Projekt
z dnia 10 czerwca 2014 roku zatwierdzony przez
Zarząd Powiatu

UCHWAŁA NR ....................
RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH
z dnia .................... 2014 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2011-2016” za rok
2013
Na podstawie: art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.1)) art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.2)) oraz uchwały nr XI/110/2011 Rady Powiatu
w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2011 –
2016”
Rada Powiatu
uchwala:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2011-2016” za rok 2013 w treści
stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

1) Przepisy

wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379
wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2009 r. nr 206 poz. 1589, z 2010 r. nr 28 poz.146, nr 125 poz.
842, z 2011 r. nr 149 poz. 887

2) Przepisy
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Załącznik
do Uchwały nr..........................................
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia....…................................................

Sprawozdanie z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim
w latach 2011-2016” za rok 2013.

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowany w Powiecie Tarnogórskim w latach 2011-2016 powstał w odpowiedzi na zadania
wyznaczone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2005.180.1493 z późń. zm.). Program został przyjęty uchwałą Nr XI/110/2011 Rady Powiatu w
Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2011 roku.
Celem nadrzędnym Programu jest ograniczenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz skuteczna ochrona ofiar przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Tarnogórskiego. Program jest
kierowany do ofiar, świadków i sprawców przemocy w rodzinie, osób podejmujących działania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz instytucji, organizacji pozarządowych oraz
społeczności lokalnych, działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Sprawozdanie z realizacji Programu dokonywane jest raz w roku w oparciu o analizę danych przekazanych do PCPR przez realizatorów poszczególnych zadań. Sprawozdanie sporządzono
w oparciu o dane uzyskane od następujących instytucji, placówek i organizacji:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach
Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach
Tarnogórski Ośrodek Terapii UzaleŜnień Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej
Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach
Urząd Miasta Tarnowskie Góry
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbrosławicach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklańcu
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie
Ośrodek Pomocy Społecznej w OŜarowicach
Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach
Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie
Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im.Karola Goduli w Tarnowskich Górach
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Boruszowicach
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Tarnowskich Górach
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Tarnowskich Górach
Zespół Szkół w Zbrosławicach
Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Zespół Szkół w Krupskim Młynie
Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach
Zespół Szkół Techniczno-Humanistycznych w Radzionkowie
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Radzionkowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedarach
Szkoła Podstawowa nr 2 w Miasteczku Śląskim
Szkoła Podstawowa w Ziemięcicach
Szkoła Podstawowa w Kopienicy
Szkoła Podstawowa w Przezchlebiu
Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kamieńcu
Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzionkowie
Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnowskich Górach
Szkoła Podstawowa nr 15 w Tarnowskich Górach
Szkoła Podstawowa nr 11 w Tarnowskich Górach
Szkoła Podstawowa w Tworogu
Szkoła Podstawowa nr 13 w Tarnowskich Górach
Szkoła Podstawowa nr 1 w Miasteczku Śląskim
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach
Publiczne Gimnazjum Sportowe nr 2 w Tarnowskich Górach
Publiczne Gimnazjum w Miasteczku Śląskim
Gimnazjum w Brynku
Gimnazjum nr 3 w Tarnowskich Górach
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerklańcu
Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach
Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie
Liceum Ogólnokształcące nr 2 im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach

Id: AF6B048B-93A7-4FA0-941A-90CF3D8DC961. Projekt

Strona 2

Działania podejmowane w ramach „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie” realizowanego w powiecie tarnogórskim w 2013 r.
1)

Edukacja społeczna i promocja postaw społecznych oraz działań wolnych od przemocy.

ZADANIE

INFORMACJE

REALIZATORZY

Opracowywanie i rozpowszechnianie
materiałów i kampanii informacyjno –
edukacyjnych na temat zjawiska przemocy w
rodzinie, jego negatywnych skutków i
sposobów powstrzymywania

Ilość materiałów informacyjnych:
- ilość ulotek – ok. 2021
- ilość plakatów – ok. 154
- ilość informatorów – ok. 349

PCPR, Policja,
szkoły, NGO

Informatory, ulotki, plakaty:
- „Karta informacyjna dla osób stosujących przemoc w rodzinie”,
- „Przemoc – Krąg, Który MoŜna Przerwać” - poradnik dla osób doświadczających przemocy w rodzinie i świadków
przemocy
- „Godne śycie Bez Przemocy” - poradnik dla osób stosujących przemoc
- ulotki dotyczące kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
- „Gdy milczysz pozwalasz na przemoc”
- „Krzywdzone dzieci nie mówią o tym. Nie myśl, Ŝe to nie twoja sprawa”,
- „Nie musisz się na to godzić”
- ulotki informacyjne - „Przemoc wobec najbliŜszych jest przestępstwem”, „Czy nadal chcesz o tym milczeć?”, „Dowiedz się
jak zatrzymać przemoc”, „Dzieciństwo bez przemocy”
- „Dziecko a przemoc w rodzinie”
- „Niebieskie Karty”
- „Dzieciństwo bez przemocy”
- „Przemoc psychiczna – tajemnica czterech ścian”
- „Kocham - reaguję” - plakat Fundacji Dzieci Niczyje”
- „Nie bądź obojętny na przemoc”
- „Dzieciństwo bez przemocy”
- „Pamiętaj, Ŝe przemoc moŜna i naleŜy zatrzymać”
- „Przemoc wobec najbliŜszych jest przestępstwem”
- „Dowiedz się jak zatrzymać przemoc”
- gazetka edukacyjno-informacyjna w szkole pt. „Słowa mają moc - supermoc”
- materiały publikowane w czasopiśmie „Victor Junior”
- materiały „Fundacji Dzieci Niczyje” dotyczące procedury Niebieskiej Karty
- materiały edukacyjne udostępnione przez Fundację Dzieci Niczyje dotyczące cyberprzemocy („Stop cyberprzemocy”, „Baw
się w sieci bezpiecznie”, „W sieci” - filmy edukacyjne)
- akcja plakatowa „W sieci – bądź bezpieczny”
- plakaty informacyjne „Postaw na rodzinę”
Kampanie:
- zajęcia edukacyjne przeprowadzone w szkole na temat zjawiska przemocy – uświadomienie uczniom niewłaściwych
zachowań, informowanie o miejscach w których moŜna uzyskać pomoc w razie zagroŜenia przemocą
- spotkanie edukacyjno – informacyjne dla uczniów i rodziców z przedstawicielami KPP w Tarnowskich Górach nt.
„Bezpieczne zachowanie w domu, szkole i na ulicy, udzielanie pomocy, obrona konieczna”
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- kampania „Narkotyki? To mnie nie kręci” koordynowanej przez Pełnomocnika Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry ds.
Rozwiązywania Problemów UzaleŜnień
- udział w ogólnopolskiej akcji w ramach Dnia telefonów zaufania dla dzieci i młodzieŜy organizowanych przez fundację
„Dzieci niczyje”
- udział w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” ukończone uzyskaniem certyfikatu
- Opracowanie i rozpowszechnienie w szkołach procedury dotyczącej Niebieskiej Karty
- „Gdy dziecko jest świadkiem przemocy w rodzinie”
- „Zamiast Klapsów”
- „Dziecko w sieci”
- „Postaw na rodzinę”
- „Kocham - reaguję”
- „Jak pomóc ofiarom przemocy w rodzinie?”
- „Zmień swoje Ŝycie. PomoŜemy Ci w tym”
- „Bezpieczne dziecko”
- „Rodzina jest najwaŜniejsza”
- „Postaw na rodzinę”
- „Słowa ranią na całe Ŝycie”
- „Telefon zaufania dla dzieci i młodzieŜy”
- „Reaguj na przemoc wobec dzieci. Masz prawo” - Kampania Rzecznika Praw Dziecka
- „Reaguj na przemoc” - Krakowska Akademia Profilaktyki
- „Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem”
- „Kocham. Nie biję”
- „śycie w zgodzie i radości”
- „Przemoc psychiczna – tajemnica czterech ścian”
- „Przemoc w rodzinie. Zaniedbanie”
Realizacja programów profilaktycznych w
szkołach dot. zjawiska przemocy w rodzinie

Nazwa i ilość zrealizowanych programów:
- Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki realizowany w kaŜdej szkole
- zajęcia warsztatowe dla uczniów klas I dotyczące przeciwdziałania zachowaniom agresywnym
- pogadanki (7) - „Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne”
- konserwatorium: „Przestrzeganie prawa to obowiązek kaŜdego, takŜe ucznia”
- zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w ramach przedmiotu wychowanie do Ŝycia w rodzinie na temat przemocy domowej,
rówieśniczej, seksualnej realizowane w szkole
- realizowanie tematyki związanej z przemocą w rodzinie na zajęciach z wychowawcą i pedagogiem szkolnym
- spotkania z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji na temat przemocy w rodzinie i szkole
- „Wielka Wyprawa Klary i Lutosława” - program profilaktyczny
- „Nad przepaścią” - program profilaktyczny
- „Kiedy milczenie nie jest złotem”
- warsztaty „Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym i przemocy” prowadzone przez psychologa stowarzyszenia
„FALOCHRON”
- „Smok Mądragon daje radę”
- „Szkoła bez przemocy”
- zajęcia teatralne w ramach działania świetlicy socjoterapeutycznej
- program zajęć relaksacyjno-wyciszających
- „Porozmawiajmy o agresji”
- warsztaty dramy
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- spektakl „Wartość przyjaźni”
- przedstawienie profilaktyczne – spektakl teatru Moralitet z Krakowa promujący zasady dobrego wychowania, współpracy i
rozwiązań pozbawionych agresji
- ferie w szkole – zapewnienie dzieciom moŜliwości kreatywnego spędzania wolnego czasu wolnego w oparciu o zasady
społecznie akceptowalne
- wycieczka szkolna – w programie „Kino bez przemocy”
- „Saper – jak rozładować własną i cudzą agresję”
- program profilaktyki zintegrowanej - „Archipelag Skarbów”
- „Wielki Błękit” - program realizowany przez Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii z Katowic
- „Nie reagujesz – akceptujesz”
- „Program Siedmiu kroków”
- „Przemocy mówimy nie”
- „Tworzymy zgrany zespół”
- ART – Trening Zastępowania Agresji
- Teatr Profilaktyczny „Sztuka śycia”
-„Kogo prosić o pomoc w sytuacji zagroŜenia” - zajęcia profilaktyczne z pedagogiem szkolnym
-„Twoja niemoc rodzi przemoc” - teatr profilaktyczny
-„Przemoc w rodzinie – cechy sprawców i ofiar, sposoby uzyskiwania pomocy”, „Spójrz Inaczej”
Liczba osób objętych działaniami:
ok. 3404
Realizacja programów w zakresie
promowania i wdraŜania prawidłowych
metod wychowawczych w stosunku do dzieci
zagroŜonych przemocą w rodzinie

Nazwa i ilość programów:
- „Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie”
- spotkania z rodzicami w szkole w ramach zebrań
- prelekcja dla rodziców pt. „Wpływ postaw rodzicielskich na kształtowanie się osobowości dziecka”
- programy indywidualne w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- trening „Pewność siebie”
- Tydzień Wychowania
- warsztaty profilaktyczne dla rodziców „Stop Przemocy”
- „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”

PCPR, poradnia
psychologicznopedagogiczna, NGO

Liczba osób objętych działaniami:
ok. 420

Realizacja programów edukacyjnych i
wspierających dot. zjawiska i zapobiegania
przemocy wobec osób starszych i
niepełnosprawnych

Nazwa programu:
- Szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyki w kaŜdej ze szkół
- Dzień Babci i Dziadka
- wspólne kolędowanie w kościele w OŜarowicach
- udział w koncercie charytatywnym w kościele Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach zorganizowany przez fundację
„Razem lepiej”
- współpraca z Domami Pomocy Społecznej w ramach działalności Szkolnej Sekcji Wolontariatu DPS „Przyjaźń”
- realizacja tematów w ramach godzin wychowawczych: „Wykluczenie społeczne – starość, choroba, niepełnosprawność.
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Fakty i mity”, „Rozwój moralny człowieka”
- udział dzieci szkolnych w Festynie Rodzinnym, zorganizowanie „Pikniku rodzinnego” w szkole
- zajęcia dotyczące tolerancji dla wszystkich odmienności oraz szacunku wobec drugiego człowieka realizowane w szkołach
- realizacja zajęć w ramach godzin wychowawczych- „Przyjaźń i tolerancja”, „KaŜdy jest inny”
- program „Bezpieczna Szkoła 2013”
- zajęcia profilaktyczno-wychowawcze na temat tolerancji, stereotypów i uprzedzeń
- zajęcia w ramach lekcji – pogadanka o zachowywaniu się wobec osób starszych i niepełnosprawnych
- Ogólnopolska Kampania Społeczna na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wobec Osób Starszych i
Niepełnosprawnych”
- prelekcja pt. „Bezpieczne gimnazjum” – odpowiedzialność i konsekwencje prawne prowadzona przez przedstawiciela
Policji
- „Moje oczekiwania i obawy” - zajęcia diagnostyczne prowadzone przez pedagoga szkolnego
- „Nie reagujesz – akceptujesz”
- „Socjoterapia w aspekcie działalności charytatywnej na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych”
- „Akademia wolontariatu”
- „Kwitnąca wiśnia”
- „Mój przyjaciel jest inwalidą”
- „Postaw na rodzinę”
- udział w konkursie na projekt obywatelski dotyczący praw człowieka – fundacja „Znak” z Krakowa
- zajęcia psychoedukacyjne dotyczące akceptacji oraz pomocy dla osób niepełnosprawnych, chorych
- „Razem bezpieczniej”
- „Szacunek wobec osób starszych”
- „Kodeks kulturalny”
- „Moje lepsze jutro”
Nazwa i ilość szkoleń:
Edukacja dzieci i młodzieŜy w zakresie
radzenia sobie ze stresem, agresją, sytuacjami - Szkolny Program Profilaktyki – działania dotyczące metod radzenia sobie ze stresem, sposobów rozwiązywania konfliktów,
trudnymi
samoakceptacji, zdrowia psychicznego, poszanowania godności człowieka.
- realizacja zajęć w ramach godzin wychowawczych „Jak radzić sobie ze stresem”, „Nazywanie i wyraŜanie emocji”, „Kiedy
jestem zły to...”, „Czym zastąpić agresję”
- Szkolenie „Radzenie sobie ze stresem”,
- zajęcia warsztatowe z komunikacji społecznej „Eksperymenty z emocjami”,
- „Zachowaj asertywność”
- zajęcia z uczniami w ramach Szkolnego Programu Wychowawczego dot. tematyki agresji, rozwiązywania konfliktów,
radzenia sobie w sytuacjach trudnych, sposobów radzenia sobie ze stresem
- warsztaty „Jak radzić sobie ze złością i agresją” realizowane przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
oraz Przedstawicieli Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii
- zajęcia w szkole prowadzone przez pedagoga, wychowawców dot. radzenia sobie ze stresem, agresją, sytuacjami
konfliktowymi
- „Nie potrzebujemy do szczęścia uŜywek” - zajęcia psychoedukacyjne w ramach ogólnopolskiej kampanii ZTU 2013
- udział w Tarnogórskim Forum Abstynenckim „Moją dewizą jest trzeźwość”
- zajęcia profilaktyczne i psychoedukacyjne prowadzone przez terapeutę stowarzyszenia „FALOCHRON” związane z
następującą tematyką:
•
uzaleŜnienie od substancji psychoaktywnych (alkohol, leki, dopalacze, nikotyna)
•
interwencja kryzysowa po śmierci ucznia
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•
przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym
- zajęcia socjoterapeutyczne w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania w tarnogórskich szkołach”
- pogadanki wychowawcy dot. przemocy rówieśniczej, niewłaściwego uŜywania telefonów komórkowych
- warsztaty dla uczniów na temat cyberprzemocy organizowane przez Fundację Orange
- udział uczniów w Tarnogórskich Dniach Profilaktyki – spektakl muzyczno-słowny „Dopóki masz wybór”
- udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł 2013 - „Unikam zagroŜeń – dzielę się
pięknem”
- spotkania z psychologiem, pedagogiem, spotkania z przedstawicielami Zespołu Ds. Nieletnich i Patologii przy KPP
Tarnowskie Góry
- „Smok Mądragon daje radę”
- warsztaty dotyczące tematyki przemocy i wykluczeniu z grupy realizowane przez Fundację Future for Education
- warsztaty na temat sytuacji kryzysowych w rodzinie (gdzie i jak szukać pomocy) realizowane przez PCPR
- „Akcja zima – profilaktyka” - filmy, pogadanki, lekcje wychowawcze, zajęcia socjoterapeutyczne i relaksacyjne, rozwijanie
zainteresowań dzieci, pedagogizacja rodziców
- „ABC reagowania w sytuacjach zagroŜenia”
- „Skąd się biorą gniew i agresja u dzieci w szkole?”
- warsztaty na temat komunikacji w grupie realizowane przez Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach
- zajęcia profilaktyczno-wychowawcze na temat radzenia sobie z własną i cudzą agresją, ćwiczenia zachowań asertywnych,
konstruktywnego wyraŜania emocji, agresji i przemocy w internecie, polepszanie relacji w klasie
- „Dni walki z agresją poprzez rozwijanie swoich pasji i zainteresowań”
- „Dziękuję, nie piję”
- „Stres – przyczyny, reakcje, odporność”
- „Jak panować nad emocjami?”
- „Jak nie ulegać manipulacji?”
- „Requiem dla Ŝycia”
- „Antidotum na agresję”
- zajęcia edukacyjne dot. cyberprzemocy pt. „Zaplątani w sieci”
- zajęcia prowadzone przez pedagoga szkolnego nt. bezpieczeństwa w szkole, komunikacji interpersonalnej, tolerancji,
przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole, zachowań asertywnych, umiejętności radzenia sobie ze stresem
- „Marihuana – sadzić palić i zwariować?”
- „Walczymy z przemocą – wspólną mocą”
- Zajęcia warsztatowe z umiejętności miękkich – wyraŜanie emocji, radzenie sobie ze złością
- „Muzyka – tak. Przemoc – nie”
- „Jak rozwiązywać problemy” - pogadanki, warsztaty edukacyjne z pedagogiem szkolnym
- „Jak radzić sobie ze stresem i emocjami” - warsztaty z psychologiem z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w
Tarnowskich Górach
- „Kiedy milczenie nie jest złotem”
-Tort szczęścia – Śląskie Centrum Profilaktyki
Ilość uczestników objętych działaniami:
ok.. 8457
Rozwijanie edukacji przedmałŜeńskiej na
rzecz przeciwdziałania przemocy

Brak informacji
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2)

Stworzenie organizacyjnych i kadrowych warunków do udzielenia profesjonalnej pomocy ofiarom, świadkom i sprawcom przemocy w rodzinie.

ZADANIE

DANE

Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, Ilość porad:
697
prawne, socjalne i rodzinne

REALIZATORZY
PCPR, TOTU, poradnia
psychologiczno-pedagogiczna

Ilość rodzin korzystających z poradnictwa:
239

Działalność Punktu Interwencji Kryzysowej

Ilość konsultacji:
388

PCPR

Ilość osób korzystających z pomocy w punkcie:
257
Działalność Punktu Konsultacyjnego dla
Osób Poszkodowanych w wyniku
przestępstw i przemocy

W 2013 r. obyło się 55 dyŜurów pełnionych przez psychologa, pracownika socjalnego i funkcjonariuszy Policji. W
ramach działania Punktu Konsultacyjnego odbyły się 4 konsultacje.

PCPR, Policja

Udostępnienie informacji o miejscach w
ośrodkach wsparcia i specjalistycznych
ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w
rodzinie

Wydane broszury informacyjne:
- Karta informacyjna dla osoby stosującej przemoc w rodzinie
- Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie
- informacje zamieszczane na tablicach ogłoszeń na terenie Ośrodków Pomocy Społecznej
- informacje na stronie internetowej miasta Kalety dotyczące dyŜurów terapeuty dla ofiar przemocy, pracy Zespołu
Interdyscyplinarnego
- informacje zamieszczane w Internecie
- informacje udzielane są w formie ustnej przez pracowników socjalnych, pracowników Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie

PCPR, OPS, NGO

Utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Ilość miejsc hostelowych:
z miejscami hostelowymi
0

PCPR

Ilość osób korzystających z pomocy OIK:
0
Stworzenie optymalnych warunków do
przesłuchań dzieci – świadków, ofiar i

W Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach nie ma „Niebieskiego Pokoju”. Funkcjonuje pomieszczenie o
charakterze przystosowanym do rozmów z dziećmi i ofiarami przemocy, jednak bez usprawnień umoŜliwiających
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sprawców przemocy - „Przyjazny Pokój
Przesłuchań”, obecność psychologa

prowadzenie przesłuchań w standardach określonych w przepisach.
Policja prowadzi przesłuchania w obecności psychologa lecz nie gromadzi tych danych do celów statystycznych.

Zapewnienie dzieciom doznającym przemocy Ilość przeszkolonych kandydatów na rodziców zastępczych:
miejsc w rodzinach zastępczych i POW
I edycja: 8 rodzin (13 osób).
II edycja: 14 rodzin (24 osoby)

PCPR, sąd, kuratorzy, policja

Ilość dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i POW:
11 dzieci umieszczono w rodzinach zastępczych (wskazanie PCPR), 8 dzieci umieszczono w POW
Zapewnienie pomocy lekarskiej ofiarom
przemocy w rodzinie

Ilość wydanych zaświadczeń:
brak danych

Zakłady opieki zdrowotnej

Promocja, realizacja i usprawnienie
procedury „Niebieskiej Karty”

Ilość wypełnionych „Niebieskich Kart”:
309

OPS, Policja, GPRPA

Ilość interwencji wspólnych słuŜb:
ok. 184
Ochrona przed dalszym krzywdzeniem –
izolacja sprawcy przemocy

Ilość wydanych nakazów opuszczenia lokalu mieszkalnego:
8

Policja, prokuratura, sąd

Ilość wydanych zakazów kontaktowania się z pokrzywdzonym:
8
Ochrona przed dalszym krzywdzeniem –
pomoc w uzyskaniu schronienia w
mieszkaniu socjalnym

Do Zespołu Mieszkań Chronionych skierowano 22 osoby.

Urzędy miast i gmin, OPS

Realizacja Programu KorekcyjnoEdukacyjnego dla sprawców przemocy w
rodzinie

Ilość edycji programu korekcyjno-edukacyjnego:
1

PCPR, Policja, kuratorzy,
Sąd, OPS, Areszt Śledczy

Ilość sprawców objętych programem:
12
Programy terapeutyczne i grupy wsparcia dla Ilość grup wsparcia dla ofiar przemocy:
ofiar przemocy
23

PCPR, TOTU

Ilość programów terapeutycznych:
1
Ilość uczestników grup wsparcia i grup terapeutycznych:
25
Działania związane z profilaktyką i
rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Ilość osób biorących udział w terapii leczenia uzaleŜnień ambulatoryjnej:
46
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Ilość skierowań na leczenie stacjonarne:
23
Ilość uczestników grup wsparcia dla osób współuzaleŜnionych:
30
Ilość grup samopomocowych:
3
Ilość projektów profilaktycznych:
5
Realizacja szkoleń podnoszących
kwalifikacje i doskonalących umiejętności
poszczególnych słuŜb w zakresie pracy z
ofiarą i sprawcą przemocy

Nazwy szkoleń:
- „Przestępczość dzieci i młodzieŜy – odpowiedzialność prawna nieletnich”
- „Procedura Niebieskiej Karty - zastosowanie w praktyce”
- „Pomoc psychologiczna dziecku wykorzystanemu seksualnie”
- Dwa szkolenia dotyczące procedury zakładania i realizacji zadań Niebieskiej Karty
- udział nauczycieli w szkoleniu „Pierwsza pomoc przedmedyczna”
- „Profilaktyka uzaleŜnień komputerowych dzieci i młodzieŜy w pracy pedagoga”
- „Specjalista do spraw mediacji w szkole”
- „Działanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego”
- „Symulacja grup roboczych”
- „Bezpieczna szkoła 2013”
- „Błędy i bariery w komunikacji”
- „Interwencja kryzysowa – procedura Niebieskiej Karty”
- „W sieci elektronicznej przemocy” - konferencja organizowana przez Kuratorium Oświaty i Komendę Wojewódzką
Policji w Katowicach
- „Wykorzystanie seksualne – pomoc dziecku i rodzinie”
- konferencja szkoleniowa „Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda konstruktywnej
konfrontacji”
- szkolenie Rady Pedagogicznej „Przestępczość seksualna w szkole”
- „Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”
- „SOS – sytuacje kryzysowe w szkole”
- szkolenie Rady Pedagogicznej „Trudny uczeń” realizowane przez Małopolskie Centrum Profilaktyki
- „Razem bezpieczniej”
- „Jak rozmawiać z uczniami, aby nas słuchali? Jak słuchać, aby do nas mówili?”
- „Modelowa organizacja pomocy uczniom”
- „Zadania i kompetencje GKRPA oraz słuŜb pomocowych w pracy z rodziną wieloproblemową” (uzaleŜnienie od
alkoholu, przemoc)
- „Funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych”
- warsztaty na temat rozpoznawania sytuacji Ŝyciowej dzieci i młodzieŜy na poziomie szkoły powszechnej i specjalnej
- szkolenia dla społecznych kuratorów sądowych organizowane przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach
- „Mnogość słuŜb – wspólny cel – grupy robocze oraz struktury konstruowania gminnego programu profilaktyki”
- Procedura „Niebieskie Karty” - aspekty prawne
- szkolenie dla funkcjonariuszy Policji - „Niebieskie Karty. Wprowadzenie kwestionariusza narzędzia szacowania
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ryzyka”
- „Przemoc i agresja wobec dziecka a jego zdrowie psychiczne”
- „Budowanie zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie”
- „Realizacja zadań zespołu interdyscyplinarnego. Powoływanie i współpraca w grupie roboczej”
- „Specyfika kontaktu z osobą w kryzysie”
- „Doskonalenie warsztatu pracy pracownika socjalnego - superwizja pracy własnej”
- „Doskonalenie warsztatu pracy pracownika socjalnego - narzędzia pracy pracownika socjalnego”
Ilość osób biorących udział w szkoleniach:
433 uczestników

3) Efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
ZADANIE

DANE

REALIZATORZY

Realizacja interdyscyplinarnych szkoleń dla
słuŜb zaangaŜowanych w przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie

Ilość szkoleń:
- 18

PCPR, OPS, policja,
szkoły, NGO

UWAGI

Ilość osób biorących udział w szkoleniach:
- 135

Praca z rodziną w oparciu o zespoły
interdyscyplinarne

Ilość zespołów: 259
Ilość rodzin objętych pracami zespołu: 221

Organizacja konferencji i spotkań w celu
Nazwy spotkań i konferencji:
wymiany doświadczeń i informacji z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- spotkanie szkoleniowe dla dyrektorów i pedagogów gminnych szkół podstawowych i
gimnazjalnych poświęcone bezpieczeństwu w szkołach „Razem bezpieczniej”
- konferencja Rady Pedagogicznej i pracowników GOPS prowadzących świetlicę
opiekuńczo-wychowawczą
- współpraca z Radą Rodziców w sprawie podejmowanych działań – ustalenie
warsztatów dla rodziców dotyczących agresji i przestępczości wśród nieletnich
- współpraca z Sądem, kierowanie wniosków o wgląd w sytuację rodzinną nieletnich w
podejrzeniu zaniedbań i uchybień w sprawowaniu władzy rodzicielskiej
- udział pedagogów szkolnych w konsultacjach w Poradni PsychologicznoPedagogicznej. Praca z rodziną w oparciu o zespoły interdyscyplinarne
- spotkania pedagogów z kuratorem rodzinnym, asystentem rodziny, pracownikiem
socjalnym MOPS, z rodzicami
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- „Bezpieczeństwo w szkole”
- „Mnogość słuŜb – wspólny cel – grupy robocze oraz struktury konstruowania
gminnego programu profilaktyki”
- Konferencje Śląskiej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
- spotkania zespołu nauczycieli w celu wymiany informacji na temat bieŜącej sytuacji
rodzinnej uczniów
- spotkania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z funkcjonariuszami
Policji oraz pracownikami Ośrodków Pomocy Społecznej w celu wymiany doświadczeń
i informacji, współpraca w ramach Punktu Konsultacyjnego dla osób poszkodowanych
w wyniku przestępstw i przemocy.
Ilość uczestników:
ok. 110

Na podstawie informacji zebranych w powyŜszej tabeli moŜna stwierdzić, iŜ w 2013 r. jednostki i organizacje ujęte w sprawozdaniu prowadziły szeroką aktywność w
ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy.
Działania podejmowane w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy miały na celu zmniejszenie skali zjawiska przemocy na terenie powiatu tarnogórskiego poprzez:
edukację społeczną i promocję postaw społecznych oraz działań wolnych od przemocy, stworzenie organizacyjnych i kadrowych warunków do udzielenia profesjonalnej pomocy
ofiarom, świadkom i sprawcom przemocy w rodzinie oraz efektywną współpracę instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy
w rodzinie.
W ramach Programu, w 2013 r. realizowane były liczne działania edukacyjne i informacyjne. Udostępniono wiele materiałów zawierających informacje na temat zjawiska
przemocy, jego skutków i sposobów reagowania. Ulotki te zawierały równieŜ informacje na temat miejsc, w których moŜna uzyskać pomoc. Ilość udostępnionych materiałów
w rzeczywistości jest znacznie wyŜsza, gdyŜ określenie liczby rozdanych ulotek, informatorów i plakatów jest trudne do oszacowania, ponadto nie wszystkie osoby przesyłające
sprawozdania podały ich przybliŜoną ilość. Istotnym zadaniem wydaje się równieŜ rozpowszechnienie materiałów takŜe poza instytucjami takimi jak: PCPR, Ośrodki Pomocy
Społecznej, Policja czy szkoły, aby zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat miejsc, do których moŜe się zgłosić w razie zagroŜenia zjawiskiem przemocy.
Istotnym zadaniem w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest prowadzenie działań profilaktycznych na terenie szkół. W 2013 r. policjanci, pedagodzy,
psychologowie szkolni oraz przedstawiciele stowarzyszeń przeprowadzali pogadanki, warsztaty oraz szkolenia dotyczące profilaktyki przemocy. MoŜna równieŜ zaobserwować
działania wykorzystujące jako formę przekazu sztukę, w ramach których zorganizowano wyjazdy do kina czy teatru oraz zajęcia mające na celu kreatywne spędzenie wolnego czasu
przez dzieci i młodzieŜ. Dopełnieniem działań profilaktycznych były zajęcia edukacyjne w zakresie radzenia sobie ze stresem, agresją oraz sytuacjami trudnymi, które zostały
wykazane w powyŜszym sprawozdaniu. RównieŜ w tym przypadku liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi i profilaktycznymi jest zaniŜona w związku z częściowym
brakiem danych.
W porównaniu z rokiem 2012 wzrosła liczba osób korzystających z specjalistycznego poradnictwa: psychologicznego, prawnego oraz socjalnego. Być moŜe związane jest to
ze zwiększeniem zapotrzebowania na tego typu usługi lub wynika z poszerzenia świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy oraz moŜliwości uzyskania pomocy
w specjalistycznych ośrodkach. Ponadto wzrosła liczba wypełnianych Niebieskich Kart, a co za tym idzie ilość spotkań w ramach zespołów interdyscyplinarnych.
Zgodnie z danymi za rok 2013 moŜna zauwaŜyć, iŜ pracownicy wymienionych na wstępie słuŜb i instytucji, w duŜym stopniu podnosili swoje kwalifikacje i doskonalili
umiejętności w zakresie pracy z osobami doświadczającymi przemocy. Najczęściej podejmowaną tematyką w ramach szkoleń i konferencji była procedura Niebieskiej Karty oraz
funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych. Organizowano równieŜ spotkania mające na celu wymianę doświadczeń i informacji pomiędzy słuŜbami
i instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy.
Aktywności podejmowane na rzecz osób doświadczających przemocy koncentrowały się na udzielaniu specjalistycznego wsparcia psychologicznego, prawnego
i socjalnego. Ponadto, w celu ochrony przed dalszym krzywdzeniem dwadzieścia dwie osoby zostały skierowane do Zespołu Mieszkań Chronionych. Działania od strony prawnej
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dotyczyły w głównej mierze interwencji Policji oraz Prokuratury. Wydano osiem zakazów kontaktowania się z pokrzywdzonym oraz osiem nakazów opuszczenia lokalu
mieszkalnego.
W celu zwiększenia skuteczności działań Policji w 2013 r zawarto porozumienie ze Starostwem Powiatowym na mocy, którego funkcjonuje lista psychologów
udzielających specjalistycznego wsparcia i pomocy psychologicznej osobom małoletnim będącym ofiarami bezpośredniej przemocy w trakcie wykonywania czynności przez
funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach.
W ramach oddziaływań nakierowanych na osoby stosujące przemoc w rodzinie, w 2013 roku odbyła się jedna edycja Programu Korekcyjno-Edukacyjnego, w którym udział
wzięło dwanaście osób. Program ten wpisuje się w działania mające na celu ograniczenie zjawiska przemocy poprzez psychoedukację i zmianę zachowań osób stosujących przemoc.
Z powodu trudności w zebraniu wystarczającej liczby uczestników przebywających na wolności i wyraŜających zgodę na udział w Programie, zajęcia odbywały się na terenie
Aresztu Śledczego.
Na podstawie sprawozdania moŜna stwierdzić, iŜ w 2013 roku było prowadzonych wiele działań na rzecz przeciwdziałania przemocy, w które zaangaŜowane były instytucje
i słuŜby z terenu powiatu tarnogórskiego. Obszary, które w następnych latach wymagałyby podjęcia większych działań to, podobnie jak w 2012 roku, zadania z zakresu promowania
i wdraŜania prawidłowych metod wychowawczych w formie szkoleń, warsztatów lub grup wsparcia dla rodziców. Ponadto na terenie powiatu tarnogórskiego brak jest Ośrodka
Interwencji Kryzysowej z miejscami hostelowymi oraz Przyjaznego Pokoju Przesłuchań dla dzieci, który spełniałby techniczne warunki umoŜliwiające utrwalenie przesłuchania
dziecka uczestniczącego w procedurze prawnej. W kolejnych latach naleŜy równieŜ rozwaŜyć efektywniejszą metodę zbierania i gromadzenia danych dotyczących działań
podejmowanych w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy.
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Uzasadnienie
Zgodnie z treścią „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2011-2016”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnowskich Górach dokonuje sprawozdawczości z jego realizacji.
Celem nadrzędnym Programu jest ograniczenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz skuteczna ochrona
ofiar przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Tarnogórskiego. Program jest kierowany do ofiar, świadków
i sprawców przemocy w rodzinie, osób podejmujących działania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej
oraz instytucji, organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnych, działających w obszarze przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Sprawozdawczość i monitoring są dokonywane raz w roku w oparciu o dane przekazane do PCPR przez
realizatorów poszczególnych zadań.
Działania podejmowane w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy miały na celu zmniejszenie skali
zjawiska przemocy na terenie powiatu tarnogórskiego poprzez: edukację społeczną i promocję postaw społecznych
oraz działań wolnych od przemocy, stworzenie organizacyjnych i kadrowych warunków do udzielenia
profesjonalnej pomocy ofiarom, świadkom i sprawcom przemocy w rodzinie oraz efektywną współpracę instytucji
i organizacji na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
W 2013r realizowane były liczne działania edukacyjne i informacyjne, prowadzono działania profilaktyczne na
terenie szkół. Wzrosła liczba osób korzystających z specjalistycznego poradnictwa: psychologicznego, prawnego
i socjalnego oraz ilość założonych „Niebieskich kart” oraz ilość spotkań w ramach zespołów interdyscyplinarnych.
Pracownicy instytucji pomocowych podnosili swoje kwalifikacje i doskonalili umiejętności w zakresie pracy
z osobami doświadczającymi przemocy. W celu ochrony osób przed dalszym krzywdzeniem wydano skierowania
do mieszkań chronionych, podejmowane były interwencje policji i prokuratury, wydano zakazy kontaktowania się
sprawców przemocy z pokrzywdzonymi oraz nakazy opuszczenia lokalu mieszkalnego. Kontynuowano Realizację
Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.
W Powiecie Tarnogórskim przydatne byłoby natomiast utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej
z miejscami hostelowymioraz Przyjaznego Pokoju Przesłuchań dla dzieci.
Na podstawie sprawozdania można stwierdzić, iż w 2013 roku było prowadzonych wiele działań na rzecz
przeciwdziałania przemocy, w które zaangażowane były instytucje i służby z terenu powiatu tarnogórskiego.
W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie sprawozdanie z realizacji „Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim
w latach 2011-2016”za rok 2013.
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