SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
za rok 2018

WROCŁAW
ROK 2019

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, świadków przemocy, 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.
Głównym celem 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 zobowiązane 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, w których występuje problem przemocy i są 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 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.
Istotnym elementem systemu przeciwdziałania przemocy, który integruje działania wielu
służb, jest Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Został on
powołany w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 roku nakładającej na gminy obowiązek tworzenia
gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym Zespołu
Interdyscyplinarnego jako jego elementu.
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został powołany
Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr LVI/ 1715/10 z dnia 4 listopada 2010 roku
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania. Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr XLVII/1098/17
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z dnia 19 października 2017 r. wprowadzono zmiany do uchwały w sprawie określenia
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania.
W 2018 roku w skład członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie powołano liderów grup roboczych oraz pracowników obsługi
administracyjnej zespołu. W skład Zespołu wchodzi 51 członków - przedstawicieli: Policji,
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Prokuratury, Sądu (kuratorzy i sędziowie),
Oświaty, Ochrony Zdrowia, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacji
pozarządowych.
Zespół w zakresie realizowanych zadań został podzielony na trzy sekcje:
a. Sekcja ds. działań lokalnych, której zadaniem jest:
1. Prowadzenie i koordynacja pracy z indywidualnym przypadkiem.
2. Wdrożenie wypracowanych metod i sposobów pracy interdyscyplinarnej.
3. Koordynacja pracy grupy roboczej, jako lider grup roboczych zgodnie z Uchwałą
Zespołu.
4. Rozstrzyganie kwestii problemowych dotyczących realizowania procedury
„Niebieskie Karty” we współpracy z pozostałymi sekcjami.
5. Ocena realizowanych przez grupy robocze zadań w oparciu sporządzane podczas
spotkań grup roboczych plany oraz monitoring działań.
6. Wsparcie merytoryczne grup roboczych poprzez konsultowanie napotykanych
trudności i poszukiwanie nowych rozwiązań.
7. Wdrażanie (w razie potrzeby) niezbędnych zmian w ramach realizowanych przez
grupy robocze zadań.
8. Ścisła współpraca z Przewodniczącym Zespołu i pozostałymi sekcjami.
9. Zbieranie danych statystycznych na potrzeby Zespołu.
b. Sekcja obsługi organizacyjno – technicznej, której zadaniem jest:
1. Bieżąca realizacja działań administracyjnych wynikających z wewnętrznych
procedur i przepisów.
2. Rejestr dokumentacji.
3. Współpraca z członkami Zespołu Interdyscyplinarnego w związku z organizacją
pracy Zespołu.
4. Kontakty z pracownikami socjalnymi/liderami ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
5. Kontakty z innymi instytucjami w celu realizacji zadań wynikających z procedury
„Niebieskie Karty”.
6. Sporządzenie sprawozdania z realizacji Procedury „Niebieskie Karty”.
7. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji.
8. Bieżące reagowanie na problemy organizacyjne Zespołu.
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c.

Sekcja merytoryczo – koordynacyjna, której zadaniem jest:
1. Integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli instytucji wchodzących
w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.
2. Wypracowanie metod, form pomocy, inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie
diagnozowania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3. Powoływanie grup roboczych w imieniu Zespołu w celu diagnozowania
i rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie
w indywidualnych przypadkach.
4. Opiniowanie procedur „Niebieskie Karty” do zakończenia.
5. Członkowie sekcji w razie konieczności udzielają wsparcia podczas posiedzeń
grup roboczych na wniosek lidera grupy roboczej.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego 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 dotkniętym 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 2018 roku odbyło się 8 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” członkowie
Zespołu dyżurowali 103 razy.
Niniejsze opracowanie przygotowane zostało w oparciu o informacje uzyskane
od podmiotów współrealizujących Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i działających w Zespole Interdyscyplinarnym, które dzięki podejmowanym inicjatywom
realizują działania wynikające z Programu i mające na celu przeciwdziałanie przemocy
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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. Cele realizowane w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz
Ochrony Ofiar.
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.
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 2013-2018 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 ubiegłego roku wzrosła.
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.
Do grudnia 2017 roku pomocą objętych było 1646 rodzin dotkniętych przemocą
w rodzinie, co stanowiło łącznie 4699 osób, w tym 1169 dzieci.
Do grudnia 2018 roku pomocą objętych było 1808 rodzin dotkniętych przemocą
w rodzinie, co stanowiło łącznie 5212 osób, w tym 1304 dzieci.
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2011-2017
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Źródło: Sprawozdania Zespołu Interdyscyplinarnego

W roku 2018 w ramach procedury „Niebieska karta” objęto pomocą 5212 osób,
w tym:
• 1989 kobiet
• 1919 mężczyzn
• 1304 dzieci
Wykres nr 2. Zestawienie liczbowe osób objętych pomocą w ramach procedury „Niebieskie Karty”
w 2017 roku.

Źródło: Sprawozdania Zespołu Interdyscyplinarnego
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W roku 2018 powołano 1020 grup roboczych. Odbyło się 6119 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,
przedstawiciele 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 2011-2018

Źródło: Sprawozdania Zespołu Interdyscyplinarnego

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. W 2018 roku wszczęta procedura częściej niż w latach ubiegłych wskazuje
dziecko, jako osobę pokrzywdzoną.
Tabela nr 1. CHARAKTERYSTYKA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY w 2018 roku.
CHARAKTERYSTYKA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY (liczba czynnych procedur)

LICZBA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY OGÓŁEM: 2345
KOBIETY
OGÓŁEM:

MĘŻCZYŹNI

DZIECI 0-18

1509 OGÓŁEM:

w tym:

w tym:

18-25:

118

18-25:

26-60:

1077 26-65:

powyżej 60:

314

181

OGÓŁEM:

655

w tym:
25
103

powyżej 65:

53

Źródło: Sprawozdania Zespołu Interdyscyplinarnego
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niepełnosprawne:

24

Do Zespołu Interdyscyplinarnego w roku 2018 wpłynęły 1023 zgłoszenia dotyczące
podejrzenia występowania przemocy w rodzinie. Policja wszczęła 702 procedury
„Niebieskie Karty”, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 186, członkowie
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 68, pracownicy oświaty - 52
procedur, natomiast pracownicy służby zdrowia - 15.
Największa liczba procedur „Niebieskie Karty” w 2018 roku, podobnie jak w latach
ubiegłych została uruchomiona przez policję podczas interwencji w środowisku. Najmniej
procedur wszczęły podmioty medyczne.
Wykres nr 4. Zestawienie procedur wszczętych przez poszczególne podmioty w 2018 roku.

Źródło: Sprawozdania Zespołu Interdyscyplinarnego

2. Działania realizowane przez Komendę Miejską Policji we Wrocławiu
Z danych Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu wynika, że w 2018 roku Policja na
terenie Wrocławia wszczęła 702 procedury „Niebieskie karty”. Zatrzymano 87 sprawców
przemocy w rodzinie. W sumie na terenie Wrocławia izolowano 261 sprawców przemocy
w rodzinie (w tym osoby doprowadzone do wytrzeźwienia).
W roku 2018 odbyła się I edycja programu „Policja przeciwko przemocy w rodzinie” program profilaktyczny wdrożony w 2018 r. na terenie podległym KMP we Wrocławiu.
W ramach Programu odbywały się festyny, pogadanki i prelekcje, podczas których
przekazywano informacje nt. przeciwdziałania przemocy oraz udzielano porad gdzie
uzyskać pomoc, a także wspólnie z Kościołem Baptystów organizowano akcje wymiany
rzeczy pod nazwą "Stop przemocy domowej". Ponadto podczas działań w ramach
Akademii Bezpieczny Senior uświadamiano osoby w wieku senioralnym o tym, czym jest
przemoc domowa i jak jej przeciwdziałać. Z programu skorzystało 1234 osób dorosłych
oraz 1635 dzieci (łącznie 2869 osób).
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Komenda Miejska Policji we współpracy z Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
zorganizowała spotkania z rodzicami uświadamiające problemy dzieci w wieku szkolnym,
a także promowanie pozytywnych postaw, mających na celu przeciwdziałanie
demoralizacji młodzieży i jednocześnie wzmacniających autorytet rodziców i nauczycieli.
Odbyło się 5 spotkań, w których uczestniczyło 150 osób.
Warsztaty dla nauczycieli w ramach programu "Żywa Biblioteka" miały na celu
uświadamianie problemów uczniów w okresie adolescencji, omówienie sposobu radzenia
sobie z przemocą i agresją nastolatków, a także przeciwdziałanie przestępstwom
z nienawiści. W warsztatach wzięło udział 25 osób. Zajęcia zorganizowała Komenda
Miejska Policji i Stowarzyszenie Diversja.
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu w ramach przeciwdziałania przemocy
opracowywała program szkolenia kierowany do funkcjonariuszy Policji zajmujących się
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w zakresie możliwości i form oddziaływania oraz
ich wpływu na kształtowanie postaw osób stosujących przemoc w rodzinie. Zrealizowano
54 szkolenia, w których wzięło udział 775 osób.
W ramach współpracy z Urzędem Miasta Wrocławia oraz Centrum Neuropsychiatrii
NEUROMED realizowano program wsparcia psychologicznego dla osób doznających
przemocy ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dzieci i osób starszych.
Podejmowano także działania informacyjne o formach pomocy terapeutycznej dla ofiar
i sprawców przemocy domowej. Z pomocy skorzystało 136 osób.

3. Kampanie społeczne, konferencje
W dniach od 25 listopada 2018 roku do 10 grudnia 2018 roku Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przeprowadził czwartą wrocławską kampanię
przeciwko przemocy „Biała wstążka”. Adresatami kampanii byli mieszkańcy Wrocławia
oraz przedstawiciele instytucji i organizacji działających w obszarze przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. Celem kampanii było poszerzenie społecznej wrażliwości
i zwiększenie społecznego zaangażowania w odniesieniu do zjawiska przemocy
w rodzinie, a także nawiązanie dialogu i poprawa współpracy pomiędzy instytucjami oraz
organizacjami.
Autorką plakatu tegorocznej, czwartej wrocławskiej kampanii przeciwko przemocy „Biała
wstążka” 2018 r. jest Zosia Poprawa, uczennica klasy VI e Szkoły Podstawowej nr 50 we
Wrocławiu. Wykonaniem graficznym plakatu tegorocznej kampanii zajęła się Karolina
Pawłowska.
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Kampanię poprzedziły
i profesjonalistów.

działania

edukacyjne

skierowane

do

rodziców,

dzieci

Dnia 19 listopada 2018r. odbyły się warsztaty dla rodziców uczniów Szkoły
Podstawowej Zespołu Szkół nr 12 pt.: „Dziecko krzywdzone”, przeprowadzone przez
lidera grup roboczych Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 2. Podczas zajęć rodzice
mogli dowiedzieć się o skutkach stosowania przemocy wobec dzieci oraz poznać sposoby
radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi bez użycia przemocy.
Dnia 21 listopada 2018r. Liderzy grup roboczych przeprowadzili zajęcia profilaktyczne
dla przedszkolaków „Jak i kiedy mówić nie”. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się, jak
rozpoznać sytuacje, które mogą być dla nich zagrożeniem ze strony dorosłych oraz jak
można się zachować w trudnej sytuacji, aby pozostać bezpiecznym.
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W dniach 22 i 23 listopada 2018 r. – Odbyła się konferencja pt. "Więzi, które
chronią. Bezpieczeństwo i zmiana". Konferencja adresowana była do pedagogów,
psychologów, socjologów, antropologów oraz praktyków - terapeutów, nauczycieli,
pracowników socjalnych, prawników, policjantów, lekarzy, specjalistów pracujących
z osobami uzależnionymi, a także tych wszystkich zainteresowanych, którzy - z powodów
zawodowych lub osobistych - chcieli wzbogacić swoją wiedzę.
Zaproszono trzynastu prelegentów, w tym dwunastu z kraju i jedną osobę
z zagranicy (Berlin, Niemcy). Wszyscy prelegenci, na co dzień pracują w obszarze
przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom.
Celem konferencji było pogłębianie, weryfikowanie i systematyzowanie wiedzy na temat
uzależnień i przemocy, a także stworzenie forum dyskusyjnego dotyczącego tych
zagadnień. W trakcie konferencji przeprowadzono wykłady, dyskusje oraz specjalistyczne
warsztaty umożliwiające wymianę doświadczeń wszystkich uczestników konferencji.
Zaprezentowano wybrane wyniki badań na temat uzależnień i przemocy w różnorodnych
kontekstach i uwarunkowaniach tych zjawisk. Przeprowadzono warsztaty psychologiczne
umożliwiające dyskusję i wymianę doświadczeń w obszarze przeciwdziałania przemocy.
Konferencję zorganizowano w ramach projektu „Kampania edukacyjno-informacyjna
„Więzi, które chronią – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” współfinansowanego
z Programu Osłonowego Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.
W prelekcjach w obu dniach konferencji udział wzięło łącznie 213 osób, w pierwszym
dniu uczestniczyły 203 osoby, w drugim dniu 172 osoby. W warsztatach wzięło udział
łącznie 101 osób. W warsztatach pt.: „ENGAGE frontline professionals to profile
a coordinated multi-agency responce to perperators / ENGAGE projekt”, którego celem
jest poprawienie pracy ze sprawcą przez doskonalenie koordynacji działań służb
i organizacji, uczestniczyło 9 osób. W warsztatach pt.: „Wykorzystanie seksualne dzieci:
metodyka
przesłuchań
małoletnich
świadków”
uczestniczyło
26
osób.
W warsztatach pt.: „Jak pomagać rodzinie z problemem alkoholowym”, uczestniczyło 30
osób. W warsztatach pt.: „Wsparcie dla rodzin z problemami przemocy i uzależnień:
z doświadczeń doradcy i profilaktyka rodzinnego”, uczestniczyło 36 osób.

osa

11

Dnia 25 listopada 2018 r. eventem na wrocławskim rynku rozpoczęła się Kampania
„Biała Wstążka”. Przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych (m.in.
policjanci, pracownicy socjalni, kuratorzy), informowali przechodniów o idei kampanii,
udzielali informacji dotyczących tego, gdzie można zgłosić przypadki przemocy
w rodzinie, a także w jakich miejscach jej ofiary mogą otrzymać pomoc i wsparcie.
Organizatorzy akcji prosili mieszkańców Wrocławia o symboliczne wsparcie akcji poprzez
wpięcie białej wstążki.

Dnia 26 listopada 2018r. w „Cafe Równik” odbyło się seminarium pt. „Przemoc
w rodzinie, bariera do pokonania”. Podczas spotkania prelegenci poruszali tematy
związane z przemocą wobec osób z niepełnosprawnościami oraz osób pozostających
w warunkach izolacji. Spotkanie służyło spojrzeniu na problem przemocy z perspektywy
różnych służb.
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Dnia 26 listopada 2018r. w Szkole Podstawowej nr 91 odbyły się spotkania edukacyjne
dla dzieci i młodzieży. Podczas zajęć dzieci mogły zwiększyć wiedzę na temat przemocy
oraz dowiedzieć się gdzie można szukać pomocy w sytuacji zagrożenia. Zaangażowanie
młodzieży w proponowane formy zajęć daje nadzieję na zwiększenie wrażliwości
i aktywność w zakresie przeciwdziałania przemocy.
W dniach 27 listopada 2018 r. i 3, 5, 10 grudnia 2018 r. odbyły się spotkania
edukacyjne dla mieszkańców Centrum Wsparcia przy ul. Lelewela i Prostej,
Stowarzyszenia Misja Dworcowa przy ul. Pomorskiej oraz Ośrodka Wsparcia przy
ul. Reymonta i Ośrodka Wsparcia przy ul. Chrobrego. Podczas spotkania uczestnicy mieli
możliwość uzyskania wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie, a w szczególności
gdzie i z jakiej pomocy można skorzystać w takiej sytuacji.
W dniach 27 listopada 2018 r. i 4 grudnia 2018 r. na terenie Wojskowego Szpitala
Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Weigla odbyło się spotkanie edukacyjno - szkoleniowe
dla przedstawicieli służb medycznych „Procedura Niebieskie karty w praktyce”. Spotkanie
dotyczyło wszczynania procedury „Niebieskie Karty” przez przedstawicieli służb
medycznych oraz pogłębieniu wiedzy na temat mechanizmów przemocowych w rodzinie.
Spotkanie przygotowali i prowadzili przedstawiciele pomocy społecznej i policji.

W dniach 28, 29 i 30 listopada 2018 r. w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu odbyły
się zajęcia dla osadzonych pt.: „Jestem sprawcą przemocy, jak to zmienić” oraz
„Niebieska Karta”, jako dowód potwierdzający stosowanie przemocy w rodzinie w
postępowaniu karnym”. Celem zajęć było podniesienie poziomu świadomości więźniów na
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temat skutków przemocy oraz motywowanie do podjęcia działań terapeutycznych.
Zajęcia
w ramach projektu socjalnego „Niebieska Karta i co dalej” prowadzili liderzy grup
roboczych i psycholog Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dnia 28 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie dla policjantów z Wydziałów
Dochodzeniowo-Śledczych pt.: „Przemoc w rodzinie-mechanizm odbierający moc. Jak
wspierać i motywować osoby doświadczające przemocy”. Podczas spotkania omówiono
mechanizmy zachowań osób doświadczających przemocy, uwarunkowania determinujące
zachowania osób stosujących przemoc oraz sposoby komunikowania się z osobami
doświadczającymi przemocy. Podkreślono rolę policjanta prowadzącego sprawę
i przypomniano o zasadach uruchomienia procedury „Niebieskie karty”.
Spotkanie
wspólnie prowadzili: lider grup roboczych, psycholog Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji.
Dnia 28 listopada 2018r. Koło Naukowe Praw Człowieka przy Uniwersytecie
Wrocławskim zorganizowało seminarium „Nie wtrącać się? Świadkowie wobec przemocy.”
Seminarium poświęcone było problemowi reagowania świadków na przemoc. Uczestnicy
dyskutowali o sposobach skutecznego reagowania oraz poszukiwali odpowiedzi jak
korzystać z dostępnych regulacji prawnych.
Dnia 29 listopada 2018 r. w sali Klubu „Pod Kolumnami” odbyło się spotkanie
edukacyjne pt.: „ABCD Niebieskich kart” dedykowane policjantom bioracym udział
w interwencjach, dzielnicowym oraz dyżurnym przyjmującym zgłoszenia. Podczas
spotkania omówiono znaczenie roli policjanta podejmującego pierwszy kontakt w rodzinie
z problemem przemocy oraz istotę dokumentów sporządzanych w ramach procedury.
Spotkanie prowadzili: członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego z ramienia pomocy
społecznej i policji.
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Dnia 29.listopada 2018r. członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego we współpracy
z Kołem Naukowym Praw Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Prawa
Administracji i Ekonomii zorganizowali seminarium pt.: „Przemoc wobec dzieci. Jak
rozpoznawać i reagować”. Prelegenci przybliżyli uczestnikom czynniki sprzyjające
występowaniu przemocy wobec dzieci, symptomy wskazujące na występowanie przemocy
oraz skutki krzywdzenia dziecka. Seminarium służyło także analizie sytuacji dziecka
świadka i dziecka dotkniętego przemocą. Nakreślono temat procedury „Niebieskie karty”
z udziałem dziecka.
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Dnia 30 listopada 2018 r. w okolicach pętli tramwajowej po raz pierwszy odbył się
Event Białej wstążki w Leśnicy. Aktywnymi uczestnikami wydarzenia byli uczniowie ze
Szkoły Podstawowej nr 51 we Wrocławiu, którzy przy wsparciu pracowników Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej, policjantów, strażników miejskich i przedstawicieli lokalnego
partnerstwa – wręczali przechodniom białe wstążki symbolizujące sprzeciwianie się
przemocy.

Dnia 30 listopada 2018 r. piłkarze WKS Śląsk Wrocław kolejny raz wyrazili wsparcie
Kampanii „Biała Wstążka”. Podczas „Meczu przyjaźni WKS Śląsk Wrocław – Lechia
Gdańsk” piłkarze Śląska grali z przypiętymi białymi wstążkami symbolizującymi sprzeciw
wobec przemocy. Na telebimach wyświetlono hasło tegorocznej Kampanii a spiker
informował o celu i wydarzeniach w ramach kampanii.

Dnia 3 grudnia 2018 r. liderzy grup roboczych zorganizowali spotkanie edukacyjne dla
przedstawicieli placówek oświatowych działających na terenie
wrocławskiego
Śródmieścia. Podczas spotkania poruszono problem identyfikowania przemocy, omówiono
zasady wszczęcia procedury „Niebieskie karty”, uwrażliwiano na podejmowanie
interwencji wobec krzywdzenia dziecka.
Dnia 6 grudnia 2018 r. odbyły się warsztaty „Jak się dobrze komunikować? Elementy
metody porozumiewania się bez przemocy M. B. Rosenberga”. Podczas zajęć można było
dowiedzieć się, czym jest dobra komunikacja oraz czym różni się opinia od oceny.
Warsztaty prowadzono w oparciu o metodę „Porozumienia bez przemocy”. Zajęcia
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prowadził pedagog Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Dnia 6 grudnia 2018 r. przeprowadzono warsztat pt.: „Interwencja kryzysowa
w szkole”. Celem warsztatu było przybliżenie dobrych praktyk z obszaru interwencji
kryzysowej w kontekście sytuacji dotyczących przemocy rówieśniczej i przemocy
w rodzinie. Warsztat prowadził psycholog, interwent kryzysowy z ośrodka Interwencji
Kryzysowej.
Dnia 8 grudnia 2018 r. Centrum Medyczno-Podologiczne PODOLAND zaoferowało
osobom doznającym przemocy bezpłatne konsultacje dotyczące pielęgnacji stóp
i profilaktyki chorób oraz profesjonalne zabiegi.
Dnia 10 grudnia 2018 r. w budynku Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego
przeprowadzono seminarium zorganizowane wspólnie przez Koło Naukowe Prawa
Karnego oraz Zespół Interdyscyplinarny pt.: „Przemoc w rodzinie, jako przedmiot procesu
karnego”. Seminarium rozpoczął pokaz reportażu dotyczącego przemocy wobec dziecka.
Prelegenci poruszali kwestie dotyczące prawnych i psychologicznych aspektów
związanych z sytuacją przemocy w rodzinie. Poruszono także tematy związane z oceną
i postawami wobec przemocy, jakie prezentują pracownicy instytucji.

Dnia 10 grudnia 2018 r. liderzy grup roboczych zorganizowali spotkanie edukacyjne
dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 poruszające kwestie przemocy. W zajęciach
wykorzystano elementy arteterapii, zwieńczeniem zajęć było wykonanie prac
plastycznych nawiązujących do tematyki przemocy.
W ramach Kampanii liderzy grup roboczych przeprowadzili cykl spotkań edukacyjnych dla
uczniów wrocławskich szkół. Spotkania miały na celu uwrażliwienie i edukację młodzieży
na temat przemocy. Podczas spotkań uczestnicy zdobyli wiedzę – jak reagować na
przemoc, gdy jest się jej świadkiem lub, gdy się jej doświadcza. Poruszono także
nurtujące młodzież tematy związane z przemocą rówieśniczą i cyberprzemocą.
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Po zakończeniu kampanii dnia 17 grudnia 2018 r. odbyły się II Targi Pracy Socjalnej.
Podczas spotkania liderzy grup roboczych i członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego
przybliżyli uczestnikom działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz realizacji procedury „Niebieskie Karty”. Spotkanie obejmowało
część wykładową i warsztatową.

4. Działania informacyjne
W ramach upowszechniania informacji o instytucjach pomocowych wśród mieszkańców
Wrocławia wydano następujące publikacje:
1. Ulotka - Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie przemocy" – wydane
przez Wydział Zdrowia UM.
2. Informator – „Stop tajemnicom 4 ścian” - wydane przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej.
3. Ulotka - „Stop tajemnicom 4 ścian” - wydane przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej.
4. Plakat – „Stop tajemnicom 4 ścian” - wydane przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej.
5. Plakat „Przemóc przemoc” - wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej.
6. Ulotka – „Dekalog prawdziwego mężczyzny” - wydane przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej.
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7. Ulotka - informacyjna dotycząca oferty OIK przy ul. Rydygiera - wydane
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
8. Pocztówka „Stop przemocy” - wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej.
9. Broszury informacyjne dla rodziców dzieci w wieku 0-3; 4-6; 7-12 wydane
w ramach projektu „Kampania edukacyjno – informacyjna „WIĘZI, KTÓRE
CHRONIĄ”- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”.
Łącznie wydrukowano 6975 sztuk publikacji dotyczących przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
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.
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu zamieściła na stronach internetowych informatory
powiatowych jednostek samorządu terytorialnego, zawierające dane teleadresowe
podmiotów oraz organizacji pozarządowych, a także zakres realizowanych przez nie
oddziaływań, w szczególności korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosujących
przemoc w rodzinie.
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
w środowiskach lokalnych.

i

wzmacnianie

bezpieczeństwa

Programy skierowane do dzieci:
1. Program "ZESPOŁÓW ŚRODOWISKOWEJ INTERWENCJI KRYZYSOWEJ", Warsztat
profilaktyczny dla uczniów wrocławskich gimnazjów, PROGRAM PROFILAKTYKI
ZINTEGROWANEJ „ARCHIPELAG SKARBÓW” - Działania programu 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” oraz odbyły się dwa mityngi dla młodzieży,
szkolenie dla rodziców i szkolenie dla rad pedagogicznych. Z programu skorzystało
5436 osób. Program został zrealizowany przez Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych oraz Wrocławskie Centrum Zdrowia, Centrum Neuropsychiatrii
NEUROMED i organizacje pozarządowe.
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2. W zajęciach w ramach warsztatów psychoedukacyjnych w zakresie psychologii
konfliktów, sposobów radzenia sobie ze stresem i agresją swoją oraz rówieśników
dla uczniów wrocławskich gimnazjów, wzięło udział 362 dzieci. Zostały one
zrealizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Wrocławskie
Centrum Zdrowia. 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.
3. W ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
„Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Priorytet I. Rozwój działań profilaktycznych
mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska
przemocy w rodzinie. W ramach projektu: „Kampania edukacyjno – informacyjna
WIĘZI, KTÓRE CHRONIĄ- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” zrealizowano
zajęcia dla dzieci i młodzieży – profilaktyka zagrożeń z wykorzystaniem gry „Nie
przegraj”. W warsztatach wzięło udział łącznie 40 uczniów ze Szkoły
Podstawowej nr 28 oraz Szkoły Podstawowej nr 65. W trakcie spotkania
uczestnicy mieli możliwość towarzyszenia bohaterowi gry, który często mierzył się
z dylematem, jaką podjąć decyzję w sytuacji, która może być zagrażająca. Na
podstawie losów bohatera oraz w oparciu o własne doświadczenia uczestnicy
spotkania mogli bliżej przyjrzeć się sytuacjom, które mogą być niebezpieczne.
Dzieci zdobywały wiedzę i rozwijały umiejętności zarówno analizy sytuacji pod
kątem zagrożenia, jaki i reagowania na te sytuacje.

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:
1. Warsztaty z zakresu umiejętności wychowawczych dla rodziców i opiekunów dzieci
wrocławskich szkół podstawowych i przedszkoli zorganizowane przez Wydział
Zdrowia i Spraw Społecznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
W zajęciach wzięło udział 3291 osób.
2. W 2018 roku konsultanci psycholodzy i pedagodzy Centrum Pracy Socjalnej
i Rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej przeprowadzili także warsztaty,
o różnej tematyce, mające na celu samorozwój oraz podniesienie kompetencji
rodzicielskich klientów MOPS. Tematy przeprowadzonych warsztatów to m.in.:
•
•
•

Jak się dobrze komunikować? – elementy metody porozumiewania się bez
przemocy M.B. Rosenberga,
Duński sposób na szczęście,
Wychowanie chłopców;
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•
•
•
•
•
•

Wychowanie dziewczynek,
Warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze,
Rozwijanie mocnych stron młodszych dzieci do 10 r.ż,
Stawianie granic w wychowaniu nastolatków,
Stawianie granic w wychowaniu młodszych dzieci do 10 r.ż,
Radzenie sobie z trudnymi emocjami w wychowaniu.

Łączna suma uczestników wszystkich warsztatów wyniosła 171 osób. Niektórzy
z uczestników brali udział w kilku warsztatach, zdobywając wiedzę z różnych obszarów
tematycznych.
3. W ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
„Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie” realizowano projekt „Kampania edukacyjno
– informacyjna -WIĘZI, KTÓRE CHRONIĄ- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”,
w ramach zaplanowanych działań opracowano i przeprowadzono wykłady dla
rodziców w odniesieniu do następujących grup wiekowych: 0-3; 4-6; 7-14.
Spotkania z rodzicami odbywały się podczas 3 godzinnych zajęć, gdzie poruszano
tematy rozwoju i potrzeb dziecka w danej grupie wiekowej, rozpoznawanie
emocji, sposobów reagowania na stres, sposobów komunikacji, stawiania granic.
W zajęciach uczestniczyło 91 osób.
4. W ramach projektu „Kampania edukacyjno – informacyjna „WIĘZI, KTÓRE
CHRONIĄ”Przeciwdziałanie
przemocy
w
rodzinie”
przygotowano
i przeprowadzono 10 dwugodzinnych spotkań dla rodziców/opiekunów,
realizowanych w formie ćwiczeń, symulacji i dyskusji obejmujących tematy
dotyczące m. in.: pozytywnych postaw rodzicielskich, komunikacji w rodzinie,
radzenia sobie z trudnymi emocjami (własnymi i dziecka), takimi, jak smutek
i złość, rozwiązywania konfliktów, konstruktywnych metod wychowawczych, kar,
nagród i konsekwencji w wychowaniu, stawiania zdrowych granic, w duchu
pozbawionym przemocy. Zajęcia prowadził specjalista (psycholog/pedagog)
z wieloletnim doświadczeniem w pracy z rodzicami. Spotkania odbywały się
w
budynku
Dolnośląskiej
Szkoły
Wyższej
we
Wrocławiu,
przy
ul. Strzegomskiej 55. Informacje o warsztatach zamieszczane były na stronach
internetowych, m.in. na stronie: www.evolutio.org.pl/aktualnosci oraz w mediach
społecznościowych.
Spotkania obejmowały realizację tematów takich jak:
•
Jaki styl wychowania i postawy rodzicielskie służą Twojemu dziecku?
- uczestniczyło 14 osób
•
Jak wyrażać własne emocje i formułować oczekiwania w rodzinie? - uczestniczyło
12 osób
•
Jak poskromić własną złość w relacji z dzieckiem? - uczestniczyło 19 osób
•
Jak pomóc dziecku rozpoznawać i nazywać uczucia? - uczestniczyło 9 osób
•
Jak poskromić złość dziecka? - uczestniczyło 20 osób
•
O Karach, nagrodach i konsekwencjach w wychowaniu. - uczestniczyło 11 osób
•
Rozwiązywanie konfliktów metodą Thomasa Gordona. - uczestniczyło 15 osób
•
Konstruktywne metody wychowawcze w pigułce. - uczestniczyło 18 osób
•
Jak dostosować obowiązki do wieku i możliwości dziecka? - uczestniczyło 15 osób
•
Jak rozpoznać, że z dzieckiem dzieje się coś złego? - uczestniczyło 9 osób.

21

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.
1. W ramach projektu: „Kampania edukacyjno – informacyjna „WIĘZI, KTÓRE
CHRONIĄ”Przeciwdziałanie
przemocy
w
rodzinie”
przygotowano
i przeprowadzono 7 spotkań edukacyjnych dla przedstawicieli instytucji
realizujących zadanie. W działaniu uczestniczyło 165 osób w tym: 22 osoby
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 15 przedstawicieli Szkół
Podstawowych, 52 osoby zatrudnione w Żłobkach, 27 osób reprezentujących
Służbę Zdrowia, 35 pracowników Przedszkoli, 9 osób ze Stowarzyszeń, 5 osób
pracujących w Fundacjach. Powyższe działanie realizowano podczas 6 godzinnych
spotkań. Spotkania służyły pogłębieniu wiedzy i zaangażowania przedstawicieli
instytucji Wrocławia w działaniach związanych z wczesną interwencją w zakresie
przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci.
2. W ramach projektu opracowano: „Ankietę oceny ryzyka”, przygotowano algorytmy
postepowania w sytuacji identyfikacji rodzin z grupy ryzyka zagrożenia przemocą
oraz określono ramy działania. Do testowania narzędzia przygotowano liderów
wdrażania narzędzia, którzy kaskadowo przeszkolili pracowników swoich instytucji
tj. nauczycieli, pielęgniarki, pracowników pomocy społecznej. W ramach
powyższego działania liderzy programu wczesnej interwencji „Monitorowanie
losów dziecka” kaskadowo przeszkolili łącznie 39 osób. Ponadto wypełniono 51
ankiet sytuacji rodzinnej dziecka.

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
Zgodnie z danymi Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia: Centrum
Neuropsychiatrii NEUROMED, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
9 organizacji pozarządowych, udzieliły pomocy psychospołecznej i prawnej 4734
osobom.
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Członkowie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczyli w 2085
grupach roboczych i udzielali porad i pomocy rodzinom z problemem alkoholowym.
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej świadczone jest, bez względu na dochód oraz
bez jakiejkolwiek rejonizacji, poradnictwo specjalistyczne i poradnictwo prawne. Ich
celem jest profesjonalna pomoc osobom i rodzinom wykazującym potrzebę wsparcia
w rozwiązywaniu istniejących problemów, w różnych aspektach i o zróżnicowanym
natężeniu.
W 2018r. w ramach poradnictwa specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej (Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny) świadczonego przez psychologów,
pedagogów, przeprowadzono 1212 spotkań konsultacyjnych w tym:
•
w miejscu zamieszkania klienta 637 razy,
•
stacjonarnie w placówkach MOPS 575 razy.
W roku 2018 zostało również podjętych 95 interwencji wobec klientów.

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.
W 2018r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, w ramach działań
całodobowych przy Nadodrzańskim Centrum Wsparcia, prowadził Ośrodek Interwencji
Kryzysowej (OIK) przy ul. Rydygiera 45 a. Osoby doświadczające przemocy oraz te
osoby, które czasowo znalazły się w sytuacji kryzysowej mogły w nim skorzystać m.in.
z konsultacji interwencyjnych, wsparcia specjalistycznego i socjalnego czy schronienia.
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 osobom, które ze względu na dramatyczną sytuację nie mogą
przebywać w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w roku 2018 realizował działania, które przede wszystkim stanowiły ochronę przed
dalszym ranieniem oraz zabezpieczały przed pogłębianiem się kryzysu, a także
wzmacniały osobowościowe i strukturalne możliwości i uwarunkowania osób dotkniętych
przemocą, co służyło procesowi leczenia i podejmowaniu dalszego rozwoju.
W 2018 r. podjęto łącznie 533 interwencji, w tym 185 interwencji bezpośrednich
wobec osób, które zgłosiły się osobiście oraz 348 interwencji telefonicznych i za
pośrednictwem komunikatora internetowego.
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Na pobyt czasowy w OIK przyjęto 134 osoby, były to głównie osoby doświadczające
przemocy w rodzinie. W zakresie działań dziennych, mających na celu wsparcie rodziny
oraz aktywizowanie społeczności lokalnej, zorganizowano specjalistyczne, bezpłatne
konsultacje. Pomoc psychologiczną uzyskały 224 osoby w czasie 914 konsultacji
indywidualnych, z pomocy prawnej skorzystało 87 klientów w ramach 102 spotkań.
Szeroką ofertę dla rodzin i osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej przygotowało
Stowarzyszenie Pomocy „Akson”. W 2018 r. pomocy udzielano w dwóch placówkach:
Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz w Ośrodku
Interwencji Kryzysowej.
• Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (SOW) przy
ul. Bora Komorowskiego 31 prowadzi działalność w formie stacjonarnej (pobyt do
3 miesięcy) oraz ambulatoryjnej (wsparcie udzielane codziennie pomiędzy 9:00 –
21:00), zapewniał schronienie i pomoc specjalistyczną. Z placówki w roku 2018
skorzystało 88 osób, w tym 31 kobiety i 57 dzieci. W ramach pomocy
pedagogicznej odbyło się 248 spotkań rodzinnych i indywidulanych, m.in. terapia
pedagogiczna,
socjoterapia
dzieci,
spotkania
diagnostyczne,
rozmowy
terapeutyczne z matkami i konsultacje pedagogiczne. Pomocy psychologicznej
udzielono 59 osobom. Prawnicy zatrudnieni w SOW udzielili pomocy 106
osobom. Pomoc socjalną dla mieszkanek SOW świadczył pracownik socjalny.
Mieszkanki mogły też korzystać z grupy wsparcia w ramac 21 spotkań, które
odbyły się w 2018 r. Wsparcie świadczone rodzinom opierało się również na
organizowaniu
systemu
pomocy,
co
realizowano
poprzez
współpracę
z pracownikami socjalnymi, kuratorami sądowymi, funkcjonariuszami policji oraz
pracownikami organizacji pozarządowych.
W ramach pomocy terapeutycznej udzielanej przez interwenta/pedagoga
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia z regularnej pomocy skorzystało 12 osób,
w tym 6 dzieci i 6 osób dorosłych (6 kobiet). Wśród klientów pomocy
terapeutycznej byli tylko klienci zewnętrzni.
W ramach pracy interwentów/psychologów SOW była przeprowadzona
indywidualna praca wsparciowo - terapeutyczna dla klientów ambulatoryjnych.
Praca polegała na indywidualnych, regularnych sesjach terapeutycznych a ich
celem była poprawa jakości życia, natomiast cele terapeutyczne każdego
z klientów ustalane były na podstawie indywidualnych potrzeb i trudności. Pomocy
udzielono 8 kobietom i 1 mężczyźnie.
•

Ośrodek Terapeutyczny przy pl. Strzeleckim 23a/3, świadczy pomoc
ambulatoryjną. W 2018 r. do Ośrodka przyjęto 22 osób (13 kobiet i 9 mężczyzn).
Były to w szczególności osoby z problemami wychowawczymi oraz doznające
przemocy fizycznej bądź psychicznej i skorzystały z oferty Ośrodka w postaci
treningów umiejętności wychowawczych oraz psychoterapii. W ramach pomocy
udzielono również 35 porad telefonicznych.

•

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) przy ul. Glinianej 28/30 świadczy pomoc
ambulatoryjną i stacjonarną. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku
w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z bezpłatnego pobytu interwencyjnego
skorzystały łącznie 82 osoby, w tym 36 kobiet i 46 dzieci.
Rezultaty merytoryczne podejmowanych wobec mieszkańców działań obejmowały:
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• udzielenie schronienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie,
• zapewnienie bezpieczeństwa ofiarom przemocy,
• unormowanie procesów emocjonalno-uczuciowych ofiar przemocy,
jak również poprawa ich sytuacji prawnej i socjalnej,
• pomoc w zmianie relacji rodzinnych i w zrozumieniu przyczyn
własnej agresji i uczenie panowania nad emocjami,
• zniwelowanie sytuacji kryzysowej,
• rozładowanie napięć emocjonalnych,
• zapewnienie podstawowych potrzeb egzystencjalnych (w tym
żywności, środków czystości),
• rozwiązywanie problemów psychicznych, socjalnych, materialnych,
• przywrócenie poczucia wpływu na własne życie,
• zdobywanie umiejętności konstruktywnego spędzania wolnego
czasu,
• uczenie pełnienia ról społecznych np. udział w spotkaniach
z pedagogiem, psychologiem i spotkaniach społeczności Ośrodka,
• podjęcie lub kontynuowanie działań w kierunku uregulowania
własnych spraw życiowych i usamodzielnienia się,
• podjęcie lub kontynuowanie działań w kierunku uzyskania lub
odzyskania własnego mieszkania,
• zdobywanie umiejętności samodzielnego radzenia sobie w życiu
codziennym.
Pracownicy Stowarzyszenia Akson w ramach przeciwdziałania przemocy udzielili 670
konsultacji telefonicznych i 126 konsultacji osobistych.
Interwencja kryzysowa w postaci telefonicznej, internetowej i osobistej była świadczona
przez organizacje pozarządowe. W ramach pomocy psychospołecznej i prawnej udzielono
wsparcia 2329 osobom.
Dodatkowo we Wrocławiu działał całodobowo zespół interwencyjny składający się
z psychologa Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED i policjanta. Interwencje dotyczyły
sytuacji przemocy domowej. Zadaniem zespołu było wsparcie psychologiczne osób
doznających przemocy, udzielenie informacji dot. możliwości skorzystania z pomocy oraz
informowanie osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie,
o możliwości udziału w terapii.
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.
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
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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.
1. W 2018 roku Wrocławskie Centrum Zdrowia realizowało programy edukacyjnokorekcyjne dla osób stosujących przemoc oraz terapię mającą na celu
powstrzymanie
zachowań
przemocowych.
Program
obejmował
zajęcia
indywidualne i grupowe. Do programu grupowego zakwalifikowano 7 osób,
ukończyły go 4 osoby. W indywidualnym programie korekcyjno-edukacyjnym
uczestniczyły 103 osoby, a ukończyło go 78 osób.
2. W 2018 roku Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ prowadziło
informacyjno-konsultacyjny – z tej formy pomocy skorzystało 119 osób.

punkt

3. Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED w 2018 roku realizowało program
psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
W ramach programu udzielono 60 godzin konsultacji psychologicznych.
4. W 2018 roku do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 545
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 2018 r. 832 osób stosujących
przemoc uczestniczyło w posiedzeniach grup roboczych, w związku z prowadzoną
procedurą „Niebieskie karty”.
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Tabela nr 2. Charakterystyka osób stosujących przemoc w 2018 r.(czynne procedury)

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.
W ramach procedury „Niebieskie karty” z indywidualnego poradnictwa świadczonego
przez liderów grup roboczych skorzystało 568 osób stosujących przemoc.

Podsumowanie:
Głównym założeniem Programu jest kompleksowość i interdyscyplinarność działań
ujętych w ramy sprawnie funkcjonującego systemu ukierunkowanego na wsparcie
i ochronę osób doświadczających przemocy oraz edukację i pomoc w korygowaniu
zachowań sprawców. Niezwykle istotnym elementem programu jest edukacja kadr
instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz szeroko ujęta
edukacja 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,
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a także działań ukierunkowanych na 4 podstawowe obszary: profilaktykę, edukację,
interwencję i pomoc.
W ramach realizacji programu podjęto następujące działania:
• 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;
• w latach 2014-2017 przeprowadzono ewaluację dotyczącą kompetencji członków
grup roboczych, co ujawniło obszary, w których konieczne jest wzmocnienie
działań edukacyjnych w zakresie wiedzy związanej z psychologicznymi
mechanizmami funkcjonowania osób z problemem przemocy.
Analizując dane sprawozdawcze dotyczące realizacji Programu w latach 2013-2018,
biorąc pod uwagę opinie, uwagi, spostrzeżenia profesjonalistów realizujących Miejski
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy, należy
rozważyć konieczność systematycznej kontynuacji głównych kierunków dalszych działań,
które będą miały wpływ na wysoką jakość ich realizacji. W szczególności wskazane jest
poszerzanie wiedzy profesjonalistów poprzez specjalistyczne szkolenia kadr instytucji
mających kontakt z ofiarami, świadkami lub sprawcami przemocy w rodzinie. Istotnym
obszarem edukacji jest rozpoznawanie, reagowanie i interweniowanie w sytuacji
podejrzenia przemocy wobec dzieci. Każda rodzina, którą charakteryzuje kilka czynników
ryzyka wystąpienia przemocy w rodzinie i wobec dziecka wymaga diagnozowania pod
kątem prawidłowego zaspokojenia potrzeb dziecka/dzieci w tej rodzinie.
Dzieci
w wieku od 0-3 są najczęstszą grupą małoletnich narażonych na przemoc w rodzinie. Jak
wynika z doświadczeń uczestników projektu „Kampania edukacyjno – informacyjna WIĘZI, KTÓRE CHRONIĄ - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” realizowanego w 2018
roku występowanie czynników ryzyka niesie za sobą prawdopodobieństwo wystąpienia
dezorganizacji systemu rodzinnego, a co za tym idzie możliwości występowania przemocy
w rodzinie względem dziecka. Zasadnym wydaje się uruchomienie systemu wczesnej
identyfikacji czynników ryzyka krzywdzenia dziecka, które polega na zaangażowaniu
przedstawicieli lokalnych instytucji pomocowych do analizowania i określania poziomu
występowania czynników ryzyka krzywdzenia dziecka w każdej rodzinie, z którą mają
kontakt.
Kontynuacji
wymagają
działania
zmierzające
do
zabezpieczania
stałego,
systematycznego wsparcia dla osób doświadczających przemocy, przy jednoczesnym
zabezpieczeniu oddziaływań kierowanych do osób stosujących przemoc.
Szczególny nacisk położyć więc należy na takie prowadzenie pracy, aby w każdym
momencie ze wsparcia w wychodzeniu z problemu przemocy domowej mogła korzystać
cała rodzina. Jedynie rozwiązania systemowe, takie jak podejmowanie jednoczesnych
oddziaływań wobec wszystkich członków rodziny ma szanse przynieść szybkie i skuteczne
zmiany w ich funkcjonowaniu.
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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, a tym samym umożliwi skuteczne przeciwdziałanie temu zjawisku.
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