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Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na terenie Miasta Wrocławia na lata 2013 – 2018 został przyjęty do realizacji 

uchwałą Nr XLVIII/1171/13 Rady Miejskiej w dniu 19 września 2013 roku. 

 

Podstawą prawną programu jest Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 

29 lipca 2005 r. (Dz.U. 2015 poz. 1390), a także szereg innych dokumentów o zasięgu 

krajowym i wojewódzkim, między innymi Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie. Program ma służyć poprawie sytuacji rodzin doznających przemocy i ochronie 

rodzin zagrożonych przemocą poprzez tworzenie interdyscyplinarnej strategii działań na 

rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy domowej przez wszystkie instytucje  

i organizacje zobligowane do podejmowania działań w tym zakresie.  

 

Zadaniem programu jest zmiana postaw prezentowanych wobec kwestii przemocy  

w rodzinie, zarówno w świadomości osób doświadczających przemocy, stosujących 

przemoc, jak również w świadomości służb powołanych do niesienia pomocy. 

Cele zawarte w programie odnoszą się do całego systemu zapobiegania i zwalczania 

przemocy w rodzinie na terenie Wrocławia. 

Celem głównym programu jest ograniczanie występowania przemocy  

w rodzinie we Wrocławiu. Założenia programowe odwołują się do spójnego  

i wielopoziomowego systemu przeciwdziałania przemocy opartego na wyspecjalizowanych 

zasobach instytucjonalnych i ludzkich, pomiędzy którymi istnieje relacja współpracy. 

Program stanowi interdyscyplinarną strategię działań na rzecz zapobiegania i zwalczania 

przemocy domowej przez wszystkie instytucje i organizacje zobligowane do 

podejmowania działań w tym zakresie, działające na poziomie Miasta. 

 

Osiągnięciu celów szczegółowych służą wyznaczone zadania, wdrażane w sposób ciągły 

przez cały czas programowania. Zadania zaplanowane do realizacji mają z jednej strony 

charakter profilaktyczny, prewencyjny, z drugiej strony służą zwalczaniu problemu 

przemocy i jego negatywnych konsekwencji. Beneficjentami programu są organizacje  

i instytucje działające na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy, społeczności lokalne, 

a także rodziny doznające przemocy i zagrożone przemocą.  

 

Poniższe sprawozdanie obejmuje realizację Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta 

Wrocławia na lata 2013 – 2018 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. 

 

Istotnym elementem systemu przeciwdziałania przemocy, który integruje działania wielu 

służb jest Zespół Interdyscyplinarny.  

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został powołany  

w związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

z dnia 10 czerwca 2010 roku nakładającej na gminy tworzenie gminnego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym zespołu, jako elementu gminnego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został powołany 

Uchwałą Rady Miasta Nr LVI/ 1715/10 z dnia 4 listopada 2010 roku.  

W skład Zespołu wchodzi 20 osób, przedstawicieli: Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, Prokuratury, Sądu (kuratorzy i sędziowie), Oświaty, Ochrony Zdrowia, 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacji pozarządowych. 
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Do zadań Zespołu należy:  

 

1. opracowanie założeń do gminnego programu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie; 

2. wskazywanie priorytetów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 

terenie Wrocławia; 

3. składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w art. 2 pkt 

2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

4. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Wrocławia oraz innymi podmiotami 

przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie; 

5. inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz w zakresie problematyki przemocy  

w rodzinie; 

6. inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań 

związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie; 

7. wskazywanie potrzeb w zakresie tworzenia nowych lub modernizacji istniejących 

miejsc pomocy; 

8. wypracowanie procedur interwencji kryzysowej wobec ofiar i sprawców przemocy 

oraz opracowanie strategii postępowania; 

9. prowadzenie banku informacji o działających we Wrocławiu instytucjach  

i organizacjach udzielających pomocy rodzinom dotkniętych przemocą domową; 

10. współpraca z mediami w celu upowszechniania informacji dotyczących przemocy  

w rodzinie oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

11. tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych  

z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 

 

W 2016 roku odbyło się 9 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, podczas których 

omawiano bieżące problemy dotyczące pracy Zespołu oraz grup roboczych. W związku  

z powoływaniem grup roboczych i zamykaniem procedur „Niebieskie Karty” (NK) 

Członkowie Zespołu dyżurowali 89 razy. 

 

Niniejsze opracowanie przygotowane zostało w oparciu o informacje uzyskane  

od podmiotów współrealizujących Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

i działających w Zespole Interdyscyplinarnym, którzy dzięki podejmowanym inicjatywom 

realizują działania wynikające z Programu i mające na celu przeciwdziałanie przemocy 

w rodzinie.  

Systematyczna ewaluacja Miejskiego Programu stanowi podstawę do jego doskonalenia, 

a co za tym idzie wprowadzenia ewentualnych korekt, nowych rozwiązań wynikających  

z dynamiki zmieniających się uwarunkowań społecznych oraz doświadczeń podmiotów 

realizujących Program.  

 

I. Realizowane cele w ramach Programu 

 

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie zakłada osiągnięcie następującego celu głównego: zdynamizowanie 

skutecznych działań na rzecz współpracy pomiędzy samorządem, organizacjami 

pozarządowymi i społecznością lokalną w zakresie zbudowania lokalnego 

systemu przeciwdziałania przemocy. 

 



4 

 

Działania Zespołu skierowane są przede wszystkim na ochronę ofiar przemocy, ale także 

na pracę z osobami stosującymi przemoc. Realizowane są zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”.  

Cele szczegółowe Programu Przeciwdziałania przemocy w rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w latach 2013-2016 były realizowane poprzez następujące 

działania: 

 

Cel 1 Ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz poprawa stanu 

bezpieczeństwa życia codziennego poprzez inicjowanie i podejmowanie działań 

profilaktycznych i diagnostycznych.  

 

1. Działania Zespołu Interdyscyplinarnego 

Z danych zgromadzonych przez Zespół Interdyscyplinarny wynika, że skala ujawnionych 

przypadków przemocy, w porównaniu do lat ubiegłych, systematycznie wzrasta. 

 

W 2013 roku pomocą objętych było 495 rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, co 

stanowiło łącznie 1460 osób, w tym 269 dzieci.  

Do grudnia 2014 roku pomocą objętych było 1253 rodzin dotkniętych przemocą 

w rodzinie, co stanowiło łącznie 3513 osób, w tym 811 dzieci.  

Do grudnia 2015 roku pomocą objętych było 1584 rodzin dotkniętych przemocą 

w rodzinie, co stanowiło łącznie 4574 osób, w tym 1178 dzieci. 

Do grudnia 2016 roku  pomocą objętych było 1738 rodzin dotkniętych przemocą 

w rodzinie, co stanowiło łącznie 5507 osób, w tym 1415 dzieci. 
 

Wykres nr 1. Zestawienie liczby rodzin dotkniętych problemem przemocy w latach 

 2011-2016 

 
Źródło: Sprawozdania Zespołu Interdyscyplinarnego 

 

W roku 2016 w ramach procedury „Niebieska karta” objęto pomocą 5507 osób, 

w tym: 

• 2137 kobiet          

• 1955 mężczyzn            

• 1415 dzieci 
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Wykres nr 2. Zestawienie liczbowe osób objętych pomocą w ramach procedury „Niebieskie Karty” 

w 2016 roku.   

 
Źródło: Sprawozdania Zespołu Interdyscyplinarnego 

 

W roku 2016 powołano 962 grupy robocze.  Odbyło się 6432 posiedzeń grup 

roboczych, których zadaniem było planowanie działań postinterwencyjnych, 

monitorowanie sytuacji w rodzinie pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa, 

organizowanie pomocy rodzinie z problemem przemocy. W skład grup roboczych 

wchodzili: dzielnicowi, pedagodzy, pracownicy socjalni, asystenci rodziny, kuratorzy, 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, specjaliści w dziedzinie przemocy w 

rodzinie zaangażowani bezpośrednio w pomoc konkretnej rodzinie.  

 

Wykres nr 3. Zestawienie liczby grup roboczych w latach 2011-2016 

 
Źródło: Sprawozdania Zespołu Interdyscyplinarnego 
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Analiza danych sprawozdawczych wykazała, że w porównaniu do lat ubiegłych wzrosła 

liczba rodzin, w których uruchomiono procedurę „Niebieskie Karty”. Jako osoby 

pokrzywdzone przemocą najczęściej wskazane są dorosłe kobiety między 26 a 60 rokiem 

życia. Stosunkowo rzadko wszczęta procedura wskazuje dziecko jako osobę 

pokrzywdzoną.  

 

Tabela nr 1. CHARAKTERYSTYKA OFIAR PRZEMOCY w 2016 roku (czynne procedury) 

CHARAKTERYSTYKA OFIAR PRZEMOCY (czynne procedury)  

LICZBA OGÓŁEM: (suma K+M+Dz) 2146 

KOBIETY  MĘŻCZYŹNI  DZIECI 0-18 

OGÓŁEM:                    1507 OGÓŁEM:                    165 OGÓŁEM:                    474 

w tym:  w tym:  w tym:  

18-25: 103 18-25: 13 niepełnosprawne: 12 

26-60: 1122 26-65: 109     

powyżej 60:  282 powyżej 65:  43 
  

Źródło: Sprawozdania Zespołu Interdyscyplinarnego 

 

Wykres nr 4. Zestawienie procedur wszczętych przez poszczególne podmioty w 2016 roku. 

 
Źródło: Sprawozdania Zespołu Interdyscyplinarnego 

 

Do Zespołu Interdyscyplinarnego w roku 2016 wpłynęły 962 zgłoszenia dotyczące 

podejrzenia występowania przemocy w rodzinie. Policja wszczęła 678 procedur 

„Niebieskie Karty”, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 188, członkowie 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 51, pracownicy oświaty 36 procedur, 

natomiast pracownicy służby zdrowia - 9. 

Największa liczba procedur „Niebieskie Karty” w 2016 roku, podobnie jak w latach 

ubiegłych została uruchomiona przez policję. Najmniej procedur wszczęły podmioty 

medyczne.  
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2. Działania realizowane przez Komendę Miejską Policji we Wrocławiu 

 

Policjanci KMP we Wrocławiu przeprowadzili 403 interwencje domowe związane  

z przemocą w rodzinie, które zakończyły się wszczęciem procedury „Niebieskie Karty”. 

Pozostałe 275 procedur wszczęto w związku z innymi działaniami podejmowanymi przez 

policjantów. Na terenie KMP we Wrocławiu policja ogółem wszczęła 678 procedur NK, 

wypełniono 104 NK cz. A dokumentujące kolejne akty przemocy w trwającej już 

procedurze. Zatrzymano 60 sprawców przemocy w rodzinie. W sumie na terenie 

podległym KMP we Wrocławiu izolowano 292 sprawców przemocy w rodzinie (w tym 

osoby doprowadzone do wytrzeźwienia). 

W ramach programu pn. „Wsparcie psychologiczne ofiar przemocy i innych osób 

potrzebujących w środowisku zdarzenia” podczas 121 interwencji policji dot. przemocy  

w rodzinie uczestniczyli również psycholodzy interwencyjni. 

Dzielnicowi z Komisariatów Policji regularnie monitorują sytuację rodzin objętych 

procedurą NK na podległym terenie i przeprowadzają rozmowy profilaktyczno-

ostrzegawcze ze sprawcami przemocy w rodzinie, uczestniczą w posiedzeniach grup 

roboczych. Przekazują członkom rodzin objętych procedurą informacje nt. miejsc,  

w których można uzyskać różnego rodzaju pomoc.  

W 2016 roku na stronie internetowej KMP we Wrocławiu www.wroclaw.policja.gov.pl na 

bieżąco aktualizowano zakładkę pod nazwą: „przemoc w rodzinie”, gdzie znajduje się 

baza adresowa instytucji pomocowych związanych z przemocą w rodzinie itp. oraz linki 

do stron internetowych instytucji pomocowych. 

Ponadto Policjanci z KMP we Wrocławiu zaangażowali się w ogólnopolską kampanię pod 

nazwą „Biała wstążka”. W ramach kampanii policjanci uczestniczyli w konferencjach,  

debatach a także wspólnie z innymi uczestnikami kampanii rozdawali białe wstążki i 

ulotki dot. w/w tematyki na wrocławskim Rynku. Na potrzeby kampanii KMP we 

Wrocławiu zakupiła notesy z magnesem z hasłem: „Wyłącz przemoc!”, które zostały 

rozdane podczas akcji. 

Na terenie KMP we Wrocławiu w 2016 roku w celu poprawy jakości działań 

zorganizowano szkolenia dot. procedury „Niebieskie Karty”, w  których uczestniczyło 880 

policjantów z różnych pionów. Zorganizowano również spotkania z przedstawicielami 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, mające na celu poprawę współpracy w ramach 

grup roboczych. 

 

3. Kampanie społeczne, konferencje 

 

W dniach od 25 listopada 2015 r. do 10 grudnia 2016 r. w ramach 16 Światowych Dni 

Przeciwdziałania Przemocy wrocławski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie patronował drugiej wrocławskiej kampanii przeciw przemocy „Biała 

wstążka”.  
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Hasło Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy – Biała Wstążka 2016 miało sprzyjać 

refleksji nad tym, co warto zrobić, by jak najbardziej efektywnie przeciwdziałać 

przemocy, poszukiwaniu najskuteczniejszych działań profilaktycznych w zapobieganiu 

występowania przemocy, motywowaniu do tego, by wciąż udoskonalać dobre praktyki i 

współpracę interdyscyplinarną w przeciwdziałaniu przemocy. Dlatego też, zaplanowane 

działania skupiały się na edukacji, dyskusji, wymianie doświadczeń i analizie tego co 

działa, ale też tego co należy poprawić. W dyskusji uczestniczyli nie tylko eksperci i 

specjaliści zajmujący się zawodowo przeciwdziałaniem przemocy, ale też społeczność 

lokalna.  

Kampania rozpoczęła się eventem „Białej wstążki” na Wrocławskim Rynku. 

Przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych (pracownicy socjalni, 

kuratorzy, policjanci) informowali przechodniów o idei kampanii i prosili o symboliczne 

wsparcie akcji poprzez wpięcie białej wstążki. 

 

 
 

Dzieci ze Szkoły Podstawowej 93 przy ul. Niemcewicza 29/31 we Wrocławiu (120 

uczniów) nie tylko wspierały organizatorów Kampanii w przygotowywaniu białych 

wstążeczek, ale aktywnie włączyły się do akcji. Z obrazków narysowanych przez uczniów 

na temat przemocy w holu szkoły powstała galeria.  

W dniu 27.11.2016 r. podczas meczu WKS Śląsk Wrocław – Legia Warszawa piłkarze 

WKS Śląsk Wrocław SA przyłączyli się do Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy – 

Biała Wstążka 2016. Nasza drużyna wyszła na mecz z białymi wstążeczkami – symbolem 

protestu przeciwko przemocy wobec kobiet. Tuż przed pierwszym gwizdkiem na murawie 

pojawili się liderzy grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 1 i 7. 
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Pan Adam Ambroży poinformował zebranych na Stadionie Miejskim we Wrocławiu 

kibiców, przedstawicieli Klubu, władz miasta Wrocław oraz przybyłych gości o tym, czym 

jest Kampania Biała Wstążka, jaki jest jej cel oraz poinformował o najbliższych 

wydarzeniach Kampanii. Na telebimach wyświetlono grafiki z hasłem: Wyłącz przemoc. 

Włącz myślenie. Dzięki poparciu klubu WKS Śląsk Wrocław o Kampanii Biała wstążka 

usłyszało 22 000 osób. Mecz był transmitowany na żywo przez telewizję Canal +, dzięki 

czemu cała Polska mogła zobaczyć, że piłkarze Śląska nie zgadzają się na przemoc wobec 

kobiet. 

 

 
 

W dniu 29.11.2016 r. w Nadodrzańskim Centrum Wsparcia przy ul. Rydygiera 43 abcd - 

45a we Wrocławiu odbyło się spotkanie informacyjno – edukacyjne pt. ”Przemoc  

w rodzinie – reaguj – masz prawo”. Spotkanie miało charakter dyskusji, która 

poruszała definicję przemocy, jej formy i mity dotyczące przemocy. Uczestnicy omawiali 

możliwe rozwiązania prawne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Uczestnikami dyskusji byli przedstawiciele społeczności lokalnej, pracownicy socjalni, 

interwenci, kuratorzy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Spotkanie 

prowadziły:  

• Benita Dobrzańska – psycholog Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu – 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej; 

 • Jolanta Hołub – kurator Kuratorskiej Służby Sądowej, interwent Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej. W zajęciach uczestniczyło 10 osób. 

Liderzy ds. przemocy w rodzinie Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 4 Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu zaprosili na spotkanie edukacyjne 

przedstawicieli Policji - dzielnicowych, z którymi współpracują na co dzień. Podczas 

spotkania „Razem w procedurze Niebieskie Karty. Zrozumieć i wesprzeć.” omówione 

zostały dobre praktyki współpracy, trudności, które pojawiają się w pracy z rodziną 

dotkniętą problemem przemocy w rodzinie oraz to w jaki sposób działać, by te trudności 

sprawnie i wspólnie pokonywać. Spotkanie poprowadziły:  

• Benita Dobrzańska – psycholog, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu 

• Magdalena Ratuszny – Ut – lider ds. przemocy w rodzinie Patrycja Kruk – lider ds. 

przemocy w rodzinie. W wydarzeniu uczestniczyło 20 osób. 
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Koło Naukowe Praw Człowieka oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie we Wrocławiu zaprosili do debaty filmowej na podstawie filmu 

"Kolekcja zagrożeń" na temat "Przemoc w rodzinie w kontekście praw człowieka  

i międzynarodowych aktów prawnych". Film „Kolekcja zagrożeń” prezentuje cały wachlarz 

problemów: od uzależnienia od alkoholu i narkotyków, poprzez prostytucję, pogoń za 

pieniądzem, zaniedbanie najbliższych po przemoc w rodzinie. Podczas debaty poruszano 

kwestie związane z aspektami prawnymi przeciwdziałania przemocy oraz innym 

przedstawionym w filmie zagrożeniom. Debatowano na temat skuteczności aktów 

prawnych, ale także innych działaniach podejmowanych na rzecz pomocy rodzinom  

z problemem przemocy. Zastanawiano się nad tym, czy kolekcja zagrożeń przedstawiona 

w filmie dotyczy tylko rodzin o niższym statusie społecznym, czy też wręcz przeciwnie – 

także rodzin żyjących na tzw. wysokim poziomie. Odpowiedzią na zadawane pytania jest 

to, że przemoc, jak i inne, często związane z nią zagrożenia dotyczą całego 

społeczeństwa. Zgodzono się, że prawo ustanowione na rzecz przeciwdziałania 

patologiom, w tym przemocy w rodzinie, jest dobrą podwaliną do tego, by skutecznie 

pomagać i przeciwdziałać przemocy. Uczestnicy debaty zgodzili się co do tego, że 

ogromną rolę w przeciwdziałaniu przemocy odgrywa czynnik ludzki, współpraca 

interdyscyplinarna, edukacja społeczeństwa, ale także specjalistów i przedstawicieli 

instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Cieszy fakt, że w 

debacie uczestniczyli studenci Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego – młodzież, 

która w przyszłości zasili szeregi Wymiaru Sprawiedliwości – niezwykle istotnego ogniwa 

w przeciwdziałaniu przemocy. Debatę prowadziła członkini Koła Naukowego Praw 

Człowieka. Głos w debacie zabierali:  

• Jacek Janik i Michał Kawalec z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu  

• Małgorzata Makarczuk - Kłos - Przewodnicząca Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,  

• Izabela Pawłowska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, 

lider grup roboczych ds. przemocy w rodzinie, Zespół Terenowej Pracy 

Socjalnej nr 7, 

• Marta Pratkowiecka - prawniczka, doktorantka w Katedrze Postępowania 

Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 

• Agnieszka Wywrot aplikantka adwokacka z wrocławskiego oddziału 

Centrum Praw Kobiet.  

W debacie uczestniczyło 40 osób. 
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W dniu 01.12.2016 r. w ramach Kampanii "Biała Wstążka" zostały przeprowadzone 

zajęcia profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy wśród młodzieży 

szkolnej w oparciu o metodę Treningu Zastępowania Agresji (ART). Uczestnicy zajęć 

wspólnie zastanawiali się jak radzić sobie z trudnymi emocjami i stworzyli listę 

reduktorów złości. W spotkaniu wzięło udział 30 osób. 

 

                                

 

W dniu 02.12.2016 r. w Nadodrzańskim Centrum Wsparcia odbył się wykład  

z elementami warsztatów na temat „Zdrowe i wspierające relacje międzyludzkie”. 

Podczas spotkania można się było dowiedzieć jak ważne są relacje i kontakt pomiędzy 

ludźmi, jak budować prawidłowe relacje, jak nie przekraczać granic, a także jak te 

granice stawiać, by relacje były pozytywne. Temat budowania zdrowych i wspierających 

relacji międzyludzkich to bardzo ważny element przeciwdziałania przemocy. Spotkanie 

było niezwykle ciekawe i bogate w treści. Wykład poprowadzili przedstawiciele 

Wrocławskiego Ośrodka Gestalt - Pani Joanna Tworek i Pan Krzysztof Pawłuszko.  

W spotkaniu wzięło udział 10 osób. 
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W dwóch terminach 05.12.2016 i 06.12.2016 na Uniwersytecie Wrocławskim Pani mgr 

Anna Drozd – adwokat i pracownik naukowy Katedry Postępowania Karnego na 

Uniwersytecie Wrocławskim, poprowadziła wykład na temat „Procedura Niebieskie 

Karty - czy to skuteczny instrument pomocy osobom doznającym przemocy?”.  

W dniu 06.12.2016 r. po wykładzie, dla osób chętnych zaplanowano dyskusję na tematy 

poruszane podczas wykładu. Wykład Pani Anny Drozd traktował o procedurze „Niebieskie 

Karty”, zasadzie interdyscyplinarności w podejmowaniu działań na rzecz rodzin/osób 

objętych w/w procedurą oraz o tym, jak ta interdyscyplinarność jest istotna. Podkreślona 

została rola pracowników socjalnych, dzielnicowych oraz kuratorów. Podczas wykładu 

zostały poruszone także kwestie organizacji pracy Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 

grup roboczych w odniesieniu do zadań, jakie mają one realizować. W dniu 06.12.2016 r, 

po wykładzie odbyła się dyskusja, którą poprowadziła przewodnicząca Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Wrocławiu, Pani 

Małgorzata Makarczuk – Kłos oraz lider grup roboczych Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 7 , Pani Izabela Pawłowska. Dyskusja 

dotyczyła w dużej mierze problemu oddziaływania na osoby stosujące przemoc, a także 

prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” z udziałem dzieci, które są w nich wskazane 

jako osoby doznające przemocy. Głos w dyskusji zabierali przedstawiciele Służby 

Więziennej: Zakładu Karnego w Oleśnicy oraz Aresztu Śledczego we Wrocławiu, 

przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach oraz we Wrocławiu, 

przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, przedstawiciel 

oświaty, którą reprezentował pedagog Szkoły Podstawowej nr 93 we Wrocławiu oraz 

dzielnicowi wrocławskich komisariatów, a także przedstawicielka społeczności lokalnej, 

która była uczestniczką procedury „Niebieska Karta”, w której została wskazana jako 

osoba doznająca przemocy. Zebrane wnioski i rekomendacje będące wynikiem dyskusji 

pomogą uczynić bardziej efektywnymi działania podejmowane przez nas wszystkich w 

zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas dwóch dni, w których 

prezentowany był wykład przez Panią mgr Annę Drozd, udział w nim wzięło blisko 200 

przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej, Policji, Zespołów Kuratorskich, Oświaty, 

Służby Więziennej, przedstawiciel Urzędu Miasta Wrocław w osobie rzecznika ds. rodziny 

Pana Dariusza Szrejdera, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz społeczności 

lokalnej.  
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Liderzy ds. przemocy w rodzinie Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 3 Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu poprowadzili warsztaty adresowane do 

przedstawicieli służby zdrowia, pracowników socjalnych szpitali oraz przedstawicieli 

oświaty i policji. Warsztaty „Dziecko w przemocy” odbyły się w dniu 29.11.2016 r., 

w siedzibie ZTPS 3, ul. Nowowiejska 102. Prowadzący: Małgorzata Mocha – lider ds. 

przemocy w rodzinie oraz Ewa Zyków – lider ds. przemocy w rodzinie. Spotkanie spotkało 

się z samymi pozytywnymi opiniami, a także potrzebą kontynuacji tego typu działań.  

W spotkaniu uczestniczyło 30 osób. 

 

 
 

W dniu 07.12.2016 w ramach Wrocławskiej Kampanii Biała Wstążka 2016 odbył się panel 

dyskusyjny dotyczący tematu „Interdyscyplinarności w realizacji procedury „Niebieska 

Karta” i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”. Uczestnikami dyskusji byli 

przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Komisji Rozwiązywania 
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Problemów Alkoholowych, Zespołów Kuratorskich, Urzędu Miasta Wrocławia, 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Kongresu Kobiet, Europejskiego Instytutu 

Demokracji oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

we Wrocławiu. Spotkanie poprowadzili liderzy grup roboczych – Izabela Pawłowska 

i Adam Ambroży. Spotkanie miało charakter warsztatowy. W spotkaniu uczestniczyło 20 

osób. 
 

 
 

Lider ds. przemocy w rodzinie Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 7 Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu zaprosił uczestników projektu WM@ na 

spotkanie edukacyjne na temat „Przemoc w rodzinie - o tej sprawie trzeba mówić, 

tej sprawie trzeba przeciwdziałać” Podczas spotkania, które odbyło się w dniu 

08.12.2016 r., omówiono mechanizmy przemocy, sposoby reagowania na przemoc. 

Spotkanie mogło się odbyć dzięki pomocy i wsparciu Organizatorów Społeczności 

Lokalnej Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 7, którzy po spotkaniu wykonali wraz 

z uczestnikami białe wstążeczki. W spotkaniu uczestniczyło 10 osób. 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Wrocławiu  

w ramach Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy – Biała Wstążka 2016 zaprosił do 

udziału w wykładzie na temat: "Społeczno - kulturowe podłoże przemocy 

seksualnej". Wykład poprowadziła Pani Ewelina Seklecka - Fundacja Punkt Widzenia. 

Spotkanie w dniu 08.12.2016 r. w Panato Cafe przy ul. Jedności Narodowej 68A 

traktowało o tym skąd czerpiemy wiedzę o własnej seksualności oraz jak postrzegana 

jest seksualność kobiety i mężczyzny przez pryzmat uwarunkowań społeczno – 

kulturowych. Podczas spotkania, prelegentka zaprezentowała wyniki badań, z których 

wynika, że najczęściej do przemocy seksualnej dochodzi w zaciszu domowym.  

W spotkaniu uczestniczyło 6 osób. 
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4. Działania informacyjne 

 

W ramach upowszechniania informacji o instytucjach pomocowych wśród mieszkańców 

Wrocławia wydano następujące publikacje: 

Udostępnienie do publicznej wiadomości informatorów o instytucjach 

udzielających pomocy w sytuacjach doświadczania przemocy w rodzinie. 

Zespół Interdyscyplinarny we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

opracował i udostępnił mieszkańcom Wrocławia 3500 ulotek promujących postawy bez 

przemocy „Dekalog prawdziwego mężczyzny”. Informacja skierowana była do 

mężczyzn. 

 

      
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Nadodrzańskim Centrum Wsparcia upowszechniał 

ulotki informacyjne dotyczące oferty OIK w ilości 700 sztuk. 

 

Na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się informacja 

o Zespole Interdyscyplinarnym, zasadach kierowania spraw do Zespołu, miejscach 

pomocy dla mieszkańców miasta. Zamieszczone informacje zawierają także treści 

edukacyjne o specyfice zjawiska przemocy w aspekcie psychologicznym, socjalnym 

i prawnym oraz możliwościach uzyskania pomocy.  

 

5. Programy profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży 

 

Niezwykle istotnym elementem działań profilaktycznych są programy skierowane do 

dzieci i młodzieży. Celem działań profilaktycznych jest uświadomienie przyczyn i skutków 

zachowań przemocowych i agresywnych, kształtowanie umiejętności podejmowania 

rozsądnych decyzji w sytuacji przemocy oraz nauka radzenia sobie w społecznie groźnych 

sytuacjach. Równie istotne jest budowanie świadomości, która wpływa na zmianę postaw 

i zachowań, zachęta do przełamywania lęku i reagowania na przemoc oraz budzenie 

poczucia odpowiedzialności za swoje czyny. 

 

Wdrażanie programów profilaktycznych i wzmacnianie bezpieczeństwa  

w środowiskach lokalnych. 
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Programy skierowane do dzieci: 

 

1. Program "ZESPOŁÓW ŚRODOWISKOWEJ INTERWENCJI KRYZYSOWEJ", Warsztat 

profilaktyczny dla uczniów wrocławskich gimnazjów, PROGRAM PROFILAKTYKI 

ZINTEGROWANEJ „ARCHIPELAG SKARBÓW” - działania programów kierowane 

były do uczniów klas II i III szkół gimnazjalnych, rad pedagogicznych oraz 

rodziców. W każdej szkole przeprowadzona została diagnoza, na podstawie której 

przygotowano indywidualne „Raporty z diagnozy zachowań i postaw młodzieży 

w ujęciu profilaktyki zintegrowanej”, odbyły się także dwa mityngi dla młodzieży, 

szkolenie dla rodziców i szkolenie dla rad pedagogicznych. Działaniami objęto 

2845 osób. Zrealizowano je we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw 

Społecznych oraz Wrocławskim Centrum Zdrowia i Centrum Neuropsychiatrii 

NEUROMED, a także organizacjami pozarządowymi. 

2. W zajęciach w ramach warsztatu profilaktycznego dla uczniów wrocławskich 

gimnazjów wzięło udział 10800 osób. Zostały one zrealizowane przez Wydział 

Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Wrocławskie Centrum Zdrowia.  

3. Program Wzmacniania Rodziny, którego celem jest promowanie pozytywnych 

postaw wzmacniających rolę rodziny poprzez rozwijanie umiejętności 

interpersonalnych i prospołecznych oraz wzmacnianie więzi w rodzinie skierowany 

był do 11 osób. Realizatorami programu był Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 

oraz organizacje pozarządowe. 

  

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz Poradnia Terapeutyczna zorganizowały 

i przeprowadziły szereg zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz 

rodziców/opiekunów, m.in.:  

 

1. Zajęcia interwencyjne na terenie szkół w sytuacji występowania konfliktów. Celem 

zajęć było otwarcie komunikacji, wsparcie dla wychowawców klas, wypracowanie 

rozwiązań. W zajęciach wzięło udział 779 osób.  

2. Program profilaktyczno-edukacyjny "Młody mediator" przygotowujący uczniów 

gimnazjum do pełnienia roli mediatorów oraz propagujący ideę mediacji czyli 

rozwiązywania konfliktów bez przemocy. W programie wzięło udział 13 

uczestników. 

3. Zajęcia socjoterapeutyczne. Warsztaty asertywności. Celem zajęć było 

kształtowanie umiejętności społecznych, nauka konstruktywnych reakcji na 

sytuacje trudne, asertywne odmawianie, nauka poprawnej komunikacji, wyrażanie 

emocji, empatii, rozwiazywania konfliktów. W zajęciach uczestniczyło 240 osób 

4. Zajęcia w zakresie psychologii konfliktów, sposobów radzenia sobie ze stresem  

i agresją dla grup gimnazjalnych dziewcząt i chłopców w oparciu o pracę na 

materiale wnoszonym przez uczestników dotyczącym sytuacji z relacji rodzinnych, 

rówieśniczych i szkolnych. Celem zajęć było obniżenie napięcia emocjonalnego, 

zminimalizowanie sytuacji konfliktowych, trudnych. W zajęciach wzięło udział 138 

osób. 

5. Warsztaty antystresowe. Celem zajęć było udzielenie wsparcia emocjonalnego 

dzieci i młodzieży oraz poprawa funkcjonowania w sytuacjach trudnych, 

stresowych, egzaminacyjnych.  W zajęciach uczestniczyło 300 uczniów. 

6. Programy przeciwdziałania przemocy rówieśniczej skierowany do uczniów: 

• „Stres, sposoby, jak sobie z nim radzić” – zajęcia skierowane do uczniów klas 

I – III gimnazjum. W zajęciach uczestniczyło 75 uczniów. 
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• Cykl warsztatów „Jak poprawić relacje z innymi”- skierowany do uczniów klas 

I – III gimnazjum. W warsztatach uczestniczyło 25 uczniów. 

• Profilaktyka agresji; Jak radzić sobie z trudnymi emocjami? Jak rozwiązywać 

konflikty? Zajęcia skierowane były do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 

Odbyło się 14 edycji, w zajęciach uczestniczyło 400 osób. 

Celem zajęć było zapobieganie zachowaniom przemocowym wśród dzieci i młodzieży oraz 

w ich relacjach z dorosłymi poprzez uczenie konstruktywnych sposobów rozwiązywania 

konfliktów, rozładowywania napięć i stresu, rozpoznawania emocji. 

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna we 

współpracy ze szkołami i przedszkolami realizowały także terapię grupową 

i indywidualną. Z tej formy pomocy skorzystało 196 osób.  

 

Poradnie zorganizowały także szkolenia dla Rad Pedagogicznych z zakresu 

przeciwdziałania oraz interwencji w sytuacjach przemocy rówieśniczej (m.in. moduł 

współpracy z rodzicami w zakresie ww. problematyki). W szkoleniach wzięło udział 1120 

osób.  

 

Programy skierowane do rodziców: 

 

Promowanie pozytywnych postaw wzmacniających rolę rodziny poprzez 

działania edukacyjne.  

Jednym z głównych założeń profilaktyki przemocy są programy skierowane do rodziców. 

Celem realizowanych działań – jest pomoc w zaprzestaniu stosowania przemocy wobec 

dzieci oraz korekta postaw rodzicielskich w kierunku ukształtowania świadomej  

i odpowiedzialnej postawy wychowawczej. Rodzice uczestniczący w zajęciach mogą 

nauczyć się nowego, odkrywczego spojrzenia na wychowanie i podjąć prawdziwy dialog  

z dziećmi zamiast karania i walki. W ramach promowania właściwych postaw 

wychowawczych zrealizowano: 

• Prelekcje dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym: „Problemy wychowawcze 

wieku przedszkolnego”. W zajęciach uczestniczyło 30 osób. 

• Prelekcje dla rodziców uczniów klas I – III – „Zapobieganie zachowaniom 

agresywnym u dzieci”. W zajęciach uczestniczyły 124 osoby. 

• Prelekcje dla rodziców uczniów klas IV-VI „Nieszczęśliwe wychowanie, czyli 

13 błędów wychowawczych”. W zajęciach uczestniczyło 10 osób. 

• Inne formy pomocy indywidualnej mające na celu wspieranie rodziny  

w prawidłowym funkcjonowaniu, z których skorzystało 334 uczniów i ich 

rodziców. 

Celem zajęć była zmiana rozumienia zjawiska przemocy, edukacja  dorosłych w zakresie 

skutków stosowania przemocy, promowanie metod wychowawczych bez użycia 

przemocy. 

 

W ramach poradnictwa i terapii dla rodziców mających trudności prowadzono następujące 

formy wsparcia: 

 

1. Grupa psychoedukacyjna dla rodziców metodą Faber - Mazlish mająca na celu 

zwiększenie praktycznych umiejętności zachowań w relacji z dziećmi. W zajęciach 

uczestniczyło 30 osób. 

2. „ Szkoła dla rodziców” – doskonalenie metod wychowawczych – zajęcia odbywały się w 

ramach 3 miesięcznego cyklu. Zajęcia skierowane były do rodziców dzieci sprawiających 
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trudności wychowawcze, często skierowanych przez sąd rodzinny. Celem zajęć była 

zmiana rozumienia zjawiska przemocy, edukację w zakresie skutków stosowania 

przemocy w rodzinie, promowanie metod wychowawczych bez użycia przemocy. Z zajęć 

skorzystało 20 osób.  

3. Warsztaty dla rodziców dzieci z trudnościami wychowawczymi wg C. Sutton "Jak radzić 

sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci" doskonalące umiejętności wychowawcze 

rodziców. Odbyły się 2 edycje warsztatów. 

4. Zajęcia edukacyjne dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym:  

• ABC wychowania - skuteczne techniki wychowawcze;  

• Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci.   

5. Indywidualne spotkania, terapie rodzin. Regularne zajęcia terapeutyczne dla rodziców 

miały na celu podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców lub opiekunów. 

Odbywały się również cykliczne spotkania dla rodziców dzieci objętych terapią. Z tej 

formy wsparcia skorzystało 130 dzieci, 140 rodziców/opiekunów.  

 

Celem podjętych działań było udzielenie zaleceń, wskazań, instruktaży związanych  

z radzeniem sobie w rodzinie ze stresem i jego skutkami, agresją dzieci i dorosłych, 

konfliktem. Dzieci objęte pomocą otrzymały wsparcie emocjonalne. Rodzice doskonalili 

umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych, co 

wpłynęło na zmniejszenie liczby zachowań agresywnych. Korzystanie z proponowanych 

form wsparcia wpłynęło na poszerzanie wiedzy na temat wychowywania dzieci oraz 

pogłębianie samoświadomości w roli rodzica.  

 

Cel 2: Poprawa jakości działań profilaktycznych i terapeutycznych specjalistów 

zajmujących się pomocą rodzinie doświadczającej przemocy. 

 

Kluczowym elementem przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest podejmowanie działań 

o charakterze informacyjnym i edukacyjnym skierowanych do profesjonalistów. 

Warsztaty oraz szkolenia z zakresu ochrony przed krzywdzeniem mają na celu 

poszerzanie wiedzy i umiejętności, interdyscyplinarną wymianę doświadczeń, budowanie 

współpracy pomiędzy profesjonalistami mającymi w codziennej pracy kontakt 

z problemem przemocy. 

 

Podnoszeniu kompetencji osób zajmujących się pomocą rodzinom z problemem przemocy 

służyły następujące działania: 

• Cykliczne spotkania z pedagogami i psychologami szkół w ramach sieci współpracy 

i samokształcenia: 

1. „ Uczeń nadpobudliwy, praca z uczniem”. 

2. „ Uczeń z zespołem Aspergera – tworzenie w szkole warunków pozwalających 

unikać zachowań agresywnych”. W spotkaniach wzięło udział 20 osób. 

• Szkolenie dla nauczycieli pt. Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów 

doskonalenie umiejętności w posługiwaniu się metodą mediacji w sytuacjach 

konfliktowych, kryzysowych na terenie szkoły w relacjach uczeń - nauczyciel – 

rodzic. W szkoleniu uczestniczyły 52 osoby. Realizatorami wymienionych form 

wsparcia były Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. 

• Zajęcia psychoedukacyjne mające na celu wsparcie w pracy wychowawczej 

realizowanej w placówkach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5. 
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Cel 3: Zapewnienie osobom doświadczającym przemocy dostępu do różnych 

form pomocy i wsparcia. 

 

Jednym z elementów działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest 

przywrócenie i uruchomienie w osobie doświadczającej przemocy jej własnych zasobów  

i możliwości zaradczych. W ramach programów oferujących wsparcie udziela się 

wieloaspektowej pomocy osobom i rodzinom doznającym przemocy w rodzinie poprzez 

świadczenie poradnictwa specjalistycznego i zapewnienie schronienia. 

 

Poradnictwo, interwencja, terapia 

Zapewnienie dostępu do poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie odbywało się poprzez realizację następujących działań: 

1. Pomoc psychospołeczna i prawna ofiarom przemocy domowej                         

2. Udzielanie porad i pomocy rodzinom z problemem alkoholowym, z których 

skorzystało 566 osób oraz udział członków KRPA w 2676 grupach roboczych. 

 

W ramach udzielonej pomocy uczestnicy uczyli się m.in. radzenia sobie z negatywnymi 

emocjami, radzenia sobie w sytuacjach stresujących oraz właściwego reagowania 

w kontakcie z osobą agresywną/sprawcą przemocy, uzyskali także pomoc w podjęciu 

kroków zmierzających do ochrony rodziny przed osobą stosującą przemoc. Ze wsparcia 

skorzystało około 5672 osoby. Organizatorem programów był Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych we współpracy z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

organizacjami pozarządowymi. 

 

Działania w ramach poradnictwa i interwencji prowadzone przez Poradnie Psychologiczno-

Pedagogiczne obejmowały: 

• Kierowanie młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym do 

młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych; 

• Przekazywanie informacji o możliwości skorzystania z pomocy w instytucjach  

i organizacjach pozarządowych; 

• Udzielanie indywidualnego wsparcia psychologicznego; 

• Podejmowanie interwencji wobec uczniów z problemem przemocy i ich rodzin. 

 

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych udzielali bezpośredniej pomocy 

w formie konsultacji psychologicznych zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.  

 

Pomoc całodobowa 

Osobom dotkniętym przemocą zapewniono pomoc w ośrodkach wsparcia oraz 

ośrodkach interwencji kryzysowej. W wymienionych placówkach świadczono pomoc 

psychospołeczną i prawną. Jej celem było ograniczenie zdrowotnych i społecznych 

następstw przemocy w rodzinie poprzez udzielanie profesjonalnej pomocy prawnej, 

psychologicznej, terapeutycznej. 

Stowarzyszenie „AKSON” udzielało pomocy w dwóch placówkach: 

1. Ośrodku Interwencji Kryzysowej, 

2. Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

W ramach Punktu Interwencji Kryzysowej udzielono konsultacji telefonicznych oraz 

osobistych, podczas których diagnozowano sytuację kryzysową, udzielano wsparcia 

psychicznego oraz informacyjnego, konstruowano wstępny plan wsparcia, udzielano 

poradnictwa, a na dalszym etapie udzielano pomocy o charakterze krótkoterminowej 
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interwencji kryzysowej. Z pomocy w tej formie skorzystało 646 osób. W Ośrodku 

Interwencji Kryzysowej zapewniono bezpłatne schronienie na okres do 3 miesięcy.  

W szczególnych sytuacjach pobyt był przedłużany. Udzielano bezpłatnej pomocy 

psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej. Z tej formy wsparcia skorzystało ogółem 

49 osób. Łącznie udzielano bezpłatnej pomocy ambulatoryjnej: psychologicznej, 

pedagogicznej, prawnej, socjalnej 127 osobom. 

W Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie zapewniono 

bezpłatne schronienie na okres do 3 miesięcy. W szczególnych sytuacjach pobyt był 

przedłużany. Udzielano bezpłatnej pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, 

zawodowej i medycznej Z tej formy wsparcia skorzystało ogółem 100 osób, w tym 73   

z pomocy medycznej. W ramach pomocy świadczonej przez Specjalistyczny Ośrodek 

Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie udzielano bezpłatnej pomocy ambulatoryjnej: 

psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej, medycznej 225 osobom. 

Mieszkankom Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Specjalistycznego Ośrodka dla Ofiar 

Przemocy  

w Rodzinie zapewniono wsparcie w przygotowaniu i złożeniu przez klientki wniosków do 

Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta Wrocław z prośbą o przyznanie lokalu socjalnego 

zastępczego lub do remontu. Z pomocy skorzystało 46 osób. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający w Nadodrzańskim Centrum Wsparcia 

ul. Rydygiera 43ab,cd i 45a na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (tj. Dz.U. z 2013 r., poz.182 z późn. zm.) oraz regulaminu Organizacyjnego 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 roku Nr 10/14, 

udziela pomocy osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej wynikającej z przemocy 

i ma charakter interwencyjny. Z rodzinami prowadzona jest systematyczna praca  

w oparciu o indywidualny plan pomocy socjalnej i psychologicznej. Obejmuje ona 

konsultacje interwencyjne, wsparcie specjalistyczne, wsparcie socjalne, prawne.  

W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa ofiarom przemocy, Ośrodek 

zapewnia schronienie dla osób, które ze względu na dramatyczną sytuację nie mogą 

przebywać w dotychczasowym miejscu zamieszkania.  

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w roku 2016 realizował działania, które przede 

wszystkim stanowiły ochronę przed dalszym ranieniem oraz zabezpieczały przez 

pogłębianiem się kryzysu, a także wzmacniały osobowościowe i strukturalne możliwości 

oraz uwarunkowania osób dotkniętych przemocą, co służyło procesowi leczenia  

i podejmowaniu dalszego rozwoju. 

W 2016 roku z miejsc schronienia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej skorzystało 81 

osób (dorośli i dzieci) z problemem przemocy w rodzinie.  

 

Osobom doznającym przemocy udzielono 696 konsultacji psychologicznych. 

Z poradnictwa prawnego skorzystało 51 osób. Poradnictwem socjalnym objęto 371 

osób. Doradztwem zawodowym i rodzinnym objęto 1 osobę. Pomocą w formie 

interwencji kryzysowej objęto 376 osób z problemem przemocy. 

Poradnictwo i interwencja miały na celu przywrócenie poczucia sprawczości, odzyskanie 

równowagi psychicznej, opanowanie kryzysu, uzyskanie informacji o przysługujących 

prawach, uregulowanie sytuacji prawnej, wzmocnienie, o możliwościach skorzystania  

z pomocy. Podejmowane działania służyły zmniejszeniu poczucia bezradności, poczucia 

izolacji społecznej, odzyskaniu umiejętności radzenia sobie z problemem, świadomym 

wyborom, budowaniu zdolności do obrony. 
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Cel 4: Poprawa jakości działań interwencyjnych i korekcyjno – edukacyjnych 

wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 

Obowiązek realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie określony został przepisami ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Programy dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie stanowią integralną część systemu przeciwdziałania przemocy i obejmują 

różne formy interwencji podejmowanych wobec osób ją stosujących. Podstawowym 

celem tych działań jest zatrzymanie przemocy w rodzinie oraz zmiana postaw i zachowań 

osób stosujących przemoc. Udział w programach może wpłynąć na eliminację zachowań 

przemocowych, a także na podniesienie bezpieczeństwa osób dotkniętych przemocą  

w rodzinie oraz utrzymanie lub odbudowę więzi rodzinnych.  

 

W 2016 roku w programie edukacyjno-korekcyjnym dla osób stosujących przemoc oraz 

terapii mającej na celu powstrzymanie zachowań przemocowych wzięło udział 122 

osoby. Program obejmował zajęcia indywidualne i grupowe. 

Realizatorami działań skierowanych do osób stosujących przemoc był Wydział Zdrowia  

i Spraw Społecznych oraz Wrocławskie Centrum Zdrowia. 

 

Do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 566 wniosków o objęcie 

leczeniem odwykowym. Członkowie Komisji podejmowali wobec zgłoszonych osób 

następujące działania: 

• kierowanie na badania przez biegłych,  

• składanie wniosków do Sądów Rejonowych Wrocławia o wydanie postanowienia 

o obowiązku leczenia odwykowego, 

• wypełnianie formularzy „Niebieskie Karty” w związku z podejrzeniem przemocy 

w rodzinie.  

 

Ewaluacja działań na rzecz osób stosujących przemoc. 

Z analizy danych Zespołu Interdyscyplinarnego dotyczących skuteczności działań 

skierowanych do osób stosujących przemoc wynika, że w 2016 r. 1603 osoby stosujące 

przemoc uczestniczyły w posiedzeniach grup roboczych.  
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Tabela nr 2. Charakterystyka osób stosujących przemoc w 2016 r.(czynne procedury) 

OGÓŁEM:                   218 OGÓŁEM:                1534 OGÓŁEM:                   4

18-25: 17 18-25: 69 niepełnosprawne: 2

26-60: 181 26-65: 1362

powyżej 60: 20 powyżej 65: 103
pod wpływem 

narkotyków, substancji 

psychoaktywnych, leki 1

niepełnosprawne:

26

niepełnosprawne:

65

leczona psychiatrycznie 

0

aktywne zawodowo:
131

aktywnI zawodowo:
892

karani za przestępstwa 

z uzyciem przemocy 0

bezrobotne: 26 bezrobotnI: 228 dozór kuratora 0

pod wpływem alkoholu 57 pod wpływem alkoholu 936 posiada broń 0

inne: inne:

pod wpływem narkotyków, 

substancji 

psychoaktywnych, leki
13

pod wpływem 

narkotyków, substancji 

psychoaktywnych, leki
88

leczona psychiatrycznie 16 leczona psychiatrycznie 62

karani za przestępstwa z 

uzyciem przemocy 
2

karani za przestępstwa 

z uzyciem przemocy 
60

dozór kuratora 22 dozór kuratora 131

posiada broń 0 posiada broń 11

pod wpływem alkoholu 1

KOBIETY 

w tym: w tym: w tym: 

DZIECI 0-18MĘŻCZYŹNI 

w tym - W ODNIESIENIU DO 

LICZBY OGÓŁEM MĘŻCZYZN : 

w tym - W ODNIESIENIU DO LICZBY 

OGÓŁEM KOBIET : 

CHARAKTERYSTYKA SPRAWCÓW PRZEMOCY (czynne procedury) 

LICZBA OSP OGÓŁEM: (suma K+M+Dz)
1756

 
Źródło: Sprawozdania Zespołu Interdyscyplinarnego 

 

Członkowie grup roboczych obejmują osoby stosujące przemoc działaniami w formie 

monitorowania sytuacji w rodzinie, w środowisku zamieszkania, prowadzenia rozmów 

motywujących do zmiany zachowania, wskazują możliwości skorzystania z konsultacji 

specjalistycznej, kierują do placówek udzielających pomocy w formie indywidualnej 

i grupowej.  

Wśród osób objętych działaniami grup roboczych nie było osób stosujących przemoc 

posiadających sądowe zobowiązanie do podjęcia terapii lub udziału w zajęciach 

edukacyjno korekcyjnych. Udział wszystkich osób stosujących przemoc, które skorzystały 

z oferty wsparcia indywidualnego lub grupowego był dobrowolny.  

 

Ewaluacja jakości pomocy udzielanej w ramach procedury „Niebieskie Karty” 

 

W 2016 roku przeprowadzono ewaluację dotyczącą jakości pomocy świadczonej 

w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Ankiety ewaluacyjne wypełniane były anonimowo 

przez klientów objętych procedurą. Ewaluacją objęto 220 osób. 
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Wykres nr 5. Źródło uzyskania informacji o procedurze „Niebieska Karty” w 2016 roku. 

 
Źródło: Ewaluacja jakości pracy w ramach procedury” Niebieskie Karty” na podstawie analizy ankiet 

ewaluacyjnych. 

 

Z analizy ankiet wynika, że informacji na temat procedury „Niebieskie Karty” najczęściej 

udzielali policjanci i pracownicy socjalni. Część ankietowanych wskazała, że informację o 

procedurze uzyskała od znajomych. W niewielkim stopniu wiedzę o procedurze 

zainteresowane osoby otrzymały od pracowników oświaty, przedstawicieli ochrony 

zdrowia.  
 

Wykres nr 6. Formy pomocy w ramach procedury „Niebieskie Karty” udzielone w roku 2015.  

   

0

50

100

150

200

Formy wsparcia w ramach procedury "Niebieskie Karty"

proponowane formy wsparcia formy wsparcia, z których korzystały osoby objete procedurą

 
Źródło: Ewaluacja jakości pracy w ramach procedury” Niebieskie Karty” na podstawie analizy ankiet 

ewaluacyjnych. 
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Przedstawiciele grup roboczych najczęściej proponowali pomoc w formie wizyt 

w środowisku zamieszkania przedstawicieli pomocy społecznej i policji, spotkanie 

w ramach grupy roboczej, indywidualną pomoc psychologiczną oraz pomoc prawną. Do 

najrzadziej oferowanych form pomocy należała pomoc medyczna oraz terapia rodzinna. 

Osoby objęte procedurą najczęściej korzystały ze wsparcia w formie wizyt w środowisku 

zamieszkania, spotkań w ramach grupy roboczej, pomocy prawnej, pomocy 

psychologicznej. Najrzadziej korzystano z pomocy w formie terapii rodzinnej i pomocy 

medycznej. 

Blisko 1/3 badanych oferowano udział w grupie wsparcia, jednak z tej formy pomocy 

skorzystało zaledwie 18 osób. 

 

Ocena postawy członków grupy roboczej 

 

Wykres nr 7. Ocena postawy członków grupy roboczej. 

 
Źródło: Ewaluacja jakości pracy w ramach procedury” Niebieskie Karty” na podstawie analizy ankiet 

ewaluacyjnych. 

 

W większości osoby ewaluowane wskazywały, że postawy członków grupy roboczej 

nacechowane były życzliwością. Najwięcej wskazań dotyczyło łatwości nawiązywania 

kontaktu, uważnego słuchania i cierpliwości, nieco mniej wskazań dotyczyło przyjaznego 

kontaktu, zaangażowania oraz empatii. Edukacja pracowników służb, wymiana 

doświadczeń, praktyka wpłynęły na lepsze zrozumienie problemu przemocy i rozwój 

wrażliwości i empatii wobec osób doznających przemocy.  
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Wykres nr 8. Ocena skuteczności działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1 7 48 105 59

Ocena skuteczności działań podjętych w ramach 
procedury "Niebieskie Karty"

1 zupełnie nieprzydatne 2 3 4 5 bardzo przydatne

 
Źródło: Ewaluacja jakości pracy w ramach procedury” Niebieskie Karty” na podstawie analizy ankiet 

ewaluacyjnych. 

 

Większość ewaluowanych na skali pomiędzy 1 - zupełnie nieprzydatne, a 5-bardzo 

przydatne, wskazała na liczbę 4, w następnej kolejności 5 i 3. Najmniej wskazań 

przypisano ocenom 1,2. Skuteczność pomocy uzyskanej w ramach procedury została 

oceniona dość wysoko. Można wnioskować, że kierunki działań podejmowanych w ramach 

procedury NK podnoszą skuteczność pomocy.  

 

Wykres nr 9. Ocena poziomu zadowolenia z pomocy uzyskanej w ramach procedury „Niebieskie 

Karty”. 

Źródło: Ewaluacja jakości pracy w ramach procedury” Niebieskie Karty” na podstawie analizy ankiet 

ewaluacyjnych. 
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Większość osób objętych pomocą w ramach procedury „Niebieskie Karty” wskazała na 

zadowolenie z uzyskanej pomocy. Ponad 1/3 badanych nie udzieliła odpowiedzi na to 

pytanie. 

 

Wykres nr 10. Powody oceny poziomu zadowolenia z pomocy uzyskanej w ramach    procedury 

„Niebieskie karty”. 

O T R Z Y M A Ł A M / E M  I N F O R M A C J E ,  K T Ó R E  
P O Z W O L I Ł Y  M I  Z R O Z U M I E Ć  P R Z Y C Z Y N Ę  …

O T R Z Y M A Ł E M  P R O P O Z Y C J E  K O N K R E T N Y C H  
S P O S O B Ó W  P R A C Y  N A D  R O Z W I Ą Z A N I E M  …

W I E M ,  Ż E  W  K A Ż D E J  C H W I L I  M O G Ę  O T R Z Y M A Ć  
D A L S Z Ą  P O M O C

O T R Z Y M A Ł E M  W S P A R C I E  I  Z R O Z U M I E N I E

T R U D N O  P O W I E D Z I E Ć  

114

105

96

103

8

POWODY, KTÓRE WPŁYNĘŁY NA OCENĘ 
POZIOMU ZADOWOLENIA Z UZYSKANEJ 

POMOCY

 
Źródło: Ewaluacja jakości pracy w ramach procedury” Niebieskie Karty” na podstawie analizy 

ankiet ewaluacyjnych. 

 

Najwięcej osób wskazało, że powodem zadowolenia z uzyskanego wsparcia było 

uzyskanie informacji pozwalających zrozumieć przyczynę trudności, na otrzymanie 

konkretnych propozycji rozwiązań oraz uzyskanie wsparcia i zrozumienia wskazała ponad 

połowa badanych. Najmniej wskazań dotyczyło przekonania o możliwości uzyskania 

dalszej pomocy.  

 



27 

 

Wykres nr 11. Powody oceny poziomu niezadowolenia z pomocy uzyskanej w ramach procedury 

„Niebieskie karty”. 

 
Źródło: Ewaluacja jakości pracy w ramach procedury” Niebieskie Karty” na podstawie analizy 

ankiet ewaluacyjnych. 

Osoby, które wskazały na niezadowolenie z pomocy uzyskanej w ramach procedury 

stanowiły marginalną część wśród osób poddanych ewaluacji. Najczęściej wskazywanym 

powodem niezadowolenia było niespełnienie oczekiwań, co do rodzaju i zakresu wsparcia. 

 

Charakterystyka osób, które wypełniły ankietę 

Osoby wypełniające ankietę uczestniczyły w procedurze jako osoby, wobec których 

istnieje podejrzenie, że doznają przemocy. W grupie ewaluowanych znalazło się 30 

mężczyzn i 189 kobiet (1 osoba nie określiła płci). Najczęściej były to osoby z 

wykształceniem zawodowym, podstawowym i średnim.  

 

Tabela nr 3. Wykształcenie według liczby wskazań 

Wykształcenie: Liczba wskazań 

Brak 1 

Podstawowe 57 

Gimnazjalne 9 

Zawodowe 69 

Średnie 53 

Policealne 6 

Wyższe zawodowe 7 

Wyższe magisterskie 10 

bd 8 

Źródło: Ewaluacja jakości pracy w ramach procedury” Niebieskie Karty” na podstawie analizy ankiet 

ewaluacyjnych. 
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Tabela nr 4. Wiek według liczby wskazań 

Wiek: liczba wskazań 

Poniżej 20 2 

21-34 48 

35-49 82 

50-64 60 

65-74 19 

75-90 5 

bd 4 

Źródło: Ewaluacja jakości pracy w ramach procedury” Niebieskie Karty” na podstawie analizy ankiet 

ewaluacyjnych. 

 

Podsumowanie: 

Głównym założeniem Programu jest kompleksowość i interdyscyplinarność działań 

ujętych w ramy sprawnie funkcjonującego systemu ukierunkowanego na wsparcie 

i ochronę osób doświadczających przemocy, edukację i pomoc w korygowaniu zachowań 

sprawców; edukację kadr instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy 

w rodzinie oraz szeroko ujętą edukację społeczeństwa. Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy jest programem strategicznym, 

określającym politykę lokalną wobec problemu przemocy. Monitorowanie działań 

podjętych w ramach programu prowadziły wszystkie instytucje i organizacje 

uczestniczące w jego realizacji. Systematycznie gromadzono i analizowano dane 

dotyczące liczby rodzin, w których występuje problem przemocy, a także działań 

ukierunkowanych na 4 podstawowe obszary: profilaktykę, edukację, interwencję i pomoc. 

W ramach realizacji programu: 

 

• zapewniono dostęp do bezpośredniej, całodobowej pomocy, co przyczyniło się do 

zwiększenia możliwości ochrony przed przemocą i zapewnienia bezpieczeństwa 

osobom pokrzywdzonym przemocą;  

• podejmowano działania oferujące kompleksową pomoc osobom pokrzywdzonym 

przemocą – w wymiarze prawnym, psychologicznym, socjalnym, medycznym 

poprzez realizację programów oferujących wsparcie dla osób doznających 

przemocy; 

• realizowano działania profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych;  

• przeprowadzono kampanię społeczną „Biała Wstążka” na temat przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie skierowaną do mieszkańców Wrocławia oraz przedstawicieli 

instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy; 

• przeprowadzono ewaluację dotyczącą działań podejmowanych na rzecz osób 

doznających przemocy, co umożliwia ocenę jakości świadczonej pomocy oraz 

pozwala na zaplanowanie działań wzmacniających jakość świadczonej pomocy 

adekwatnie do diagnozy. 

 

Analizując dane sprawozdawcze dotyczące realizacji Programu z roku 2016, biorąc pod 

uwagę opinie, uwagi i spostrzeżenia profesjonalistów realizujących Miejski Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy, należy kontynuować 

główne kierunki podjętych działań, które będą miały wpływ na podniesienie jakości pracy 

w obszarze przeciwdziałania przemocy. W szczególności wskazane jest poszerzanie 
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wiedzy profesjonalistów poprzez specjalistyczne szkolenia kadr instytucji mających 

kontakt z ofiarami, świadkami lub sprawcami przemocy w rodzinie. 

Kontynuacji wymagają działania zmierzające do zabezpieczania stałego, 

systematycznego wsparcia dla osób doświadczających przemocy, przy jednoczesnym 

zabezpieczeniu oddziaływań kierowanych do osób stosujących przemoc. Szczególny 

nacisk należy położyć na działania profilaktyczne i wczesną interwencję dotycząca 

przemocy wobec dzieci.  

Dostrzega się potrzebę rozwijania dodatkowych form wsparcia skierowanych do całej 

rodziny, jako kolejnego kroku w zmianie sposobu funkcjonowania rodziny, zmianie 

postaw partnerów wobec siebie i wobec dzieci. Kształtowanie poprzez takie oddziaływania 

prawidłowych relacji, prawidłowych postaw wychowawczych zaowocuje zatrzymaniem 

procesu dziedziczenia wzorca przemocy w rodzinie. 

Należy zadbać o promocję działań zapobiegających przemocy w rodzinie oraz sposobów 

rozwiązywania konfliktów bez przemocy – poprzez edukację i informacje skierowaną do 

społeczeństwa. Podnoszenie świadomości społecznej wpłynie na ograniczenie zjawiska 

przemocy. 


