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Wstęp
Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie (MPPPR) na terenie Miasta Wrocławia na lata 2019 – 2024 został przyjęty do
realizacji uchwałą UCHWAŁA NR LXIII/1517/18 Rady Miejskiej w dniu
11 października 2018 roku.
Podstawą prawną programu jest Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia
29 lipca 2005 r. (Dz.U.2020.218), 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 Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 -w okresie od
1 stycznia do 31 grudnia 2019 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 (ZI) 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 55 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. Współpracę 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.
c.

Sekcja merytorynczo – 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.
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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 2019 roku odbyło się 5 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 105 razy.
Niniejsze opracowanie przygotowane zostało w oparciu o informacje uzyskane
od podmiotów współrealizujących przy realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar na lata 2019-2024 i działających w Zespole
Interdyscyplinarnym, które dzięki podejmowanym inicjatywom realizują działania
wynikające z Programu i mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Systematyczna ewaluacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar 2019-2024 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.
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Celem głównym Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony
Ofiar
Przemocy
w
Rodzinie
na
lata
2019-2024
jest
ograniczenie
skali
zjawiska/występowania przemocy w rodzinie we Wrocławiu.
Działania Zespołu Interdyscyplinarnego 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” (NK).
Priorytetowymi obszarami w ramach, których realizowano cele szczegółowe Miejskiego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
na lata 2019 – 2024 (podobnie jak przy realizacji poprzedniego Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 2013-2018) było
ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz poprawa stanu bezpieczeństwa życia
codziennego poprzez inicjowanie i podejmowanie następujących działań profilaktycznych
i diagnostycznych:
1) zebranie i usystematyzowanie danych na temat rozmiarów przemocy w rodzinie
na terenie Wrocławia;
2) zmniejszenie przyzwolenia dla stosowania przemocy w rodzinie i akceptacji
wartości oraz norm uzasadniających jej stosowanie;
3) poprawa relacji w rodzinach poprzez zwiększenie kompetencji, m.in.
interpersonalnych oraz opiekuńczych i wychowawczych, rodziców w rodzinach
zagrożonych przemocą,
4) zwiększenie ujawniania przypadków przemocy w rodzinie przez ofiary, świadków
i instytucje odpowiedzialne za ujawnianie przemocy w rodzinie.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁAŃ ZREALIZOWANYCH w 2019 r.
Cel 1. Poprawa stanu bezpieczeństwa życia codziennego mieszkańców
Wrocławia poprzez inicjowanie i podejmowanie działań profilaktycznych
i terapeutycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zadanie 1. Pozyskiwanie partnerów do przygotowywania i przeprowadzania
kampanii społecznych, seniorów i debat nt. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
W dniach od 25 listopada 2019 roku do 10 grudnia 2019 roku Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przeprowadził V Wrocławską Kampanię
Przeciwdziałania Przemocy „Biała wstążka”. Adresatami kampanii byli mieszkańcy
Wrocławia oraz przedstawiciele instytucji i organizacji działających w obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Hasło kampanii „Przemoc – Reagujesz –
Zatrzymujesz” miało przekonywać zarówno mieszkańców, jak i przedstawicieli instytucji
do reagowania na przemoc. Celem kampanii było poszerzenie społecznej wrażliwości
i zwiększenie społecznego zaangażowania w odniesieniu do zjawiska przemocy.
W roku 2019 Prezydent Wrocławia - Pan Jacek Sutryk objął patronatem wrocławską
Kampanię.
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Poniżej szczegółowa informacja o inicjatywach podejmowanych w ramach kampanii „Biała
wstążka”:
2.10.2019 r. – 2 października to Międzynarodowy Dzień bez Przemocy, święto
ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 15 czerwca 2006 roku. Wybrana data jest
rocznicą urodzin Mahatmy Ghandiego, przywódcy indyjskiego ruchu niepodległości oraz
pioniera filozofii i strategii działania bez przemocy. Jak stanowi rezolucja Zgromadzenia
Ogólnego ONZ nr A/61/271 z dnia 15 czerwca 2007 r., dzień 2 października jest okazją
do „rozpowszechnienia przesłania o unikaniu przemocy, również poprzez edukację
i zwiększanie
świadomości
społecznej”.
Rezolucja
potwierdza
„powszechne
obowiązywanie zasady unikania przemocy” oraz ideę „by zapewnić kulturę pokoju,
tolerancji, zrozumienia i unikania przemocy”. W myśl realizacji idei upowszechniania
życia bez przemocy Zespół Interdyscyplinarny zaprosił Wrocławian do wykonania medali
z piernika, dzięki którym idea działania bez przemocy trafiła do mieszkańców w ramach
V Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy „Biała wstążka”.

6.11.2019 r. odbyła się konferencja prasowa promująca kampanię. W spotkaniu udział
wzięli przedstawiciele podmiotów wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego,
środowisk działających w obszarze przeciwdziałania przemocy, a także przedstawiciele
biznesu, którzy wspierali kampanię. Przybyli goście udzielali informacji na temat skali
problemu, idei kampanii, planowanych wydarzeniach oraz miejscach, w których można
uzyskać pomoc. W 2019 roku V Wrocławską Kampanię Przeciwdziałania Przemocy „Biała
wstążka” szeroko wspierały lokalne media, między innymi: Radio Rodzina, Wyborcza.pl,
Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia, Echo24, Radio RAM.
Informacje dotyczące kampanii zamieszczono na stronach:




https://www.wroclaw.pl/piata-edycja-wroclawskiej-kampanii-przeciwdzialaniaprzemocy-biala-wstazka-2019
https://www.radiorodzina.pl/2019/11/06/rusza-piata-edycja-kampaniibialawstazka-wroclaw-przeciw-przemocy/
https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,25384729,widzisz-przemoc-reagujrusza-kampania-bialej-wstazki.html?disableRedirects=true
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http://www.echo24.tv/artykul/kampania-biala-wstazka-7828
https://tuwiazowna.pl/biala-wstazka-2019-kampania-na-rzecz-przeciwdzialaniaprzemocy/

21.11.2019 r.-22.11.2019 r.
W dniach 21 – 22 listopada odbyła się V INTERDYSCYPLINARNĄ KONFERENCJA
NAUKOWA „Więzi, które chronią. Język, który nie rani.”
Organizatorem konferencji był Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego
Wrocławia, Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii „Evolutio” oraz Dolnośląska Szkoła
Wyższa. Celem konferencji było pogłębianie, weryfikowanie i systematyzowanie wiedzy
na temat uzależnień i przemocy, a także dyskusja dotycząca tych zagadnień. Konferencja
adresowana była do pracowników naukowych: pedagogów, psychologów, socjologów,
psychiatrów, oraz do praktyków: terapeutów, nauczycieli, pracowników socjalnych,
kuratorów sądowych, prawników, policjantów, lekarzy, osób pracujących w obszarze
przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom, a także do wszystkich zainteresowanych,
którzy chcieli wzbogacić swoją wiedzę.

25.11.2019 r. – odbył się event „Biała wstążka” na wrocławskim rynku. Z inicjatywy
Prezydenta Wrocławia na czas kampanii wrocławski ratusz został udekorowany symbolem
kampanii - białą wstążką. W wydarzeniu uczestniczył osobiście Prezydent Wrocławia
i wraz
z
przedstawicielami
podmiotów
wchodzących
w
skład
Zespołu
Interdyscyplinarnego informował przechodniów o idei kampanii, a także o możliwościach
uzyskania pomocy i wsparcia. Wrocławianie wyrażający poparcie dla kampanii
otrzymywali białe wstążki, które przypinali na znak poparcia idei przeciwdziałania
przemocy.
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Mieszkańcy mieli także możliwość oddania głosu na cytat promujący przeciwdziałanie
przemocy. Wyniki plebiscytu:
1 miejsce - „Przemoc to upadek rozumu”. Autor: Margit Sandemo
2 miejsce - “Milczenie też tworzy przemoc.” Autor: Jeff VanderMeer
3 miejsce - „Kocham, szanuję, nie biję”. Autor nieznany
4 miejsce - „Mądrym być, to wielka sztuka, Ale dobrym - jeszcze większa!”.
Autor: Kornel Makuszyński.
Tabliczki z cytatami zostały ufundowane przez Gminę Wrocław oraz firmę DABB
i umieszczone w placówkach użyteczności publicznej.

Podczas wydarzenia rozdano – 5000 ulotek informacyjnych oraz 15 000 białych
wstążeczek.
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25.11.2019 - W czasie, kiedy na wrocławskim Rynku uroczyście otwierano kolejną
edycję Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Biała Wstążka”,
w Schronisku św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet zorganizowano spotkanie
edukacyjne, które pozwoliło na przybliżenie mieszkankom placówki idei Kampanii „Biała
Wstążka”.
Wszystkie mieszkanki otrzymały białe wstążki, które są symbolem zobowiązania do
przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od
wszelkich form jej stosowania.
25.11.2019 r. – Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, z ramienia MOPS i KRPA
wraz z przedstawicielem Wrocławskiej Rady Seniorów przeprowadzili spotkanie - Akcja
informacyjna na temat Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy „Biała
Wstążka”. Celem spotkania było zwiększenie wiedzy o możliwości reagowania na
niepokojące zachowania sąsiadów, członków rodzin w związku z podejrzeniem przemocy.

Akcja została przeprowadzona wśród seniorów obecnych we Wrocławskim Centrum
Rozwoju Społecznego przy pl. Solidarności 1/3/5. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób.
29.11.2019 r. – W tym roku w kampanię włączyli się szeroko przedstawiciele oświaty,
którzy podążali wraz z podopiecznymi trasami krasnali w ramach wydarzenia „Jak
wrocławskie krasnale przeciwdziałają przemocy”. Aktywna forma zajęć obejmowała
czytanie dzieciom historii o przemocy, wywołującej refleksję i umożliwiającej dyskusję.
Dzieci uzyskały wiedzę na temat przemocy, a także informację o tym, do kogo można się
zwrócić w podobnej sytuacji.

Dzieci przyjmują taki świat, w jakim żyją za rzecz oczywistą, bezwarunkowo obdarzają
rodziców miłością i przywiązaniem. Nie wszystkie rodziny są miejscem pełnym miłości,
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troski i wsparcia, a niektóre bywają miejscem niebezpiecznym, dlatego warto wskazywać
im możliwość sięgania po pomoc..

Z proponowanego przedsięwzięcia skorzystało 300 uczniów Wrocławskich placówek
edukacyjnych
01.12.2019 r. Koncert Sounds Like Woman to część Międzynarodowego projektu
muzyczno – społecznego. Dzięki aktywności Stowarzyszenia INTRO możliwe było
zorganizowanie koncertu w ramach kampanii. Wokalistki, twórczynie muzyki i tekstów
śpiewały prawdziwe historie o przemocy, w ten sposób edukując, wzruszając i dając
kobietom, które jej potrzebują siłę do zmiany.

Wykonawcy: Luiza Moir, Ewelina Flinta, Renata Przemyk i zagraniczne artystki: Emae
(Wielka Brytania), Hannah Clair (Francja), Ceyda (Turcja).
02.12.2019 r. - ulicami osiedli Nadodrza i Kleczkowa przeciwko przemocy
przemaszerowali uczniowie szkół podstawowych, kadra dydaktyczna, pracownicy socjalni
Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej 7, policjanci. Marsz poprzedzony był spotkaniami
edukacyjnymi poświęconymi przeciwdziałaniu przemocy.
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03.12.2019 r. - liderzy ds. przeciwdziałania przemocy Zespołu Terenowej Pracy
Socjalnej nr 3 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zainicjowali spotkanie dla szkół
podstawowych, których tematem była procedura „Niebieskie karty” z udziałem dziecka.
Celem spotkania było podniesienie kompetencji i wiedzy w zakresie pracy z dzieckiem
doznającym przemocy. W spotkaniu wzięło udział 40 osób

Przeprowadzono szkolenie pt. „Dziecko w procedurze Niebieskie Karty” dla kadry
pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 84 we Wrocławiu. Udział w szkoleniu wpłynął na
podniesienie kompetencji na temat dzieci doznających przemocy. W szkoleniu
uczestniczyły 34 osoby.
05.12.2019 – odbyło się seminarium dla przedstawicieli ochrony zdrowia – seminarium
miało na celu przypomnienie ustawowego obowiązku wszczynania procedury „Niebieskie
karty” w sytuacji podejrzenia przemocy oraz zwiększenie efektywności udziału
przedstawicieli ochrony zdrowia w procedurze „Niebieskie karty”. Podczas spotkania
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zaprezentowano sposób przeprowadzania rozmowy z osobą, co do której istnieje
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą. Omówiono także sposób wypełniania
dokumentacji związanej z procedurą oraz kwestie prawne dotyczące przeciwdziałania
przemocy. W seminarium wzięły udział 34 osoby.
06.12.2019 r.– odbyła się debata „Na językach – czyli o przemocy w życiu codziennym”.
Debata odbyła się w 30 rocznicę masakry w Montrealu. Debatę otworzył Przewodniczący
Rady Miejskiej Wrocławia Pan Bartłomiej Ciążyński. Podczas spotkania uczczono pamięć
Basi Klucznik-Widajewicz - Wrocławianki, która 30 lat temu została zamordowana
w masakrze na Politechnice w Montrealu. Zginęła, bo była kobietą, która się kształciła a
sprawca masakry odmawiał kobietom praw do edukacji i postanowił się zemścić na
kobietach z wyższej uczelni odreagowując swoje frustracje. To wydarzenie było
podwaliną do kampanii społecznych Białej Wstążki na całym świecie. Debata "Na
językach"- przybliżyła uczestnikom formy przemocy obecne w języku, które trudno
dostrzec. Przemoc wyrażona w słowach potrafi ranić równie mocno jak ciosy. Przemoc
w języku, to nie tylko wulgaryzmy, obraźliwe słowa, groźby, to także intrygi, plotki,
oskarżenia, fałsz, hipokryzja, to czasem piękne słówka, pod którymi kryje się zło.

Dzięki spotkaniu uczestnicy zyskali świadomość, że język, którym się posługujemy
wpływa na sposób myślenia, a sposób myślenia wpływa na używanie języka, co kształtuje
postawy i zaprasza do określonych zachowań. W debacie wzięło udział 32 uczestników.
9.12.2019 r. - uroczyste odsłonięcie muralu „Oblicza Nadziei”.
Trzydziesta rocznica tragicznych wydarzeń w Montrealu i 5 rocznica wrocławskiej
kampanii na stałe wpiszą się w architekturę Wrocławia, na co dzień przypominając jak
ważne jest przeciwdziałanie przemocy i „reakcja postronnych” czyli wszystkich tych,
którzy widzą i słyszą.
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Mural „Oblicza nadziei” niesie przesłanie, że zmiana jest możliwa, że w każdym
momencie życia można jej dokonać, czasem jednak potrzebne jest zauważenie, dobre
słowo i życzliwe wsparcie.

Autorką i wykonawczynią projektu jest wrocławska artystka Joanna Hazuka, fundatorem
muralu jest firma Amrest.
10.12.2019 r.– Uroczysty koncert w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej
Realizacja zadania była poprzedzona działaniami przygotowawczymi, wstępnymi
(warsztaty, spotkania, projektowanie, druk ulotek, plakatów, konferencja prasowa,
konferencja, „więzi, które chronią”). Obok głównych działań były realizowane wydarzenia
towarzyszące (debaty, spotkania edukacyjne itp.) skierowane do wybranych grup
odbiorców (m.in. odbyło się pieczenie pierników wg unikalnego przepisu von Birona,
pierniki z hasłami związanymi z przeciwdziałaniem przemocy zostały rozdane podczas
koncertu dnia 10.12.2019 r.)

Koncert podsumowujący kampanię mógł się odbyć dzięki wsparciu i ogromnej życzliwości
Pana Jarosława Perduty dyrektora Dolnośląskiego Centrum Filmowego, który zgodził się
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być partnerem kampanii. Nie tylko udostępnił nieodpłatnie salę, ale także włączył się
w event umożliwiając upowszechnianie idei kampanii poprzez uruchomienie punktu
z białymi wstążkami na terenie kina. W 1991 roku kanadyjscy mężczyźni po raz pierwszy
przypięli białe wstążki w akcie protestu przeciwko męskiej przemocy. Przypinając symbol
białej wstążki Wrocław również protestował przeciwko przemocy.

Podczas koncertu wspomniano, że kampania jest społecznym, interdyscyplinarnym
działaniem, jej celem jest przede wszystkim oddziaływanie na świadomość społeczną.
Kampania była pełna inwencji, zaangażowania, pracy, nowych wyzwań i ludzi, którzy
w sposób aktywny, twórczy i spontaniczny włączyli się we wspólne zadanie. Omówiono
poszczególne działania i wręczono podziękowania realizatorom. Wydarzenie uświetnili
muzycznie studenci Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pod
kierunkiem dr Danieli Colonny – Kasjan. W wydarzeniu wzięło udział 130 uczestników
Cel 1. Zadanie 2. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa
i ochrony przed przemocą.
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.
Programy skierowane do dzieci:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wrocławia we współpracy
z organizacjami pozarządowymi realizował następujące programy:




Programy profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy we wrocławskich
placówkach oświatowych.
Wsparcie młodzieży w zakresie rozwoju osobistego i społecznego oraz
przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy.
Wspieranie rozwoju osobistego i społecznego uczniów w ramach programu
profilaktyki zintegrowanej „archipelag skarbów”.

W ramach wymienionych programów zrealizowano następujące zadania:




Warsztat psychologiczno-pedagogiczny - warsztat profilaktyczny
zachowań przemocowych i konfliktów wśród dzieci i młodzieży.
„Cukierki” - Warsztaty dla dzieci.
Archipelag skarbów.

z

zakresu
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Program
profilaktyki
zintegrowanej
obejmującej
profilaktykę
przemocy,
uzależnień, wczesnej inicjacji seksualnej i innych ryzykownych zachowań
młodzieży.
Warsztaty dla młodzieży z zakresu przeciwdziałania przemocy, asertywności,
ochrony granic cielesnych i psychicznych.
Warsztaty dla młodzieży wspierające ich rozwój osobisty, profilaktykę uzależnień
i przeciwdziałanie przemocy.

Zrealizowane zajęcia umożliwiły dzieciom i młodzieży:








Nabywanie umiejętności psychospołecznych oraz rozwój zainteresowań i zdolności
dzieci młodzieży.
Naukę tolerancji i współdziałania w grupie rówieśniczej, przeciwdziałanie
agresywnym zachowaniom. Kształtowanie umiejętności troski o własne
bezpieczeństwo w kontaktach z innymi
Kształtowanie postawy ostrożności, wzmacnia poczucie własnej wartości, rozwój
inteligencji i poznawanie emocji.
Pozytywne zmiany w zakresie przekonań i postaw młodzieży.
Zwiększenie wiedzy i świadomości dotyczącej przeciwdziałania przemocy i agresji.
Zwiększenie wiedzy dotyczącej zdrowia psychicznego.
Zmiany w sposobie myślenia i postawach uczestników wspomagające rozwój
osobisty i społeczny oraz wzmacniające poczucie własnej wartości i integrację
rówieśniczą.

Łącznie przeprowadzono 345 warsztatów, w których uczestniczyło 5712 uczniów.
Realizatorem zadania był Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wrocławia
oraz organizacje pozarządowe.
Poza działaniami związanymi z profilaktyką i psychoedukacją dzieci i młodzieży Wydział
Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wrocławia we współpracy z organizacjami
pozarządowymi zrealizował program edukacyjno- rekreacyjny ”Centrum Rozwoju
i Aktywności Dzieci i Młodzieży”. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku
6-18 lat i odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Celem
zadania było zapewnienie dzieciom i młodzieży rozwoju w czasie wolnym od nauki
szkolnej poprzez organizowanie i realizowanie różnych form zajęć edukacyjno –
aktywizujących wraz z realizacją programu profilaktyki uzależnień. Z proponowanej
formy aktywności skorzystało ok. 1300 dzieci i młodzieży.
W ramach współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym pracownicy socjalni Zespołu
Terenowej Pracy Socjalnej nr 5 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we współpracy
z Komisariatem Policji Wrocław-Rakowiec zorganizowali spotkanie edukacyjne „Gadki
o gadkach” - jak i kiedy mówić Nie. Zajęcia skierowane były do przedszkolaków.
Rozmowy na temat zagrożeń ze strony osób dorosłych oraz prezentacja multimedialna na
temat profilaktyki zachowań przemocowych uzupełnione spotkaniem z funkcjonariuszem
policji pozwoliły dzieciom na uzyskanie wiedzy na temat sposobu reagowania
w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu. W ramach spotkania edukacyjnego,
rozpowszechniano broszury adresowane do rodziców dotyczące potrzeb rozwojowych
dzieci w wieku przedszkolnym. Z zajęć skorzystały 3 grupy przedszkolne.
Cel 1. Zadanie 3. Poradnictwo indywidualne i grupowe
przeciwdziałania przemocy dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci.

w

zakresie

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
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wieloaspektowej pomocy osobom i rodzinom doznającym przemocy w rodzinie poprzez
świadczenie poradnictwa specjalistycznego i zapewnienie schronienia.
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wrocławia we współpracy
z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku realizował następujące formy wsparcia:


W






Indywidualne konsultacje psychologiczne dla młodzieży świadczone
w Punkcie konsultacji indywidualnych dla młodzieży, która wcześniej
uczestniczyła w warsztatach antyprzemocowych i psychoedukacyjnych.
ramach konsultacji udzielano także wsparcia dla młodzieży:
z wysokim poziomem stresu,
znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej,
będącej ofiarą lub sprawcą przemocy,
z problemami osobistymi
z zakresu zdrowia psychicznego.

Udzielono 196 konsultacji, z których skorzystało 138 uczniów i 10 rodziców


Organizacja i prowadzenie punktów poradnictwa rodzinnego na terenie
Wrocławia.

Celem zadania była poprawa jakości funkcjonowania rodzin, szczególnie znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej. Zadanie realizowano poprzez udzielanie:








poradnictwa psychologicznego – prowadzenie przez psychologa konsultacje
oraz udzielanie wsparcia psychologicznego w formie indywidualnej, dla par,
rodzin
oraz
grupowej
(grupy
wsparcia,
psychoedukacja,
treningi/warsztaty),
poradnictwa pedagogicznego - prowadzenie przez pedagoga konsultacje
w formie indywidualnej, dla par i rodzin oraz grupowej (grupy wsparcia,
psychoedukacja, treningi/warsztaty),
konsultacje doradcy rodzinnego,
konsultacje i poradnictwo specjalistyczne innego typu, w tym mediacje
i inne formy wsparcia niewymienione powyżej,
poradnictwo prawne tylko w zakresie uzupełniającym pozostałe formy
wsparcia i pomocy.

Z pomocy w punktach poradnictwa rodzinnego skorzystało 5841 osób.
Pomocy i wsparcia indywidualnego udzielali liderzy grup roboczych z Zespołów Terenowej
Pracy Socjalnej nr 2 i 3 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie realizowano
poprzez następujące działania:




Spotkania indywidualne z osobami doświadczającymi przemocy, których celem
było poradnictwo, wspieranie i motywowanie do zmian , określanie potrzeb,
edukowanie, tworzenie planów bezpieczeństwa, wspieranie.
Wspólny dyżur liderów grup roboczych z dzielnicowymi Komisariatu Policji
Wrocław - Śródmieście

Z proponowanej formy wsparcia skorzystało łącznie 47 osób.
Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 7 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 93, Szkołą Podstawową nr 74, Szkołą
Podstawową nr 58, Szkołą Podstawową nr 108, Komisariatem Policji Wrocław Ołbin,
Komisariatem Policji Wrocław Psie Pole, Klubem pod Kolumnami, Stowarzyszeniem Kibice
Razem - WKS Śląsk Wrocław - Akademia Piłkarska, Zastępcą Kuratora Okręgowego we
Wrocławiu, PPU Comex Sp. z o.o. - zrealizował projekty socjalne, których celem była
psychoedukacja w zakresie przeciwdziałania przemocy:
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"Mecz Przyjaźni”. Spotkanie edukacyjne połączone z rozegraniem meczu
piłkarskiego pomiędzy dwiema szkołami podstawowymi: Szkołą Podstawową nr 93
z osiedla Nadodrze a Szkołą Podstawową nr 74 z osiedla Kleczków. Promowano
ideę uprawiania sportu jako czynnika budującego pozytywne relacje i zdrową
rywalizację. Efektem działania było poznanie przez dzieci zasad fair play
w praktyce, nabycie umiejętności zachowań wolnych od agresji i przemocy oraz
zasad sportowej rywalizacji.

W projekcie uczestniczyło 100 osób


"Masz zielone! Reaguj!". Spotkania edukacyjne dedykowane uczniom szkół
podstawowych z Nadodrza i Kleczkowa, podczas których dzieci pozyskały wiedzę
z zakresu profilaktyki przemocy, umiejętności reagowania na przemoc
w przypadkach bycia świadkiem lub w przypadkach doświadczania jej osobiście.
Wiedza ta przydała się uczniom do przygotowania transparentów z hasłami
przeciwko przemocy, które stały się wizytówką marszu przeciwko przemocy, który
przeszedł ulicami osiedli Nadodrze i Kleczków w trakcie V Kampanii „Biała
Wstążka”.

Dzięki udziałowi w projekcie dzieci zdobyły wiedzę na temat instytucji i organizacji
działających na rzecz przeciwdziałania przemocy, w tym działających na terenie Nadodrza
i Kleczkowa. Odbyło się 7 spotkań edukacyjnych, w których uczestniczyło ok. 100 osób


"Przemoc… Tak ją widzę". Spotkania edukacyjne z uczniami, podczas których
dzieci pozyskały wiedzę z zakresu profilaktyki przemocy, umiejętności reagowania
na przemoc w przypadkach bycia świadkiem lub w przypadkach doświadczania jej
osobiście zakończonych przygotowaniem przez uczestników prac artystycznych
wyeksponowanych podczas wystawy wpisującej się w harmonogram V Kampanii
„Biała Wstążka”.
Celem działania była profilaktyka i wzrost wiedzy z zakresu
przeciwdziałania przemocy, poznanie definicji przemocy, jej form i rodzajów,
zdobycie wiedzy na temat możliwych skutków przemocy dla osób jej
doświadczających, zdobycie wiedzy na temat konsekwencji stosowania przemocy
dla osób stosujących przemoc.
Odbyło się 7 spotkań edukacyjnych, w których
uczestniczyło ok. 100 osób.

Cel. 1 Zadanie 4. Promowanie pozytywnych postaw wzmacniających rolę
rodziny
poprzez
działania
edukacyjne
np.
warsztaty
kompetencji
wychowawczych.
Promowanie postaw wychowawczych jest jednym z fundamentów profilaktyki przemocy.
Praktyka pokazuje, że nawet najbardziej kochający i troskliwi rodzice popełniają błędy.
Zmiana metod wychowawczych wymaga otwartości i pracy. Często oznacza też
konieczność skorzystania ze specjalistycznego wsparcia lub odpowiedniej edukacji.
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wrocławia (WZD) we współpracy
z organizacjami pozarządowymi realizował następujące programy:





Program Wzmacniania Rodziny. Celem programu było wzmacnianie kompetencji
wychowawczych rodziców.
Archipelag skarbów to program profilaktyki zintegrowanej obejmującej
profilaktykę przemocy, uzależnień, wczesnej inicjacji seksualnej i innych
ryzykownych zachowań młodzieży. Celem programu było dostarczenie rodzicom
wiedzy na temat zagrożeń i możliwości reagowania.
Bez klapsa - jak z miłością i szacunkiem stawiać dziecku granice, to program
profilaktyki przemocy adresowany do rodziców małych dzieci.
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Udział w zajęciach pozwolił rodzicom na:





Nabywanie umiejętności wychowawczych takich jak: aktywne, wspierające
słuchanie; nawiązywanie efektywnej współpracy z dzieckiem, modyfikowanie
niepożądanych zachowań dziecka bez stosowania form przemocy, radzenie sobie
z trudnymi uczuciami.
Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom młodzieży.
Poznanie metod wychowawczych, które pomagają rodzicom zachęcić dzieci do
współpracy; poznanie motywów, które kierują rodzicami stosującymi krzywdzące
metody wychowawcze.

Odbyło się 38 warsztatów, w których uczestniczyło 938 rodziców
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej świadczone jest poradnictwo specjalistyczne,
którego celem jest profesjonalna pomoc osobom i rodzinom wykazującym potrzebę
wsparcia w rozwiązywaniu istniejących problemów. Jedną z form świadczonej pomocy
jest organizacja zajęć grupowych. W ramach oferowanej pomocy Centrum Pracy
Socjalnej i Rodziny oferowało warsztaty dla rodzin w ramach Gminnego programu
wspierania rodziny, jak i dla beneficjentów MPPPR. Celem warsztatów było podniesienie
kompetencji wychowawczych, komunikacyjnych oraz wzmacnianie pozytywnych postaw
rodzicielskich i zwiększenie wiedzy uczestników warsztatów.
W ramach podnoszenia
i opiekunów:


zrealizowano

dla

rodziców

Wychowanie chłopców
Radzenie sobie ze złością
Wychowanie dziewczynek
Rozwijanie mocnych stron młodszych dzieci do 10 r.ż.
Radzenie sobie z trudnymi emocjami w wychowaniu

6 warsztatów dwudniowych:




wychowawczych

6 warsztatów jednodniowych:








kompetencji

Jak się dobrze komunikować? – elementy metody Porozumiewania
się bez przemocy M.B. Rosenberga

2 cykle warsztatów podnoszących kompetencje wychowawcze.

W zajęciach wzięło udział 82 uczestników pierwszorazowych (niektórzy uczestniczyli
w cyklach lub kilku warsztatach).
Cel. 1 Zadanie 5. Opracowanie i wydanie materiałów edukacyjnych dla rodziców
(np. ulotki informacyjne).
W roku 2019 wydrukowano następujące materiały promocyjne:


1000 szt. ulotek „Przemóc – Przemoc”
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1000 szt. ulotek – „Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – instrukcja
obsługi”.
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2000 szt. ulotek – „Dekalog prawdziwego mężczyzny” w języku polskim
i angielskim.
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30 szt. plakatów promujących Kampanię „Biała wstążka”.

Cel 1. Zadanie 6. Badanie skali zjawiska przemocy w rodzinie w oparciu o dane
Zespołu Interdyscyplinarnego.
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.
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Do grudnia 2018 roku pomocą objętych było 1808 rodzin dotkniętych przemocą
w rodzinie, co stanowiło łącznie 5212 osób, w tym 1304 dzieci.
Do grudnia 2019 roku pomocą objętych było 2206 rodzin dotkniętych przemocą
w rodzinie, co stanowiło łącznie 6502 osób, w tym 1738 dzieci.
Wykres nr 1. Zestawienie liczby rodzin dotkniętych problemem przemocy w latach 2011-2019

Źródło: Sprawozdania Zespołu Interdyscyplinarnego

W roku 2019 w ramach procedury „Niebieska karta” objęto pomocą 6502 osób, w tym:
 2448 kobiet
 2316 mężczyzn
 1738 dzieci
Wykres nr 2. Zestawienie liczbowe osób objętych pomocą w ramach procedury „Niebieskie Karty”
w 2019 roku.

Źródło: Sprawozdania Zespołu Interdyscyplinarnego
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W roku 2019 powołano 1357 grup roboczych. Odbyło się 7030 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 2011-2019

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 2019 roku wszczęta procedura częściej niż w latach ubiegłych wskazuje
dziecko jako osobę pokrzywdzoną.
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Tabela nr 1. CHARAKTERYSTYKA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY w 2019 roku.

Źródło: Sprawozdania Zespołu Interdyscyplinarnego

Do Zespołu Interdyscyplinarnego w roku 2019 wpłynęły 1360 pierwszorazowych
zgłoszeń dotyczących podejrzenia występowania przemocy w rodzinie. Policja wszczęła
928 procedury „Niebieskie Karty”, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 236, członkowie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 84, pracownicy
oświaty - 102 procedury, natomiast pracownicy służby zdrowia - 10.
Największa liczba procedur „Niebieskie Karty” w 2019 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 2019 roku.

Źródło: Sprawozdania Zespołu Interdyscyplinarnego

25

Działania realizowane przez Komendę Miejską Policji we Wrocławiu
Z danych Komendy Miejskiej Policji (KMP) we Wrocławiu wynika, że w 2019 roku na
terenie Wrocławia w wyniku realizacji procedury „Niebieskie karty” i działań
interwencyjnych Policjanci zatrzymali 85 sprawców przemocy w rodzinie. W sumie na
terenie Wrocławia izolowano 603 sprawców przemocy w rodzinie (w tym osoby
doprowadzone do wytrzeźwienia).
W roku 2019 odbyła się I edycja programu „Policja przeciwko przemocy w rodzinie” program profilaktyczny wdrożony w 2019 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. Z programu skorzystało 4115 osób dorosłych oraz 2616 dzieci.
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
60 szkoleń, w których wzięło udział 862 funkcjonariuszy.
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. Psycholodzy przeprowadzili 227 interwencji. Z pomocy
skorzystało 340 dorosłych oraz 174 dzieci.
Cel 2. Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów
realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu
podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług.
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.
Cel 2 Zadanie 1. Podnoszenie kompetencji osób zajmujących się pomocą
rodzinom doświadczającym przemocy.
Zadanie 3. Przeprowadzenie szkoleń, seminariów, konferencji dla pracowników
instytucji pomocowych zajmujących się działaniami profilaktycznymi dla osób
doświadczających przemocy w rodzinie.
W ramach edukacji przedstawicieli instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wrocławia we współpracy
z organizacjami pozarządowymi realizował następujące projekty:




Archipelag skarbów - Szkolenie dla nauczycieli.
Szkolna Interwencja Profilaktyczna – celem projektu było zapobieganie
problemowym zachowaniom młodzieży szkolnej.
Program profilaktyki zintegrowanej obejmującej profilaktykę przemocy, uzależnień,
wczesnej inicjacji seksualnej i innych ryzykownych zachowań młodzieży. Celem
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projektu było nabycie umiejętności efektywnego przeprowadzania interwencji
w szkołach.
W ramach projektów odbyło się 29 zajęć, w których uczestniczyło 782 nauczycieli


Konferencja naukowa dotycząca uzależnień i przemocy w rodzinie „Więzi, które
chronią. Język, który nie rani”, to dwudniowa konferencja naukowa podczas,
której 14 prelegentów z Polski wygłosiło wykłady z zakresu obszaru
przeciwdziałania przemocy i uzależnień. Udział w konferencji zapewnił możliwość
pogłębienia wiedzy dotyczącej różnych form pomocy w pracy z osobami
doświadczającymi przemocy , stosującymi przemoc oraz ich rodzinom. Pobudzenie
refleksji odbiorców konferencji sprzyjało modyfikowaniu oraz doskonaleniu
własnych form pracy zawodowej oraz zwiększeniu efektywności i jakości działań
w obszarze przeciwdziałania przemocy i uzależnień. Realizatorem zadania był
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wrocławia we współpracy ze
Stowarzyszeniem EVOLUTIO oraz z Dolnośląską Szkołą Wyższą .

W konferencji uczestniczyły 532 osoby


Organizacja obchodów 30-lecia podpisania Konwencji o prawach dziecka.
W ramach obchodów, odbyło się seminarium dla psychologów i pedagogów pt.:
„Stacja Mediacja. Jak dbać o prawa dziecka obcojęzycznego” oraz liczne warsztaty
i spotkania tematyczne we wrocławskich szkołach i przedszkolach? W Systemie
Informacji Pasażerskiej MPK, ZOO, Teatrze Lalek, Kinie Nowe Horyzonty,
Dolnośląskim Centrum Filmowym, Imparcie i Infopunkcie Barbara emitowany był
materiał filmowy, przygotowany przez UNICEF z okazji rocznicy Konwencji
o prawach dziecka.
Ponadto specjalnie z tej okazji został stworzony profil na Facebooku
https://www.facebook.com/DzieciomDziecinstwo/.

Została także przygotowana kieszonkowa dziecięca wersja Konwencji o prawach dziecka
i kalendarz działaczy na rzecz praw dzieci.
We Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego odbyły się konsultacje prawne dla rodzin
obcokrajowców w zakresie m.in. legalizacji prawa pobytu dzieci. Natomiast wieczorem 20
listopada w łączności z wieloma miastami w Polsce i na świecie, dla których prawa
dziecka są niezwykle ważne, została podświetlona na niebiesko: membrana
wrocławskiego Stadionu oraz kamienica Pod Złotym Słońcem, w której mieści się
Muzeum Pana Tadeusza. Realizacja zadania przyczyniła się do wzrostu świadomości na
temat praw dziecka i skutków ich łamania.
Realizatorem działań był Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych we współpracy
z organizacją pozarządową. Z proponowanej formy edukacji skorzystało 80 osób.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej umożliwił podnoszenie kwalifikacji liderom grup
roboczych poprzez:


Udział w szkoleniu „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - kurs
podstawowy, 120 godzin oraz „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - II
stopień”, 175 godzin (szkolenie zewnętrzne, otwarte), zajęcia przeprowadzili
pracownicy Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
"Niebieska Linia". Szkolenie przyczyniło się do podniesienia kompetencji
pracowników realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie, jak również poszerzenia wiedzy i umiejętności m.in. w zakresie
diagnozowania przemocy w rodzinie, pracy ze sprawcą i ofiarą przemocy.
W szkoleniu podstawowym uczestniczyło 4 pracowników socjalnych/liderów grup
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roboczych, w szkoleniu II stopnia 2 pracowników socjalnych/liderów grup
roboczych.


Superwizja grupowa dla liderów grup roboczych ds. przemocy (szkolenie
zewnętrzne, zamknięte, forma grupowa) miała na celu udzielenie wsparcia oraz
konsultacji dla pracowników - liderów grup roboczych ds. przemocy. Wsparcie
psychologiczne i merytoryczne, analiza przypadków. Odbyły się 4 spotkania,
w których udział wzięło 17 osób.

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 7 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
we współpracy z Komisariatem Policji Wrocław Ołbin, Nadodrzańskim Centrum Wsparcia
zorganizował spotkania edukacyjne dla przedstawicieli służb:


„Wsparcie psychologa interwencyjnego w procedurach „Niebieskie Karty”.
Spotkanie dedykowane było dzielnicowym Komisariatu Policji Wrocław Ołbin
i pracownikom socjalnym MOPS ZTPS 7. Udział w spotkaniu przyczynił się do
wzrostu wiedzy na temat możliwości korzystania ze wsparcia psychologa
interwencyjnego
w
rodzinach
objętych
procedurą
„Niebieskie
Karty”,
wypracowania dobry praktyk w zakresie współpracy służb i psychologa
interwencyjnego podczas podejmowanych działań w rodzinach dotkniętych
przemocą. W spotkaniu uczestniczyło 19 osób.



„Przemoc wobec dziecka”. Spotkanie edukacyjne dedykowane dzielnicowym
Komisariatu Policji Wrocław Ołbin i pracownikom socjalnym MOPS ZTPS 7. Udział
w spotkaniu przyczynił się do wzrostu wiedzy przedstawicieli służb na temat
przemocy wobec dzieci, nabycia umiejętności rozpoznawania symptomów
przemocy wobec dzieci, wypracowanie dobrych praktyk w zakresie podejmowania
działań w sytuacjach, kiedy dziecko jest osobą doświadczającą przemocy.
W spotkaniu uczestniczyło 20 osób.

 „ Jestem sprawcą przemocy i co dalej”. Spotkanie informacyjno - organizacyjne
dedykowane przedstawicielom służby więziennej w Zakładzie Karnym nr 1 we
Wrocławiu. Podczas spotkania ustalono zasady współpracy w zakresie edukowania
i oddziaływania na osoby osadzone w Zakładzie Karnym za popełnienie
przestępstwa znęcania się nad rodziną, wypracowano dobre praktyki w zakresie
edukacji sprawców przemocy. W spotkaniu uczestniczyły 4 osoby.
W wyniku realizacji zadań związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników służb
i instytucji zakłada się poprawę współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami
uczestniczącymi w realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie przeciwdziałania
przemocy.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w celu podniesienia wiedzy i kompetencji
pracowników współpracujących z osobami doznającymi i stosującymi przemoc zakupił na
ich potrzeby literaturę specjalistyczną. Poniżej wykaz zakupionych pozycji.
Tytuł
Przemoc rodzinna. Aspekty psychologiczne,
pedagogiczne i prawne.
Przemoc emocjonalna.
Przemoc domowa. Czy można wybaczyć i być razem?
Przemoc w rodzinie. Ujęcie interdyscyplinarne.

Autor
Agnieszka Lewicka-Zelent

Liczba
egzemplarzy
3

Werner Bartens

3

Dyjakon Dorota
Wirkus Łukasz, Kozłowski
Paweł

2
2
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Tytuł

Autor

Problematyka przemocy w rodzinie. Podstawowe
środki prawne ochrony osób pokrzywdzonych.

Ewa Kowalewska-Borys

WOLNOŚĆ RÓWNOŚĆ PRZEMOC. Czego nie chcemy
sobie powiedzieć.

Agata Sikora

Liczba
egzemplarzy
2
1

Hanna GoworowskaAdamska
W. Robert Nay

1

Rosenberg Marshall B.

3

Aż do śmierci.

Daria Górka

1

Przestępstwa seksualne.
Dzieciństwo w cieniu rózgi. Historia i oblicza przemocy
wobec dzieci.
Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejscu
pracy.
Tylko nie mów mamie.

Pospiszyl Kazimierz

1

Ocalić siebie.
Związek bez gniewu
W świecie porozumienia bez przemocy.

Stres bojowy.
Wykorzystanie seksualne dziewcząt
z niepełnosprawnością intelektualną.

Anna Golus
Opracowanie zbiorowe,
PWN
Toni Maguire
Nash William, Figley
Charles R
Dąbkowska

1

1
1
1
1
1
1

Niewysłuchani. Sytuacja osób wykorzystanych.
Przemoc w rodzinie w aspekcie Konwencji Rady
Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy
wobec kobiet i przemocy.
Grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy
w rodzinie.
Osoby starsze jako ofiary przemocy domowej.

Jacek Kołak

Jolanta Maćkowicz

2

Człowiek stary jako ofiara przemocy w rodzinie.

Emilia Kramkowska

2

Przemoc ze strony najbliższych w doświadczeniach
życiowych uchodźczyń. Analiza kryminologiczna

Klaus Witold
Dunajska Anna, Boryczko
Marcin, Grodzicka Aneta,
Krause Marcin

2

Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego.

Bożena Gulla (red.),
Małgorzata WysockaPleczyk

1

Dziecko jako ofiara przemocy.
Psychologia Hejtu, Czyli Jak Radzić Sobie Z Krytyką W
Życiu Osobistym I Zawodowym.
Dorosłe dziewczynki z rodzin dysfunkcyjnych.

1

Kordas-Surowiec Mariola

Mateusz Grzesiak
Eugenia Herzyk

2

1

1
1

Cel 2. Zadanie 2 Opracowanie materiałów instruktażowych, zaleceń i procedur
postępowania interwencyjnego w sytuacjach przemocy w rodzinie, ze
szczególnym uwzględnieniem procedury „Niebieskie Karty” oraz ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W celu ujednolicenia działań powołanych grup roboczych oraz podniesienia jakości ich pracy podjęto
działania w kierunku opracowania standardów pracy grup roboczych. Standardy te określą
podstawowe działania członków grup roboczych, uporządkują organizację i ukierunkują pracę grup
oraz przyczynią się do ustalenia zakresu odpowiedzialności poszczególnych członków grupy roboczej.
Zakończenie prac nastąpi w pierwszym półroczu 2020 r.
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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.
Cel 3. Zadanie 1. Prowadzenie poradnictwa
przeciwdziałania przemocy w rodzenie.

i

interwencji

w

zakresie

Zadanie 3 Zapewnienie osobom doświadczającym przemocy dostępu do
bezpłatnej pomocy w szczególności w formie: poradnictwa medycznego,
psychologicznego,
prawnego,
socjalnego,
zawodowego
i
rodzinnego,
interwencji kryzysowej i wsparcia.
W ramach tych zadań Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wrocławia we
współpracy z organizacjami pozarządowymi i zakładami opieki zdrowotnej realizował
następujące projekty:
Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
Pomoc psychospołeczna i prawna ofiarom przemocy domowej oraz osobom
w sytuacji kryzysowej:


Udzielanie dzieciom i osobom dorosłym doświadczającym przemocy domowej oraz
znajdującym się w sytuacjach kryzysowych, pomocy specjalistycznej, w tym:
 pomocy prawnej w formie konsultacji i doradztwa,
 porad i wsparcia psychologicznego - indywidualnego i grupowego
(grupy wsparcia, treningi/warsztaty),
 porad pedagogicznych – konsultacje indywidualne w zakresie m.in.
właściwych oddziaływań wychowawczych, umiejętności rozwiązywania
konfliktów, radzenia sobie z problemami wychowawczymi,
 zorganizowanie i prowadzenie grup samopomocowych dla osób
doświadczających przemocy w rodzinie oraz rodzinom z problemem
alkoholowym,
 prowadzenie psychoedukacji dotyczącej przeciwdziałania przemocy oraz
problemów uzależnień od alkoholu i narkotyków,
 współpracy z instytucjami i organizacjami w zakresie integrowania
działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
rozwiązywania problemów alkoholowych,
 upowszechnianie informacji oraz poradnictwa psychologicznego
i edukacji dotyczącej problemów przemocy domowej i uzależnień
z wykorzystaniem komunikacji internetowej.

Efektem udzielonej pomocy jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych następstw
przemocy w rodzinie poprzez udzielanie specjalistycznej pomocy i wsparcia osobom
znajdującym się w sytuacji kryzysowej.
Z
Z
Z
Z

programu skorzystało 3328 osób dorosłych (kobiet, mężczyzn) oraz 194 dzieci.
poradnictwa psychologicznego skorzystało – 2348 osób.
poradnictwa prawnego 752 osoby.
poradnictwa medycznego (lekarz psychiatra) 34 osoby.
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„Telefon zaufania” – jako forma wsparcia psychologicznego osobom
doświadczającym przemocy domowej oraz znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

Celem pomocy jest:
 zapewnienie w święta i dniach wolnych od pracy wsparcia psychologicznego
dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym doświadczającym przemocy domowej oraz
znajdującym się w sytuacji kryzysowej, w formie „telefonu zaufania”,
 prowadzenie rozmowy motywującej do podjęcia działań terapeutycznych.
 telefoniczne udzielanie informacji o miejscach i formach pomocy specjalistycznej
osobom doświadczającym przemocy oraz znajdującym się w sytuacji kryzysowej,
 zapewnienie rozmówcom poczucia bezpieczeństwa psychicznego, zainteresowania
i pomocy w rozwiązaniu problemu,
 zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości społecznej mieszkańców Wrocławia
dotyczącej przemocy w rodzinie.
Z programu skorzystało 786 osób.


Zespół interwencyjny w środowisku zdarzenia.
Celem zadania jest ograniczanie skutków przemocy domowej poprzez
zapewnienie wsparcia psychologicznego osobom doświadczającym przemocy
w środowisku zdarzenia (szczególnie dzieciom i osobom starszym) oraz
prowadzenie
działań
informacyjno-edukacyjnych
wspierających
osoby
doświadczające przemocy i świadków przemocy oraz podmioty współpracujące
w realizacji zadania. W ramach zadania udzielano wsparcia psychologicznego w
środowisku zdarzenia osobom doświadczającym przemocy domowej ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci i osób starszych

Z pomocy skorzystało 340 osób.

Organizacja i prowadzenie punktów poradnictwa rodzinnego na terenie Wrocławia.
Celem zadania jest poprawa jakości funkcjonowania rodzin, szczególnie znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej. Zadanie realizowano w formie:















poradnictwo prawne tylko w zakresie uzupełniającym pozostałe formy
wsparcia i pomocy, przy założeniu, że będzie ono świadczone w formie
wolontariatu,
udzielanie
informacji
nt.
innych
instytucji/placówek/organizacji
świadczących pomoc i udzielających wsparcia i w razie potrzeby kierowanie
do nich beneficjentów,
zapobieganie
kryzysom,
a
w
sytuacjach
kryzysowych
pomoc
w rozwiązywaniu problemów,
poprawa komunikacji w rodzinie,
pomoc w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi,
udzielanie wsparcia przy podejmowaniu ważnych decyzji życiowych,
wyboru drogi życiowej i aktywnego przygotowania się do pełnienia ról
w małżeństwie i rodzinie,
pomoc i wsparcie w sytuacji rozpadu rodziny lub jej rekonstrukcji;
prowadzenie edukacji w zakresie budowania relacji małżeńskich
i partnerskich oraz odpowiedzialnego rodzicielstwa,
udzielanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa,
pomoc i wsparcie dla osób, par i rodzin po stracie dziecka,
promowanie pozytywnego wizerunku rodziny pełnej, wielodzietnej
i wielopokoleniowej,
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pomoc i wsparcie dla rodzin z problemem uzależnienia od alkoholu,
narkotyków i innych środków psychoaktywnych, a także zachowań
(uzależnienia behawioralne),
pomoc i wsparcie dla rodzin doświadczających przemocy,
udzielanie wsparcia osobom z problemami w sferze tożsamości
psychoseksualnej oraz ich rodzinom.

Z pomocy poradni rodzinnych skorzystało 5841 osób.


Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której zadaniem jest
rozpoczęcie procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego oraz
udzielanie informacji i wsparcia rodzinom, w których istnieje problem alkoholowy.
Celem pomocy jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych następstw przemocy
w rodzinie poprzez udzielanie specjalistycznej pomocy i wsparcia, z którego
w 2019 roku skorzystało 1900 osób, 54 rodziny (ok. 136 osób) zostały objęte
procedurą „Niebieskiej Karty”.

Cel.3. Zadanie 1. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadanie 2. Zapewnienie osobom
dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia oraz ośrodku
interwencji kryzysowej. Zadanie 3. Zapewnienie dostępu do bezpłatnej pomocy,
w szczególności w formie: poradnictwa medycznego, psychologicznego,
prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego, interwencji kryzysowej
i wsparcia.
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 2019r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 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 43abcd 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, prowadzi
z rodzinami systematyczną pracę w oparciu o indywidualny plan pomocy socjalnej
i psychologicznej. Obejmuje ona konsultacje interwencyjne, wsparcie specjalistyczne,
wsparcie socjalne, prawne.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w roku 2019 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 adaptacji do
zmiany.
W 2019 roku z poradnictwa i interwencji w związku z problemem przemocy
w rodzinie skorzystało 168 osób dorosłych i 52 dzieci. Z pomocy psychologicznej
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skorzystały 164 osoby. Poradnictwem prawnym objęto 106 osób. Wśród
korzystających z pomocy 112 osób objętych było procedurą „Niebieskie karty”.
Na pobyt czasowy w OIK przyjęto 39 osób oraz 52 dzieci, były to głównie osoby
doświadczające przemocy w rodzinie. Pomoc psychologiczną uzyskało 14 osób
przebywających w OIK uzyskało pomoc psychologiczną, 12 osób skorzystało
z poradnictwa prawnego. 35 spośród mieszkańców, to osoby objęte procedurą
„Niebieskie karty”.
Szeroką ofertę dla rodzin i osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej przygotowało
Stowarzyszenie Pomocy „Akson”. W 2019 r. pomocy udzielano w trzech placówkach:
Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, w Ośrodku
Interwencji Kryzysowej oraz w Ośrodku Terapeutycznym.
Przeciwdziałanie przemocy oraz udzielanie wsparcia ofiarom przemocy realizowane jest
poprzez:
 udzielenie kompleksowej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej,
socjalnej ofiarom przemocy, a tym samym umożliwienie przezwyciężenia trudnej
sytuacji życiowej,
 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,
uczenie panowania nad emocjami.
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (SOW) przy ul. Bora
Komorowskiego 31 prowadzi działalność w formie stacjonarnej (pobyt do 3miesięcy) oraz
ambulatoryjnej (wsparcie udzielane codziennie pomiędzy 9:00–21:00), zapewniał
schronienie i pomoc specjalistyczną.
Udzielanie wsparcia ofiarom przemocy polegało na:
 udzieleniu schronienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie,
 udzieleniu kompleksowej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej,
socjalnej ofiarom przemocy, a tym samym umożliwieniu przezwyciężenia trudnej
sytuacji życiowej,
 zapewnieniu bezpieczeństwa ofiarom przemocy,
 unormowaniu procesów emocjonalno-uczuciowych ofiar przemocy, jak również
poprawa ich sytuacji prawnej i socjalnej,
 pomocy w zmianie relacji rodzinnych i w zrozumieniu przyczyn własnej agresji,
uczenie panowania nad emocjami

Ze schronienia w roku 2019 skorzystało 70 osób, w tym 31 kobiet i 39 dzieci. W ramach
pomocy pedagogicznej wsparcia udzielono 42 osobom, łącznie odbyły się 204 spotkania
rodzinne i indywidualne m.in. terapia pedagogiczna/ socjoterapia dzieci, spotkania
diagnostyczne, rozmowy terapeutyczne z matkami, konsultacje pedagogiczne. Pomocy
psychologicznej udzielono 51 osobom. W SOW świadczono też pomoc prawną, z której
skorzystało 85 osób. Pomoc socjalną dla mieszkanek SOW świadczył pracownik socjalny.
Mieszkanki mogły też korzystać z grupy wsparcia (20 spotkań grup wsparcia). 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. 12 osób
przebywających w SOW było objętych procedurą „Niebieskie karty”.
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Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) przy ul. Glinianej 28/30, świadczący pomoc
ambulatoryjną i stacjonarną dla osób i rodzin będących w kryzysie, w tym dotkniętych
przemocą, przejawiających problemy alkoholowe.
W 2019 r. z pomocy w postaci schronienia w OIK skorzystało 66 osób, w tym 32 kobiety
i 34 dzieci. Pobyt poszczególnych rodzin w Ośrodku trwał od 1 dnia do 6 miesięcy
(dotyczy kobiet, które z uwagi na opiekę nad małymi dziećmi nie były w stanie
usamodzielnić się i potrzebowały długofalowego wsparcia). W okresie sprawozdawczym
udzielono łącznie 302 konsultacje telefoniczne oraz 86 rozmów interwencyjnych
w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.
Rezultaty merytoryczne podejmowanych wobec mieszkańców działań obejmowały:







przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie,
a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej
niewydolności psychospołecznej.
zniwelowanie sytuacji kryzysowej,
rozładowanie napięć emocjonalnych,
zapewnienie podstawowych potrzeb egzystencjalnych ( w tym żywności, środków
czystości),
przywrócenie poczucia wpływu na własne życie,

Ośrodek Terapeutyczny przy pl. Strzeleckim 23a/3, świadczył pomoc ambulatoryjną.
W 2019 r. do Ośrodka przyjęto 38 osób: 21 kobiet i 17 mężczyzn, udzielono 94 porady
telefoniczne. W Ośrodku Terapeutycznym odbywały się konsultacje dla osób szukających
pomocy, w szczególności w związku z tematem przemocy domowej oraz konsultacje dla
rodziców chcących wziąć udział w Treningu Umiejętności Wychowawczych. Osoby
zdecydowane na pracę wglądową mogły skorzystać z cotygodniowej psychoterapii.
Udzielano również informacji telefonicznych na temat działania Ośrodka oraz oferty
pomocowej zarówno we Wrocławiu, jak i całym województwie.
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 3 zadanie 4 Upowszechnienie informacji o dostępie do bezpłatnego badania
lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych
z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym
przedmiocie.
Informacje o dostępie do bezpłatnej pomocy,
upowszechniane były w materiałach informacyjnych:
1.

2.
3.

wsparcia,

badania

lekarskiego

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wrocławia:
Broszury: „O problemach uzależnień i przemocy” - wydrukowano 1000 sztuk
informatorów
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Nadodrzańskie Centrum Wsparcia –
materiały informacyjne 1000szt.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny –
ulotki i broszury dot. przeciwdziałania przemocy i procedury „Niebieskie karty”
– łącznie 4000 szt.
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4.
5.

Na stronie www.kampaniaprzemoc.pl znajdują się informacje o miejscach
pomocy dla ofiar przemocy oraz sprawców przemocy
Na stronie www.mops.wroclaw.pl w zakładce Zespół Interdyscyplinarny
znajdują się informacje dotyczące przeciwdziałania przemocy

W wyniku upowszechnienia informacji w zakresie przeciwdziałania przemocy zakłada się
zwiększenie wiedzy ofiar przemocy o istniejących formach pomocy oraz zapewnienie
schronienia ofiarom przemocy.
Cel 4. Poprawa jakości działań interwencyjnych i korekcyjno -edukacyjnych
wobec osób stosujących przemoc.
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.
Cel 4. Zadanie 1. Realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych oraz
psychologiczno – terapeutycznych dla sprawców przemocy w rodzinie.
Przeciwdziałanie przemocy domowej poprzez prowadzenie działań korekcyjnoedukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc.






Program korekcyjno- edukacyjny indywidualny dla osób stosujących przemoc
Liczba uczestników 115, liczba osób objętych procedurą „Niebieskie karty” - 66
Program korekcyjno- edukacyjny grupowy dla osób stosujących przemoc
Liczba uczestników 8, liczba osób objętych procedurą „Niebieskie karty” - 5
Punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób doznających przemocy i osób
stosujących przemoc
Liczba uczestników 103, liczba osób objętych procedurą „Niebieskie karty” - 69
Program psychologiczno terapeutyczny dla osób stosujących przemoc
Liczba uczestników 8, liczba osób objętych procedurą „Niebieskie karty”- 4

Zadanie realizuje Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ.
W wyniku realizacji programów skierowanych do osób stosujących przemoc zakłada się
wzmocnienie motywacji i uczestnictwa sprawców przemocy w programach korekcyjnoedukacyjnych i terapeutycznych oraz wzrost świadomości konsekwencji stosowania
przemocy i przyjęcia odpowiedzialności za swoje czyny i zmiany zachowań wśród
sprawców 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 2019 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 2019 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 738 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 na lata 2019-2024 jest programem strategicznym, określającym politykę
lokalną wobec problemu przemocy. 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 podjęto następujące działania:


zapewniono dostęp do bezpośredniej, całodobowej pomocy, co przyczyniło się do
zwiększenia możliwości ochrony przed przemocą i zapewnienia bezpieczeństwa
osobom pokrzywdzonym przemocą,
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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,
podejmowano działania w kierunku podniesienia kompetencji pracowników.

Analizując dane sprawozdawcze dotyczące realizacji Programu z roku 2019, biorąc pod
uwagę opinie, uwagi, spostrzeżenia profesjonalistów realizujących Miejski Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2019-2024,
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.
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, podejmowanie jednoczesnych oddziaływań wobec
wszystkich członków rodziny ma szanse przynieść szybkie i skuteczne zmiany w ich
funkcjonowaniu.
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
różnych grup społecznych – dorosłych kobiet i mężczyzn, rodziców, dzieci, osób
starszych. Podnoszenie świadomości społecznej wpłynie na ograniczenie zjawiska
przemocy.
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