
 
Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciw działania przemocy  

w rodzinie w Gminie Krapkowice za 2011r.  

            

I.  Przemoc domowa rodzi konsekwencje niezmiernie głębokie i szkodliwe, może być 

skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Zjawisko przemocy nie jest jednoznaczne. 

Wyróżniamy kilka rodzajów przemocy: fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna, 

zaniedbanie. Ofiarami przemocy są na ogół kobiety i dzieci, rzadko mężczyźni. Ofiara jest 

zazwyczaj słabsza, a sprawca silniejszy. 

 Zgodnie z  Art. 207  Kodeksu Karnego : 

“Kto znęca się fizycznie lub moralnie nad członkiem swojej rodziny lub inną osobą 

pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo małoletnim 

lub osobą bezradną – podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5” 

Przemoc domowa jest bardzo często związana z nadużywaniem alkoholu oraz 

innych środków psychoaktywnych. Działania dotyczące przeciwdziałaniu przemocy 

domowej są skuteczne, jeżeli zaangażowane są w nie różne służby społeczne: policja, 

ośrodek pomocy społecznej, gminna komisja ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, służba zdrowia, pedagodzy szkolni, stowarzyszenia, organizacje 

pozarządowe itp.  

II.  Przykładem może być procedura „Niebieskiej karty”  rejestrująca przypadki przemocy 

domowej. Współpraca pomiędzy instytucjami polega na analizowaniu sytuacji rodzin i 

planowaniu pomocy, kierowaniu osób nadużywających alkoholu i sprawców przemocy na 

komisję oraz do innych instytucji, udzielaniu pomocy psychospołecznej i prawnej ofiarom 

przemocy domowej, wymianie informacji pomiędzy instytucjami. 

• Ogółem w 2011 r. założono przez policję  i OPS -  53  „ Niebieskie Karty”.  

• Do gminnej komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

skierowano 25 sprawców przemocy nadużywających alkoholu celem pokierowania 

na leczenie odwykowe. 

 III. Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie 

Krapkowice działa w oparciu o gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Celem Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego jest:  

• Pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym 

w przezwyciężeniu ich problemów. 

• Efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie 

zaistniałego problemu. 



• Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu 

• i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.\Rozpowszechnianie informacji o 

instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia 

pomocy w środowisku lokalnym. 

        W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele policji, pracownicy socjalni, pedagodzy 

szkolni, służba zdrowia, kuratorzy sądowi, przedstawiciel organizacji pozarządowej. 

Zespół działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach ul. Damrota 2. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. ( Dz. U. 

209) w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” wszystkie zgłoszenia w ramach procedury 

zostały skierowane do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, który powołuje 

grupy robocze pracujące z rodziną. 

• W  2011 r. odbyło się 5 posiedzeń Zespołu.  

 Do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie w 2011 r. wpłynęło 16 

spraw ( dwie sprawy do zespołu) i 14 zgłoszeń w ramach procedury „Niebieskiej 

Karty” - celem podjęcia działań pomocowych, w związku z tym grupy robocze ( w skład , 

których wchodzą pracownicy socjalni, dzielnicowi policji, pedagodzy szkolni, członkowie 

komisji rozwiązywania problemów alkoholowych)  spotkały się 20 razy.  

  IV.  Istniejący na Oś. XXX lecia 23 Punkt konsultacyjno-terapeutyczny w 

Krapkowicach oprócz spraw związanych z problemami alkoholowymi zajmuje się również 

przemocą domową. 

          Terapeuta ds. uzależnień udzielił konsultacji – 55 osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 

oraz 45 sprawcom  przemocy fizycznej  i psychicznej.  

V. W ramach Kampanii „Postaw na Rodzinę” Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Krapkowicach zakupiła pakiet materiałów dot. przemocy w 

rodzinie. Plakaty i ulotki kampanijne zostały przekazane do placówek zajmujących się 

problemem przemocy domowej na terenie Gminy Krapkowice. 

VI. W związku z nowelizacją ustawy o przemocy w rodzinie  

  VI.   Szkolenia i konferencje 

• XV Ogólnopolska Konferencja Przeciw Przemocy w Rodzinie w Krakowie w 

dniach   27-29 czerwca 2011r. , w której udział wzięło 2 osoby.  

• Szkolenie dla opiekunów świetlic środowiskowych  - udział wzięło 2 osoby , 

pracownicy  świetlic.  



• szkolenie- „ Warsztat edukacyjno-wspierający dla osób dotkniętych przemocą 

domową w dniu  28.10.2011 r. – udział wzięło 20 osób z Gminy Krapkowice  

• Szkolenie „ Zapobieganie przemocy w rodzinie – rola sprawcy i ofiary” dla 

pracowników socjalnych, policjantów, pedagogów szkolnych- udział wzięło 27 osób  

• Szkolenie dla zespołów interdyscyplinarnych - 8 osób (członkowie zespołu, policja, 

pedagodzy szkolni) 
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