
Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok 

  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana przez 

Wójta Gminy Komprachcice opracowuje corocznie Gminny Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i  Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 został przyjęty uchwałą 

Nr XIX/116/2020 Rady Gminy Komprachcice z dnia 6 lutego 2020 roku. 

Do głównych zadań komisji należy prowadzenie działań związanych 

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałaniem narkomanii wynikających z programu. 

Środki  na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani 

pochodzą z wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 Zgodnie z danymi z Komisariatu Policji w Niemodlinie na terenie gminy 

Komprachcice w 2020 r : 

- nałożono 4 mandaty za spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych; 

- odnotowano 68 interwencji domowych, gdzie główną przyczyną był alkohol; 

- do Izby wytrzeźwień doprowadzono  6 osób.  

Komisariat Policji w Niemodlinie prowadził 3 postępowania przygotowawcze 

w związku z posiadaniem przez osoby substancji odurzających. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku odbyła 

4 posiedzenia, w trakcie których prowadzono rozmowy z osobami 

nadużywającymi alkoholu jak i  opiniowano wnioski w sprawie dofinansowania 

i finansowania przedsięwzięć o tematyce uzależnień. 

W 2020 roku na posiedzenie GKRPA wezwano 15 osób przeprowadzono 

rozmowy z    osobami w przedmiocie uzależnienia od alkoholu z czego 1 osoba  

poddała się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. W ramach programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu 

Narkomani  zrealizowano następujące zadania: 

Podpisano umowę – zlecenie z Psychologiem, który dwa razy w miesiącu 

prowadzi konsultacje psychologiczne z osobami uzależnionymi 

i współuzależnionymi od alkoholu, z  pomocy którego skorzystało  23 – osoby 

(192 porad).  



1. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnią Leczenia Uzależnień, Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Policją 

oraz ze szkołami z terenu naszej gminy. 

2. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej  zamieszczone są informacje gdzie rodziny mogą uzyskać pomoc 

prawną  lub psychologiczną w sprawie leczenia uzależnień i przemocy. 

Informacji takich udzielają również pracownicy GOPS  i członkowie GKRPA. 

3. W 2020 roku ze środków w ramach programu przeciwdziałania 

Alkoholizmowi dofinansowany został obóz zimowy dla młodzieży 

z elementami profilaktyki oraz inne programy profilaktyczne prowadzone 

przez Publiczne Przedszkola, Szkoły Podstawowe. 

4. Zakupiono na potrzeby Gminy materiały informacyjne o profilaktyce 

uzależnień od alkoholu. 

5. Zakupiono nagrody i puchary na  organizowane  przez  Stowarzyszenia 

w poszczególnych miejscowościach imprezy o charakterze rozrywkowo – 

sportowym (np. z okazji dnia dziecka, mikołajki itp. ) 

6. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnienia, 

w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo 

- rekreacyjnych dla uczniów, a także działania na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych.  

7. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla stacji Caritas w Komprachcicach 

w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych. 

 

Działania związane z tematyką uzależnień realizowane przez placówki 

oświatowe obejmowały: 

 Realizację Szkolnego Programu Profilaktyki; 

 Spotkania z policjantem na temat przemocy; 

 Rozmowy, pogadanki wychowawców klas na temat przyczyn i skutków 

zażywania narkotyków; 

 Diagnozę zachowań ryzykownych wśród uczniów Szkoły 

Podstawowej; 

 Warsztaty profilaktyczne dla uczniów; 

 Propagowanie bezpiecznych zachowań – pogadanki tematyczne 

z psychologiem i dzielnicowym; 



 Diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów, wskazywanie 

uczniów z grupy ryzyka; 

 Zapoznanie rodziców podczas wywiadówek z zagadnieniami 

dotyczącymi zażywania narkotyków przez młodzież – objawów, form 

uzależnienia, form pomocy, miejsc gdzie można uzyskać pomoc 

i wsparcie; 

 Współpraca z instytucjami wspierającymi profilaktykę uniwersalną: 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opolu i Niemodlinie, 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach, Komenda 

Miejska Policji w Opolu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Komprachcicach.  

Na realizację powyższych działań w 2020 roku planowano 

przeznaczyć 115 574,68 zł  wykorzystano 106 983,26 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 


