SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR
PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2015 – 2020
ZA ROK 2018
Program został przyjęty Uchwałą Nr X/111/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 25 czerwca 2015 r.
Realizatorami programu były następujące jednostki:
1.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie.
2.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie.
3.
Komenda Miejskiej Policji w Jaworznie.
4.
Prokuratura Rejonowa w Jaworznie.
5.
Sąd Rejonowy w Jaworznie.
6.
Sądowa Służba Kuratorska przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie.
7.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
8.
Straż Miejska w Jaworznie.
9.
Ognisko Wychowawcze w Jaworznie.
10.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jaworznie.
11.
Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze w Jaworznie.
12.
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
13.
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
14.
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
15.
Zakłady opieki zdrowotnej.
16.
Organizacje pozarządowe i kościelne.
Harmonogram wykonanych zadań
LP.

ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI
OBSZAR I. PROFILAKTYKA I EDUKACJA SPOŁECZNA

1.

Badanie zjawiska przemocy
na terenie miasta.

Informacje na temat zjawiska przemocy pochodzą z bieżącej analizy działań
w ramach realizacji procedury Niebieskie Karty prowadzonych przez Zespół
Interdyscyplinarny. W ocenie zjawiska przemocy korzystamy również z badań
prowadzonych na szczeblu krajowym dla Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej „Ogólnopolska diagnoza infrastruktury wsparcia osób doznających
przemocy oraz ocena efektywności i skuteczności stosowanych form pomocy”
(2017 r.).
W ramach Projektu pn. „Rodzina polska wolna od Przemocy” dla Programu
Operacyjnego PL 14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze
względu na płeć”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu
Finansowego na lata 2009-2014 przeprowadzono badania wśród Polaków
przez WYG PSDB – Diagnoza i porównanie skali zjawiska przemocy w rodzinie
oraz ocena efektywności działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. „Przemoc w rodzinie wobec osób starszych
i niepełnosprawnych” – Raport z badania ogólnopolskiego 2015 r. oraz badania
porównawczego z lat 2009 – 2015 Polska Akademia Nauk Instytut Psychologii.

1

2.

Organizowanie
i współuczestnictwo
w kampaniach społecznych
ogólnopolskich i lokalnych na
rzecz uwrażliwienia
i podnoszenia świadomości
społeczności lokalnej nt:
zjawiska przemocy
w rodzinie i możliwości jego
przeciwdziałania oraz
promowania wartości rodziny
wolnej od przemocy.

Instytucje Pomocy Społecznej oraz Oświaty angażowały się w kampanie
społeczne na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ośrodek Interwencji
Kryzysowej w Jaworznie wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych realizował projekt lokalny pn: ”Emotikon – ka ☺” obejmujący
działania edukacyjne, profilaktyczne i informacyjne. Głównym celem projektu
była profilaktyka i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci i młodzieży,
profilaktyka uzależnień, profilaktyka zdrowia oraz edukacja emocjonalna dzieci.
Cele szczegółowe przeprowadzonych zajęć terapeutyczno – profilaktycznych,
to: uwrażliwienie dzieci i młodzieży na sytuacje zagrażające ich
bezpieczeństwu, wspieranie społecznego i akceptowanego zachowania,
edukacja emocjonalna dzieci, nazywanie i rozpoznawanie emocji, wyrażanie
emocji, uczenie się przyjmowania i respektowania uczuć innych, wzmocnienie
u dzieci i młodzieży poczucia wpływu na swoje reakcje i zachowania, edukacja
dzieci i młodzieży w ponoszeniu konsekwencji stosowania substancji
psychoaktywnych, promowanie bezpiecznych form spędzania wspólnego
czasu, zwiększenie zdolności wyrażania swoich uczuć i potrzeb, zwiększenie
zdolności do zawracania się o pomoc i wsparcie, wzmacnianie więzi między
dziećmi w grupie, rozwijanie sztuki konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,
promowanie zdrowego stylu życia oraz zapoznanie rodziców z zagrożeniami
wynikającymi z rożnych trudnych sytuacji kryzysowych w rodzinie.
W trakcie realizacji kampanii przeprowadzono 184 godzin zajęć
profilaktycznych, w których uczestniczyło 2646 dzieci. W trakcie realizacji
programu prowadzono również wielogodzinne warsztaty profilaktyczne dla
dzieci i młodzieży, gdzie cykl obejmował 9 spotkań, w których wzięło udział
łącznie 64 dzieci. Szkoły i przedszkola w naszym mieście poza uczestnictwem
w w/w projekcie prowadziły działania w ramach własnych programów
profilaktycznych oraz programów o zakresie ponadlokalnym na rzecz
uwrażliwienia i podnoszenia świadomości na temat przeciwdziałania przemocy
w rodzinie i agresji rówieśniczej. Szkoły uczestniczyły w 9 projektach o zasięgu
ponadlokalnym i lokalnym integrującym społeczność szkolną i mieszkańców
dzielnicy np.: kampania „Postaw na rodzinę”, „Razem raźniej „(SP.20), Piknik
rodzinny, „NIE – dla przemocy” (SP.11), Dzień życzliwości (ZSO). Cyklicznie
w naszym mieście jest realizowany projekt Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Jaworznie, które jak co roku uczestniczyło
w międzynarodowej kampanii „16 dni Przeciw Przemocy ze względu na płeć”
organizując akcję „Dzień Białej Wstążki”. W szkole odbyła się konferencja
związana z tematyką przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Uczniowie na
znak protestu wobec przemocy na kobietach nosili białe wstążki.

3.

Nawiązywanie współpracy
z organizacjami
pozarządowymi w zakresie
pomocy osobom dotkniętym
przemocą w rodzinie.

Osoby doświadczające przemocy w rodzinie będące w trudnej sytuacji
otrzymują wsparcie w postaci żywności lub ubrań z Kościołów lub związków
wyznaniowych z terenu naszego miasta, są to m. in. stowarzyszenia
charytatywne działające przy kościołach katolickich w Jaworznie, Kościół
Zielonoświątkowy, Adwentyści Dnia Siódmego.

4.

Utworzenie ogólnodostępnej
bazy teleadresowej dla osób
dotkniętych przemocą –

Uaktualniono bazę teleadresową w lokalnym informatorze „Zatrzymać przemoc
w rodzinie” zawierającym podstawowe informacje na temat przemocy
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5.

działania informacyjne.

w rodzinie oraz wkładkę informacyjną z miejscami pomocy dla osób
doświadczających przemocy w rodzinie. Przekazano informatory służbom
miejskim na co dzień mającym kontakt z osobami doświadczającymi przemocy
w rodzinie. Na stronach internetowych placówek oświatowych i placówek
pomocy społecznej zamieszczane są artykuły edukacyjne dotyczące przemocy
w rodzinie. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, jako placówka pomagająca
osobom doświadczającym przemocy w rodzinie jest umieszczona
w Ogólnopolskiej Bazie „Niebieska Linia”. Ponadto, informacje na temat miejsc
pomocy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie każdorazowo są
umieszczane na plakatach i ulotkach informacyjnych, które mieszkańcy
otrzymują podczas prowadzonych w mieście kampanii i akcji profilaktycznych.
Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o. o. prowadził projekt profilaktyczny
„Razem ku dobru” skierowany na pomoc rodzinom wieloproblemowym
w ramach, którego powstał informator o instytucjach, stowarzyszeniach
i organizacjach pozarządowych, działających na rzecz rodzin
wieloproblemowych w Jaworznie.

Edukacja dzieci i młodzieży
w obszarze rozwiązywania
konfliktów bez przemocy.

Edukacja dzieci i młodzieży prowadzona jest w naszym mieście głównie
w placówkach oświatowych – szkołach i przedszkolach, które działają
w oparciu o programy profilaktyczne i wychowawcze zatwierdzone przez
Dyrektorów Szkół i Przedszkoli oraz Rady Rodziców. Instytucje wspierające
działania szkół to przede wszystkim Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Jaworznie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej. W Powiatowej Placówce
Opiekuńczo – Wychowawczej i Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dobry
Dom”, a także w Ognisku Wychowawczym programy dla dzieci i młodzieży
w obszarze rozwiązywania konfliktów bez przemocy są prowadzone dla
wychowanków tych placówek. W Powiatowej Placówce Opiekuńczo –
Wychowawczej i Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dobry Dom”
wychowankowie uczestniczyli w programie – „Gotowi na zmianę”.
W 2018 roku pedagodzy szkolni i przedszkolni prowadzili zajęcia edukacyjne
w obszarze rozwiązywania konfliktów bez przemocy w tym również własne
autorskie programy (łącznie 20), w których uczestniczyli uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych m. in.: Treningi mediacji
i rozwiązywania konfliktów bez uciekania się do przemocy, projekt Zimbardo –
jak zwykły człowiek może zostać bohaterem – dla uczniów technikum klas
I,II,III (ZSPnr4), „Przemoc – Reaguj” (CKUiZ), „17 wspaniałych”, „Stop
przemocy – Stop agresji” (SP18), „ Przemoc wobec dzieci”, „Naucz się mówić
NIE”, „I ja nie biję innych” itd. (SP20), Agresja i przemoc wśród rówieśników” –
odreaguję złe emocje, „Traktuj drugiego lepiej niż siebie samego – stop
przemocy rówieśniczej” (SP3),
Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zrealizowali w szkołach
dla 583 dzieci następujące programy: zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów –
młodzi świadomi – 7 uczniów, mediacje jako jedna z form rozwiązywania
konfliktów – zajęcia dla klas VI – VIII, gimazjalne i ponadgimnazjalne
378 uczniów, Zajęcia psychoedukacyjne – Wyspa szacunku dla klas III szkoły
podstawowej 118 uczniów. Programy interwencyjne w klasie z trudnościami
wychowawczymi – 38 uczniów (klasa V i klasa VI), Cyberprzemoc zajęcia
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profilaktyczne dla klas III – 42 uczniów.
Pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie realizowali autorskie
programy kierowane do dzieci, młodzieży, które był częścią kampanii lokalnej
„Emotikon-ka ☺”, w których uczestniczyło 2646 dzieci. Komenda Miejska
Policji w ramach działań profilaktycznych przeprowadziła 31 spotkań z dziećmi
i
młodzieżą
dotyczących
konsekwencji
przemocy
rówieśniczej
„Odpowiedzialność prawna nieletnich” – zrealizowano spotkania dla 671
uczniów.
Łącznie na terenie miasta zrealizowano 29 programów.
6.

Prowadzenie zajęć
profilaktycznych
poszerzających świadomość
i umiejętności sposobów
radzenia sobie ze stresem
i zachowaniami
agresywnymi.

Podczas realizacji programów i kampanii lokalnej opisanych w punkcie
5 niniejszego sprawozdania przeprowadzono 3325 zajęć dla dzieci
i młodzieży w Przedszkolach, Szkołach Podstawowych, Gimnazjach i Szkołach
Ponadgimnazjalnych, a także Powiatowej Placówce Opiekuńczo –
Wychowawczej i Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dobry Dom” czy
w Ognisku Wychowawczym. Wychowawcy i pedagodzy realizowali w każdej
klasie w szkole zajęcia poszerzające świadomość i umiejętności radzenia sobie
ze stresem i zachowaniami agresywnymi.

7.

Prowadzenie działań
edukacyjnych oraz
profilaktycznych
zwiększających kompetencje
i umiejętności rodzicielskie
i wychowawcze.

W roku 2018 prowadzono 5 programów zwiększających kompetencje
i umiejętności rodzicielskie. Ośrodek Interwencji Kryzysowej kontynuował
realizację programu „Akademia Dobrego Rodzica” kierowanego do rodziców
dzieci w wieku szkoły podstawowej. W 2018 roku odbyły się dwie edycje tego
programu po 10 spotkań w każdym, łącznie uczestniczyło w nim 14 osób.
Realizowano program „ABC wychowania” dla rodziców o niskich
kompetencjach społecznych i niskich umiejętnościach wychowawczych –
odbyły się 2 edycje po 15 spotkań, w których uczestniczyło 14 osób,
prowadzono spotkania dla rodzin w sytuacji okołorozwodowej „Rodzina
w kryzysie jak pomóc dziecku” – 2 edycje, 17 spotkań dla 18 rodziców.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jaworznie prowadziła „Warsztaty
umiejętności wychowawczych dla rodziców i nauczycieli” dla 24 osób. Dział
Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadził warsztaty
wzmacniające kompetencje wychowawcze dla rodziców zastępczych dla
12 rodzin. Łącznie w programach uczestniczyło 82 rodziców. Prowadzono
również porady zwiększające kompetencje rodzicielskie i wychowawcze
w formie indywidualnej. W ramach działań Powiatowej Placówki Opiekuńczo –
Wychowawczej odbywają się spotkania rodziców z wychowankami placówki,
a w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej „Dobry Dom” dwa razy w tygodniu,
podczas których wychowawcy mają możliwość prowadzenia bieżących działań
kształtujących kompetencje wychowawcze rodziców. Szkoły i przedszkola
również prowadziły działania edukacyjne dla rodziców, zwiększające
kompetencje rodzicielskie i wychowawcze w trakcie spotkań zwanych
pedagogizacją rodziców w trakcie zebrań szkolnych.
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8.

Edukacja i uwrażliwianie
społeczności lokalnej
w kierunku rozpoznawania
i reagowania na sytuacje
przemocy w rodzinie.

Edukacja osób w kierunku rozpoznawania i reagowania na sytuacje przemocy
w rodzinie odbywa się na bieżąco w trakcie działań służb (pracownicy pomocy
społecznej, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Policji, Sądu – kuratorzy), a także
podczas prowadzonych projektów. Uczestnicy otrzymywali materiały
informacyjne – ulotki z informacjami dotyczącymi miejsc pomocy dla osób
doświadczających przemocy w rodzinie. W instytucjach realizujących zadania
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie rozmieszczone są materiały informacyjne w postaci
plakatów, ulotek dla mieszkańców miasta z informacją o miejscach pomocy dla
osób doświadczających przemocy domowej. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Jaworznie prowadzi pomoc drogą mailową pod adresem
oik@oik.jaworzno.pl. Dzięki prowadzonym działaniom edukacyjnym możliwa
jest identyfikacja osób zagrożonych lub będących ofiarami przemocy.
Identyfikowanie osób zagrożonych przemocą w rodzinie odbywa się na
podstawie zgłoszeń osobistych, telefonicznych lub mailowych rejestrowanych
przez służby: Policja, Straż Miejska, pomoc społeczna, interwencja kryzysowa.
Osoby zgłaszające to najczęściej osoby dotknięte przemocą w rodzinie lub
świadkowie przemocy, sprawdzane są również zgłoszenia anonimowe.
W 2018 roku liczba zgłoszeń związanych z przemocą w rodzinie (liczba
interwencji) wyniosła: 289.

OBSZAR II. OCHRONA I POMOC OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE
1.

Analiza potrzeb i zasobów
miasta w obszarze
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz usprawnianie
systemu i jego działań w tym
obszarze.

Analiza zasobów miasta wskazuje, że obecnie funkcjonujący system jest
wystarczający wobec zgłaszanych potrzeb mieszkańców miasta. Na bieżąco
realizujemy zadania wskazane w Krajowym Programie Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020.

2.

Dostosowywanie
różnorodnych form wsparcia
dla osób dotkniętych
przemocą w rodzinie
w zależności od
zdiagnozowanych potrzeb.

W roku 2018 osoby doświadczające przemocy w rodzinie, korzystały
z następujących form wsparcia:
− procedura Niebieskie Karty,
− pomoc psychologiczna,
− pomoc prawna,
− pomoc mailowa,
− udzielenie schronienia – pobyt w Mieszkaniach Chronionych (rodzic
z dzieckiem) oraz dzieci umieszczone w pieczy instytucjonalnej
i zastępczej,
− udzielenie pomocy socjalnej i materialnej ze względu na przemoc
w rodzinie,
− pomoc w formie grupowej: „wzmacnianie kompetencji rodzicielskich”,
− osoby doświadczające przemocy korzystały z zajęć w ramach realizacji
programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie,
dla świadków przemocy w rodzinie, osób zagrożonych przemocą
prowadzone były działania profilaktyczne opisane w Obszarze
I Profilaktyka i Edukacja Społeczna, niniejszego sprawozdania.
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Przedstawione formy działań w roku 2018 były dostosowane do aktualnie
występujących problemów i odpowiadały na potrzeby mieszkańców w tym
zakresie. Wszystkie instytucje zaangażowane w tworzenie systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie współpracowały ze sobą przekazując
bieżące informacje.
3.

Zwiększanie efektywności
oddziaływań
interdyscyplinarnych na rzecz
osób dotkniętych
przemocą w tym na ochronę
ofiar przemocy.

Działania interdyscyplinarne na rzecz osób doświadczających przemocy są
prowadzone w ramach realizacji procedury Niebieskie Karty.
W 2018 roku prowadzono procedurę Niebieskie Karty w 165 rodzinach.
Schronienie w Mieszkaniach Chronionych zapewniono 4 osobom dorosłym
i 8 dzieciom, którzy doświadczali przemocy domowej. 35 dzieci uzyskały
schronienie w Powiatowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej.
Prokuratura Rejonowa w Jaworznie w ramach prowadzenia spraw związanych
z art. 207 KK – znęcanie w rodzinie w roku 2018 zarejestrowała 73 sprawy,
14 spraw umorzono, w 44 sprawach odmówiono wszczęcia postępowania
przygotowawczego, akt oskarżenia do sądu skierowano w 4 sprawach.
W jednej ze sprawie umorzono postępowanie i zastosowano środek
zapobiegawczy. 9 spraw pozostaje do rozpatrzenia.

4.

Udzielanie pomocy osobom
doświadczającym
przemocy w rodzinie.

W roku 2018 osoby doświadczające przemocy w rodzinie korzystały
z następujących form wsparcia:
 pomoc psychologiczna – 203 osoby,
 pomoc prawna – 45 osób,
 pomoc mailowa – 1,
 udzielenie schronienia – 4 kobiety, 8 dzieci – pobyt w Mieszkaniu
Chronionym.
W 2018 roku w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 119 dzieci w tym
33 dzieci umieszczonych z powodu zaniedbań w rodzinie, 3 dzieci
umieszczono w rodzinach zastępczych w ochronie przed przemocą domową.
W pieczy instytucjonalnej – Powiatowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza
– 46 dzieci. W Jaworznie nie było sytuacji, w której odbierano dzieci z rodzin
zgodnie z art 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (w razie
bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą
w rodzinie pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe ma prawo
odebrać dziecko z rodziny),
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przyznali pomoc osobom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (pomoc materialna, socjalna)
144 osobom ze względu na występowanie przemocy w rodzinie. Łącznie
w rodzinach tych było 527 osób.
Świadczono pomoc w formie grupowej: 8 grup realizujących zadania
„wzmacnianie kompetencji rodzicielskich”, w których uczestniczyło 82 osoby.
Pomoc w formie grupowej dla dzieci – zajęcia w ramach programu
„Emotikon – ka ☺” prowadzone w Ośrodku Interwencji Kryzysowej – 4 grupy,
78 dzieci.
a)
osoby doświadczające przemocy korzystały z zajęć w ramach realizacji
programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy
w rodzinie – 36 osób.
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b)

dla świadków przemocy w rodzinie, osób zagrożonych przemocą
prowadzone były działania profilaktyczne opisane w Obszarze
I Profilaktyka i Edukacja Społeczna, niniejszego sprawozdania.

5.

Rozwój oddziaływań
pomocowych na rzecz
wsparcia dla osób
zagrożonych przemocą
w rodzinie.

W ramach działań Ośrodka Interwencji Kryzysowej uruchomiony jest mail,
poprzez który osoby mogą prosić o pomoc jeśli z różnych przyczyn nie są
w stanie skontaktować się z osobami pomagającymi w inny sposób. W 2018
roku skorzystała z takiej formy 1 osoba.

6.

Nawiązywanie współpracy
z organizacjami
pozarządowymi w zakresie
pomocy osobom dotkniętym
przemocą w rodzinie.

Sporządzono listę organizacji pozarządowych z terenu województwa śląskiego
zajmujących się pomocą osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Lista
dostępna jest na stronie Śląskiego Urzędu wojewódzkiego w Katowicach
Wydział Polityki Społecznej w zakładce przemoc w rodzinie
http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzps/sluzby.html.

7.

Zapewnienie bezpiecznego
miejsca pobytu dla osób
doświadczających przemocy
w rodzinie.

W naszym mieście dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
bezpieczne miejsca pobytu zapewnione są w formie: mieszkania chronionego
prowadzonego przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie (przebywają
w nim osoby dorosłe z dziećmi), dzieci, których rodzice nie są w stanie
sprawować właściwie opieki nad nimi (przemoc fizyczna, psychiczna,
zaniedbanie) umieszczane są poza rodziną biologiczną w pieczy zastępczej lub
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
Uchwałą Nr XXVII/398/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 marca
2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XV/173/2011 Rady
Miejskiej w Jaworznie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Miasta Jaworzna wprowadzono zapisy uwzględniające pomoc w zapewnieniu
schronienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu
prawnego do lokalu zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy.

8.

Utworzenie przyjaznego
pokoju przesłuchań dla osób
dotkniętych przemocą
w rodzinie.

Przyjazny pokój przesłuchań zlokalizowany jest w Komendzie Miejskiej Policji
w Jaworznie. Obecnie trwają prace końcowe w celu przygotowania pokoju do
procesu certyfikacji. W roku 2018 przeprowadzono tam 26 przesłuchań zgodnie
z obowiązującym procedurami (24 dzieci i 2 osoby dorosłe).

9.

Monitoring działań
pomocowych udzielanych
osobom dotkniętym
przemocą w rodzinie.

Monitoring działań pomocowych prowadzony jest poprzez kwartalne spotkania
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
sprawozdawczość – roczne sprawozdanie z Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2015 – 2020.

OBSZAR III: ODDZIAŁYWANIE NA OSOBY STOSUJĄCE PRZEMOC W RODZINIE
1.

Upowszechnianie informacji
w lokalnym społeczeństwie
na temat działania
i możliwości kierowania osób

Osoby stosujące przemoc w rodzinie uczestniczą w Programie w oparciu o:
a) podstawę prawną – art. 72, § 1, pkt. 6 Kodeksu Karnego,
tj.: „Zawieszając wykonanie kary, sąd może zobowiązać skazanego
do: poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub
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2.

do uczestnictwa w programie
korekcyjno – edukacyjnym
dla osób sprawujących
przemoc w rodzinie.

rehabilitacyjnemu, albo oddziaływaniom terapeutycznym lub
uczestnictwu w programach korekcyjno – edukacyjnych”;
b) na wniosek lub zalecenie kuratora sądowego wśród osób skazanych
pozostających w okresie próby w warunkach wolnościowych
(warunkowe zawieszenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe
zwolnienie) za czyn (-y) z art. 207 par. l k. k. (przemoc domowa), lub
inne przestępstwo przeciwko rodzinie z rozpoznaniem stosowania
przemocy wobec najbliższych;
c) jako uzupełnienie terapii leczenia uzależnienia od alkoholu,
narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych;
d) wszczętą procedurę Niebieskiej Karty, w której są wskazani jako osoby
podejrzewane o stosowanie przemocy w rodzinie;
e) dobrowolne zgłoszenie się osoby do uczestnictwa w programie.
Informację na temat możliwości kierowania osób do Programu posiadają
przedstawiciele instytucji, które mają możliwości kierowania osób „z mocy
sprawowanego przez siebie urzędu”, a także otrzymują ją osoby podejrzewane
o sprawowanie przemocy objęte procedurą Niebieskiej Karty.

Opracowanie i realizacja
działań Programu korekcyjno
– edukacyjnego dla
sprawców przemocy
w rodzinie.

Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Sprawców Przemocy w Rodzinie jest
opracowywany corocznie z uwzględnieniem informacji wynikających z jego
ewaluacji. Ilość godzin pracy na jednego uczestnika w Programie wynosi
od 60 – 65 i jest zgodna z wytycznymi. W roku 2018 odbyły się trzy edycje
programu i uczestniczyło w nich 36 osób z czego cały Program ukończyło
14 osób. Pozostałe osoby Programu nie ukończyły.

OBSZAR IV: PODNOSZENIE KOMPETENCJI SŁUŻB I PRZEDSTAWICIELI PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH
DZIAŁANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE.
1.

Działalność Zespołu
Interdyscyplinarnego.

W 2018 roku odbyły się 4 spotkania Zespołu, na których omawiane były m. in.
sprawy dotyczące:
− monitoringu działań na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie
prowadzonych w naszym mieście,
− bieżących problemów związanych z realizacją procedury Niebieskie
Karty, w tym szczegółowej analizy spraw dotyczących działania grup
roboczych w indywidualnych przypadkach.
− integrowania i koordynowania działań podmiotów, mających na celu
przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie,
− rozpowszechniania informacji o instytucjach, osobach i możliwościach
udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
− szkoleń dotyczących procedury Niebieskiej Karty prowadzonych dla
przedstawicieli innych instytucji.
Szczegółowy zakres działań Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaworznie opisany
jest w sprawozdaniu Zespołu za rok 2018, do wglądu u Przewodniczącej
Zespołu Interdyscyplinarnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Jaworznie.
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2.

Podnoszenie kompetencji
zawodowych w obszarze
przeciwdziałania przemocy
osób- przedstawicieli
instytucji zaangażowanych
w realizację Gminnego
Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata
2015 – 2020.

3.

Wdrożenie systemu wsparcia
dla osób pracujących
bezpośrednio
z osobami dotkniętymi
przemocą w rodzinie
w formie superwizji,
coachingu, grup wsparcia.

W roku 2018 pracownicy instytucji zajmujących się pomocą ofiarom przemocy
uczestniczyli łącznie w 7 szkoleniach, w których uczestniczyło 95 osób w tym
2 osoby ukończyły specjalistyczne szkolenie pn: Studium Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
zorganizowała konferencję naukowo – szkoleniową: rodzina w przeżywaniu
straty – jak wspomóc rodziny w przeżywaniu niepełnosprawności, diagnozy
FAS, trudności emocjonalnych i w zachowaniu. Uczestniczyło 117 osób.
Placówki oświatowe zapewniły swoim pracownikom możliwość uczestnictwa
w 22 szkoleniach.

W 2018 roku system wsparcia dla pracowników w postaci superwizji został
wdrożony dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie,
Ogniska Wychowawczego i Powiatowej Placówki Opiekuńczo –
Wychowawczej. Realizatorem spotkań superwizyjnych był Regionalny Ośrodek
Metodyczno – Edukacyjny „METIS” w Katowicach. Łącznie uczestniczyło
w nich 20 osób.

Jaworzno, luty 2019 r.
KOORDYNATOR PROGRAMU

9

