
1 

 

Załącznik nr 4 

 

 

Raport z realizacji  w roku 2013  

Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy                        

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie                            

na lata 2011 - 2015. 

 

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie  oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie na lata 2011 – 2015 został przyjęty uchwałą nr V/28/2011 Rady 

Powiatu Średzkiego z dnia 22 lutego 2011r.  

REALIZACJA PROGRAMU W ROKU 2013 

 

Cel 1. Zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie 

świadomości społecznej oraz ograniczanie zaburzeń życia społecznego 

związanych z występowaniem przemocy.  

 

Lp.  Zadanie  Realizacja zadania w 2013r. Realizatorzy  

1.  1. Edukacja 

społeczności lokalnej  

nt. zjawiska przemocy  

w rodzinie. 

2.Edukacja  dzieci                 

i młodzieży w zakresie 

psychologii konfliktów, 

sposobów radzenia 

sobie ze stresem                    

i agresją swoją oraz 

rówieśników. 

1.Prowadzono  działania edukacyjno-

informacyjne na temat przemocy                    

w rodzinie - opracowano i wydano 

materiały informacyjne na temat przemocy 

i możliwości uzyskania pomocy w powiecie 

średzkim – ulotki informacyjne  w liczbie 

1000 sztuk zostały rozpropagowane wśród 

mieszkańców powiatu średzkiego w czasie 

trwania Tygodnia Aktywności Społecznej 

,,Razem przeciw wykluczeniu 

społecznemu” w okresie od 29.07-

3.08.2013r. oraz w okresie od września              

do grudnia 2013r. W akcję włączeni zostali 

wolontariusze z Klubu Wolontariusza                

„Ja też pomagam” działającego przy PCPR 

w Środzie Wlkp. Ponadto zorganizowano 

konferencję w zakresie przeciwdziałania 

przemocy wobec osób starszych pn. 

,,STARSI-NIE WYKLUCZENI”.                                                   

2. Pracownicy OIK realizowali program 

służący działaniom profilaktycznym 

mającym na celu udzielenie 

specjalistycznej pomocy w zakresie 

promowania i wdrażania prawidłowych 

metod wychowawczych w stosunku                

do dzieci w rodzinach zagrożonych 

przemocą w rodzinie.  

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie we współpracy                     

z Ośrodkiem Wsparcia -Gminną 

Świetlicą Terapeutyczno -

Wychowawczą w Środzie Wlkp.,  

PPOW w Szlachcinie,  

Prokuratorem Rejonowym, 

Komendantem KPP 
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Cel 2. Zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.  

 

Lp.  Zadanie  Realizacja zadania w 2013r. Realizatorzy 

1.  1. Udzielanie pomocy i 

wsparcia osobom 

dotkniętym przemocą i 

pozostającym                   

w rodzinie,                        

w dotychczasowym 

miejscu zamieszkania 

lub pobytu. 

W roku 2013 PCPR - OIK rozszerzył ofertę 

specjalistycznej pomocy w związku                   

z realizacją projektu  ,,Razem                           

w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie       

w Powiecie Średzkim” dofinansowanego 

ze środków MPiPS - pomocą objęto180 

osób. Prowadzono  kompleksowe wsparcie  

w formie: 

1) interwencji kryzysowej,  

2) specjalistycznego poradnictwa,                

w szczególności psychologicznego, 

pedagogicznego, rodzinnego, prawnego, 

socjalnego,  

3) pracy socjalnej,                                             

4) grupy wsparcia,                                            

5) grupy terapeutycznej dla dzieci                 

i młodzieży, 

6) podejmowania działań interwencyjnych 

w oparciu o procedurę „Niebieskiej karty" 

oraz  informowania  o podjętych 

działaniach właściwego gminnego  

Interdyscyplinarnego Zespołu ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

7) zorganizowania i przeprowadzenia 

kursu dla 24 kobiet - ofiar przemocy                

w rodzinie w zakresie samoobrony przed 

atakami fizycznymi i psychicznymi           

ze strony  sprawcy przemocy w rodzinie.                                                                                                  

pracownicy Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie - 

Ośrodka Interwencji  Kryzysowej                         

we współpracy z pracownikami 

ośrodków pomocy społecznej, 

Komendy Powiatowej Policji, 

Sądu, Prokuratury, 

Interdyscyplinarnych Zespołów 

ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie  

2.  Ochrona przed dalszym 

krzywdzeniem przez 

sprawcę przemocy.  

Prowadzono działania w ramach 

Procedury Niebieska Karta - pracownicy 

PCPR uczestniczyli w pracach ZI, w tym            

w grupach roboczych, wobec sprawców 

przemocy, którzy stanowili zagrożenie dla 

zdrowia i życia. Prokuratura stosowała 

środki ochrony: nakaz opuszczenia lokalu, 

zakaz  zbliżania się  i zakaz kontaktów             

z ofiarami przemocy, a także na czas 

trwania postępowania izolację sprawcy.  

Komenda Powiatowa Policji, 

Sąd, Prokuratura, 

Interdyscyplinarne Zespoły ds. 

Przeciwdziałania Przemocy              

w Rodzinie 
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Cel 3. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób 

stosujących  przemoc w rodzinie.  

 

Lp.  Zadanie  Realizacja zadania w 2013r. Realizator 

1.  Edukacja sprawców 

przemocy w rodzinie  

Prowadzono  działania korekcyjno – 

edukacyjne. W programie korekcyjno -

edukacyjnym uczestniczyło ogółem 15 

osób – mężczyzn. 

  

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie - Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej we współpracy                

z Zespołami Interdyscyplinarnymi 

działającymi w gminach oraz 

kuratorami sądowymi, Komendą 

Powiatową Policji i Prokuraturą 

 

 

Cel 4. Poprawa skuteczności realizowanych zadań przez instytucje                                

i organizacje działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

monitorowanie zjawiska występowania przemocy w rodzinie w powiecie 

średzkim. 

 

Lp.  Zadanie  Realizacja zadania w 2013r. Realizator 

1.  Podniesienie poziomu 

wiedzy osób 

zajmujących się 

zawodowo lub 

społecznie przemocą           

w rodzinie  

1. Prowadzono poradnictwo 

specjalistyczne dla kadry socjalnej  

2. Przeprowadzono  dwa  szkolenia nt. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

3. W ramach rozwoju działalności  

Zespołów Interdyscyplinarnych i grup 

roboczych w gminach powiatu średzkiego - 

w ramach podejmowanych działań                  

we współpracy z ośrodkami pomocy 

społecznej zorganizowano                                    

i przeprowadzono: 

1 ) kurs nt.” Zespół Interdyscyplinarny-

metody pracy", 

2) indywidualne konsultacje superwizyjne 

dla każdego Zespołu 

Interdyscyplionarnego w gminach  powiatu 

średzkiego tj. w gminach: Środa Wlkp., 

Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad 

Wartą i Zaniemyśl  odbyło się po 6 spotkań                  

w każdej gminie. Superwizje prowadzone 

były przez specjalistów posiadających 

certyfikat superwizora w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

przyznany przez Instytut Psychologii 

Zdrowia Polskiego Towarzystwa 

Psychologicznego. 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie we współpracy                   

z  jednostkami gminnymi -

Ośrodkiem Wsparcia - Gminną 

Świetlicą Terapeutyczno-

Wychowawczą w Środzie Wlkp., 

ośrodkami pomocy społecznej 

oraz Gminnymi Komisjami 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  

2.  Zbieranie i analiza 

informacji dotyczących 

zjawisk sprzyjających 

występowaniu 

przemocy.  

Przeprowadzono badania  w środowiskach 

dotkniętych przemocą w rodzinie, wobec 

których w latach 2011- 2012 Zespoły 

Interdyscyplinarne podejmowały działania 

z uwzględnieniem efektywności tych 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie we współpracy                 

z jednostkami gminnymi- 

Ośrodkiem Wsparcia-Gminną 

Świetlicą Terapeutyczno-

Wychowawczą w Środzie Wlkp., 
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działań, opracowano  diagnozę zjawiska 

przemocy  w rodzinie oraz efekty 

podejmowanych działań. Badaniem objęto 

200 środowisk. 

ośrodkami pomocy społecznej, 

zespołami interdyscyplinarnymi 

Podsumowanie:  

W wyniku realizacji zadań programu  w roku 2013 planowane rezultaty                     

w znacznej mierze zostały osiągnięte - nastąpiło: 

1. Zwiększenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat  zjawiska przemocy                

w rodzinie.  

2. Podniesienie poziomu wiedzy dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie 

negatywnych skutków stosowania przemocy w rodzinie.  

3. Zwiększenie wiedzy rodziców na temat metod wychowawczych bez użycia 

przemocy.  

4. Zwiększenie dostępności ofiar przemocy do specjalistycznych usług. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


