Informacja z realizacji
Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie
na lata 2016-2020
za 2020 rok

Koszalin 2021

WSTĘP
Zgodnie z zapisami Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020, przyjętego Uchwałą
Nr XXII/288/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 czerwca 2016 roku, a także Uchwałą
Nr IV/61/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 marca 2019 roku o zmianie uchwały
w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Koszalina” i niektórych innych uchwał, opracowana
informacja z realizacji Programu zostanie przedstawiona w Raporcie o stanie Miasta Koszalina
za dany rok.
Cele szczegółowe założone w Programie, są zbieżne z celami strategicznymi
i operacyjnymi zawartymi w „Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
na lata 2012 – 2020”, „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalin
na lata 2016 - 2020” oraz „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy
Zastępczej na lata 2019 – 2021”.
Realizatorami Programu są Gmina Miasto Koszalin, jednostki miejskie oraz organizacje
pozarządowe działające w obszarze przeciwdziałania przemocy.
I.

OBSZAR I – PROFILAKTYKA I EDUKACJA SPOŁECZNA
 Cel szczegółowy nr 1 – Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie
przeciwdziałania przemocy wśród mieszkańców Gminy Miasto Koszalin.
Zespół Przeciwdziałania Przemocy i Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie w 2020 r. podejmował aktywną współpracę
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z organizacjami pozarządowymi:


16.10.2020 r. -

podczas 4 Kongresu Kobiet w Gminie Darłowo zaprezentowane

zostało nagranie video wykładu głównego specjalisty MOPR pt. “Dziecko uwikłane
w przemoc w dobie pandemii”. Relacja z Kongresu była również transmitowana
na żywo poprzez media społecznościowe.


21.10.2020 r. - odbyła się debata online pt. “Bądź czujny! Nie daj szansy przestępcom!
Sytuacja seniorów w czasie pandemii COVID-19”. Główny specjalista MOPR wygłosił
wykład pt. “Senior a zagrożenie przemocą w rodzinie” . Debata została zorganizowana
przez Komendę Miejską Policji w Koszalinie i była transmitowana na żywo poprzez
media społecznościowe.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie, do momentu wprowadzenia stanu

epidemii,

prowadził

także:

grupę

terapeutyczną

dla

rodzin

biologicznych,

grupę

terapeutyczną dla dzieci oraz grupę terapeutyczną dla młodzieży.
Komenda

Miejska

Policji

w

Koszalinie

za

pośrednictwem

dzielnicowych

uczestniczyła w dwóch kampaniach społecznych, tj. Ogólnopolskiej Kampanii Przeciw
Przemocy

Wobec

Przeciwdziałania

Kobiet
Przemocy

„Biała

Wstążka”

Wobec

Kobiet”.

oraz
W

Międzynarodowej
ramach

Akcji

prowadzonych

„16

Dni

działań

rozdysponowano wśród mieszkańców Koszalina, organizacji i instytucji zajmujących
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się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie różne rodzaje materiałów
informacyjnych i edukacyjnych, zaś ich największą liczbę przekazywano w trakcie interwencji
domowych oraz podczas wizyt w rodzinach objętych procedurą „Niebieskie Karty”.
Wszelkie działania związane ze spotkaniami z rodzicami i pedagogami podejmowane były
w ramach kontaktów telefonicznych lub online.
Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie realizowała
w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy Miasta Koszalin działania i programy z zakresu
zapobiegania

agresji

i

przemocy,

psychoedukacji

i

kształtowania

umiejętności

interpersonalnych, interwencji kryzysowej oraz socjoterapii. Prowadzono także zajęcia
„Szkoły dla Rodziców” – łącznie dla 26 osób, spotkania dla rodziców i opiekunów w związku
z sytuacjami kryzysowymi, grupy terapii TRE dla dzieci i młodzieży, grupę dla dzieci
z zaburzeniami emocjonalnymi. W ramach działań edukacyjnych mających na celu
wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców udzielono na terenie szkół i przedszkoli
484 konsultacji, zaś na terenie Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie
2360 konsultacji.
Kampanie

edukacyjno

–

informacyjne,

skierowane

do

dzieci

i

młodzieży,

ale także do rodziców, prowadziły szkoły i przedszkola. Dzięki udziałowi w różnego rodzaju
spotkaniach i zajęciach warsztatowych, osoby w nich uczestniczące, mogły podnieść swoje
kompetencje wychowawcze.
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koszalinie w 2020 r.
realizowała swoje cele statutowe, związane z podejmowaniem działań z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych.
W 2020 roku Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień „ANON” prowadziło
programy

pomocy

psychologicznej, gdzie wzmacniano

świadomość i umiejętności

korzystania ze swoich praw oraz motywowano do korzystania z pomocy. W zajęciach brały
udział zarówno osoby uzależnione, jak i współuzależnione. Prowadzona była terapia par,
warsztaty mające na celu podniesienie kompetencji wychowawczych osób uzależnionych,
a także warsztaty na temat asertywności i radzenia sobie ze złością bez agresji.
Centrum Kryzysowe dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi "Nadzieja" w 2020 r. prowadziło
działania przybliżające mieszkańcom Koszalina problem przemocy. Prowadzono punkt
konsultacyjny „Silni Nadzieją” dla osób doznających przemocy i będących w kryzysie,
w ramach którego można było uzyskać pomoc w postaci rozmowy, broszur i materiałów
informacyjnych. Funkcjonowała infolinia dedykowana osobom doświadczającym przemocy
i jej świadkom, gdzie można było uzyskać całodobową pomoc w czasie pełnionego dyżuru
pracowników. W Centrum Kryzysowym prowadzono także zajęcia psychoedukacyjne
dla dzieci, a także pracowano nad wzmacnianiem umiejętności szukania konstruktywnych
rozwiązań w trudnych sytuacjach życiowych.
W Domu Samotnej Matki „Dar Życia” w Koszalinie odbyło się pięć spotkań
dotyczących przebiegu porodu i prawidłowej opieki nad noworodkiem, a także spotkania
z psychologiem skierowane do mieszkanek.
Kuratorzy dla dorosłych Sądu Rejonowego w Koszalinie w 2020 r., podejmowali
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szereg

czynności

o

charakterze

edukacyjnym,

wychowawczym

i

resocjalizacyjnym,

a także przekazywali informacje zawarte w ulotkach i broszurach, dotyczące dostępu
do instytucji i możliwych form pomocy. Również kuratorzy rodzinni prowadzili edukację
związaną z przemocą w rodzinie i informowali osoby nadzorowane o miejscach, w których
świadczona jest pomoc. Udzielali także porad edukacyjnych poprawiających kompetencje
wychowawcze rodziców, zmieniające postawy rodzicielskie i modelujące prawidłowe funkcje
rodziny. Zachęcali także do udziału w zajęciach w ramach szkoły dla rodziców
lub skorzystania z porad specjalistów. Ponadto kuratorzy współpracowali także z instytucjami
zaangażowanymi w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, a także składali wnioski o wsparcie
małoletnich dzieci doznających przemocy w rodzinie poprzez nadzór.
Zespół Interdyscyplinarny realizował działania określone w ustawie z dnia 29 lipca
2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Obsługą organizacyjno - techniczną
Zespołu zajmował się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie.
Wskaźniki osiągnięcia celu szczegółowego nr 1:
liczba dystrybuowanych materiałów (plakaty, ulotki, poradniki itd.)

1407

liczba osób uczestniczących w grupie terapeutycznej dla rodzin biologicznych

5

liczba działań edukacyjnych skierowanych do rodziców (spotkania, prelekcje, szkoła dla rodziców)

168

liczba osób, która wzięła udział w działaniach edukacyjnych

4890

liczba prowadzonych grup terapeutycznych i wsparcia dla dzieci

44

liczba dzieci uczestniczących w grupach terapeutycznych i wsparcia

883

liczba przeprowadzonych programów profilaktycznych

97

liczba uczniów uczestniczących w programach

7408

liczba spotkań z certyfikowanym specjalistą pomocy ofiarom przemocy w rodzinie
liczba osób, które wzięły udział

0

w spotkaniach z certyfikowanym specjalistą pomocy ofiarom

przemocy w rodzinie
liczba zorganizowanych otwartych konferencji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1

liczba osób, które wzięły udział w otwartych konferencjach z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
liczba wspólnych inicjatyw skierowanych do kobiet, jako osób najczęściej doznających przemocy
w rodzinie

II.

0

14
24

OBSZAR II – OCHRONA I POMOC OSOBOM DOZNAJĄCYM PRZEMOCY
 Cel szczegółowy nr 2 – Zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy oraz wsparcia
dla

osób

doznających

przemocy

w

rodzinie,

w

szczególności

dla

kobiet

– jako najczęściej doświadczających przemocy.
W

Zespole ds. Przeciwdziałania Przemocy i Poradnictwa Specjalistycznego

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie, w 2020 r. przyjęto i zweryfikowano
70 zgłoszeń dotyczących przemocy w rodzinie. Zgłaszające się osoby, którymi głównie
były kobiety, uzyskiwały kompletne informacje o ofercie placówek i instytucji pomocowych,
możliwości uzyskania konkretnego wsparcia specjalistów, a także możliwości jakie same
mogą podjąć we własnym zakresie. Wobec części zgłoszeń została wszczęta procedura
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„Niebieskie Karty”. Działania związane ze wspieraniem osób uwikłanych w przemoc w rodzinie
były prowadzone także w formie indywidualnych konsultacji i porad psychologicznych
oraz grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie.
Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, prowadzili monitoring
rodzin, w których została wszczęta procedura „Niebieskie Karty” – odwiedzali rodziny,
rozeznawali sytuację oraz podejmowali odpowiednie czynności w zależności od swoich
spostrzeżeń, każdorazowo informując osoby dotknięte przemocą o możliwości skorzystania
z bezpiecznego schronienia, a także przysługujących jej prawach.
Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień „Anon”, w momencie uzyskania
informacji od zgłaszających się tam osób o doświadczaniu przez nie przemocy, informowało
o instytucjach do których można zgłosić się po pomoc, wsparcie, interwencję, a w sytuacjach
bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia także o miejscach, gdzie można znaleźć
bezpieczne schronienie.
W 2020 r. ze schronienia w Centrum Kryzysowym dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi
skorzystało 69 osób, a w Domu Samotnej Matki 5 osób. Centrum Kryzysowe wspierało
także kobiety doznające przemocy poprzez zapewnienie im możliwości uczestniczenia
w systematycznych spotkaniach z psychologiem, prawnikiem oraz doradcą życia rodzinnego.
Szkoły i przedszkola z terenu Gminy Miasta Koszalin prowadziły liczne działania
interwencyjne

związane

ze

zgłoszeniami

dotyczącymi

przemocy

w

rodzinie.

Pedagodzy i wychowawcy brali udział w Grupach Roboczych, zajmujących się problemem
przemocy w danej rodzinie, dzięki czemu możliwa była wymiana informacji na temat sytuacji
dzieci między instytucjami i służbami, a co za tym idzie, zapewnienie bardziej efektywnej
i odpowiednio dopasowanej pomocy dla członków rodzin uwikłanych w przemoc.
Kuratorzy rodzinni Sądu Rejonowego w Koszalinie informowali osoby doznające
przemocy w rodzinie o możliwości skorzystania z pomocy prawnej, psychologicznej,
pedagogicznej i bytowej, a także o sposobach zapewnienia bezpieczeństwa sobie
i małoletnim dzieciom. W 2020 r. nadzorem kuratora nad sposobem wykonywania władzy
rodzicielskiej objętych było 155 rodzin, w których prowadzona była praca z rodzicami nad
wzmacnianiem ich kompetencji opiekuńczo-wychowawczych i modelowaniem prawidłowych
funkcji rodziny. W 48 rodzinach kuratorzy motywowali nadzorowanych do udziału w zajęciach
„szkoły dla rodziców”, a 10 osób w tym czasie ukończyło w/w zajęcia. Kuratorzy dla dorosłych
oraz kuratorzy rodzinni uczestniczyli także w posiedzeniach Grup Roboczych w ramach
prowadzonych procedur „Niebieskie Karty”.
Na terenie Gminy Miasta Koszalin w minionym roku udzielana była nieodpłatna
pomoc prawna, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej. Z tej formy pomocy skorzystało 1818 osób, w tym 189 w sprawach
z zakresu prawa rodzinnego.
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Wskaźniki osiągnięcia celu szczegółowego nr 2:
liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego

4
Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie

liczba wszczętych procedur NK (z podziałem na uprawnione podmioty)

35

Policja

136

Oświata

5

MKRPA

0

Ochrona
Zdrowia

176

0

liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta A” (łącznie z formularzami dokumentującymi tzw.
"kolejne zdarzenia")

187

liczba powołanych Grup Roboczych

176

liczba posiedzeń Grup Roboczych

513

liczba rodzin objętych pomocą Grup Roboczych

169

liczba osób objętych pomocą Grup Roboczych (z podziałem na kobiety,
mężczyzn, dzieci)

Kobiety

189

Mężczyźni

185

Dzieci

189

563

liczba wniosków do MKRPA na wniosek Grup Roboczych

18

liczba zawiadomień do Prokuratury Rejonowej na wniosek Grup Roboczych

17

liczba pism do Sądu Rejonowego o wgląd w sytuację dzieci na wniosek Grup Roboczych

14

liczba zakończonych procedur NK ze względu na ustanie przemocy

124

liczba zakończonych procedur NK ze względu na brak zasadności prowadzenia procedury

84

liczba zgłoszeń dotyczących podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie

70

liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa psychologicznego
(z podziałem na kobiety i mężczyzn)
liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa psychologicznego
w związku z problemem przemocy w rodzinie

(z podziałem na kobiety

i mężczyzn)
liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa pedagogicznego
(z podziałem na kobiety i mężczyzn)

Kobiety

141

Mężczyźni

77

Kobiety

17

Mężczyźni

4

Kobiety

29

Mężczyźni

17

liczba osób objętych pomocą w formie nieodpłatnej pomocy prawnej
z zakresu prawa rodzinnego
dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi "Nadzieja" (z podziałem na kobiety i dzieci)
liczba kobiet i dzieci, które skorzystały z miejsc w Domu Samotnej Matki "Dar
Życia" (z podziałem na kobiety i dzieci)

21

46
818

liczba osób objętych pomocą w formie nieodpłatnej pomocy prawnej w związku ze sprawami
liczba kobiet i dzieci, które skorzystały z miejsc w Centrum Kryzysowym

218

Kobiety

36

Dzieci

33

Kobiety

4

Dzieci

1

liczba kobiet uczestniczących w grupie wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie

189
69
5
9

liczba dzieci, które zostały odebrane z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia
w związku z przemocą w rodzinie (art. 12 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy

0

w rodzinie)

III.

OBSZAR III – ODDZIAŁYWANIE NA OSOBY STOSUJĄCE PRZEMOC W RODZINIE
 Cel szczegółowy nr 3 – Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób
stosujących przemoc w rodzinie, w szczególności mężczyzn – jako osób najczęściej
stosujących przemoc.
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Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie, prowadzili
regularny monitoring środowisk objętych procedurą „Niebieskie Karty” i pracę socjalną.
Kierowano wnioski o objęcie leczeniem odwykowym osób podejrzanych o stosowanie
przemocy, zawiadamiano Prokuraturę, składano wnioski do Sądu Rodzinnego o wgląd
w sytuację rodziny, a także stale udzielano informacji o możliwości udziału w programie
korekcyjno – edukacyjnym dla osób stosujących przemoc, a także uzyskania wsparcia
w ramach indywidualnych konsultacji psychologicznych. Zrealizowany w 2020 r. program
korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie ukończyły 3 osoby.
Działania wobec osób stosujących przemoc prowadzili także funkcjonariusze
Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, którzy przeprowadzili ogółem 2947 interwencji
domowych (w tym 222 dotyczące przemocy w rodzinie), a z interwencji dotyczących
przemocy w rodzinie przewieziono do OTiONN celem wytrzeźwienia 44 mężczyzn i 5 kobiet,
zaś do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych przewieziono 9 mężczyzn.
Wszczynano także postępowania z art. 207 kk, stosowano środki zapobiegawcze w postaci
zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych oraz nakazy opuszczenia lokalu mieszkalnego
zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonymi w związku z wszczęciem postępowania.
Funkcjonariusze udzielali również informacji osobom stosującym przemoc w rodzinie
o możliwej zmianie swojego zachowania, np. poprzez udział w programie korekcyjno
– edukacyjnym, a także przeprowadzali rozmowy na temat konsekwencji stosowania
przemocy.
W ramach prac Grup Roboczych, które zostały powołane do realizacji procedury
„Niebieskie Karty” przez Zespół Interdyscyplinarny, w związku z zachowaniami osób
podejrzanych o stosowanie przemocy skierowano 17 zawiadomień do Prokuratury,
14 wniosków do Sądu o wgląd w sytuację rodziny, oraz 18 wniosków do Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o podjęcie czynności zmierzających do objęcia
leczeniem odwykowym.
Prokuratura Rejonowa w Koszalinie w 2020 roku, w zakresie podejrzanych
w odniesieniu do czynu z art. 207 § 1 kk. podała następujące dane:
liczba podejrzanych z art. 207 kk

44

liczba wyroków skazujących z art. 207 kk;

37

liczba osób wobec których zastosowano nakaz opuszczenia lokalu

9

liczba osób, wobec których zastosowano zakaz zbliżania się do osoby doznającej przemocy w rodzinie

14

Kuratorzy dla dorosłych Sądu Rejonowego w Koszalinie w 2020 roku prowadzili
postępowania wykonawcze wobec osób skazanych za stosowanie przemocy w rodzinie
lub przeciwko osobom najbliższym. W Zespołach Kuratorskich motywowano wymagające
tego osoby do uczestnictwa w Programie Korekcyjno – Edukacyjnym dla osób stosujących
przemoc w rodzinie.
W działania interwencyjne w związku z nadużywaniem alkoholu przez osoby stosujące
przemoc w rodzinie, aktywnie włączyła się Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Koszalinie, do której wpłynęło 18 wniosków o objęcie leczeniem
odwykowym skierowanych przez Grupy Robocze powołane w ramach procedury „Niebieskie
Karty”, przy ogólnej liczbie 72 złożonych wniosków.
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Wskaźniki osiągnięcia celu szczegółowego nr 3:
liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta D”

34

liczba interwencji domowych

2947

liczba interwencji domowych dotyczących przemocy w rodzinie

222

liczba osób przewiezionych z interwencji dotyczącej przemocy w rodzinie Mężczyźni

44

do OTiONN celem wytrzeźwienia (z podziałem na mężczyzn i kobiety)

5

Kobiety

liczba osób przewiezionych z interwencji dotyczącej przemocy w rodzinie Mężczyźni
do

policyjnego

pomieszczenia

dla

osób

zatrzymanych

(z

podziałem

na mężczyzn i kobiety)

Kobiety

49

9
0

9

liczba podejrzanych o czyn z art. 207 kk

44

liczba wyroków skazujących o czyn z art. 207 kk

37

liczba osób, wobec których zastosowano nakaz opuszczenia lokalu

9

liczba osób, wobec których zastosowano zakaz zbliżania się do osoby doznającej przemocy
w rodzinie
liczba osób zobowiązanych przez Sąd do uczestnictwa w programach oddziaływań korekcyjno
– edukacyjnych
liczba osób, które wzięły udział w programie korekcyjno – edukacyjnym Mężczyźni

8

(przynajmniej 1 raz były na zajęciach) – z podziałem na kobiety i mężczyzn

0

Kobiety

liczba osób, które ukończyły program korekcyjno – edukacyjny – z podziałem Mężczyźni

3

na kobiety i mężczyzn

0

Kobiety

14
0
8
3

łączna liczba wniosków, które wpłynęły do MKRPA w celu objęcia osoby leczeniem odwykowym

72

liczba wniosków skierowanych z MKRPA do Sądu o objęcie osoby leczeniem odwykowym

53

liczba osób zobowiązanych przez Sąd do podjęcia leczenia odwykowego

31

IV.

OBSZAR IV – PODNOSZENIE KOMPETENCJI SŁUŻB I PRZEDSTAWICIELI
PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH DZIAŁANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE
 Cel szczegółowy nr 4 – Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji
i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie w 2020 roku prowadził liczne

działania skierowane do przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zespół Przeciwdziałania Przemocy i Poradnictwa
Specjalistycznego MOPR w Koszalinie opracował i zrealizował III edycję projektu socjalnego
pt. „Nie czekaj – REAGUJ! – program wczesnej profilaktyki przemocy dla koszalińskich szkół
i przedszkoli”. Celem projektu był rozwój lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy
w Koszalinie, poprzez nowe formy i metody działań profilaktycznych, skierowane
bezpośrednio do kadry koszalińskich przedszkoli, w celu zwiększenia szansy pomocy
dzieciom

zagrożonym

lub

dotkniętym

przemocą

w

rodzinie.

Projekt

polegał

na przeprowadzeniu w chętnych szkołach i przedszkolach z terenu Gminy Miasta Koszalin
1,5 godzinnych prelekcji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla pracowników
w/w placówek. Prelekcje poprowadzone zostały przez głównego specjalistę MOPR
8

- certyfikowanego specjalistę pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Każda placówka
oświatowa

miała

również

możliwość

skorzystać

z

indywidualnych

konsultacji.

Projektem zostało objętych 7 przedszkoli i 2 szkoły i 4 przedszkola. Łącznie w ramach
projektu przeszkolono 89 osób.
Prelekcję „Jak pomóc dziecku krzywdzonemu? Rola pracowników żłobka w sytuacji
podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie” skierowano także do kadry placówek
opiekuńczych (żłobków), w celu zwiększenia szansy pomocy dzieciom zagrożonym
lub dotkniętym przemocą w rodzinie. W 1 niepublicznym żłobku przeprowadzono prelekcję
z

zakresu

przeciwdziałania

przemocy

w

rodzinie

dla

22

osób

(22

kobiety),

a także w/w prelekcje dla kadry ze wszystkich 7 oddziałów Żłobka Miejskiego w Koszalinie
– wzięło w nich udział 80 osób (80 kobiet).
Dzięki środkom finansowym z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów

Alkoholowych,

przeznaczonych

na

szkolenia

dla

członków

Zespołu

Interdyscyplinarnego oraz osób pracujących w Grupach Roboczych, zostały zorganizowane
dwa szkolenia: „Grupy robocze w praktyce – praca z osobami stosującymi przemoc”
oraz „Grupy robocze w praktyce – analiza przypadków”. Łącznie przeszkolonych zostało
18 osób.
W 2020 roku Komenda Miejska Policji w Koszalinie przeprowadziła 10 szkoleń
dla funkcjonariuszy – łącznie przeszkolono 223 osoby. Funkcjonariusz KMP w Koszalinie brali
również udział w szkoleniach zorganizowanych przez Zespół Interdyscyplinarny.
Kuratorzy Sądu Rejonowego w Koszalinie starali się systematycznie podnosić swoje
kompetencje

zawodowe,

uczestnicząc

m.

in.

w

spotkaniach

superwizyjnych,

a także w webinarium na temat praktycznego wykorzystania przepisów umożliwiających
natychmiastową izolację osoby stosującej przemoc.
Pracownicy Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie
prowadzili grupę wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych, a także indywidualne
konsultacje i superwizje związane z trudnymi sytuacjami wychowawczymi i rodzinnymi
uczniów, w których wzięło udział 70 osób.
Wskaźniki osiągnięcia celu szczegółowego nr 4:
liczba zorganizowanych szkoleń

2

liczba osób uczestniczących w szkoleniach

18

liczba szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

26

liczba osób, które wzięły udział w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

346

liczba zorganizowanych branżowych konferencji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
liczba osób uczestniczących w branżowych konferencjach z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
liczba osób, które uczestniczyły w szkoleniach z wypalenia zawodowego
liczba osób zaangażowanych w pomoc osobom uwikłanym w przemoc, które wzięły udział
w superwizji, coachingu, poradnictwie psychologicznym, i w jakim zakresie
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0
0
111
51

ZAKOŃCZENIE
Rok 2020 był ostatnim rokiem realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020
w związku z czym został opracowany i przyjęty nowy Program, który zgodnie z Uchwałą
Nr XXVIII/458/2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 lutego 2021 roku obowiązuje
w latach 2021-2025, stanowiąc kontynuację oraz aktualizację podejmowanych do tej pory
działań. Bazując na doświadczeniach z lat poprzednich, zostały wyznaczone nowe cele
i zadania zaplanowane do realizacji przez podmioty i instytucje zaangażowane w tworzenie
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Podstawowym założeniem jest, że mają one służyć poprawie sytuacji rodzin
uwikłanych w przemoc oraz ochronie rodzin zagrożonych przemocą. Konieczne jest,
aby system przeciwdziałania przemocy był spójny i wielopoziomowy, aby opierał się głównie
na aktywizacji i rozwoju posiadanych już zasobów lokalnych. Bardzo istotnym elementem
jest umożliwienie stałego wzrostu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji osobom specjalizującym
się w pomocy rodzinom uwikłanym w przemoc. Planowane jest prowadzenie działań
profilaktycznych zwiększających społeczną świadomość związaną z przeciwdziałaniem
przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez systematyczne pogłębianie wiedzy
w tym zakresie wśród mieszkańców Koszalina. Niezbędna jest dalsza współpraca i kooperacja
pomiędzy specjalistami i instytucjami, dzięki czemu możliwe będzie wypracowywanie
coraz bardziej efektywnych strategii pomocy. Wspólne budowanie interdyscyplinarnej
i kompleksowej sieci współpracy, pozwoli na skoordynowane działanie poszczególnych służb,
poprzez co znacząco zwiększy się szansa na ograniczanie skutków przemocy.
W zakresie wniosków na dalsze lata realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie należy z pewnością wymienić:


Zintensyfikowanie działań skierowanych do pracowników instytucji, służb i organizacji
pozarządowych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, konsekwencji jakie
ponoszą

osoby

doznające

przemocy,

w

szczególności

kobiety

i

dzieci,

a także wszczynania i realizacji procedury „Niebieskie Karty”;


Prowadzenie działań profilaktycznych oraz informacyjno - edukacyjnych związanych
z przeciwdziałaniem przemocy, w tym propagowanie pozytywnych wzorców
rodzinnych oraz umiejętności wychowywania dzieci bez stosowania przemocy;



Współpraca

z

organizacjami

pozarządowymi,

także

tymi

specjalizującymi

się w działaniach skierowanych do kobiet i równościowych, przy jednoczesnym
zwracaniu

uwagi

na

kwestie

dotyczące

płci

w

działaniach

związanych

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;


Podnoszenie

kwalifikacji

członków

Zespołu

Interdyscyplinarnego

oraz

osób

pracujących w Grupach Roboczych, które bezpośrednio pracują z osobami uwikłanymi
w przemoc, w związku z prowadzonymi procedurami „Niebieskie Karty”.
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