Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w
Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2014 roku.
Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie w 2014r.
1.

Zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości i
wrażliwości mieszkańców Gminy wobec przemocy w rodzinie.

a. Informowanie mieszkańców o instytucjach działających na terenie Gminy Krapkowice
zajmujących się problematyką przemocy - przekazanie ulotek do służby zdrowia, oświaty i innych
instytucji.

Umieszczanie informacji i artykułów

Społecznej w

na stronie internetowej Ośrodka Pomocy

Krapkowicach w zakładce Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie.
b. Systematyczne pogłębianie wiedzy na temat zjawiska przemocy poprzez edukację środowiska
lokalnego - zorganizowanie spotkania przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego z
przedstawicielami policji, oświaty, służby zdrowia celem udzielenia informacji na temat
procedury „ Niebieskiej Karty” Spotkanie członków ZI.
z przedstawicielami policji, oświaty, służby zdrowia - 31 osób.
c. Rozpowszechnianie wiedzy na temat zapobiegania przemocy w rodzinach -informowanie osób
dotkniętych przemocą o instytucjach działających na terenie Gminy Krapkowice zajmujących się
problematyką przemocy.
d. Organizowanie lub współorganizowanie działań służących wzmocnieniu więzi w rodzinach.
e. Współorganizowanie pikników rodzinnych, festynów, zawodów sportowych służących
wzmocnieniu więzi w rodzinach w ramach Ogólnopolskich Kampanii „ Zachowaj Trzeźwy
Umysł” i „Postaw na Rodzinę”. Wyjazdy rodzinne organizowane przez Stowarzyszenie
Trzeźwościowo - Turystyczne w Krapkowicach.
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 dostarczenia 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 prowadzi cykl
spotkań z młodzieżą ze szkół gimnazjalnych i średnich na temat przemocy rówieśniczej.
3. Zmniejszenie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania przemocy w rodzinie.
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;
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, zatrudnia
psychologa dla dzieci dotkniętych przemocą domową, kieruje sprawców przemocy nadużywających
alkoholu do poradni odwykowej, do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.
Psycholog dla dzieci w okresie od października 2014 do grudnia 2014r. prowadził terapię dla 9 dzieci.
GKRPA skierowała 51 osób celem objęcia leczeniem odwykowym, w tym 18 sprawców przemocy w
rodzinie.
d. W Poradni Leczenia Uzależnień w Krapkowicach ul. Jagiellońska mieszkańcom Gminy Krapkowice
dotkniętym przemocą w rodzinie udzielana jest pomoc psychologiczna w związku ze stosowaniem
przez partnerów przemocy fizycznej i psychicznej, a także w związku z problemami z uzależnieniem
od alkoholu, problemami emocjonalnymi, współuzależnieniem .
Terapia psychologiczna - 7 osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
Terapia dla osób współuzależnionych, dotkniętych przemocą – 34 osoby
Terapia dla osób uzależnionych – 42 osoby
W poradni prowadzony jest program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy – 42 sprawców
(w skali powiatu).
e. Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny w Krapkowicach
Udzielono : 165 konsultacji
osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – 75 konsultacji
sprawcom przemocy fizycznej i psychicznej- 90 konsultacji
Osoby dotknięte przemocą w rodzinie - 23 ( prowadzono program Al-Anon)
f.

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach – dzielnicowi policji spotykają się z osobami
dotkniętymi przemocą podczas wizyt w ramach procedury „ Niebieskiej Karty” , informują o
możliwościach prawnych rozwiązania problemu. Prowadzą rozmowy ze sprawcami przemocy w
ramach grup roboczych w związku z procedurą” Niebieskiej Karty”, prowadzą dokumentację rodzin i
składają sprawozdania do Zespołu.

g. Dyżur członków ZI.: pracowników OPS, przedstawicieli KPP w Krapkowicach, GKRPA podczas „
Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” w lutym 2014r.

Świetlice środowiskowe
Zapewniają dzieciom i młodzieży 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 – 36 dzieci;
b. Świetlica środowiskowa ul. Damrota 2 w Krapkowicach - 35 dzieci.
c. Świetlica środowiskowa ul. Moniuszki w Krapkowicach – 20 dzieci.
d. Świetlica środowiskowa w Żużeli ( Wioska Internetowa), z której korzystają dzieci, młodzież i
dorośli- 23 osoby w ciągu roku.
4. Udzielenie wsparcia osobom dotkniętym przemocą i zmuszonym do opuszczenia dotychczasowego
miejsca zamieszkania, pobytu lub rodziny
Pomoc w umieszczeniu osoby dotkniętej przemocą domową wraz z dziećmi w Ośrodku Interwencji
Kryzysowej oraz pomoc pieniężna i socjalna - 0
5.

Zapobieganie stosowaniu przemocy w rodzinie. Procedura „Niebieskiej karty”

a. W ramach procedury „ Niebieskiej Karty” do Zespołu wpłynęło 86 wypełnionych kart „A” założonych
w 74 rodzinach. Karty założone przez: Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach - 55, Ośrodek
Pomocy Społecznej – 17 w tym 3 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , Gminną Komisję
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych – 8 , Służbę Zdrowia- 3, Oświatę – 3;
b. Członkowie Zespołu i powołani do grup roboczych przedstawiciele instytucji pracowały w 72 grupach
roboczych, które również spotykały się w grupach monitorujących co najmniej 2-3 razy w sprawie
Procedury ” Niebieskie Karty”.
c. Po rozpatrzeniu: z powodu ustania przemocy oraz braku zasadności podejmowania działań
zakończono – 69 spraw ( w tym sprawy rozpoczęte w 2013 r);
d. 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;
e. Do Prokuratury skierowano 3 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia ściganego z urzędu
przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie;
f. Kierowanie sprawców przemocy do Programu Korekcyjno-Edukacyjnego,

osoby podejrzane o

stosowanie przemocy w rodzinie skierowano do programu korekcyjno-edukacyjnego – 33 osoby.
6. Doskonalenie kadr zajmujących się problemem przemocy w rodzinie. Szkolenia i konferencje
a. Szkolenie

osób

zajmujących

się

problemem

przemocy

domowej-

luty

2014r.

„ Praca z rodziną dotkniętą przemocą – opracowanie indywidualnego planu pomocy i jego
weryfikacja” - 2 osoby.
b. Konferencja PARPA – szkolenie przeciw przemocy w rodzinie Kraków, 26-28 maj 2014 r. – 2 osoby.
c. Szkolenie pt. „Rozmowa ze sprawcą i ofiarą przemocy” Prószków 02.10.2014r. – 3 osoby;

d. Szkolenie 12-15 października Zakopane pt. „ Rola i zadania GKRPA oraz innych służb pomocowych
w pracy z rodziną wieloproblemową” 2 osoby.
e. Szkolenie

pt.

„Działania

profilaktyki

zintegrowanej

przeciw

przemocy,

ze

szczególnym

uwzględnieniem przeciwdziałania przemocy wobec dzieci” Opole 20.11.2014r. – 1 osoba
7. Współpraca pomiędzy instytucjami
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w ramach współpracy ze
Stowarzyszeniem Trzeźwościowo – Turystycznym w Krapkowicach brał udział w przygotowaniu
wycieczki dla dzieci z okazji „ Dnia Dziecka” 20-23 czerwca 2014r. w Pokrzywnej – skorzystało 23
dzieci.
Zespół Interdyscyplinarny współpracuje również z policją, służbą zdrowia, oświatą, kuratorami
sądowymi, prokuraturą, sądem.

