Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w rodzinie w Gminie Krapkowice za 2013r.
Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie w
2013r. prowadzona jest poprzez:
1.

Zapobieganie

występowania

przemocy

w

rodzinie

poprzez

podnoszenie świadomości i wrażliwości mieszkańców Gminy wobec
przemocy w rodzinie
a. Informowanie osób dotkniętych przemocą o instytucjach działających na
terenie Gminy Krapkowice zajmujących się problematyką przemocy.
b. Przekazanie przez Gminną Komisję Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych pakietu materiałów dot. przemocy w rodzinie. Plakaty i
ulotki kampanijne zostały przekazane do placówek zajmujących się
problemem przemocy domowej na terenie Gminy Krapkowice oraz do
szkół podstawowych i gimnazjalnych.
c. Udział

członków

Zespołu

Interdyscyplinarnego

w

spotkaniu

z

pedagogami szkolnymi - grupą moderatorów pomocy psychologicznopedagogicznej

gimnazjów

i

szkół

ponadgimnazjalnych

powiatu

Krapkowickiego celem udzielenia informacji na temat procedury
„Niebieskiej Karty” – przedstawiciel pomocy społecznej, policji i gminnej
komisji rozwiazywania problemów alkoholowych w Krapkowicach.
d. Organizowanie lub współorganizowanie pikników rodzinnych, festynów,
zawodów sportowych służących wzmocnieniu więzi w rodzinach.
2. Edukacji dzieci i młodzieży – działania profilaktyczne
W szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Krapkowice prowadzono
zajęcia profilaktyczne i wychowawcze;
a. prowadzenie zajęć z uczniami w ramach programu profilaktycznego
„Przemoc i cyberprzemoc”
b. lekcje wychowawcze na temat przemocy rówieśniczej, szkodliwości
spożywania używek;
c. pedagogizacja

rodziców

podczas

wywiadówek

szkolnych

celem

dostarczenie informacji rodzicom na temat przemocy, jak reagować na
zjawiska przemocy i zaniedbania;
d. rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami, interwencje wobec
zachowań agresywnych;

e. promowanie wartości rodzinnych poprzez angażowanie rodziców do
współpracy w ramach festynów rodzinnych lub przy ogólnopolskich
kampaniach „Zachowaj trzeźwy umysł”;
Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach w zakresie edukacji dzieci
i

młodzieży

prowadzono

cykl

spotkań

z

młodzieżą

ze

szkół

gimnazjalnych i średnich na temat cyberprzemocy i przemocy
rówieśniczej.
3. Świetlice środowiskowe
Zapewniają opiekę w godzinach popołudniowych ,

rozbudzają różne

zainteresowania, prowadzą działalność profilaktyczną z elementami
socjoterapii, dzieci mogą skorzystać z podwieczorku w ramach
dożywiania.
a. Świetlica środowiskowa w Ściborowicach – w ciągu roku korzysta 36
dzieci;
b. Świetlica Środowiskowa w Kórnicy - w ciągu roku korzysta 15 dzieci;
c. Świetlica środowiskowa ul. Mickiewicza 1 w Krapkowicach- z której w
ciągu roku korzysta 100 dzieci.
d. Świetlica środowiskowa ul. Moniuszki w Krapkowicach – w ciągu roku
korzysta 20 dzieci.
4. Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
a. Zespół interdyscyplinarny - realizacja działań określonych w gminnym
programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie;
b. Ośrodek Pomocy Społecznej – obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego,
udział pracowników socjalnych w pracy zespołu i grupach roboczych.
Poradnictwo rodzinne, prawne, socjalne, praca socjalna;
Ze względu na przemoc w rodzinie pomocy pieniężnej i rzeczowej
udzielono 12 rodzinom.
c. Gminna

Komisja

Rozwiazywania

Problemów

Alkoholowych

w Krapkowicach w ramach współpracy, zgodnie z gminnym programem
zatrudnia psychologa dla osób dotkniętych przemocą domową oraz dla
sprawców przemocy, kieruje sprawców przemocy nadużywających
alkoholu do poradni odwykowej -11 osób,
Strzelcach Opolskich – 12 osób.

do Sądu Rejonowego w

d. W Poradni Leczenia Uzależnień w Krapkowicach ul. Jagiellońska
mieszkankom Gminy Krapkowice dotkniętych przemocą w rodzinie
udzielana jest

pomoc

psychologiczna w związku ze stosowaniem

przez partnerów przemocy fizycznej i psychicznej, problemów z
uzależnieniem

mężów od

alkoholu,

współuzależnieniem czy problemami.

problemami
Z

emocjonalnymi,

pomocy psychologicznej

regularnie korzysta 6 osób dotkniętych przemocą w rodzinie. W poradni
prowadzony

jest

program

korekcyjno-edukacyjny

dla

sprawców

przemocy do , którego zgłosiło się 11 sprawców przemocy w tym 1
kobieta.
e. Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny w Krapkowicach
Udzielono : 95 konsultacji – osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
65 konsultacji sprawcom przemocy fizycznej i psychicznej
f. Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach – dzielnicowi policji
spotykają się z osobami dotkniętymi przemocą w ramach wizyt „
Niebieskiej Karty”, informują o możliwościach prawnych rozwiązania
problemu. Prowadzą rozmowy ze sprawcami przemocy w ramach grup
roboczych w związku z procedurą” Niebieskiej karty”
Policjanci objęli procedurą „Niebieskiej Karty” 171 rodzin z terenu
Powiatu Krapkowice, przeprowadzono 407 interwencji domowych.
Gmina Krapkowice - liczba osób dotkniętych przemocą domową- 168 w
tym : kobiet 96, mężczyźni - 25, nieletnich 47
g. Dyżur pracowników socjalnych OPS Krapkowice oraz przedstawicieli
KPP

w

Krapkowicach

podczas

„Tygodnia

Pomocy

Ofiarom

Przestępstw” w dniu 28.02.2013r. i 01.03.2013r. w godzinach 14,00 do
16,00
5. Udzielenie wsparcia osobom dotkniętym przemocą i zmuszonym do
opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania, pobytu lub rodziny
Pomoc

w

umieszczeniu

osoby

dotkniętej

przemocą

domową

w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz pomoc pieniężna i socjalna pomocy udzielono 2 osobom.
6. Zapobieganie stosowaniu przemocy w rodzinie. Procedura „Niebieskiej
karty”

a. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie na spotkaniu
plenarnym spotkał się 4 razy;
b. W ramach procedury „ Niebieskiej Karty” do Zespołu wpłynęło 97
wypełnionych kart „A” założonych w
przez:

86 rodzinach. Karty założone

Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach - 73, Ośrodek

Pomocy Społecznej – 12 w tym 2 przez PCPR Krapkowice, Gminną
Komisję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

– 12, Służbę

Zdrowia- 0, Oświatę – 0;
c. Powołano 77 grup roboczych;
d. Po rozpatrzeniu: z powodu ustania przemocy oraz braku zasadności
podejmowania działań zakończono - 78 spraw ( w tym 41 spraw
rozpoczętych w 2012 r);
e. Do Sądu Rodzinnego i Asystenta ds. Nieletnich KPP w Krapkowicach
wysłano 12 pism z prośbą wgląd w sytuację rodziny, a w szczególności
małoletnich dzieci, w związku z przemocą w rodzinie;
f. Do Prokuratury skierowano 8 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia
ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie;
g. Kierowanie

sprawców

przemocy

do

Programu

Korekcyjno-

Edukacyjnego, osoby podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie
skierowano do programu korekcyjno-edukacyjnego.
7. Szkolenia i konferencje
a. 28.02.2013r. szkolenie osób zajmujących się problemem przemocy
domowej- 6 osób;
b. 3 czerwca 2013r. szkolenie prawne pt. „Procedura Niebieskiej Karty„ w
Katowicach - 1 osoba;
c. Konferencja PARPA – szkolenie przeciw przemocy w rodzinie w dniach
05-07 czerwca 2013 r. – 2 osoby
8. Współpraca pomiędzy instytucjami
Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie współpracuje z policją,
służbą zdrowia, oświatą, stowarzyszeniem trzeźwościowo-turystycznym,
kuratorami sądowymi, prokuraturą, sądem.

