzono kontrole punktów sprzedaży -  9 kontroli ( zgodnie planem kontroli) 

 

Wymienione zadania dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 2020r. oraz  udziału w realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  na lata 2019-2021.  

 

Z powodu epidemii Covid 19 nie było możliwe zrealizowanie Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020r. w całości , zgodnie z harmonogramem działań. 

Niektóre zadania profilaktyczne zostały wstrzymane ze względu na obostrzenia wynikające  

z pandemii koronawirusa. Pomimo zagrożenia wynikającego z pandemii członkowie Komisji pracowali 

przez cały rok ze względu na zwiększającą się ilość wniosków dotyczących kierowania osób na leczenie  

w ramach procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego. 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

Krapkowice 25.01.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


