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 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2019 roku. 

          
I. Zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości i wrażliwości 

mieszkańców Gminy wobec przemocy w rodzinie. 

1. Informowanie mieszkańców o instytucjach działających na terenie Gminy Krapkowice zajmujących się 

problematyką przemocy - przekazanie informatora zawierającego wykaz placówek świadczących 

pomoc osobom dotkniętym przemocą domową, pomoc terapeutyczną dla osób dotkniętych 

przemocą i sprawców przemocy, pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu, 

przekazanie ulotek informacyjnych -  do placówek pomocy społecznej, punktu konsultacyjnego, 

służby zdrowia, policji, oświaty i innych instytucji - 200 szt. 

2. Umieszczanie informacji i artykułów  na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w  

Krapkowicach w zakładce Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.   

3. Systematyczne pogłębianie wiedzy na temat zjawiska przemocy poprzez edukację środowiska 

lokalnego.  

Wspólnie z GKRPA członkowie Zespołu wzięli udział w ogólnopolskich kampaniach:  

Kampania „Stop Przemocy”” - Zakupione materiały kampanijne ( przez GKRPA) tj. ulotki dla ofiar 

przemocy, ulotki dla świadków przemocy, ulotki dla sprawców przemocy. Materiały zostały przekazane 

do placówek tj. pomocy społecznej, punktu konsultacyjnego ,  służby  zdrowia,  policji itp. – Ulotki - 

200 osób 

Kampania „Przemoc boli” - kampania prowadzona w szkołach podstawowych składała się z trzech 

elementów:  materiały kampanijne i plakaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, materiały edukacyjne 

dla rodziców, materiały szkoleniowe dla nauczycieli - 300 osób 

4. Organizowanie lub współorganizowanie działań służących wzmocnieniu więzi w rodzinach. 

Współorganizowanie pikników rodzinnych, festynów, zawodów sportowych służących wzmocnieniu 

więzi w rodzinach w ramach Ogólnopolskich Kampanii „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „ Postaw na 

Rodzinę” – GKRPA i ZI. – ok. 800 osób 

II. Edukacja dzieci i młodzieży, rodziców – działania profilaktyczne  

1. Programy Profilaktyczne zamówione przez GKRPA w Krapkowicach: 

Program profilaktyczny rekomendowany prowadzony jest od 2016r. w PSS nr 5 oraz Gimnazjum przy 

Liceum Ogólnokształcącym  „Szkolna Interwencja Profilaktyczna” są to wczesne interwencje z 

udziałem pedagoga i psychologa podejmowane wobec uczniów upijających się, stosujących przemoc 

rówieśniczą  w  Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 oraz Liceum Ogólnokształcącym w 

Krapkowicach – przeprowadzono  22  interwencje wobec uczniów, w tym 6 interwencji dotyczących 

przemocy rówieśniczej. 

Warsztaty profilaktyczne „ Agresja i przemoc rówieśnicza”  - udział wzięło 273 uczniów. 

Spektakl profilaktyczny dotyczący bezpieczeństwa dzieci pt. ,,Prawdziwy Skarb” przeprowadzony 

dla dzieci przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  nr 4 w Krapkowicach oraz w Przedszkolu 

nr 2 w Krapkowicach -  udział wzięło 163 dzieci. 

 

2. W szkołach podstawowych i gimnazjalnych prowadzone były zajęcia profilaktyczne i wychowawcze 

związane z kwestią przeciwdziałania agresji oraz przemocy w rodzinie prowadzone przez 

wychowawców w szkołach gminy Krapkowice: 

a. lekcje wychowawcze na temat przemocy rówieśniczej, szkodliwości spożywania używek;  

b. podczas wywiadówek szkolnych pogadanki celem  dostarczenia informacji rodzicom na temat 

przemocy , jak reagować na zjawiska przemocy i zaniedbania;  

c. uwrażliwianie na przejawy agresji i przemocy w domu i najbliższym otoczeniu; 
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d. promowanie  wartości rodzinnych poprzez angażowanie rodziców do współpracy w ramach festynów 

rodzinnych lub przy ogólnopolskich kampaniach  „Zachowaj trzeźwy umysł”; 

organizowanie obchodów „Światowego Dnia Życzliwości”, którego celem jest zapobieganie 

agresywnym postawom.  

e. doskonalenie kompetencji nauczycieli , szkolenia. 

f. „Stop Przemocy! ” zajęcia pokazujące przyczyny i konsekwencje stosowania przemocy wśród 

uczniów; 

g. organizowanie:  Dnia Życzliwości i Dnia Tolerancji;  

h. współpraca z psychologiem z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Krapkowicach- szkoły 

wiejskie; 

i. Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach w zakresie edukacji dzieci i młodzieży prowadzi cykl 

spotkań z młodzieżą ze szkół podstawowych i średnich na temat przemocy rówieśniczej, 

cyberprzemocy. 

III.   Zmniejszenie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania przemocy w rodzinie  

Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz działania podejmowane 

wobec osób podejrzanych o stosowanie przemocy. 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej – obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego, udział pracowników socjalnych 

w pracy zespołu i grupach roboczych. Poradnictwo prawne, socjalne,  praca socjalna;  

Ogółem z pomocy finansowej, socjalnej skorzystało - 683 rodzin –  867 osób  

Z pomocy ze względu na przemoc w rodzinie skorzystało –    6 rodzin, 18 osób 

Pomocy prawnej udzielono -   18 osobom. 

2. Gminna Komisja Rozwiazywania 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 . 

Łącznie w 2019r. z terapii psychologicznej skorzystało – 45 osób w tym : 

29 osób dorosłych,  16 dzieci. 

W 2019 roku psycholog zrealizował   215 spotkań z osobami dotkniętymi przemocą domową.  

w formie terapii , konsultacji i porad psychologicznych. 

3. Udział członków GKRPA w pracach Zespołu i grupach roboczych – 28 powołań. 

4. W Poradni Leczenia Uzależnień w Krapkowicach ul. Jagiellońska dla mieszkańców Gminy Krapkowice 

dotkniętym przemocą w rodzinie prowadzone były  elementy działań edukacyjnych wobec osób 

będących ofiarami jak i świadkami występowania przemocy w rodzinie w ramach programów 

terapeutycznych dla osób współuzależnionych. Obejmowały  one zarówno konsultacje indywidualne z 

terapeutą lub psychologiem jak i grupy terapeutyczne. W stosunku do osób uzależnionych stosujących 

przemoc wdrażano elementy edukacyjne w ramach terapii odwykowej w zakresie spotkań 

indywidualnych jak i grupowych prowadzonych przez terapeutów i psychologów. 

Sprawcy przemocy korzystających z działań edukacyjnych –  15 mężczyzn  

Osoby dotknięte przemocą domową  korzystające z konsultacji  –   8  osób. 

5. Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu ul. Szkolna 3 Krapkowice prowadziła 

działania edukacyjne dla osób dorosłych mających na celu uświadomienie problemu przemocy w 

rodzinie. Udzielono pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie : pomoc 

psychologiczna i psychoterapeutyczna- skorzystały 24 osoby, sprawcy przemocy –  11 osób 

6. Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny w Krapkowicach              

Udzielono :    50 konsultacji   

osobom dotkniętym przemocą w rodzinie –  35 konsultacji –   10  osób (w tym 6 kobiet starszych), 

sprawcom  przemocy fizycznej  i psychicznej -   20  konsultacji – 11 osób 

W Punkcie Konsultacyjnym dostępna jest  biblioteczka z literaturą fachową dotyczącą przemocy w 

rodzinie. 
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7. Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach – dzielnicowi policji spotykają się z osobami dotkniętymi 

przemocą podczas wizyt w ramach procedury „ Niebieskie Karty” , informują o możliwościach 

prawnych rozwiązania problemu. Prowadzą rozmowy ze sprawcami przemocy w ramach grup 

roboczych w związku z procedurą” Niebieskie Karty”, prowadzą dokumentację rodzin i składają 

sprawozdania do Zespołu. W 2019r. przeprowadzono  319  interwencji domowych, wszczęto  11 

postępowań z art. 207 kk tj. znęcania nad osobą najbliższą.  W 2019r. do Zespołu Interdyscyplinarnego 

w Krapkowicach  KPP  przesłała  36  kart „ Niebieska Karta” -  A . Dzielnicowi współpracowali z 

kuratorami sądowymi w sprawach osób objętych dozorem sądowym. 

8. Świetlice środowiskowe   

Zapewniają dzieciom i młodzieży opiekę w godzinach popołudniowych, rozbudzają różne 

zainteresowania. Świetlice prowadzą działalność profilaktyczną z elementami socjoterapii. Zapewniają 

dzieciom podwieczorki w ramach dożywiania. W świetlicach środowiskowych z zajęć skorzystało 117 

dzieci i młodzieży. 

9. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w ramach współpracy ze 

Stowarzyszeniem Trzeźwościowo – Turystycznym w Krapkowicach motywował osoby pokrzywdzone 

przemocą do udziału w spotkaniach integracyjnych i wyjazdach gdzie prowadzona była działalność 

terapeutyczna i edukacyjna mająca na celu podnoszenie świadomości i wrażliwości zapobiegania 

przemocy w rodzinie. Z wyjazdów skorzystało  57  osób dorosłych i   15 dzieci.  Prezes 

Stowarzyszenia bierze udział w pracach  ZI. 

10. Pomoc społeczna- Odebranie dziecka i umieszczenie w rodzinie zastępczej – 1 dziecko 

IV. Procedura „Niebieskie karty”  

1. W ramach procedury „ Niebieskie Karty” do Zespołu wpłynęło 49 wypełnionych kart „A” założonych 

w 46 rodzinach. Karty założone przez: Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach - 36, Ośrodek 

Pomocy Społecznej – 9, Gminną Komisję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych  – 3 , Służbę 

Zdrowia- 0, Oświatę – 1; 

Liczba osób objętych działaniami i pomocą  Zespołu Interdyscyplinarnego w  2019r.  –222  osoby 

Liczba osób pokrzywdzonych przemocą domową, objętych pomocą: 142 osoby, w tym : kobiety - 68 , 

mężczyźni - 13, dzieci – 61  

2. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie spotkał się  w 2019 r. na  4 

posiedzeniach  głównych. 

Członkowie Zespołu i powołani do grup roboczych przedstawiciele instytucji pracowali w grupach 

roboczych – powołano 44 grupy robocze, odbyło się  217 spotkań grup roboczych (w tym w grupy 

monitorujące). 

3. Zamkniecie procedury „Niebieskie Karty” :  

- z powodu ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego 

stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy zakończono –  

41 spraw; 

- z powodu  braku zasadności podejmowania działań zakończono –  4 sprawy.  

Do Sądu Rodzinnego i KPP w Krapkowicach wysłano  26  pism z prośbą o wgląd w sytuację rodziny, 

a w szczególności małoletnich dzieci, w związku z przemocą w rodzinie; 

Do Prokuratury skierowano 3 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia ściganego z urzędu 

przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie; 

Motywowano i kierowano sprawców przemocy do Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Sprawców 

Przemocy –   18 osób. 

Do GKRPA w Krapkowicach skierowano 13 osób celem wdrożenia procedury zobowiązania do 

leczenia odwykowego. 

Udzielono  porad prawnych dla 18 osób dotkniętych przemocą domową.  
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V. Podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki i 

rozwiazywania problemów wynikających z używania alkoholu, w tym w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Szkolenia grup zawodowych . 

 

1. XXIII Konferencja przeciw przemocy w rodzinie  Kraków – 2 osoby 

2. Szkolenie pt. „Przeciwdziałanie przemocy seksualnej wobec dzieci, rozpoznawanie i udzielanie 

dziecku pomocy psychologicznej Opole – 2 osoby;  

3. Szkolenie grup zawodowych (stacjonarne) -  pracownicy socjalni pomocy społecznej, asystentka 

rodziny, kurator sądu rodzinnego, członek  GKRPA  – Szkolenie z zakresu prawnej sytuacji oraz 

potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz zapobieganie przestępczości – 12 osób . 

 

V. Współpraca pomiędzy instytucjami  

Zespół Interdyscyplinarny współpracuje z policją, pomocą społeczną służbą zdrowia, oświatą, 

kuratorami sądowymi, prokuraturą, sądem, strażą miejską, Stowarzyszeniem Trzeźwościowo-

Turystycznym w Krapkowicach itp. 

 

 

 

Sporządził : B. Cichuta                                                                                 Zatwierdził:   

                                                                                   Z-ca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  

                                                                                                                   w Krapkowicach 

                                                                                                                 Celina  Klimowicz 

                                                                                                              

 

 

 

Krapkowice 24.01.2020r. 

 


