
UCHWAŁA NR XXXIII/403/2021 
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH 

z dnia 16 grudnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie 
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 o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372 ze zm.) oraz art. 6 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz.1249), Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się gminny program przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie 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/403/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 16.12.2021 r. 

 

Gminny Program Przeciwdziałania 

Przemocy  i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

do realizacji w 2022 roku, stanowiący część składową strategii rozwiązywania 

problemów społecznych w gminie Krapkowice na lata  

2016-2025 

 

I. Wprowadzenie 

 

1.   Zjawisko przemocy w rodzinie jest, obok problemów alkoholowych, jednym z poważniejszych 

zaburzeń życia społecznego. Niesie ze sobą dotkliwe konsekwencje dla osób pozostających w jego 

zasięgu – ofiar, sprawców, a także świadków. Skutki te dotyczą różnych aspektów życia ( sfery 

emocjonalnej, fizycznej, społecznej, intelektualnej, seksualnej, prawnej) i mogą rzutować na dalsze 

funkcjonowanie tych osób. 

Każde zachowanie agresywne w stosunkach międzyludzkich powinno budzić nasz sprzeciw i chęć 

zatrzymania go. Tym bardziej takie reakcje powinna powodować przemoc, która ma miejsce w rodzinie, 

w domu, gdzie chcielibyśmy czuć się bezpiecznie, otrzymywać wsparcie i zrozumienie. Przemoc 

zaburza to nasze wyobrażenie o spokojnym, bezpiecznym schronieniu, jakim powinien być rodzinny 

dom. 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., ( Dz.U. Nr 78, poz.483 ze zm.) 

ustanawia podstawowe prawa człowieka. W rozdziale drugim pn. „Wolność, Prawa i Obowiązki 

Człowieka i Obywatela” są uregulowane zasady zapewniające każdemu nietykalność osobistą i cielesną. 

Konstytucja przyznaje każdemu prawo żądania od organów władzy publicznej szczególnej ochrony 

dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.  

Podstawowym aktem prawnym, regulującym zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w 

rodzinie oraz zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie jest ustawa o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 

1249). 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie to dokument, którego głównym 

założeniem jest prowadzenie działań mających na celu udzielanie pomocy ofiarom przemocy domowej, 

a także podejmowanie odpowiednich działań wobec sprawców przemocy oraz zwrócenie uwagi 

społeczności lokalnej na zjawisko przemocy w rodzinie.  

       Program wyznacza główne kierunki działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie w celu skutecznego reagowania na ten problem.    Potrzeba opracowania takiego 

dokumentu dla Gminy Krapkowice wynika nie tylko z przesłanek formalnych (ustawa o pomocy 

społecznej oraz ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, które nakładają na gminę obowiązek 
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opracowania i realizowania Programu), ale również z odczuwalnych, negatywnych zjawisk społecznych 

na terenie gminy. 

Prawidłowa realizacja zadań wynikających z Programu, ma przyczynić się do zwiększenia 

bezpieczeństwa osób doznających przemocy w rodzinie, rozwoju oddziaływań skierowanych do osób 

stosujących przemoc w rodzinie oraz profesjonalizacji przedstawicieli i służb zaangażowanych 

zawodowo w realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.   

2. Program będzie realizowany w oparciu o następujące akty prawne: 

a. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn. Dz. U.  z 2021 

r. poz. 1249), 

b. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119), 

c. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz.1876 ze 

zm.), 

d. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz.U. 

z 2020 r., poz. 821 ze zm.), 

e. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 2050). 

  Program jest skorelowany z następującymi Programami: 

a. Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

b. Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

c. Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, 

d. Gminnym Programem Wspierania Rodziny. 

   3.  Pojęcie przemocy w rodzinie - informacje ogólne 

Formy przemocy 

 Przemoc w rodzinie – to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie na szkodę bliskiego lub 

zaniechanie działań koniecznych do ochrony zdrowia i życia osób najbliższych. Działania te naruszają 

prawa i dobra osobiste członków rodziny oraz innych osób wspólnie zamieszkujących lub wspólnie 

gospodarujących. Przemoc w rodzinie naraża osoby bliskie na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, 

narusza ich godność osobistą, nietykalność cielesną, wolność i swobodę, w tym także osobiste normy 

związane z życiem seksualnym. 

Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy: 

a. przemoc fizyczna – to wszelkie działania polegające na użyciu siły i prowadzące do naruszenia 

nietykalności cielesnej, nieprzypadkowych urazów, zranień, stłuczeń, złamań czy zasinień, 

b. przemoc psychiczna – to umyślne działania powodujące obniżenie możliwości prawidłowego 

rozwoju i funkcjonowania, w tym zachwianie pozytywnego obrazu własnej osoby, obniżenie 

poczucia własnej wartości, pojawienie się stanów lękowych i nerwicowych, 

c. przemoc seksualna – polega na wymuszaniu niechcianych przez ofiarę zachowań w celu 

zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, 
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d. przemoc ekonomiczna- to działania prowadzące do całkowitego finansowego uzależnienia ofiary 

od sprawcy, 

e. zaniedbanie – to ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i/lub emocjonalnych. 

 4. Konsekwencje stosowania przemocy  

Doświadczanie przemocy domowej odbija się negatywnie na wszystkich uczestnikach rodzinnego 

dramatu, zarówno dorosłych jak i dzieciach. U osób poddawanych długotrwałej przemocy występują 

poważne problemy emocjonalne. Do najczęściej spotykanych objawów, które są skutkiem przemocy 

zaliczamy: obrażenia ciała, wzrost częstości zachorowań spowodowanych długotrwałym stresem           ( 

bóle głowy, żołądka), przygnębienie, depresja, niepewność, kompleks niższości, zmienność decyzji, 

poczucie zagrożenia, problemy ze snem, zaburzenia odżywiania, spożywanie środków 

psychoaktywnych, popadanie w nałogi, myśli i próby samobójcze. 

Osoby, które doświadczyły przemocy w dzieciństwie, mogą mieć poważne trudności w relacjach z 

innymi. Nierzadko zdarza się, że odtwarzają w dorosłym życiu relacje, których doświadczyły na sobie 

– zawierając związki, w których będą funkcjonowały w roli ofiary lub sprawcy.  

  Przemoc domowa odbiera poczucie bezpieczeństwa, a niezwalczana przybiera na sile, utrwala się i 

eskaluje niosąc negatywne konsekwencje dla uwikłanych w nią rodzin i dla całego społeczeństwa. 

Niezbędne jest zatem podejmowanie planowych działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie 

przemocy w rodzinie, działań wpisanych w tworzenie i rozwijanie systemu przeciwdziałania przemocy, 

którego zasadniczymi elementami są specjalistyczne instytucje i specjaliści niosący pomoc osobom 

dotkniętym przemocą domową. 

  

II. Diagnoza zjawiska przemocy w gminie Krapkowice   

1. Ogólna charakterystyka gminy Krapkowice  

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). 

 

Wykres 1. Podział mieszkańców na płeć 

51,93%
48,07%

Kobiety Mężczyźni
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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 

 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   

 Stowarzyszenie Trzeźwościowo -Turystyczne w Krapkowicach 
 

2. Diagnoza 

Istotnym elementem Programu jest koordynacja działań podejmowanych przez Gminę na rzecz osób 

doświadczających przemocy oraz sprawców przemocy. Podejmowane dotychczas działania 

potwierdzają ich skuteczność zarówno w sferze udzielania profesjonalnej pomocy jak również w sferze 

działań prewencyjnych. Podstawę programu stanowi podejście interdyscyplinarne, zgodnie z którym 

wszelkie działania na rzecz pomocy rodzinie powinny być planowane i wdrażane przez specjalistów z 

różnych dziedzin, będących przedstawicielami różnych instytucji i organizacji.  

                                                           
1 https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/kategoria/2233# 
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Mimo, że obserwuje się spadek interwencji domowych zakończonych wszczęciem  procedury 

„Niebieskie Karty”, to jednak w dalszym ciągu znaczna liczba osób korzysta z konsultacji – pracy 

socjalnej, udzielanych przez pracowników oraz z oferty działającego na terenie Gminy Krapkowice 

Punktu Konsultacyjnego. Ponadto, badania ankietowe przeprowadzone w 2021 r. na potrzeby diagnozy 

lokalnych zagrożeń społecznych pokazały, iż ważne jest dalsze pochylenie się nad problemem 

dotyczącym zjawiska przemocy. Wielu mieszkańców uczestniczących w badaniu przyznało, że nie 

posiada wiedzy na temat instytucji pomocowych. Połowa badanych mieszkańców potwierdziła 

znajomość rodzin, w których jest stosowana przemoc domowa. Oprócz tego diagnoza dostarczyła 

informacji, iż znalazła się grupa osób (prawie 19%), która dopuszcza stosowanie kar cielesnych wobec 

dzieci, w sytuacji kiedy zawodzą inne metody wychowawcze.   

Trudno ocenić skalę przemocy w rodzinie, najlepiej obrazują ją statystyki opracowane na podstawie 

danych pomocy społecznej, policji, GKRPA, Punktu Konsultacyjnego oraz Zespołu 

Interdyscyplinarnego zebrane w ramach procedury „Niebieskie Karty”. 

 

 Tabela 1. Liczba osób korzystających ze wsparcia OPS w Krapkowicach 

Lata 2018 2019 2020 

Ogółem liczba rodzin 

  

742  683  793  

W tym: rodziny dotknięte przemocą w 

rodzinie 

 

 

liczba osób w rodzinie 

8  

 

 

 

20  

6 

 

 

 

18  

6  

 

 

  

               11    
Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach 

 

Z zebranych danych wynika, że nastąpił niewielki spadek liczby osób dotkniętych przemocą, które 

objęte są kompleksową pomocą, w tym finansową OPS w Krapkowicach. 

 

Tabela 2. 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 

Liczba sprawców przemocy 

domowej (ogółem), w tym: 

49 46 34 

Kobiety 4 4 3 

Mężczyźni 44 42 31 

Nieletni 1 0 0 
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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 
     Źródło: Zespół Interdyscyplinarny w Krapkowicach 

 

Powyższa tabela pokazuje, że nadal przeważającą większość osób stosujących przemoc domową 

stanowią mężczyźni. 

 
   

Tabela 3. Liczba osób, którym udzielono porad w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym  

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 

Źródło: Punkt Konsultacyjny w Krapkowicach 

 

 

Liczba konsultacji w Punkcie Konsultacyjnym pokazuje, że osoby zainteresowane chętnie korzystają z 

tej formy pomocy. Obserwuje się wzrost świadomości wśród klientów Punktu, którzy coraz bardziej 

otwarcie mówią o swoich problemach i są gotowi do podejmowania działań prowadzących do poprawy 

ich sytuacji życiowej. 

 

 

Tabela 4. Pacjenci Poradni Leczenia Uzależnień ul. Jagiellońska Krapkowice –( uzależnieni , osoby stosujące 

przemoc, osoby dotknięte przemocą w rodzinie) Gmina Krapkowice 

Lata 2018 2019 2020 

Osoby uzależnione od alkoholu i 

współuzależnione 

260  210  76  

 

Sprawcy przemocy 

  

36  15  9  

Osoby dotknięte przemocą   

 

40  8  11  

Źródło: Poradnia Leczenia Uzależnień ul. Jagiellońska Krapkowice 

 

Poradnia Leczenia Uzależnień przy ul. Jagiellońskiej w Krapkowicach oferuje osobom 

uzależnionym oraz współuzależnionym możliwość udziału w terapii w grupach terapeutycznych: 2 

grupy podstawowe, 1 pogłębiona, 1 grupa dla osób współuzależnionych. Program Korekcyjno-

Edukacyjny dla sprawców przemocy domowej prowadzony jest przez PCPR w Strzelcach Opolskich.    
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 Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu w Krapkowicach przy ul. Szkolnej 

prowadzi działania edukacyjne dla dorosłych, mające na celu uświadomienie problemu przemocy w 

rodzinie. W 2020 r. udzielono pomocy psychologicznej i wsparcia psychoterapeutycznego 19 osobom 

doświadczającym przemocy i konsultacji dla 9 osób stosujących przemoc domową. 

 

Tabela 5. Przemoc w rodzinie - dane Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach 

Lata 2018 2019  2020  

Liczba interwencji domowych  142  319  351 

Liczba interwencji zakończonych wszczęciem 

procedury Niebieskie Karty 

 

  

  38 

  

  36 

  

  19 

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach 

 

Na terenie miasta i gminy Krapkowice działają 2 świetlice środowiskowe w strukturach OPS ( do 2019 

r. działały 3 świetlice). Placówki te nie są samodzielnymi jednostkami, jednak realizują wszystkie inne 

zadania określone dla placówek wsparcia dziennego (zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki w 

godzinach popołudniowych, rozbudzanie różnych zainteresowań, prowadzenie działalności 

profilaktycznej z elementami socjoterapii, zapewnienie dzieciom podwieczorku w ramach dożywiania). 

W 2020 r. z tej formy wsparcia na terenie gminy Krapkowice ogółem skorzystało 68 osób, w 2019 r. – 

117 osób , a w 2018 r. - 135 osób. 

 W ubiegłym roku świetlice działały z przerwami z powodu pandemii Covid-19, co spowodowało 

zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krapkowicach w ramach współpracy, 

zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zatrudnia 

psychologa dla osób dorosłych i dzieci dotkniętych przemocą domową. W 2018 r. z konsultacji 

psychologicznych skorzystało 26 osób ( 17 dorosłych i 9 dzieci), w 2019 r.  z tej oferty skorzystało 45 

osób ( 29 dorosłych i 16 dzieci), a w 2020 r. 33 osoby (24 osoby dorosłe i 9 dzieci). 

 

Z poradnictwa prawnego skorzystało w 2018 r. 6 osób dotkniętych przemocą domową, w 2019 r. – 18 

osób i w 2020 r. również 18 osób. 

 

Skalę problemu przemocy w rodzinie najlepiej obrazują statystyki, opracowane  

na podstawie danych zebranych w ramach procedury „Niebieskie Karty”.  
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Tabela 6.  Liczba Niebieskich Kart sporządzonych przez poszczególne instytucje 

Instytucja wszczynająca 

procedurę  

„Niebieskie Karty” 

Niebieskie Karty  

2018 

 

Niebieskie Karty  

2019 

 

Niebieskie Karty  

2020 

 

 

Pomoc społeczna 

 

 

10  

 

 

 

9  

 

 

11  

Policja 38  36  19  

GKRPA 6  3  13  

Ochrona zdrowia 0   0 0  

Oświata  0 1  0  

Ogółem 54  49  43  

Źródło: Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

 

Przedstawione powyżej zestawienia pokazują, iż  procedurę Niebieskie Karty najczęściej 

wszczynają przedstawiciele policji oraz przedstawiciele ośrodka pomocy społecznej i GKRPA w 

Krapkowicach. Liczba wszczętych procedur ma tendencję spadkową, jednak w bieżącym roku od 1 

stycznia do 25 listopada przekazano do przewodniczącego ZI 47 kart.  
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Tabela 7.  Realizacja procedury „Niebieskie Karty” 

 

Procedura 

Niebieskie Karty 

 2020 

Liczba zawiadomień 

złożonych do prokuratury  

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa  

z art. 207 § 1 kk 

6  

Liczba zawiadomień złożonych 

do sądu rodzinnego 

z powodu zaniedbań 

opiekuńczo-wychowawczych 

11  

Liczba wniosków 

złożonych do GKRPA  

o skierowanie na leczenie odwykowe 

5  

Liczba osób skierowanych do udziału  

w Programie Korekcyjno-Edukacyjnym 

dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie 

31  

Powołanie grup roboczych 33  

Źródło: Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

        Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych  w gminie Krapkowice wykazała, że 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 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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III. Zasady działania Programu 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w zakresie 

udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą, oddziaływania na osoby stosujące przemoc oraz 

podnoszenia świadomości społecznej na temat, przyczyn i skutków przemocy w rodzinie, oparty jest na 

zasadach: 

1.  wzajemnej współpracy i współdziałania organów administracji publicznej, organizacji 

pozarządowych, środowisk i osób fizycznych uprawnionych lub zobowiązanych do inicjowania i 

realizacji zadań związanych pośrednio lub bezpośrednio z przeciwdziałaniem występowaniu 

przemocy i jej negatywnym następstwom, 

2.   jawności działań organów administracji publicznej oraz podmiotów realizujących zadania 

publiczne w zakresie przeciwdziałania przemocy z poszanowaniem godności osoby, 

3. szczególnej ochrony dzieci, z zachowaniem ich praw do wychowania się w rodzinie, poprzez 

udzielanie rodzinie szczególnego wsparcia w dążeniu do poprawy jej funkcjonowania. 

 

IV. Cele Programu, obszary, rodzaje działań, wskaźniki oraz realizatorzy zadań 

 
 Program oparty jest na wytycznych Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 

rok 2022, który wyznacza cztery priorytetowe obszary do realizacji: 

a. Profilaktyka, diagnoza i edukacja społeczna, 

b. ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, 

c. oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie, 

d. podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

   Cele programu 

Cel główny: Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

zmniejszenie skali tego zjawiska na terenie gminy Krapkowice, 

Cele szczegółowe: 

a.  zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

b. zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą w 

rodzinie, 

c. zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, 

d. podniesienie jakości i dostępności świadczonych usług poprzez zwiększenie kompetencji 

przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie.  

 

  OBSZAR 1 : PROFILAKTYKA, DIAGNOZA I EDUKACJA SPOŁECZNA 
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Kierunki działań: 

zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości i 

wrażliwości mieszkańców Gminy wobec przemocy w rodzinie, 

podniesienie poziomu wiedzy w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie, zmiana 

postrzegania przez społeczeństwo problemu przemocy domowej, 

 
Adresaci: dzieci, młodzież, dorośli, rodziny, społeczność lokalna 

Lp. Zadanie Działanie Realizator lub 

koordynator 

Termin 

realizacji 

1. Rozpowszechnianie 

informacji o 

instytucjach 

działających na terenie 

Gminy Krapkowice 

zajmujących się 

problematyką przemocy 

(upowszechnianie baz 

danych o placówkach 

udzielających 

wsparcia), 

 

Systematyczne 

pogłębianie wiedzy na 

temat zjawiska 

przemocy poprzez 

edukację środowiska 

lokalnego 

 

 

 

 

Rozpowszechnianie 

wiedzy  w rodzinach na 

temat następstw 

stosowania przemocy 

 

 

 

Informacje prasowe, 

Kolportaż plakatów, 

ulotek, broszur oraz 

informatorów, 

  

Informacje na stronie 

internetowej OPS 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkania społeczności 

lokalnej z 

przedstawicielami 

oświaty , służby 

zdrowia, policji, 

pomocy społecznej   na 

temat zjawiska 

przemocy i procedury  

„Niebieskie Karty” 

 

 

Udostępnianie zbiorów 

bibliotecznych i 

czasopism 

zgromadzonych w 

Ośrodku Pomocy 

Społecznej, Punkcie 

Konsultacyjno 

Terapeutycznym 

 

Zespół 

Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przedstawiciele policji, 

członkowie GKRPA 

członkowie grup 

roboczych 

 

 

 

 

 

 

 

Pracownicy OPS 

Członkowie GKRPA 

 

 

 

 

 

Działania 

ciągłe 

 I-XII 

2022 

2. 

 

 

 

 

 

Edukacja dzieci i 

młodzieży w zakresie 

psychologii 

konfliktów, sposobów 

radzenia sobie ze 

stresem, 

cyberprzemocą, 

 

 

 

prowadzenie zajęć 

wychowawczych, 

wspieranie różnych 

form spędzania czasu 

wolnego sprzyjających 

zachowaniom wolnym 

od agresji, 

programy 

profilaktyczne 

przekazanie informacji 

dot. Instytucji 

placówki oświatowe, 

świetlice środowiskowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania 

ciągłe  

I-XII 

2022 
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3. 

 

 

 

 

 

 
Organizowanie lub 

współorganizowanie 

działań służących 

wzmocnieniu więzi w 

rodzinach, prowadzenie 

poradnictwa dla rodzin 

zagrożonych przemocą 

 

pomocowych dzieciom i 

młodzieży oraz ich 

rodzicom, 

 

 

pikniki rodzinne, 

festyny, zawody 

sportowe, 

Kampanie 

profilaktyczne, 

pogadanki w szkołach 

podczas spotkań z 

rodzicami, 

 

 

 

 

 

Szkoły podstawowe i 

ponadpodstawowe, 

świetlice  

 środowiskowe, 

GKRPA w 

Krapkowicach 

Zespół 

Interdyscyplinarny, 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Policja 

 

 

 

 

Działania 

ciągłe 

I-XII 

2022 

 

Wskaźniki: 

 liczba spotkań organizowanych dla mieszkańców gminy,  

 liczba rozprowadzonych ulotek, informatorów, broszur i plakatów, 

 liczba osób, które skorzystały z poradnictwa, 

 liczba placówek prowadzących poradnictwo 

 liczba przeprowadzonych kampanii i programów profilaktycznych, 

 

   

OBSZAR 2: OCHRONA I POMOC OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W 

RODZINIE 

        

Kierunki działań: 

zmniejszenie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania przemocy w 

rodzinie, poprawa jakości systemu działań  pomocowych, doskonalenie współpracy 

pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, 
 

 

 

Adresaci: osoby dotknięte przemocą, w szczególności ofiary i świadkowie, osoby zajmujące się problemem 

przemocy. 

Lp. Zadanie Działanie Realizator lub 

koordynator 

Termin 

realizacji 

1. Udzielanie pomocy i 

wsparcia osobom 

dotkniętym  przemocą 

i pozostającym w 

rodzinie, w 

dotychczasowym 

miejscu zamieszkania 

lub pobytu 

poradnictwo medyczne, 

psychologiczne, 

pedagogiczne, rodzinne, 

prawne i socjalne, 

praca socjalna, 

interwencja kryzysowa, 

realizacja procedury 

,,Niebieskie Karty” 

OPS, policja, służba 

zdrowia, punkt 

konsultacyjny, sądy, 

prokuratura, pedagodzy  

szkolni, Zespół   

Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, 

grupy robocze, 

GKRPA, 

Stowarzyszenie 

Trzeźwościowo- 

Turystyczne 

Działania 

ciągłe  

 I-XII 

2022 

2. Ochrona przed 

dalszym 

odseparowanie sprawcy 

od ofiary, 

policja, sądy, ŻW,  

prokuratura, 

Działania 

ciągłe   
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krzywdzeniem przez 

sprawcę 

zakaz kontaktowania się 

z osobą pokrzywdzoną 

kierowanie wniosków 

do Sądu o wgląd w 

sytuację dzieci w 

rodzinie, kierowanie 

zawiadomień o 

podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa z art. 207 

kk, 

Zespół 

Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie,  

Kuratorzy sądowi    

I-XII 

2022 

3.  Udzielenie wsparcia 

osobom dotkniętym 

przemocą i 

zmuszonym do 

opuszczenia 

dotychczasowego 

miejsca zamieszkania 

lub pobytu   

udzielanie bezpiecznego 

schronienia osobom   

dotkniętym przemocą, 

udzielanie bezpiecznego 

schronienia dzieciom-

ofiarom przemocy,  

pomoc socjalna   

przemocą, kierowanie 

do mieszkań 

chronionych, Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej, 

Specjalistycznego 

Ośrodka Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w 

Rodzinie, 

OPS, 

policja, sądy, 

prokuratura, 

Zespół 

Interdyscyplinarny, 

Powiatowe  

Centrum Pomocy 

Rodzinie przy 

Starostwie 

Powiatowym w 

Krapkowicach, 

 

Działania 

ciągłe  

I-XII 

2022 

4. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

Pomoc rodzinom 

przezywającym 

trudności w 

wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-

wychowawczych 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zapewnienie 

bezpieczeństwa 

krzywdzonym 

dzieciom w trybie 

art.12a ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie 

Przydzielenie rodzinie 

asystenta rodziny, 

konsultacje , 

poradnictwo dla tych 

rodzin, monitorowanie 

sytuacji dzieci z rodzin 

zagrożonych kryzysem, 

( w tym niewydolnych 

wychowawczo, w 

których występują 

problemy przemocy i 

uzależnień), 

 

Pomoc psychologiczna i 

psychiatryczna  

 

 Odebranie dziecka z 

rodziny w razie 

bezpośredniego 

zagrożenia życia lub 

zdrowia w związku z 

przemocą w rodzinie, 

(zgodnie z procedurą 

postępowania na podst. 

Rozporządzenia 

Ministra Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 

marca 2011 r. Dz.U.Nr 

81, poz.448 

OPS Krapkowice, 

Punkt Konsultacyjny, 

GKRPA, ZI,  

Poradnia Zdrowia 

Psychicznego 

Poradnia Leczenia 

Uzależnień, 

 Oświata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracownicy socjalni, 

policja, pracownicy 

służby zdrowia 

wykonujący zawód 

medyczny, 

 

  

Działania 

ciągłe  

I-XII 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

Działania 

ciągłe 

I-XII 

2022 
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Wskaźniki: 

 liczba rodzin/ osób  objętych pomocą zespołów interdyscyplinarnych, 

 liczba utworzonych grup roboczych, 

  liczba osób / rodzin kierowanych do OIK, SOW, mieszkań chronionych, 

 liczba wniosków kierowanych do Sądu, 

 liczba zawiadomień kierowanych do prokuratury, 

  liczba osób korzystających z poradnictwa,  

  liczba dzieci, które zostały odebrane z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub 

życia w związku z przemocą w rodzinie, 

 liczba zakończonych procedur NIEBIESKIE KARTY z uwagi na ustanie przemocy w rodzinie,  

 liczba rodzin korzystających z pomocy asystenta rodziny. 

  

OBSZAR 3: ODDZIAŁYWANIA NA OSOBY STOSUJĄCE PRZEMOC W RODZINIE 

 

Kierunki działań: 

 

interweniowanie oraz reagowanie właściwych służb na stosowanie przemocy w rodzinie, 

realizowanie programów  korekcyjno- edukacyjnych dla  osób stosujących przemoc w 

rodzinie.             

 Adresaci: osoby podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie 

Lp. Zadanie Działanie Realizator lub 

koordynator 

Termin 

realizacji 

1. 

 

 

 

 

  

Oddziaływania  

zmierzające do 

zaprzestania 

stosowania przemocy 

w rodzinie, dążenie do  

uświadomienia 

sprawcy konsekwencji 

stosowania przemocy, 

 

   

Kierowanie  i motywowanie 

przez ZI oraz grupy robocze 

do udziału w Programie 

Korekcyjno – Edukacyjnym 

dla Sprawców Przemocy  

 

Motywowanie sprawców 

przemocy do zmiany 

zachowań, wskazywanie 

pozytywnych wzorców do 

naśladowania, informowanie 

o konsekwencjach 

stosowania przemocy,  

procedura Niebieskie Karty, 

Kierowanie spraw do Sądu i 

Prokuratury, współpraca w 

tym zakresie z kuratorami 

sądowymi, 

Poradnia Leczenia 

Uzależnień ul. 

Jagiellońska w 

Krapkowicach, 

PCPR, 

Poradnia Zdrowia 

Psychicznego w 

Krapkowicach, ul. 

Szkolna, 

ZI, grupy 

robocze, policja, 

we współpracy z 

Sądem i 

Prokuraturą, 

 

 

 

Działania 

ciągłe   

I-XII 

2022 
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Wskaźniki: 

 liczba sporządzonych formularzy Niebieskich Kart –A przez przedstawicieli poszczególnych 

podmiotów wszczynających procedurę, 

 liczba zakończonych spraw w wyniku ustania przemocy w rodzinie, 

 liczba wszczętych postępowań na wniosek ZI, 

  liczba osób uczestniczących w programach korekcyjno-edukacyjnych, 

  liczba wniosków do Sądu o wgląd w sytuację dzieci  w rodzinach dotkniętych przemocą domową,  

   liczba informacji przekazanych do Sądu w zakresie zachowań osób uprzednio skazanych za 

stosowanie przemocy w rodzinie. 

 

 OBSZAR 4 : PODNOSZENIE KOMPETNCJI SŁUŻB I PRZEDSTAWICIELI 

PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH DZIAŁANIA Z ZAKRESU 

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

Kierunki działań: 

wzmacnianie kompetencji osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, zapobieganie wypaleniu zawodowemu osób realizujących zadania 

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

Adresaci: przedstawiciele instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami zagrożonymi bądź 

dotkniętymi przemocą, 

Lp. Zadanie Działanie Realizator lub 

koordynator 

Termin 

realizacji 

1. 

 

 

 

 

Doskonalenie kadr 

zajmujących się 

problemem przemocy 

w rodzinie 

Szkolenia, konferencje, 

konsultacje dla członków 

Zespołu 

Interdyscyplinarnego i 

grup  roboczych, a także 

dla pracowników OPS, 

przedstawicieli służby 

zdrowia, policji, oświaty. 

Samokształcenie – 

korzystanie z dostępnych 

zbiorów bibliotecznych i 

czasopism zgromadzonych 

w OPS oraz w Punkcie 

Konsultacyjno- 

terapeutycznym, 

 

OPS Krapkowice, 

ZI, 

GKRPA w 

Krapkowicach 

 

Działania 

ciągłe   

I-XII 

2022 

 

Wskaźniki: 

  liczba   szkoleń, konferencji, 

 liczba przeszkolonych osób,   
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 Przewidywane efekty realizacji programu. 

 Spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie. 

 Udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. 

 Zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie. 

 Usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą. 

 Zwiększenie zaangażowania społeczności w sprawy przeciwdziałania przemocy. 

 Zbudowanie systemu działań w zakresie pomocy rodzinom i osobom dotkniętym przemocą. 

 Niwelowanie skutków zjawiska przemocy.    

   

FINANSOWANIE 

 

Finansowanie zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie ujęte jest w preliminarzu wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

 

 

MONITOROWANIE     

Realizację zadań wynikających z programu koordynuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Krapkowicach. 

Monitorowanie i ocena przydatności odbywać się będą poprzez przedstawianie Burmistrzowi 

Krapkowic w terminie do 31 stycznia każdego roku sprawozdań z realizacji Programu, sporządzanych 

na podstawie informacji zebranych od podmiotów uczestniczących w realizacji zadań.  
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