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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 ulotek informacyjnych, 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 do placówek pomocy społecznej, 

punktu konsultacyjnego, służby zdrowia, oświaty i innych instytucji.   

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.  

Kampania „Reaguj na przemoc” - Zakupione materiały kampanijne 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 : „ 

Nie zgadzaj się na przemoc”, „ Możesz przerwać przemoc”, Oni chcą i potrafią ci pomóc” 

Kampania „ Stop Przemocy”- przekazanie ulotek: „ Otwórz oczy na krzywdę”, „Znaj Swoje Prawa”. 

Broszura : „Zatrzymać i zrozumieć przemoc w rodzinie”, plakaty. 

Debata Społeczna „ Przemoc w rodzinie a alkohol” 

W Krapkowickim Domu Kultury w dniu 24.05.2017r. odbyła się debata społeczna poświęcona 

przeciwdziałaniu przemocy domowej. Celem organizowanej przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny 

( OPS, GKRPA, Policja, Oświata, Służba Zdrowia, Organizacja Pozarządowa) oraz Komendę 

Powiatową Policji w Krapkowicach debaty było przybliżenie procedury „Niebieskie karty”. Ważnym 

tematem spotkania było również poznanie mechanizmów uzależnień, które mogą mieć wpływ na 

przemoc domową, szczególnie w kontekście agresji wobec dzieci. Debata poszerzyła wiedzę na temat 

kompetencji służb, możliwości interwencji, zakresu i miejsca uzyskania pomocy. W debacie 

uczestniczyło 81 osób, uczestnikom rozdano informatory oraz ulotki kampanijne. 

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. 

II. Edukacja dzieci i młodzieży, rodziców – działania profilaktyczne  

1. Programy Profilaktyczne, Kampanie społeczne 

Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Krapkowicach zorganizowała 

warsztaty pt. „ Cyberprzemoc” – 38 warsztatów ( 368 uczniów) dla uczniów w szkołach 

podstawowych i gimnazjalnych Gminy Krapkowice. 

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

Ogólnokształcącym  „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”-  

Program profilaktyczny „ Radość bez złości” dla dzieci i młodzieży ( kształtowanie  postaw wobec 

agresji w klasach I-IV szkoły podstawowej– 16 edycji ( szkoły gminy Krapkowice) - 284 uczniów 

Warsztaty profilaktyczne:  „ W wirtualnej – nie rzeczywistości”, „ Postaw na swoje życie” – 85 

uczniów. 

Spektakl profilaktyczny dotyczący bezpieczeństwa dzieci pt. ,,Psoty nie z tej ziemi”. 

przeprowadzony dla dzieci przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  nr 4 w Krapkowicach 

– 78 dzieci. 

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.  
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„ Szkolna Interwencja Profilaktyczna” wczesne interwencje z udziałem pedagoga i psychologa 

podejmowane wobec uczniów upijających się, stosujących przemoc rówieśniczą.  

Program prowadzony jest od 2016r. w  Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 oraz 

Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym w Krapkowicach – razem w 2017r. przeprowadzono 10 

interwencji wobec uczniów. 

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; 

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. pedagogizacja rodziców: ” Razem z dzieckiem  budujemy środowisko wolne od agresji”  

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 gimnazjalnych 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 -  774 rodzin – 990 osób  

Ze względu na przemoc w rodzinie – 12 rodzin, 38 osób 

Pomocy prawnej udzielono -  17  osobom  ( 28 porad) 

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 2017r. z terapii psychologicznej skorzystało - 49 osób w tym : 

(28 osób dorosłych, 17 dzieci) 

W 2017 roku psycholog zrealizował  167 spotkań z osobami dotkniętymi przemocą domową  

w formie terapii , konsultacji i porad psychologicznych. 

3. Udział członków GKRPA w pracach Zespołu i grupach roboczych – 32 powołania. 

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

Krapkowice dotkniętym przemocą w rodzinie prowadzone są elementy działań edukacyjnych wobec 

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

terapeutycznych dla osób współuzależnionych. Obejmują one zarówno konsultacje indywidualne z 

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

przemoc wdraża się elementy edukacyjne w ramach terapii odwykowej w zakresie spotkań 

indywidualnych jak i grupowych prowadzonych przez terapeutów i psychologów. 
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Sprawcy przemocy korzystających z konsultacji –  64 osoby 

Ofiary przemocy korzystające z konsultacji  –  30  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- skorzystało 15 osób, sprawcy przemocy –  4 osoby 

6. Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny w Krapkowicach              

Udzielono :   225 konsultacji   

osobom dotkniętym przemocą w rodzinie –    160 konsultacji –   17  osób ( kobiety) 

w tym 15 osób starszych, 2 osoby niepełnosprawne. 

sprawcom  przemocy fizycznej  i psychicznej-   65 konsultacji –  30 osób 

W Punkcie Konsultacyjnym zorganizowano biblioteczkę z literaturą fachową dotyczącą przemocy w 

rodzinie. 

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 2017r. przeprowadzono 341 interwencji domowych, wszczęto 

18 postepowań z art. 207 kk tj. znęcania nad osobą najbliższą.  W 2017r. do Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Krapkowicach KPP  przesłała  26 kart „ Niebieska Karta” -  A . Dzielnicowi 

współpracują z kuratorami sądowymi w sprawach osób objętych dozorem sądowym. 

8. Świetlice środowiskowe   

Zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki w godzinach popołudniowych, rozbudzanie różnych 

zainteresowań, prowadzenie działalność profilaktycznej z elementami socjoterapii. Zapewnienie 

dzieciom podwieczorku w ramach dożywiania.  

Świetlica środowiskowa w Ściborowicach –   uczestniczyło 40 dzieci;   

Świetlica środowiskowa ul. Damrota 2 w Krapkowicach  -  uczestniczyło 70 dzieci. 

Świetlica środowiskowa ul. Moniuszki  w Krapkowicach –   uczestniczyło 20 dzieci 

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 58 osób dorosłych i 21 dzieci.  Prezes Stowarzyszenia 

bierze udział w pracach  ZI. 

10. Pomoc w umieszczeniu osoby dotkniętej przemocą domową wraz z dziećmi w Ośrodku Interwencji 

Kryzysowej– 0 

IV. Procedura „Niebieskie karty”  

1. W ramach procedury „ Niebieskie Karty” do Zespołu wpłynęło 42 wypełnionych kart „A” założonych 

w 36 rodzinach. Karty założone przez: Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach - 26, Ośrodek 

Pomocy Społecznej – 10, Gminną Komisję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych  – 4 , Służbę 

Zdrowia- 0, Oświatę – 2; 

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie objęte pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego w 2017r.  – 119 

osób 

W tym : kobiety- 60, mężczyźni - 12 , dzieci - 47 ( w tym 14 dzieci krzywdzonych) 

2. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie spotkał się  w 2017 r. na  4 

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

roboczych – powołano 36 grup roboczych,  165 spotkań grup roboczych (w tym w grupach 

monitorujących). 

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 – 

40 spraw 

- z powodu  braku zasadności podejmowania działań zakończono –  5 spraw  

Do Sądu Rodzinnego i KPP w Krapkowicach wysłano  5  pism z prośbą o wgląd w sytuację rodziny, a 

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

Do Prokuratury skierowano 2 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 –   31 osób. 

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 i konferencje 

1.   Szkolenie „ Analiza i interwencja wobec zjawiska przemocy względem dzieci „ w dniu 

26.10.2017r.  –  w szkoleniu udział wzięło 32 osoby zajmujące się problemem przemocy domowej 

2.Seminarium pt. „ Kwestie sporne w procedurze „ Niebieskie Karty” w dniu 01.12.2017r. – udział 

wzięło 2 osoby 

3. Szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i grup 

roboczych w dniu 30.11.2017r.  – w szkoleniu udział wzięło 15 osób. 

4. Szkolenie „ Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy” w dniach 05 do 07.12.2017r. – 1 

osoba 

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:                                                                                                       Zatwierdził: 
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