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WPROWADZENIE

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Powiecie Opolskim na lata 2016 – 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XIII/93/2015 Rady
Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 30 grudnia 2015r.
Koordynowaniem realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Opolskim na lata 2016 – 2020 zajmuje się
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej.
W ramach monitorowania realizacji Programu PCPR w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej
dokonało oceny postępu realizacji Programu w roku 2016, skupiając się przede wszystkim na procesie
realizowania poszczególnych zadań zgodnie z przyjętymi terminami oraz celami: głównym
i szczegółowymi.
Podstawą oceny realizacji Programu są dane własne PCPR w Opolu Lubelskim
z/s w Poniatowej oraz pozyskane od podmiotów zaangażowanych w realizację Programu, to jest:
Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu opolskiego, Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z terenu powiatu opolskiego, Gminnych Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z terenu powiatu opolskiego, Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Opolu Lubelskim, Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim, Prokuratury
Rejonowej w Opolu Lubelskim, II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim, Poradni
Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Opolu Lubelskim, Powiatowego Centrum
Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim, Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z terenu powiatu
opolskiego, organizacji pozarządowych z terenu powiatu opolskiego: Stowarzyszenia Klub Abstynenta
„Jutrzenka” z/s w Opolu Lubelskim, Stowarzyszenia Klub Abstynenta „ANIMUS” z/s w Poniatowej,
Towarzystwa Wspierania Rodzin z/s w Poniatowej oraz Fundacji Profilaktyki Kryzysu i Wspierania
Rozwoju Człowieka „Tu i Teraz” z/s w Opolu Lubelskim.
Spośród powyższych jednostek poproszonych o złożenie sprawozdań, następujące nie
udzieliły odpowiedzi:


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodlu,



Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poniatowej,



Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilkowie,



Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Jutrzenka” z/s w Opolu Lubelskim,



Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ANIMUS” z/s w Poniatowej,



Fundacja Profilaktyki Kryzysu i Wspierania Rozwoju Człowieka „Tu i Teraz” z/s w Opolu
Lubelskim,



jedenaście spośród czternastu Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z terenu powiatu
opolskiego.
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CELE
POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
W POWIECIE OPOLSKIM NA LATA 2016 – 2020

CEL GŁÓWNY
Poprawa warunków skutecznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie opolskim

Cel główny Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Opolskim na lata 2016 – 2020 jest zbieżny z misją Powiatowej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Opolskim na lata 2016 – 2025:
efektywne działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, w szczególności przeciwdziałanie
marginalizacji i wykluczeniu społecznemu najsłabszych grup społecznych.

CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie w powiecie opolskim.
2. Prowadzenie działań zapobiegających przemocy w rodzinie w powiecie opolskim.
3. Wsparcie osób doznających przemocy w rodzinie oraz świadków przemocy w rodzinie –
mieszkańców powiatu opolskiego.
4. Oddziaływania sankcjonujące i wspierające w zmianie osoby stosujące przemoc w rodzinie –
mieszkańców powiatu opolskiego.
5. Podnoszenie jakości działań instytucji i placówek z powiatu opolskiego oraz kompetencji ich
kadr, prowadzących działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
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ADRESACI
POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
W POWIECIE OPOLSKIM NA LATA 2016 – 2020

Adresatami Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Opolskim na lata 2016 – 2020 są mieszkańcy powiatu
opolskiego, w których rodzinach występuje przemoc. Są to osoby, które są uwikłane w przemoc
w rodzinie: osoby doznające przemocy w rodzinie, świadkowie oraz osoby, które stosują przemoc
w rodzinie.
Drugą grupę adresatów Programu stanowi kadra podmiotów z terenu powiatu opolskiego,
zaangażowanych w realizację Programu, która wykonuje działania na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w powiecie opolskim.
Wśród adresatów Programu znajduje się również cała społeczność mieszkańców powiatu
opolskiego – ze względu na niebagatelną rolę postawy i partycypacji obywatelskiej w budowaniu
bezpieczeństwa.
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ZADANIA, SPOSÓB ICH REALIZACJI,
REALIZATORZY, HARMONOGRAM REALIZACJI
POWIATOWEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
W POWIECIE OPOLSKIM NA LATA 2016 – 2020

ROK 2016

Skróty użyte w poniższej tabeli:
OPS = Ośrodek Pomocy Społecznej
ZI = Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
GKRPA = Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
PCPR = Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
PP-P = Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
PCZ = Powiatowe Centrum Zdrowia
NZOZ = Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
PTUoAiW = Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
KPP = Komenda Powiatowa Policji

Cel
szczegółowy

Monitorowanie
zjawiska
przemocy
w rodzinie
w powiecie
opolskim

Zadanie

Zbieranie
i przetwarzanie
informacji dotyczących
różnych aspektów
zjawiska przemocy
w rodzinie

Sposób realizacji zadania

Aktualizowanie danych
instytucji i placówek
działających w obszarze
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, dotyczących
prowadzonych przez nie
działań

Realizatorzy zadania

Termin
realizacji
zadania

PCPR w Opolu Lubelskim
z/s w Poniatowej
(dane zamieszczone
w Powiatowym Programie
Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie
w Powiecie Opolskim
na lata 2016 – 2020
oraz w Raporcie z monitorowania
realizacji w 2015r. Powiatowego
Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Powiecie
Opolskim na lata 2012-2015:
udostępnione na stronie
internetowej PCPR)

2016

OPS w Łaziskach /
ZI w Łaziskach

2016
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Analiza czynników
sprzyjających i czynników
utrudniających skuteczną
pomoc osobom uwikłanym
w przemoc w rodzinie

PCPR w Opolu Lubelskim
z/s w Poniatowej
(„Raport z analizy czynników
sprzyjających i utrudniających
skuteczną pomoc osobom
dotkniętym przemocą w rodzinie”)

2016

Opracowanie diagnozy
zjawiska przemocy w rodzinie
wraz z ustaleniem odsetka
populacji rodzin zagrożonych
przemocą w rodzinie

PCPR w Opolu Lubelskim
z/s w Poniatowej
(„Diagnoza zjawiska przemocy
w rodzinie na obszarze powiatu
opolskiego w 2015r.”)

2016

PCPR w Opolu Lubelskim
z/s w Poniatowej

2016

OPS w Karczmiskach

2016

OPS w Łaziskach /
ZI w Łaziskach

2016

OPS w Poniatowej /
ZI w Gminie Poniatowa

2016

OPS w Wilkowie

2016

Badania ankietowe i inne
(np. postawy społeczne wobec
zjawiska przemocy w rodzinie,
w tym pracowników instytucji
i placówek)

Prowadzenie
działań
zapobiegających
występowaniu
przemocy
w rodzinie
w powiecie
opolskim

Promowanie stylu życia
wolnego od przemocy
(np. podnoszenie
poziomu wiedzy
społeczności lokalnej
na temat czynników
ryzyka występowania
przemocy w rodzinie,
radzenia sobie
w sposób wolny
od przemocy)

Indywidualne kontakty
z osobami i rodzinami

KPP w Opolu Lubelskim
 dyżury funkcjonariuszy
w ramach Tygodnia Pomocy
Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem
 dyżury funkcjonariuszy
w ramach „16 dni przeciw
przemocy wobec kobiet”

Warsztaty i inne zajęcia
grupowe

II 2016

XI-XII 2016

PTUoAiW w Opolu Lubelskim

2016

PP-P w Opolu Lubelskim

2016

GKRPA w Łaziskach

2016

GKRPA w Józefowie nad Wisłą
(festyny, imprezy sportowe,
uroczystości okolicznościowe)

2016
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PP-P w Opolu Lubelskim
(prelekcje i pogadanki dla
rodziców i uczniów szkół)

Towarzystwo Wspierania Rodzin
z/s w Poniatowej:
 Święto Rodziny: spotkanie
integracyjne z częścią
artystyczną poświęconą m.in.
relacjom między członkami
rodziny
 udział w miejskim festynie
„Poniatowianki” z prezentacją
form spędzania wolnego
czasu przez dzieci

2016

31 V 2016

19 VI 2016

Kampanie społeczne

Konferencje, panele
dyskusyjne

Podnoszenie
świadomości
społeczności lokalnej
w zakresie
poszanowania praw
człowieka

OPS w Łaziskach /
ZI w Łaziskach
(organizacja konferencji „Razem
z Rodziną”)

Publikacje w lokalnych
środkach masowego przekazu

PCPR w Opolu Lubelskim
z/s w Poniatowej
(artykuł „Gdy rodzic stosuje
przemoc wobec dziecka”
w czasopiśmie „Opolanin”)

Upowszechnianie materiałów
informacyjnych, edukacyjnych
(np. ulotek, broszur), w tym
w formie elektronicznej

PCPR w Opolu Lubelskim
z/s w Poniatowej:
 dystrybucja do instytucji
interwencyjnych i pomocowych
z terenu powiatu opolskiego
autorskich ulotek „Gdy rodzic
stosuje przemoc wobec
dziecka” przeznaczonych dla
rodziców
 artykuł na stronie internetowej
PCPR: „Gdy rodzic stosuje
przemoc wobec dziecka”

23 XI 2016

2016

I 2016

2016
(dostępny
od 2013)

ZI w Gminie Wilków

2016

GKRPA w Łaziskach
(ulotki dostępne w siedzibie
GKRPA)

2016

Indywidualne kontakty
z osobami i rodzinami

PCPR w Opolu Lubelskim
z/s w Poniatowej

2016

Warsztaty i inne zajęcia
grupowe

PP-P w Opolu Lubelskim:
 szkolenie grupy wsparcia
pedagogów
 prelekcje i pogadanki dla
rodziców i uczniów szkół

2016
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ZI w Gminie Karczmiska
(program profilaktyczny
„Bławatek” dla mieszkanek gminy
Karczmiska)

IV kwartał
2016

Kampanie społeczne

Konferencje, panele
dyskusyjne

Podnoszenie poziomu
wiedzy społeczności
lokalnej w zakresie
identyfikowania
przemocy w rodzinie
i jej skutków

Publikacje w lokalnych
środkach masowego przekazu

PCPR w Opolu Lubelskim
z/s w Poniatowej
(artykuł „Przemoc w rodzinie
a prawa człowieka i obywatela”
w czasopiśmie „Opolanin”)

Upowszechnianie materiałów
informacyjnych, edukacyjnych
(np. ulotek, broszur), w tym
w formie elektronicznej

PCPR w Opolu Lubelskim
z/s w Poniatowej
(artykuł na stronie internetowej
PCPR: „Przemoc w rodzinie
a prawa człowieka i obywatela”)

Indywidualne kontakty
z osobami i rodzinami

PCPR w Opolu Lubelskim
z/s w Poniatowej

2016

Warsztaty i inne zajęcia
grupowe

PCPR w Opolu Lubelskim
z/s w Poniatowej
(oferuje warsztat „Zjawisko
przemocy w rodzinie –
jak ją rozpoznać, jakie są jej
skutki” – możliwy do zrealizowania
po zebraniu się grupy chętnych
mieszkańców powiatu opolskiego
– nabór otwarty, informacja na
stronie internetowej PCPR)

2016

KPP w Opolu Lubelskim
 program profilaktyczny
„Nie odbieraj mi młodości” dla
uczniów klas IV-VI szkoły
podstawowej
 program profilaktyczny
„Bławatek” dla mieszkanek
gminy Karczmiska –
we współpracy z ZI w Gminie
Karczmiska

2016

2016
(dostępny
od 2013)

IV kwartał
2016
IV kwartał
2016

Kampanie społeczne
Konferencje, panele
dyskusyjne

Publikacje w lokalnych
środkach masowego przekazu

PCPR w Opolu Lubelskim
z/s w Poniatowej
(artykuł „Przemoc w rodzinie.

2016
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Dlaczego warto korzystać
z pomocy” w czasopiśmie
„Opolanin”)
Upowszechnianie materiałów
informacyjnych, edukacyjnych
(np. ulotek, broszur), w tym
w formie elektronicznej

PCPR w Opolu Lubelskim
z/s w Poniatowej
(informacje na stronie internetowej
PCPR)
OPS w Józefowie nad Wisłą
(ulotki dostępne w siedzibie OPS,
Urzędzie Gminy Józefów nad
Wisłą, Zespole Szkół
Ogólnokształcących
w Józefowie nad Wisłą)

OPS w Karczmiskach /
ZI w Gminie Karczmiska

2016
(dostępne
od 2013)

2016

2016

2016
OPS w Opolu Lubelskim /
ZI w Gminie Opole Lubelskie
(ulotki dostępne w siedzibie OPS
i ZI)

Promowanie postaw
wolnych od mitów
i stereotypów
dotyczących przemocy
w rodzinie

Indywidualne kontakty
z osobami i rodzinami

Warsztaty i inne zajęcia
grupowe

OPS w Poniatowej
(ulotki dostępne w siedzibie OPS
i Stowarzyszenia Klub Abstynenta
„ANIMUS”)

2016

PTUoAiW w Opolu Lubelskim
(ulotki dostępne w siedzibie
Poradni)

2016

NZOZ „MEDICAL” w Chodlu
(ulotki dostępne w siedzibie
NZOZ)

2016

GKRPA w Józefowie nad Wisłą

2016

PCPR w Opolu Lubelskim
z/s w Poniatowej

2016

OPS w Karczmiskach/
ZI w Gminie Karczmiska

2016

OPS w Poniatowej

2016

PTUoAiW w Opolu Lubelskim

2016

PCPR w Opolu Lubelskim
z/s w Poniatowej
(oferuje warsztat „Mity i stereotypy
dotyczące przemocy w rodzinie” –

2016
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możliwy do zrealizowania po
zebraniu się grupy chętnych
mieszkańców powiatu opolskiego
– nabór otwarty, informacja na
stronie internetowej PCPR)

ZI w Gminie Karczmiska
(program profilaktyczny
„Bławatek” dla mieszkanek gminy
Karczmiska)

IV kwartał
2016

Kampanie społeczne

Konferencje, panele
dyskusyjne

Promowanie metod
wychowawczych
wolnych od przemocy

Publikacje w lokalnych
środkach masowego przekazu

PCPR w Opolu Lubelskim
z/s w Poniatowej
(artykuł „Stereotypy
podtrzymujące przemoc
w rodzinie” w czasopiśmie
„Opolanin”)

Upowszechnianie materiałów
informacyjnych, edukacyjnych
(np. ulotek, broszur), w tym
w formie elektronicznej

PCPR w Opolu Lubelskim
z/s w Poniatowej
 dystrybucja do instytucji
pomocowych
i interwencyjnych z terenu
powiatu opolskiego autorskich
ulotek „Stereotypy
podtrzymujące przemoc
w rodzinie”)
 artykuł na stronie internetowej
PCPR: „Stereotypy
podtrzymujące przemoc
w rodzinie”

Indywidualne kontakty
z osobami i rodzinami

2016

I 2016

2016
(dostępny
od 2013)

ZI w Gminie Karczmiska

2016

OPS w Poniatowej
(ulotki dostępne w siedzibie OPS)

2016

PCPR w Opolu Lubelskim
z/s w Poniatowej

2016

OPS w Karczmiskach /
ZI w Gminie Karczmiska

2016

Warsztaty i inne zajęcia
grupowe
Kampanie społeczne
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Konferencje, panele
dyskusyjne

Publikacje w lokalnych
środkach masowego przekazu

Upowszechnianie materiałów
informacyjnych, edukacyjnych
(np. ulotek, broszur), w tym
w formie elektronicznej

Podnoszenie poziomu
wiedzy społeczności
lokalnej na temat
instytucji i placówek
świadczących pomoc
osobom uwikłanym
w przemoc w rodzinie

Indywidualne kontakty
z osobami i rodzinami

PCPR w Opolu Lubelskim
z/s w Poniatowej

2016

ZI w Gminie Karczmiska

2016

OPS w Opolu Lubelskim

2016

OPS w Poniatowej /
ZI w Gminie Poniatowa

2016

OPS w Wilkowie

2016

GKRPA w Opolu Lubelskim

2016

Publikacje w lokalnych
środkach masowego przekazu

PCPR w Opolu Lubelskim
z/s w Poniatowej
(artykuł „Przemoc w rodzinie.
Dlaczego warto korzystać
z pomocy” w czasopiśmie
„Opolanin”)

2016

Upowszechnianie materiałów
informacyjnych, edukacyjnych
(np. ulotek, broszur,
przewodników), w tym
w formie elektronicznej

PCPR w Opolu Lubelskim
z/s w Poniatowej
(informacje o możliwościach
i formach uzyskania na terenie
powiatu opolskiego pomocy
niefinansowej przez osoby
doznające przemocy w rodzinie
zamieszczone na stronie
internetowej PCPR)

2016

OPS w Józefowie nad Wisłą
(ulotki dostępne w siedzibie OPS,
Urzędzie Gminy Józefów nad
Wisłą, Zespole Szkół
Ogólnokształcących
w Józefowie nad Wisłą)

2016

ZI w Gminie Karczmiska

2016
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OPS w Łaziskach /
ZI w Łaziskach

2016

ZI w Gminie Opole Lubelskie
(ulotki dostępne w siedzibie OPS
i ZI)

2016

OPS w Poniatowej
(ulotki dostępne w siedzibie OPS)

2016

ZI w Gminie Poniatowa

2016

NZOZ w Niezabitowie

2016

Towarzystwo Wspierania Rodzin
z/s w Poniatowej
(ulotki dostępne w siedzibie
organizacji i prowadzonej przez
nią świetlicy)

2016

Indywidualne kontakty
z osobami i rodzinami

PCPR w Opolu Lubelskim
z/s w Poniatowej
(27 rodziców z 20 rodzin
z powiatu opolskiego –
zrekrutowanych we współpracy
z OPS w: Chodlu, Józefowie nad
Wisłą i Poniatowej, I Zespołem
Kuratorskiej Służby Sądowej, oraz
tworzących rodziny zastępcze –
skorzystało z indywidualnych
konsultacji psychologicznych)

V-VI 2016

Warsztaty i inne zajęcia
grupowe

PCPR w Opolu Lubelskim
z/s w Poniatowej
 warsztat umiejętności
wychowawczych „Rodzic –
świadomy wychowawca” dla
grupy rodziców zastępczych
z terenu powiatu opolskiego
 warsztat umiejętności
wychowawczych „Niezbędnik
rodzica – podstawowe
umiejętności komunikacyjne
rodzica” dla grupy rodziców
zastępczych z terenu powiatu
opolskiego

Warsztaty i inne zajęcia
grupowe
Kampanie społeczne

Konferencje, panele
dyskusyjne

Opracowanie
i realizacja programów
służących działaniom
profilaktycznym
mającym na celu
udzielenie
specjalistycznej
pomocy, zwłaszcza
w zakresie promowania
i wdrożenia
prawidłowych metod
wychowawczych
w stosunku do dzieci
w rodzinach
zagrożonych przemocą
w rodzinie

10 VI 2016

19 XI 2016
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 warsztat umiejętności
wychowawczych
„Rozwiązywanie konfliktów
w rodzinie z dzieckiem” dla
grupy rodziców z terenu
powiatu opolskiego, którzy
zgłosili się osobiście oraz dla
rodziców rekrutowanych przez
OPS: w Chodlu, Poniatowej
i Wilkowie
 warsztat umiejętności
wychowawczych
„Postępowanie z dzieckiem
w okresach jego buntu” dla
grupy rodziców z terenu
powiatu opolskiego, którzy
zgłosili się osobiście oraz dla
rodziców rekrutowanych przez
OPS: w Chodlu, Poniatowej
i Wilkowie

15 XI 2016

22 XI 2016

Upowszechnianie materiałów
informacyjnych, edukacyjnych
(np. ulotek, broszur), w tym
w formie elektronicznej

Opracowanie
i realizacja innych
programów
profilaktycznych

Indywidualne kontakty
z osobami i rodzinami
Warsztaty i inne zajęcia
grupowe
Upowszechnianie materiałów
informacyjnych, edukacyjnych
(np. ulotek, broszur), w tym
w formie elektronicznej

Wsparcie osób
doznających
przemocy
w rodzinie
oraz świadków
przemocy
w rodzinie –
mieszkańców
powiatu
opolskiego

Umożliwianie powrotu
do równowagi osobom
doznającym przemocy
w rodzinie oraz
świadkom

Wsparcie emocjonalne,
informacyjne, instrumentalne
osób doznających przemocy
w rodzinie oraz świadków –
wielozakresowe poradnictwo:
psychologiczne, prawne,
socjalne, medyczne i inne

PCPR w Opolu Lubelskim
z/s w Poniatowej:
 poradnictwo psychologiczne
w pon i śr-pt w godz. 7.0015.00, we wt w godz. 10.0018.00
 poradnictwo prawne we wt
3 razy w miesiącu w godz.
15.30-18.00
 poradnictwo socjalne w pon
i śr-pt w godz. 7.00-15.00,
we wt w godz. 8.00-16.00

2016

PCZ Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim
/ PTUoAiW w Opolu Lubelskim
 poradnictwo psychologiczne:
w pon w godz. 7.25-19.00,
we wt w godz 11.25-19.00,
w śr.-pt w godz. 7.00-14.35
 poradnictwo medyczne
w pon w godz. 8.00-10.00

2016
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i 18.00-19.00, we wt w godz.
8.00-9.00, w czw w godz.
8.00-10.00,w pt w godz. 8.0010.00

OPS w Chodlu /
ZI w Gminie Chodel
(poradnictwo socjalne
w godzinach pracy OPS)

2016

OPS w Józefowie nad Wisłą
 poradnictwo socjalne
w godzinach pracy OPS
 poradnictwo psychologiczne
w siedzibie OPS we wt w godz.
9.00-13.00
 poradnictwo psychologiczne
w Zespole Szkół
Ogólnokształcących
w Józefowie nad Wisłą co drugi
pt w godz. 10.00-13.00
 poradnictwo prawne
w Urzędzie Gminy Józefów nad
Wisłą w czw w godz. 10.0012.00
 poradnictwo medyczne
w przychodniach na terenie
gminy Józefów nad Wisłą

2016

OPS w Karczmiskach
(poradnictwo socjalne)

2016

ZI w Gminie Karczmiska
(spotkanie z prawnikiem
i psychologiem Mobilnego
Centrum Pomocy
Interdyscyplinarnej)

5 XI 2016

OPS w Łaziskach
(poradnictwo socjalne
w godzinach pracy OPS)

2016

OPS w Opolu Lubelskim
 poradnictwo socjalne
w godzinach pracy OPS
 poradnictwo psychologiczne
w godzinach pracy OPS
 poradnictwo prawne 1 raz
w miesiącu

2016

ZI w Gminie Opole Lubelskie
(poradnictwo udzielane przez:
prokuratora [prawne],
dzielnicowego, terapeutę
uzależnień w ramach procedury
Niebieskiej Karty)

2016
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Grupy wsparcia

OPS w Poniatowej
 poradnictwo socjalne
w godzinach pracy OPS
 poradnictwo psychologiczne
w pierwsze pon miesiąca
 poradnictwo prawne
w pierwsze pon miesiąca

2016

OPS w Wilkowie
(poradnictwo socjalne)

2016

ZI w Gminie Wilków
(praca socjalna)

2016

Stowarzyszenie Klub Abstynenta
„Jutrzenka”
(poradnictwo psychologiczne
we wt w godz. 17.00-19.00)

2016

Towarzystwo Wspierania Rodzin
z/s w Poniatowej
(poradnictwo psychologiczne
w 1 sb w miesiącu w godz. 10.0013.00)

2016

NZOZ w Niezabitowe
(poradnictwo medyczne)

2016

NZOZ „MEDICAL” w Chodlu
(poradnictwo medyczne)

2016

PCPR w Opolu Lubelskim
z/s w Poniatowej:
 prowadziło grupę wsparcia dla
osób doznających przemocy
w rodzinie oraz zagrożonych
przemocą w rodzinie –
spotkania odbywały się
w siedzibie PCPR co
2 tygodnie: we wt w godz.
16.00-18.00, w śr w godz.
10.00-12.00
 we współpracy
z OPS w Łaziskach
i ZI w Gminie Łaziska
prowadziło grupę wsparcia dla
osób doznających przemocy
w rodzinie oraz zagrożonych
przemocą w rodzinie –
spotkania odbywały się co
2 tygodnie w siedzibie Gminnej
Biblioteki i Domu Kultury
w Łaziskach w czw w godz.
9.00 – 11.00

2016

I-VI 2016
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Usługi terapeutyczne
indywidualne i grupowe

Edukacja: warsztaty, treningi
itp.

PCPR w Opolu Lubelskim
z/s w Poniatowej
(terapia rodzinna 2 razy
w miesiącu w śr w godz. 7.0015.00)

2016

OPS w Opolu Lubelskim
(psychoterapia 1 raz w miesiącu)

2016

PCPR w Opolu Lubelskim
z/s w Poniatowej
(we współpracy z OPS
w Józefowie nad Wisłą
i ZI w Gminie Józefów nad Wisłą
oraz we współpracy z OPS
w Wilkowie i ZI w Gminie Wilków
zorganizowało zajęcia edukacyjne
dla osób doznających przemocy
w rodzinie w zakresie podstaw
prawnych i zagadnień
psychologicznych dotyczących
reakcji na przemoc w rodzinie –
dla mieszkańców w/w gmin)

18 IV 2016
16 XI 2016
12 IV 2016
25 V 2016

Inne formy pomocy
indywidualnej i grupowej
Umożliwianie
ekonomicznego
usamodzielniania się
osobom doznającym
przemocy w rodzinie

Zapewnienie
schronienia oraz
specjalistycznej
wielozakresowej
pomocy osobom
doznającym przemocy
w rodzinie

Wsparcie finansowe osób
doznających przemocy
w rodzinie

OPS w Józefowie nad Wisłą

2016

OPS w Karczmiskach /
ZI w Gminie Karczmiska

2016

OPS w Opolu Lubelskim

2016

OPS w Poniatowej we współpracy
z ZI w Gminie Poniatowa

2016

OPS w Wilkowie

2016

Zapewnienie osobom
doznającym przemocy
w rodzinie miejsc w ośrodkach
wsparcia i / lub ośrodkach
interwencji kryzysowej
prowadzonych przez inne
powiaty i gminy
Utworzenie i prowadzenie
w powiecie opolskim ośrodka
interwencji kryzysowej
Rozbudowa sieci i poszerzanie
oferty placówek udzielających
wsparcia osobom doznającym
przemocy w rodzinie

17

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Powiecie Opolskim na lata 2016 – 2020
__________________________________________________________________________________________

Wsparcie dzieci
i młodzieży doznającej
przemocy w rodzinie

Interwencja kryzysowa

PP-P w Opolu Lubelskim

2016

Indywidualna psychoterapia
dzieci i młodzieży doznającej
przemocy w rodzinie

PP-P w Opolu Lubelskim

2016

Terapia rodzin z dziećmi
i młodzieżą, w których
występuje przemoc

PP-P w Opolu Lubelskim

2016

Prokuratura Rejonowa
w Opolu Lubelskim

2016

KPP w Opolu Lubelskim

2016

Tymczasowe aresztowanie

Prokuratura Rejonowa
w Opolu Lubelskim
(sporządzanie wniosków)

2016

Zasądzanie obowiązku
opuszczenia lokalu
zajmowanego wspólnie
z osobą pokrzywdzoną

Prokuratura Rejonowa
w Opolu Lubelskim

2016

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

2016

Prokuratura Rejonowa
w Opolu Lubelskim
(sporządzanie wniosków)

2016

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

2016

Wsparcie socjoterapeutyczne

Oddziaływania
sankcjonujące
i wspierające
w zmianie osoby
stosujące
przemoc
w rodzinie –
mieszkańców
powiatu
opolskiego

Izolowanie osób
stosujących przemoc
w rodzinie od osób
doznających przemocy
w rodzinie

Zatrzymanie osoby stosującej
przemoc

Zasądzanie obowiązku
powstrzymywania się
od kontaktowania się z osobą
pokrzywdzoną w określony
sposób

Wsparcie osób
stosujących przemoc
w rodzinie w zmianie
wyuczonych zachowań

Opracowanie i realizacja
programów oddziaływań
korekcyjno – edukacyjnych
dla osób stosujących
przemoc w rodzinie
Opracowanie i realizacja
programów psychologiczno –
terapeutycznych, programów
zmian, programów rozwoju
osobistego i innych –
dla osób stosujących przemoc
w rodzinie
Zasądzanie wobec osób
stosujących przemoc
w rodzinie obowiązku
uczestnictwa w programach
korekcyjno – edukacyjnych
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Poradnictwo psychologiczne,
prawne, socjalne i inne

PCPR w Opolu Lubelskim
z/s w Poniatowej:
 poradnictwo psychologiczne
w pon i śr-pt w godz. 7.0015.00, we wt w godz. 10.0018.00
 poradnictwo prawne we wt
3 razy w miesiącu w godz.
15.30-18.00
 poradnictwo socjalne w pon
i śr-pt w godz. 7.00-15.00,
we wt w godz. 8.00-16.00

2016

Usługi terapeutyczne
indywidualne i grupowe

PCPR w Opolu Lubelskim
z/s w Poniatowej
(terapia rodzinna 2 razy
w miesiącu w śr w godz. 7.0015.00)

2016

OPS w Karczmiskach /
ZI w Gminie Karczmiska

2016

OPS w Łaziskach /
ZI w Łaziskach

2016

OPS w Poniatowej

2016

ZI w Gminie Poniatowa

2016

ZI w Gminie Wilków

2016

Inne formy wsparcia,
np. psychoedukacja:
warsztaty, treningi itp.

Motywowanie i wskazywanie
korzyści osobom stosującym
przemoc w rodzinie
z dobrowolnego zgłaszania się
do uczestnictwa w programach
korekcyjno – edukacyjnych
oraz innych programach
(psychologiczno –
terapeutycznych, zmian,
rozwoju osobistego itp.),
formach psychoedukacji,
poradnictwa, usługach
terapeutycznych

Podnoszenie
jakości działań
instytucji
i placówek
z powiatu
opolskiego
oraz kompetencji
ich kadr,
prowadzących
działania
w obszarze
przeciwdziałania
przemocy
w rodzinie

Rozwój
interdyscyplinarności
w obszarze
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

Tworzenie i funkcjonowanie
zespołów i innych form
interdyscyplinarnej współpracy
na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie (innych
niż gminne zespoły
interdyscyplinarne ds.
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie określone
w ustawie o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie)

Podnoszenie
kompetencji
i doskonalenie
zawodowe kadr
instytucji i placówek
stykających się
z przemocą w rodzinie

Udział w szkoleniach,
warsztatach, treningach,
innych formach edukacji,
w tym interdyscyplinarnych

PCPR w Opolu Lubelskim
z/s w Poniatowej
(psycholog PCPR wzięła udział
w szkoleniach:
 „Interwencja kryzysowa.
Profesjonalna pomoc
po wydarzeniach

2016
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Organizacja szkoleń,
warsztatów, treningów, innych
form edukacji, w tym
interdyscyplinarnych
oraz organizacja form
wymiany doświadczeń,
np. konferencji, paneli
dyskusyjnych

Wsparcie proceduralne
i usprawnienie działań
kadr instytucji
i placówek stykających
się z przemocą
w rodzinie

traumatycznych: przemoc,
wypadek, strata osobista,
żałoba”
„Wprowadzenie do pracy
z systemem rodzinnym
w sytuacji krzywdzenia dzieci”
„Dziecko a trauma”
„Praca z dzieckiem
krzywdzonym”
cykl 5 szkoleń [3 z nich odbyły
się w 2016r.]: „Profesjonalna
pomoc dziecku
doświadczającemu
przemocy”)

ZI w Gminie Karczmiska

2016

OPS w Łaziskach /
ZI w Łaziskach

2016

PCPR w Opolu Lubelskim
z/s w Poniatowej
(24 pracowników OPS z terenu
powiatu opolskiego oraz
pracowników PCPR wzięło udział
w szkoleniu zorganizowanym
przez PCPR: „Kompetencje
emocjonalne pracownika pomocy
społecznej jako narzędzie ochrony
przed obciążeniem płynącym
z pracy zawodowej”)

24 X 2016

Opracowanie
i upowszechnianie materiałów
informacyjnych, edukacyjnych,
instruktażowych dotyczących
rozpoznawania i postępowania
w przypadkach występowania
przemocy w rodzinie
Opracowywanie
i upowszechnianie zaleceń
i procedur postępowania
interwencyjnego wobec
przemocy w rodzinie

Wsparcie emocjonalne,
informacyjne,
instrumentalne kadr
instytucji i placówek
stykających się
z przemocą w rodzinie,
w prowadzonych
przez nie działaniach
w obszarze
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

Superwizja

ZI w Gminie Karczmiska

28 I 2016
5 X 2016

Grupy wsparcia dla
interwentów
Grupy wsparcia dla
pomagaczy
Inne formy wsparcia,
np. coaching
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Realizacja w 2016r. na terenie powiatu opolskiego zadania gminy: prowadzenie
poradnictwa

i

interwencji

w zakresie

przeciwdziałania

przemocy

w

rodzinie,

w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych
i wychowawczych

kompetencji

rodziców

w rodzinach

zagrożonych

przemocą

w rodzinie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie [tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1390]:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodlu:
Nie przekazał informacji.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie nad Wisłą:
Ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Józefowie nad Wisłą
zorganizowana została pomoc psychologiczna dla rodzin, w których występuje przemoc, w tym dla dzieci
z tych rodzin, oraz dla rodzin zagrożonych przemocą. Pomoc psychologiczna była udzielana w Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą (co drugi piątek każdego miesiąca). Z tej formy pomocy
w 2016r. skorzystało 10 osób.
Ponadto pomoc psychologiczna była udzielana w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie nad
Wisłą w każdy wtorek. W 2016r. pomocą tą objęto 15 osób (w czasie 62 godzin terapeutycznych).
Z powyższej pomocy mogli skorzystać mieszkańcy gminy Józefów nad Wisłą, kontaktując się osobiście lub
telefonicznie z pracownikami socjalnymi OPS oraz pracownikami ZSO i ustalając termin wizyty.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach:
Spotkanie

mieszkańców

gminy

Karczmiska

ze

specjalistami

Mobilnego

Centrum

Pomocy

Interdyscyplinarnej w Lublinie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach:
Poradnictwo socjalne.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim:
Nie przekazał informacji.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniatowej:
Poradnictwo socjalne skierowane do wszystkich odwiedzanych rodzin w związku z podejrzeniem
występowania w nich przemocy. W 2016r. objęło 93 osoby, w tym 74 kobiety i 19 mężczyzn.
Ponadto zadanie to było realizowane przez asystentów rodziny poprzez wsparcie, edukację rodziców
mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczych.
Brak środków finansowych na pełną realizację zadania.

OPS w Wilkowie:
Nie realizuje zadania.
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GMINNE ZESPOŁY INTERDYSCYPLINARNE
DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
NA TERENIE POWIATU OPOLSKIEGO

Składy Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i grup roboczych działających na terenie powiatu opolskiego:

Gmina

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Chodel

- przedstawiciel jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej
- przedstawiciel policji
- przedstawiciel sądu: kurator
- przedstawiciele placówek oświatowych
- przedstawiciel służby zdrowia
- przedstawiciel gminnej komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych

Józefów nad Wisłą

- przedstawiciele jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej
(Ośrodka Pomocy Społecznej,
Środowiskowego Domu Samopomocy)
- przedstawiciel gminnej komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych
- przedstawiciel policji (KPP w Opolu
Lubelskim)
- przedstawiciele placówek oświatowych
z terenu Gminy Józefów nad Wisłą
- przedstawiciel sądu: kurator zawodowy
- przedstawiciele służby zdrowia: NZOZy
z terenu Gminy Józefów nad Wisłą
- przedstawiciel organizacji
pozarządowej: Katolickie
Stowarzyszenie „Ognisko Światła
i Miłości” w Starych Kaliszanach

Karczmiska

-

przedstawiciele Ośrodka Pomocy
Społecznej
przedstawiciele policji
przedstawiciele oświaty
przedstawiciele ochrony zdrowia
przedstawiciele GKRPA
kurator sądowy

Skład grup roboczych

Brak informacji.

- przedstawiciele jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej
(Ośrodka Pomocy Społecznej,
Środowiskowego Domu Samopomocy)
- przedstawiciel gminnej komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych
- przedstawiciel policji (KPP w Opolu
Lubelskim)
- przedstawiciele placówek oświatowych
z terenu Gminy Józefów nad Wisłą
- przedstawiciel sąd: kurator zawodowy,
kurator społeczny
- przedstawiciele służby zdrowia: NZOZy
z terenu Gminy Józefów nad Wisłą

-

przedstawiciele Ośrodka Pomocy
Społecznej
przedstawiciele policji
przedstawiciele oświaty
przedstawiciele ochrony zdrowia
przedstawiciele GKRPA
kurator sądowy
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Łaziska

- przedstawiciele jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej
(Ośrodka Pomocy Społecznej,
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie)
- przedstawiciel gminnej komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych
- przedstawiciel policji (KPP w Opolu
Lubelskim)
- przedstawiciele placówek oświatowych
z terenu Gminy Łaziska
- przedstawiciel sądu
- przedstawiciel prokuratury
- przedstawiciele służby zdrowia: NZOZ
z terenu Gminy Łaziska

- przedstawiciele jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej
(Ośrodka Pomocy Społecznej,
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie)
- przedstawiciel gminnej komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych
- przedstawiciel policji (KPP w Opolu
Lubelskim)
- przedstawiciele placówek oświatowych
z terenu Gminy Łaziska

Opole Lubelskie

- przedstawiciele pomocy społecznej
- przedstawiciele oświaty
- przedstawiciele wymiaru
sprawiedliwości: sądu, prokuratury
- przedstawiciele służby zdrowia
- przedstawiciele powiatu
- przedstawiciele gminy Opole Lubelskie
- przedstawiciele Stowarzyszenia Klubu
Abstynenta „Jutrzenka”
- przedstawiciele parafii w Opolu
Lubelskiem

- przedstawiciele pomocy społecznej
(pracownicy socjalni, asystent)
- przedstawiciele oświaty (psycholog)
- przedstawiciele Komendy Powiatowej
Policji w Opolu Lubelskim (dzielnicowi)

Poniatowa

- przedstawiciele jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej
- przedstawiciele policji
- przedstawiciel GKRPA
- przedstawiciele oświaty
- przedstawiciele służby zdrowia
- przedstawiciele organizacji
pozarządowych
- kurator zawodowy rodzinny

Wilków

- przedstawiciele jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej
(Ośrodka Pomocy Społecznej)
- przedstawiciele policji (KPP w Opolu
Lubelskim)
- przedstawiciel GKRPA
- przedstawiciele oświaty
- przedstawiciele służby zdrowia
- przedstawiciele sądu

Do każdej grupy roboczej obligatoryjnie
powoływany jest pracownik socjalny
i dzielnicowy.
Przedstawiciele pozostałych służb są
powoływani w zależności od występujących
problemów w rodzinie.
Są to:
- przedstawiciel GKRPA
- kuratorzy sądowi
- przedstawiciele oświaty (psycholog
szkolny, pedagog szkolny)
- asystent rodziny
- pielęgniarka środowiskowa
- przedstawiciel organizacji pozarządowej
- przedstawiciele jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej
(Ośrodka Pomocy Społecznej)
- przedstawiciele policji (KPP w Opolu
Lubelskim)
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Powody

zakończenia

Interdyscyplinarne

ds.

procedur

Niebieskiej

Przeciwdziałania

przez

Karty

Przemocy

w

Gminne

Rodzinie

Zespoły

działające

na

terenie powiatu opolskiego:

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Józefów nad Wisłą, Zespół Interdyscyplinarny w Gminie
Karczmiska, Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Łaziska, Zespół Interdyscyplinarny

w Gminie

Poniatowa, Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Wilków:


ustanie przemocy w rodzinie oraz uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu przemocy
w rodzinie i zrealizowanie indywidualnego planu pomocy,



rozstrzygnięcie o braku zasadności podejmowania działań.

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Chodel:


rozstrzygnięcie o braku zasadności podejmowania działań.

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Opole Lubelskie:


zapadły wyroki karne o znęcanie się, w wyniku czego sprawcy przemocy zostali objęci
dozorem kuratora sądowego oraz zobowiązani do podjęcia leczenia odwykowego;



objęto pomocą psychologiczną osoby doznające przemocy;



skierowano na leczenie odwykowe sprawców przemocy uzależnionych od alkoholu;



skierowano na terapię osoby współuzależnione do Poradni Terapii Uzależnienia
od Alkoholu i Współuzależnienia;



objęto wsparciem psychologicznym dzieci z rodzin, w których wystąpiła przemoc;



osoby dotknięte przemocą prosiły o wygaszenie procedury Niebieskiej Karty oraz nie
wyrażały zgody na podejmowanie działań wynikających z powyższej procedury;



Zespól Interdyscyplinarny dokonał wszelkich możliwych działań, które to spowodowały
poprawę sytuacji w rodzinie dotkniętej przemocą, tj. ustanie przemocy w danej rodzinie.
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DZIAŁANIA INSTYTUCJI I PLACÓWEK
Z TERENU POWIATU OPOLSKIEGO
WOBEC OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

Z informacji udzielonych przez podmioty biorące udział w ocenie postępu realizacji w roku
2016 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Powiecie Opolskim na lata 2016 – 2020 wynika, że w powiecie opolskim osoba
doznająca przemocy w rodzinie w 2016r. mogła skorzystać z następującej pomocy i wsparcia:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej:


poradnictwo: prawne, psychologiczne, socjalne (dla dorosłych mieszkańców powiatu
opolskiego),



terapia rodzinna (możliwość uczestniczenia dzieci),



grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz zagrożonych przemocą
w rodzinie.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opolu Lubelskim:


wsparcie psychologiczne,



terapia rodzinna,



terapia indywidualna,



interwencja kryzysowa,



indywidualne poradnictwo i konsultacje,



psychoedukacja dzieci i młodzieży.

Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim:


wsparcie psychiczne,



interwencje doraźne,



wsparcie informacyjno – edukacyjne,



monitorowanie przez dzielnicowych sytuacji w rodzinie w ramach procedury Niebieskiej Karty,



powiadamianie instytucji pomocowych o rodzinach, w których występuje przemoc.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodlu:


indywidualne poradnictwo socjalne,



informowanie o podmiotach udzielających wsparcia.
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W

Gminie

Chodel,

przy

Ośrodku

Pomocy

Społecznej

w

Chodlu,

funkcjonuje

Zespół

Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Chodel, którego
działania koncentrują się na wsparciu rodzin, w których występuje przemoc oraz rodzin zagrożonych
przemocą (w ramach procedury Niebieskiej Karty).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie nad Wisłą:


pomoc finansowa (zasiłki okresowe, zasiłki celowe na zakup żywności, odzieży, pokrycie
kosztów leczenia),



pomoc rzeczowa (dożywianie dzieci w szkole),



praca socjalna (monitoring środowisk, w których występuje przemoc w rodzinie oraz środowisk
zagrożonych jej wystąpieniem; poradnictwo socjalne; interwencja kryzysowa; wsparcie
emocjonalne),



wsparcie psychologiczne.

W Gminie Józefów nad Wisłą, przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Józefowie nad Wisłą, funkcjonuje
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Józefów nad
Wisłą, którego działania koncentrują się na wsparciu rodzin, w których występuje przemoc oraz rodzin
zagrożonych przemocą (w ramach procedury Niebieskiej Karty).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach:


wsparcie informacyjne i instrumentalne,



udzielanie informacji o instytucjach pomocowych.

W Gminie Karczmiska, przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Karczmiskach, funkcjonuje Zespół
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Karczmiska, którego
działania koncentrują się na wsparciu rodzin, w których występuje przemoc oraz rodzin zagrożonych
przemocą (w ramach procedury Niebieskiej Karty).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach:


praca socjalna,



pomoc finansowa,



pomoc rzeczowa.
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W Gminie Łaziska, przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Łaziskach, funkcjonuje

Zespół

Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Łaziska, którego
działania koncentrują się na wsparciu rodzin, w których występuje przemoc oraz rodzin zagrożonych
przemocą (w ramach procedury Niebieskiej Karty).

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łaziskach:


informowanie o instytucjach i placówkach, które świadczą pomoc materialną i psychologiczną
i organizowanie kontaktu z nimi,



kierowanie do prokuratury, kontaktowanie z dzielnicowym.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim:


pomoc psychologiczna,



pomoc finansowa,



informowanie o instytucjach i placówkach, które świadczą pomoc prawną i psychologiczną,



monitorowanie sytuacji rodzin, w których występuje przemoc,



motywowanie do zmiany sytuacji w rodzinie.

W Gminie Opole Lubelskie, przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim, funkcjonuje Zespół
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Opole Lubelskie,
którego działania koncentrują się na wsparciu rodzin, w których występuje przemoc oraz rodzin
zagrożonych przemocą (w ramach procedury Niebieskiej Karty).

Gminna Komisja ds. Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Opolu Lubelskim:


pomoc w opracowaniu zawiadomień o popełnieniu przestępstwa znęcania się nad rodziną
składanych w Prokuraturze Rejonowej w Opolu Lubelskim,



towarzyszenie podczas składania w/w zawiadomień w Prokuraturze Rejonowej w Opolu
Lubelskim,



kierowanie do placówek udzielających wsparcia, np. psychologicznego, oraz do podmiotów
interwencyjnych,



informowanie o instytucjach i placówkach, które świadczą pomoc,



nieodpłatne udostępnianie publikacji tematycznych.

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Jutrzenka” w Opolu Lubelskim:


poradnictwo psychologiczne.

27

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Powiecie Opolskim na lata 2016 – 2020
__________________________________________________________________________________________

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniatowej:


praca socjalna (w formie wsparcia emocjonalnego i informacyjnego),



poradnictwo socjalne (w formie pomocy w konstruowaniu pism procesowych i urzędowych),



pomoc w otrzymaniu schronienia,



pomoc finansowa i rzeczowa w formie usług opiekuńczych, posiłków dla dzieci,



wsparcie asystenta rodziny.

W Gminie Poniatowa, przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniatowej, funkcjonuje Zespół
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Poniatowa, którego
działania koncentrują się na wsparciu rodzin, w których występuje przemoc oraz rodzin zagrożonych
przemocą (w ramach procedury Niebieskiej Karty).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie:

W



pomoc finansowa,



pomoc rzeczowa, w tym w formie posiłków,



udzielanie informacji o instytucjach pomocowych,



praca socjalna,



kierowanie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,



wsparcie asystenta rodziny.

Gminie

Wilków,

przy

Ośrodku

Pomocy

Społecznej

w

Wilkowie,

funkcjonuje

Zespół

Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wilków, którego
działania koncentrują się na wsparciu rodzin, w których występuje przemoc oraz rodzin zagrożonych
przemocą (w ramach procedury Niebieskiej Karty).
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DZIAŁANIA INSTYTUCJI I PLACÓWEK
Z TERENU POWIATU OPOLSKIEGO
WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Z informacji udzielonych przez podmioty biorące udział w ocenie postępu realizacji w roku
2016 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Powiecie Opolskim na lata 2016 – 2020 wynika, że w powiecie opolskim w 2016r.
prowadzone były następujące działania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej:


poradnictwo: prawne, psychologiczne, socjalne (dla dorosłych mieszkańców powiatu
opolskiego),



terapia rodzinna (możliwość uczestniczenia dzieci).

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Opolu Lubelskim
(w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim):


w ramach terapii uzależnienia od alkoholu:
-

edukacja na temat istoty przemocy w rodzinie,

-

edukacja na temat powiązań picia alkoholu z zachowaniami przemocowymi,

-

nauka konstruktywnych zachowań,

-

edukacja w zakresie konstruktywnego wyrażania emocji,

-

edukacja na temat konsekwencji prawnych stosowania przemocy w rodzinie.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opolu Lubelskim:


terapia rodzinna,



terapia indywidualna,



indywidualne poradnictwo i konsultacje,



psychoedukacja dzieci i młodzieży,



prowadzenie warsztatu umiejętności wychowawczych (Szkoła dla Rodziców i Wychowawców),



kierowanie do instytucji specjalistycznych.
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Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim:


kontrola zachowania w ramach procedury Niebieskiej Karty,



rozmowy profilaktyczno – ostrzegawcze dotyczące konsekwencji prawnych stosowania
przemocy w rodzinie,



odizolowanie

osoby

stosującej

przemoc

od

rodziny

poprzez

zatrzymanie

jej

w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Opolu
Lubelskim,


wnioskowanie do Prokuratury Rejonowej w Opolu Lubelskim o zastosowanie wobec osoby
stosującej przemoc w rodzinie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego
aresztowania,



wnioskowanie do Prokuratury Rejonowej w Opolu Lubelskim o zastosowanie wobec osoby
stosującej przemoc w rodzinie środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji,



wnioskowanie do Prokuratury Rejonowej w Opolu Lubelskim o zastosowanie wobec osoby
stosującej przemoc w rodzinie środka zapobiegawczego w postaci nakazu opuszczenia lokalu
wspólnie zajmowanego z osobą pokrzywdzoną,



wnioskowanie do Prokuratury Rejonowej w Opolu Lubelskim o zastosowanie wobec osoby
stosującej przemoc w rodzinie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodlu:


kierowanie osób stosujących przemoc w rodzinie, które jednocześnie używają alkoholu
w sposób dezorganizujący życie rodzinne, do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,



monitorowanie

zachowania

osoby

stosującej

przemoc

w

rodzinie

we

współpracy

z funkcjonariuszami policji oraz kuratorami sądowymi.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie nad Wisłą:


motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego,



motywowanie do podjęcia specjalistycznego leczenia psychiatrycznego,



poradnictwo na temat procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach:


monitorowanie zachowania osoby stosującej przemoc w rodzinie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach:


kierowanie na leczenie odwykowe,



motywowanie do udziału w programie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych.
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Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łaziskach:


informowanie o możliwych skutkach karnych stosowania przemocy w rodzinie,



motywowanie do zmiany zachowania.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim:


monitorowanie zachowań osób stosujących przemoc w rodzinie,



zobowiązywanie do podjęcia terapii, leczenia odwykowego,



składanie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosków o leczenie
odwykowe osób stosujących przemoc w rodzinie.

Gminna Komisja ds. Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Opolu Lubelskim:


motywowanie do zmiany zachowania, m.in. poprzez wskazywanie osobom stosującym
przemoc w rodzinie szkód wynikających z ich zachowania,



kierowanie osób nadużywających alkohol do diagnozy uzależnienia od alkoholu,



kierowanie do sądu wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego,



informowanie Prokuratury Rejonowej w Opolu Lubelskim o stosowaniu przemocy w rodzinie
przez osoby podlegające procedurom Komisji.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniatowej:


interwencja w miejscu zamieszkania,



motywowanie do zmiany zachowania (m.in. kierowanie do udziału w programie oddziaływań
korekcyjno – edukacyjnych),



motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego,



pomoc w organizacji leczenia odwykowego (w tym finansowa),



kierowanie osób stosujących przemoc w rodzinie, które jednocześnie używają alkoholu
w sposób dezorganizujący życie rodzinne, do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,



motywowanie do podjęcia specjalistycznego leczenia psychiatrycznego,



monitorowanie zachowania osoby stosującej przemoc w rodzinie, w tym także we współpracy
z funkcjonariuszami policji i kuratorami sądowymi.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie:


monitorowanie zachowania osoby stosującej przemoc w rodzinie, w tym także we współpracy
z funkcjonariuszami policji i kuratorami,



wsparcie asystenta rodziny.

31

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Powiecie Opolskim na lata 2016 – 2020
__________________________________________________________________________________________

PODSUMOWANIE

W 2016r. zadania w ramach celu szczegółowego Powiatowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Opolskim na lata 2016 –
2020 (zwanego dalej „Programem”): monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie w powiecie
opolskim, realizowało jedynie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą
w Poniatowej (aktualizowanie danych instytucji i placówek działających w obszarze przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, dotyczących prowadzonych przez nie działań; analiza czynników sprzyjających
i czynników utrudniających skuteczną pomoc osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie; opracowanie
diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie wraz z ustaleniem odsetka populacji rodzin zagrożonych
przemocą w rodzinie) oraz Ośrodek pomocy Społecznej w Łaziskach wraz z Zespołem
Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Łaziska (aktualizowanie
danych instytucji i placówek działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
dotyczących prowadzonych przez nie działań).
W obrębie celu szczegółowego Programu: prowadzenie działań zapobiegających przemocy
w rodzinie w powiecie opolskim, w 2016r. realizowane było prawie każde zadanie (oprócz
opracowania i realizacji programów profilaktycznych innych niż określone w ustawie z dnia 29 lipca
2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie [tj. Dz. U. z 2015 poz. 1390]).
Duża liczba instytucji interwencyjnych i pomocowych z terenu powiatu opolskiego identyfikuje
w prowadzonej przez siebie działalności działania zapobiegające występowaniu przemocy w rodzinie.
Główne formy tych działań to przekazywanie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie
i sposobów ochrony przed nią w indywidualnych kontaktach z klientami w/w instytucji oraz poprzez
udostępnianie materiałów informacyjnych, edukacyjnych (np. ulotek), w tym w formie elektronicznej
(jest to jednak najrzadziej wykorzystywany kanał komunikacji). Niektóre instytucje dostrzegają
profilaktyczny wydźwięk imprez masowych lub organizowanych dla swoich klientów. Coraz częściej
organizują również grupowe formy edukacji (np. warsztaty).
Instytucje z terenu powiatu opolskiego nie korzystają z formy kampanii społecznej
w działaniach profilaktycznych, sporadycznie (tylko PCPR w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej)
publikują w lokalnych środkach masowego przekazu (być może ze względu na ich nieznaczną ilość).
Jeśli chodzi o działania profilaktyczne (w tym edukacyjne) skierowane do rodziców,
to większość jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu opolskiego w 2016r. nie
uruchomiła form innych niż dostępne im na co dzień, to jest nie wykraczają poza poradnictwo socjalne
/ pracę socjalną. Jedynie PCPR w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej oraz Ośrodek Pomocy
Społecznej w Józefowie nad Wisłą i Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach w 2016r.
zorganizowały w tym obszarze działania oparte na zasobach specjalistów (głównie psychologów).
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Cel szczegółowy Programu: wsparcie osób doznających przemocy w rodzinie oraz świadków
przemocy w rodzinie – mieszkańców powiatu opolskiego, w 2016r. w powiecie opolskim realizowany
był w największym stopniu zadaniem: umożliwianie powrotu do równowagi osobom doznającym
przemocy w rodzinie oraz świadkom, w formie udzielania tym osobom wsparcia emocjonalnego,
informacyjnego, instrumentalnego. W obszarze tego zadania wszystkie Ośrodki Pomocy Społecznej,
PCPR w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej oraz Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia w Opolu Lubelskim, a także dwie organizacje pozarządowe (Stowarzyszenie Klub
Abstynenta „Jutrzenka” z/s w Opolu Lubelskim i Towarzystwo Wspierania Rodzin z/s w Poniatowej)
i nieliczne niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, w 2016r. świadczyły pomoc poradniczą osobom
doznającym przemocy w rodzinie, w tym często była to pomoc wykraczająca poza poradnictwo
socjalne (nawet jeśli czasem z niedużą częstotliwością, to w ofertach w/w podmiotów więcej było
poradnictwa psychologicznego).
Pogłębioną formę wsparcia, to jest terapię, w 2016r. oferowały tylko trzy podmioty: PCPR
w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej, Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim oraz Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna w Opolu Lubelskim (w przypadku Poradni była to pomoc kierowana
głównie do dzieci i młodzieży).
Większość Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu opolskiego w 2016r. udzielała
osobom doznającym przemocy w rodzinie pomocy finansowej.
W 2016r. na terenie powiatu opolskiego nie powstał ośrodek interwencji kryzysowej ani inny
podmiot udzielający osobom doznającym przemocy w rodzinie specjalistycznej wielozakresowej
pomocy.
Jeśli chodzi o zadanie Programu: oddziaływania sankcjonujące i wspierające w zmianie osoby
stosujące przemoc w rodzinie – mieszkańców powiatu opolskiego, to w jego części sankcjonującej
w 2016r. działały instytucje interwencyjne (z wymiaru sprawiedliwości, policja), natomiast w części
wspierającej w zmianie oferta była uboga – jedynie PCPR w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej
dysponowało zasobami świadczenia specjalistycznego poradnictwa i terapii rodzinnej osobom
stosującym przemoc w rodzinie, zaś pozostałe podmioty skupiały się na motywowaniu i kierowaniu
osób stosujących przemoc w rodzinie do innych instytucji.
W obszarze realizacji zadania Programu: podnoszenie jakości działań instytucji i placówek
z powiatu opolskiego oraz kompetencji ich kadr, prowadzących działania w obszarze przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, pracownicy znikomej liczby podmiotów z terenu powiatu opolskiego w 2016r.
wzięli udział w szkoleniach i innych formach edukacji podnoszących ich kompetencje zawodowe
w obszarze

przeciwdziałania

przemocy

w

rodzinie.

Jedynie

PCPR

w

Opolu

Lubelskim

z/s w Poniatowej zorganizowało szkolenie dla kadry jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
z terenu powiatu opolskiego, jednak nie dotyczyło ono ściśle zjawiska przemocy w rodzinie
(wzmacniało zasoby radzenia sobie pracowników z obciążeniem płynącym z pracy zawodowej).
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Tylko jeden podmiot (Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Gminie Karczmiska) skorzystał z superwizji.
Żaden podmiot z terenu powiatu opolskiego nie zorganizował w 2016r. ani też jego
pracownicy nie uczestniczyli w innych formach wsparcia.
W 2016r. w powiecie opolskim interdyscyplinarna współpraca na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie odbywała się tylko w drodze określonej ustawą z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie [tj. Dz. U. z 2015 poz. 1390], to jest poprzez funkcjonowanie
gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Żaden podmiot
nie podjął w tym zakresie innej inicjatywy.
Z drugiej jednak strony wiele podmiotów biorących udział w niniejszej ocenie postępu
realizacji w 2016r. Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Powiecie Opolskim na lata 2016 – 2020 informowało o współpracy z innymi
podmiotami zarówno z terenu powiatu opolskiego, jak i podmiotami mającymi siedziby poza powiatem
– współpraca ta miała miejsce przede wszystkim w obszarze profilaktyki, organizacji pomocy osobom
doznającym przemocy w rodzinie – wydaje się, że była to współpraca doraźna, niesformalizowana.
W każdej z siedmiu gmin powiatu opolskiego funkcjonuje zespół interdyscyplinarny
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład zespołów w większości wchodzą przedstawiciele
podmiotów wymienionych w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie [tj. Dz. U. z 2015 poz. 1390] – najrzadziej powoływani są członkowie organizacji
pozarządowych. Z kolei w skład grup roboczych najrzadziej wchodzą przedstawiciele ochrony zdrowia
(pomimo zapisu art. 9a ust. 11 w/w ustawy).

Generalnie podmioty z terenu powiatu opolskiego z obszaru ochrony zdrowia oraz gminne
komisje rozwiązywania problemów alkoholowych w nikłym stopniu angażują się w przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie, w tym – pomimo uprawnień – nie uruchamiają procedury Niebieskiej Karty.
Z nielicznych informacji udzielonych przez w/w podmioty w ramach niniejszego raportu wynika, że ich
przedstawiciele mają niedostateczną wiedzę na temat przemocy w rodzinie (w związku z czym mają
trudności w identyfikacji jej przejawów), co prowadzi ich do wniosku, że w ramach obszaru ich
kompetencji nie mają do czynienia z osobami doznającymi przemocy w rodzinie oraz osobami
stosującymi przemoc w rodzinie. Ponadto wykazują niewielką wiedzę na temat swoich uprawnień
w tym obszarze (nadanych takimi aktami prawnymi, jak: ustawa z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie [tj. Dz. U. z 2015 poz. 1390] oraz rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy
„Niebieska Karta” [Dz. U. Nr 209, poz. 1245]).
Wśród powodów zakończenia procedur Niebieskiej Karty prawie wszystkie Zespoły
Interdyscyplinarne z terenu powiatu opolskiego podają ustanie przemocy w danej rodzinie
oraz rozstrzygnięcie o braku zasadności podejmowania działań (zgodnie z zapisami § 18 ust 1
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w/w rozporządzenia). Jedynie Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Gminie Opole Lubelskie nadal wymienia powody niewskazujące na zaprzestanie stosowania
przemocy przez członka danej rodziny, ponadto niektóre z wymienionych powodów świadczą o braku
zrozumienia idei procedury Niebieskiej Karty jako niezależnej od zgody lub braku zgody osoby
doznającej przemocy w rodzinie na kontynuowanie procedury (wynikających z mechanizmów
przemocy w rodzinie i będących skutkami doznawania przemocy w rodzinie).
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