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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 

Kampanie profilaktyczne:  

 „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”  broszury ulotki i plakaty wykorzystano przy okazji realizacji akcji 

profilaktycznych na terenie gminy Krapkowice.  

W kampanii profilaktycznej  udział wzięło ok.150 dzieci  i młodzieży. 

 „Bezpieczne i aktywne wakacje 2021” 

W okresie wakacyjnym 2021r Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   

w Krapkowicach w terminie od  19 lipca do 13 sierpnia 2021 r. organizowała drugą edycję letniego 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży „Bezpieczne i aktywne wakacje 2021” . W zajęciach brało udział:  

- na terenie PSSP nr 5 – 132 uczestników, 

- na terenie SP nr 4 – 147 uczestników, 

- na terenie SP nr 1 – 236 uczestników. Łącznie  515 uczestników.  

W dniach 09-11.06.2021 realizowano I edycję programu profilaktycznego „Senior bez uzależnień na 

drodze”. Projekt skierowany do seniorów, członków stowarzyszenia „Uniwersytet III Wieku” oraz 

związków Emerytów i Rencistów funkcjonujących na terenie gminy Krapkowice, którego celem będzie 

kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań w ruchu drogowym dla seniorów 60+ pieszych, 

rowerzystów i kierowców. Zaplanowana realizacja projektu przebiegała trzy dni w dwóch etapach tj. 

części informacyjno – edukacyjnej i praktycznej z przewidzianymi warsztatami. W pierwszym dniu 

projektu uczestniczyło w nim 70 seniorów, w drugim 40 seniorów,  a w trzecim 30 seniorów. Łącznie 

140 osób. 

 W grudniu 2021 r. Zakupiono 500 sztuk materiałów reklamowych w kształcie tzw. 

Krapkowickiej Baszty. Zgodnie w wytycznymi z Raportu z badań „Diagnoza lokalnych zagrożeń 

społecznych” jest to materiał służący rozpowszechnianiu informacji o GKRPA w Krapkowicach  

 o danych adresowych oraz formach udzielanej pomocy osobom uzależnionym  

i współuzależnionym. 

 

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)  

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 – 150 szt. 

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

opiekuńczo-wychowawcze) 

W czasie pandemii Covid 19 działały 2 świetlice - świetlica ul. Damrota w Krapkowicach i świetlica 

środowiskowa w Ściborowicach. W zajęciach uczestniczyło  średnio 35 dzieci;   

Świetlica środowiskowa ul. Damrota 2 w Krapkowicach  -   27 dzieci, w Ściborowicach – 8 dzieci. 

Podczas festynów  rodzinnych na świeżym powietrzu korzystało ok. 50 osób (dzieci i dorosłych). 

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

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

organizowano festyny.  



W dniu 30 sierpnia 2021 r. świetlica w Ściborowicach zorganizowała dla dzieci i młodzieży festyn 

„Zakończenie Wakacji 2021”. W trakcie festynu  dla uczestników zorganizowano liczne konkursy 

uczestniczyli m.in. w grach planszowych, dydaktycznych oraz w zajęciach sportowych np. gra w ping-

ponga.  W ramach atrakcji plenerowych organizowane były gry i zabawy oraz turnieje sportowe.  

W festynie brało udział 50 uczestników 

 

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. 

Szkolenia członków GKRPA oraz grup zawodowych zajmujących się problematyką uzależnień  

i przemocy:  

  „ Rozwiazywanie Problemów Alkoholowych po pandemii- nowy Narodowy Program , analiza 

wydatków gminnych programów, Rodo w pracach GKRPA, kontrole punktów sprzedaży” Hel , 13.06-

16.06.2021r.- udział wzięły 2 osoby. 

 „ Nowy Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 jako podstawa do realizacji gminnych 

programów profil. i rozwiązywania  problemów alkoholowych. Procedura zobowiązania do leczenia 

odwykowego ”- 2 osoby 

 „ Opłata z tzw. małpek „ jako dodatkowe środki na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania 

alkoholu oraz przykłady wydatków mających związek z profilaktyką i rozwiązywanie problemów 

alkoholowych”- 1 osoba 

 Szkolenie pt. Profilaktyka przemocy , zasady prowadzenia oddziaływań poprzedzających wystąpienie 

zjawiska przemocy”,  Opole w dniach  14-16.09.2021r. – udział wzięła 1 osoba 

 29.09.2021r. szkolenie stacjonarne w Szklarskiej Porębie temat: „ Funkcjonowanie KRPA w dobie 

pandemii z uwzględnieniem najnowszych wytycznych PARPA na rok 2021. Omówienie 

najważniejszych  aspektów pracy Zespołu Interdyscyplinarnego/GR i innych służb w kontekście 

problemu przemocy oraz ABC Ośrodka Pomocy Społecznej”, w szkoleniu udział wzięły 4 osoby 

 Szkolenie grup zawodowych (stacjonarne)  08.12.2021r. w Krakowie „ Współpraca GKRPA, członków 

ZI, pracowników OPS, kuratorów z organami ścigania w obliczu przestępstw i wykroczeń związanych 

z nadużywaniem alkoholu i innych środków odurzających” -  pracownicy socjalni, dzielnicowi policji, 

terapeuta odwykowy, pedagodzy szkolni, ).  W szkoleniu udział wzięło - 7 osób. 

 Członkowie GKRPA w ciągu roku korzystali z bezpłatnych  szkoleń i webinarium on-line dotyczących 

zapobiegania przemocy domowej – 6 osób. 

6. Zmniejszenie dostępności fizycznej i ekonomicznej alkoholu.  

 Członkowie Komisji przeprowadzili 7 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

 W okresie od 01-31.07.21 Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki na terenie gminy Krapkowice 

przeprowadziło szkolenie sprzedawców alkoholu – właścicieli, ajentów i pracowników w punktach 

sprzedaży alkoholu. Szkolenie połączone było z tzn. audytem tajemniczego klienta. Na podstawie 

przeprowadzonego szkolenia został stworzony Raport z wnioskami i rekomendacjami. Dokonano 

szkolenia w 65 obiektach.   

Cel II.    Profilaktyka 

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. 



 W  PSSP nr 5 oraz PSP nr 4  w Krapkowicach realizowano  rekomendowany programu profilaktyki 

zintegrowanej „Ratownicy Marzeń”, 3 edycje programu dla uczniów trzech klas VII . Razem  

w programie uczestniczyło: 128 uczniów 

 W PSSP nr 5 oraz PSP nr 1 w Krapkowicach realizowano program rekomendowany  

w ramach profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”. Łącznie w programie uczestniczyło 202 

uczniów. 

 W Zespołu Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Krapkowicach zrealizowano program profilaktyki 

zintegrowanej „CUDER – JUNIOR”. Programem objęto dzieci z czterech klas. Zakres merytoryczny 

programu obejmuje rozwijanie kompetencji społeczno- emocjonalnych dziecka w okresie 

wczesnoszkolnym, wzmacnianie pozytywnego potencjału oraz integracji społecznej po okresie izolacji 

spowodowanej epidemią COVID19. Przeprowadzono 4 edycje w/w programu. Łącznie w programie 

brało udział 68 uczniów. 

 W Przedszkolu nr 6 w Krapkowicach przeprowadzono 2 edycje programu z cyklu „Siła Marzeń”. 

Programem zostało objętych 50 dzieci przedszkolnych.  

 W Szkole Podstawowej w Kórnicy przeprowadzono 2 edycje autorskiego programu profilaktyczno-

terapeutycznego z cyklu „Zwyciężaj w drodze do celu”  skierowanego do uczniów klas VII - łącznie 

45 uczniów. 

 W Szkole Podstawowej w Rogowie Opolskim  przeprowadzono dwie edycje autorskiego programu 

„Nie przegraj życia” dla uczniów klas VII – łącznie 41 uczniów. 

 W SSPS w Steblowie przeprowadzono 2 edycje programu rekomendowanego „ Debata” – łącznie 98 

uczniów. 

Warsztaty profilaktyczne: 

 W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kórnicy, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  

w Rogowie Opolskim oraz w PSP nr 1 w Krapkowicach , przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla 

uczniów klas młodszych  z zakresu modułu I „Złość i gniew czyli jak radzić sobie z emocjami?”, 

modułu II „ Jak rozwiązywać konflikty?” i modułu III  „Lekcja asertywności dla najmłodszych”. 

Łącznie w warsztatach brało 251 udział uczniów. 

 W Stowarzyszeniowej Szkole Podstawowej w Steblowie przeprowadzono dwie edycje 

autorskich warsztatów dotyczących Cyberprzemocy, cyberprzestępczości – łącznie uczestniczyło 28 

uczniów.  

 W Przedszkolach na terenie Gminy Krapkowice rozdystrybuowano 335 sztuk kolorowanek 

profilaktycznych do pracy dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zakres tematyczny dotyczył 

bezpieczeństwa na drodze, zdrowia, bezpieczeństwa w sieci, bezpiecznego używania gier 

komputerowych, przemocy rówieśniczej, asertywności itp.   

  W Stowarzyszeniowej Szkole Podstawowej w Steblowie przeprowadzono 3 edycje autorskiego 

programu z cyklu „Zwyciężaj w drodze do celu” skierowanego do uczniów klas 1-3 oraz  ich rodziców. 

Przeprowadzono 3 edycje w/w warsztatów. Łącznie w programie brało udział 35 uczniów w/w szkoły 

i 35 rodziców. 

 Hip – hop „Moje życie jest cenne” w ramach profilaktyki uzależnień, dotyczącej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii adresowanych dla mieszkańców Krapkowic w wieku od 8 do 18 lat. Wraz z 6 uczestnikami 

przeprowadzono autorskie warsztaty. Efektem warsztatów jest skompanowana przez uczestników 

piosenka oraz nagrany teledysk do utworu w wersji Hip-hop.  

„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 2021r. przeprowadzono 11  interwencji wobec uczniów (interwencja związana  

z przemocą). W programie uczestniczyło 11 uczniów, 11 rodziców,  2 pedagogów szkolnych) 

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  70 osób 

dorosłych.  Prezes Stowarzyszenia jest członkiem GKRPA w Krapkowicach i 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 – 40 powołań do 

grup roboczych, udział członków Komisji w posiedzeniach plenarnych ZI. – online.   

 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 2021r. udzielił pomocy socjalnej , finansowej – 1072 

osobom w 793 rodzinach. Z powodu alkoholizmu  47 rodzin -  61 osób w rodzinach ,  z powodu 

przemocy w 8 rodzinach ( 21 osób), z powodu narkomanii pomocy udzielono 7 rodzinom  

(12 osób) 

 W 2021r. 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 23 

osoby do wytrzeźwienia. Do Izby Wytrzeźwień w Opolu odwieziono 99 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 63 osoby (22 kobiety, 41 mężczyzn) Na leczenie 

stacjonarne skierowano  9 osób, osoby z uzależnieniem  krzyżowym – 11 

Prowadzono działania edukacyjne dla 21 osób pokrzywdzonych przemocą oraz  działania dla  4 

sprawców przemocy. 

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 82 osoby (56 mężczyzn, 26 kobiet) , na leczenie stacjonarne skierowano  13  osób, osoby 

uzależnione krzyżowo – 12.  

Poradnia prowadziła konsultacje i wsparcie psychologiczne indywidualne dla osób doświadczających 

przemocy – 10 osób oraz działania edukacyjne wobec sprawców przemocy- 7 osób 

Na terenie poradni działają grupy terapeutyczne: grupa podstawowa z programem intensywnej terapii 

uzależnienia, 1 grupa pogłębiona z programem pracy nad dalszym zdrowieniem. Osoby uzależnione  

i współuzależnione od alkoholu mają możliwość skorzystania z terapii indywidualnej. 

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 2021r. terapeuta uzależnień udzielił ogółem: 

450 konsultacji dla 80 osób : osoby uzależnione od alkoholu - 348 konsultacji - 55 osób, osoby 

współuzależnione- 102 konsultacji – 25.  

W 2021r. psycholog  udzielający konsultacji i porad dla osób dorosłych i dzieci dotkniętych przemocą 

domową zrealizował  99   spotkań z 42 osobami dotkniętymi przemocą domową. W tym: 23 kobiety, 

11 mężczyzn, 8 dzieci ( 4 dziewczynki, 4 chłopców). 

W 2021r. 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 początku 2022 roku  za 2021r.  

 Na podstawie zawartej w dniu 26.08.2021 umowy z Pracownią Badań i Profilaktyki Społecznej 

INVESIS z Mysłowic opracowano „Diagnozę Społeczną – współczesne zagrożenia w środowisku 

lokalnym na terenie gminy Krapkowice” W ramach diagnozy przeprowadzono badania ankietowe 

realizowane wśród mieszkańców, uczniów, pracowników instytucji oraz wśród sprzedawców alkoholu. 

Opracowano Raport z badania. Wnioski i rekomendacje są podstawą do opracowań gminnego programu 

alkoholowego, narkotykowego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

 

Cel  V Zapewnienie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Krapkowicach   

 W  2021 r.  odbyło się  19  posiedzeń komisji z zachowaniem wszelkich zaleceń sanitarnych. Podczas 

posiedzeń Komisji również prowadzone były rozmowy on-line.  

 rozpatrzono  121 spraw dotyczących kierowania wniosków osób uzależnionych od alkoholu na leczenie 

odwykowe; 

 wpłynęły 34 nowe wnioski  o objęcie leczeniem odwykowym; 

 do biegłego skierowano  26 osób; 

 do sądu skierowano  20  wniosków; 

 do poradni odwykowej  celem podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego skierowano  27 osób;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 umorzono i zamknięto – 15 spraw ; 

  konsultacje psychiatryczne udzielane przez lekarza specjalistę w przedmiocie uzależnienia  

od alkoholu– udzielono 72  konsultacje; 

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

gastronomiczne) -  19 wniosków ; 



 udział członków Komisji w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie –  40  powołań do grup roboczych;  4 powołania  do obrad plenarnych Zespołu; 

 GKRPA w Krapkowicach założyła osobom dotkniętym przemocą domową  6 kart ”A” w ramach 

procedury „Niebieskie Karty” i  przekazała do Przewodniczącego Zespołu; 

 Przeprowadzono kontrole punktów sprzedaży -  7 kontroli  

 

Wymienione zadania dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 2021r. 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 2021r. 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 stacjonarnie ze względu na zwiększającą się ilość wniosków dotyczących kierowania 

osób na leczenie  w ramach procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego. 

 

Sporządził :                                                                                                           Zatwierdził: 

                                                                                                    

 

 

 

Krapkowice 26.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


