Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2012r.
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Krapkowice tworzy
lokalną strategię w zakresie ograniczania rozmiaru przemocy w rodzinie, poprawy
bezpieczeństwa rodzin oraz minimalizacji szkód spowodowanych stosowaniem przemocy.
Przy wdrażaniu Programu uczestniczyli przede wszystkim pracownicy Ośrodka Pomocy

Społecznej w Krapkowicach, Komendy Powiatowej Policji , Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przemocy w Rodzinie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Punktu

Konsultacyjno-Terapeutyczny,

Oświaty,

Służby

Zdrowia,

Stowarzyszenia

Trzeźwościowo-Turystyczne w Krapkowicach, kuratorów sądowych.
Obsługą Zespołu Interdyscyplinarnego zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krapkowicach.
I. Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie
w 2012 r.
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. Zakupienie

przez

Gminną

Komisję

Rozwiazywania

Problemów

Alkoholowych pakietu materiałów dot. przemocy w rodzinie w ramach
Ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na Rodzinę”. Plakaty i ulotki
kampanijne zostały przekazane do placówek zajmujących się problemem
przemocy domowej na terenie Gminy Krapkowice oraz do szkół
podstawowych i gimnazjalnych.
2. Edukacji dzieci i młodzieży – działania profilaktyczne
a. W

szkołach

podstawowych

i

gimnazjalnych

Gminy

Krapkowice

prowadzone są zajęcia profilaktyczne i wychowawcze;
prowadzenie zajęć z uczniami w ramach programu profilaktycznego
„ Przemoc i cyberprzemoc”
lekcje wychowawcze na temat przemocy rówieśniczej , szkodliwości
spożywania używek;

pedagogizacja rodziców podczas wywiadówek szkolnych celem
dostarczenie informacji rodzicom na temat przemocy , jak reagować
na zjawiska przemocy i zaniedbania;
rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami, interwencje wobec
zachowań agresywnych;
promowanie wartości rodzinnych poprzez angażowanie rodziców do
współpracy w ramach festynów rodzinnych lub przy ogólnopolskich
kampaniach „ Postaw na rodzinę”, „Zachowaj trzeźwy umysł”;
b. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakupiła
program profilaktyczny dla szkół podstawowych i gimnazjalnych na 3 CD „
Przemoc i Cyberprzemoc” z przeznaczeniem dla 800 uczniów, program
będzie kontynuowany w 2013r ;
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
skorzystało 58 dzieci;
b. Świetlica Środowiskowa w Kórnicy - w ciągu roku skorzystało
25dzieci;
c. Świetlica środowiskowa ul. Mickiewicza 1 w

Krapkowicach-

w ciągu roku skorzystało 100 dzieci
d. Świetlica środowiskowa ul. Moniuszki w Krapkowicach – w ciągu
roku skorzystało 33 dzieci.
4. Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
a. Ośrodek

Pomocy

Interdyscyplinarnego

Społecznej
ds.

–

Przemocy

Obsługa
w

rodzinie,

Zespołu
udział

pracowników socjalnych w pracy zespołu i grupach roboczych.
Poradnictwo rodzinne, prawne, socjalne, praca socjalna,
b. Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
w Krapkowicach w ramach współpracy, zgodnie z gminnym
programem zatrudniła 2 psychologów dla osób dotkniętych
przemocą domową oraz dla sprawców przemocy.

c. W

Leczenia

Poradni

Uzależnień

w

Krapkowicach

ul. Jagiellońska 9 mieszkankom Gminy Krapkowice dotkniętych
przemocą w rodzinie udzielono pomocy psychologicznej
w związku ze stosowaniem przez partnerów przemocy fizycznej
i psychicznej, problemów z uzależnieniem mężów od alkoholu,
problemami

emocjonalnymi,

współuzależnieniem

czy

problemami w relacjach z dziećmi.
d. Dyżur

członków

21.02.2012r.

Zespołu

podczas

„

Interdyscyplinarnego

w

Tygodnia

Ofiarom

Pomocy

dniu

Przestępstw”.
5. Udzielenie wsparcia osobom dotkniętym przemocą i zmuszonym do opuszczenia
dotychczasowego miejsca zamieszkania, pobytu lub rodziny
a. Pomoc w umieszczeniu osoby dotkniętej przemocą domową
w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz pomoc pieniężna i socjalna
- pomocy udzielono 7 osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
6.

Zapobieganie stosowaniu przemocy w rodzinie
Procedura „Niebieskiej karty”
a. W 2012r. do Zespołu wpłynęło 86 wypełnionych kart „A”
w ramach procedury „ Niebieskiej Karty” założonych w 67 rodzinach.
Karty założone przez: Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach - 62,
Ośrodek Pomocy Społecznej – 11, Gminną Komisję Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych – 12, Służbę zdrowia- 1, Oświata – 0
b. Utworzono 48 grup roboczych;
c. Wypełniono 51 formularzy „ Niebieska karta „ C

z osobami

dotkniętymi przemocą oraz 44 formularzy „Niebieska karta” D ze
sprawcami przemocy;
d. Po rozpatrzeniu: z powodu ustania przemocy oraz braku zasadności
podejmowania działań zamknięto - 43 sprawy ( w tym 10 spraw
rozpoczętych w 2011r).
e. Do gminnej komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych skierowano 14 sprawców przemocy nadużywających
alkoholu celem pokierowania na leczenie odwykowe.
f. Do Sądu Rodzinnego wysłano 10 wniosków o wgląd w sytuację rodziny
w związku z przemocą w rodzinie.

g. Do Prokuratury w Strzelcach Opolskich skierowano 3 zawiadomienia
na podstawie art.12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
( zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa znęcania)
h. Kierowanie

sprawców

przemocy

do

Programu

Korekcyjno-

Edukacyjnego, 22 osoby podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie
skierowano do programu korekcyjno-edukacyjnego.
7. Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny w Krapkowicach
zajmuje się również przemocą domową w formie udzielanych konsultacji.
W 2012 r. terapeuta ds. uzależnień udzielił :
110 konsultacji – osobom dotkniętym przemocą w rodzinie - 36 osób
40 konsultacji sprawcom przemocy fizycznej i psychicznej – 13 osób
8. Szkolenia i konferencje
VI Konferencja – Ogólnopolska Konferencja Przeciw Przemocy w Rodzinie w
dniach 21-23 maja 2012r. w Krakowie – 2 osoby zajmujące się problematyką
przemocy.
VIII. Współpraca pomiędzy instytucjami
a. Współpraca pomiędzy instytucjami polega na wymianie informacji pomiędzy
instytucjami, sporządzanie diagnozy problemu przemocy w rodzinie w Gminie
Krapkowice, działania w ramach profilaktyki, udzielaniu pomocy
psychospołecznej i prawnej ofiarom przemocy domowej, wspólnym
analizowaniu sytuacji rodzin i planowaniu pomocy, kierowaniu osób
nadużywających alkoholu i sprawców przemocy do innych instytucji.
b. Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie współpracuje z policją,
służbą zdrowia, oświatą, stowarzyszeniem trzeźwościowo-turystycznym,
kuratorami sądowymi, prokuraturą. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi stałą
współpracę, w szczególności ze szkołami i Komendą Powiatową Policji, w
zakresie monitoringu wspólnych klientów, poprzez spotkania, wymianę informacji,
opracowywanie

procedur.

Funkcjonariusze

Komendy

Powiatowej

monitorują środowiska wskazane jako zagrożone demoralizacją nieletnich.

Policji

