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 W ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków 

podejmowane są liczne inicjatywy będące 

odpowiedzią na dostrzegane potrzeby : 

działania obligatoryjne określone w aktach 

prawnych 

działania uwzględniające lokalne oczekiwania 

działania będące odpowiedzią na 

zdiagnozowane potrzeby 



Aktywnie przeciw przemocy 

  Odbiorcy realizowanych działań: 

Mieszkańcy Miasta – osoby uwikłane w 

przemoc w rodzinie oraz świadkowie  

Profesjonaliści w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

 Osoby pracujące w instytucjach 

zobowiązanych do przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 
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Realizacja działań poprzez: 

Projekty socjalne  

projekty finansowane z uzyskanych grantów, 

dotacji 

 bezpośrednia praca z indywidualnymi osobami, 

grupami 

Realizatorzy: 

Pracownicy MOPS 

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego,  
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Przykłady realizowanych działań: 

 

 S jak Supermen, Ś jak 

Świadek  

 

 (prze)MOC w Rodzinie 
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S jak Supermen, Ś jak Świadek 

profilaktyka zjawiska rozproszenia odpowiedzialności, jako 

czynnika współwystępującego z przemocą oraz mogącego 

pogłębiać skalę zjawiska przemocy poprzez brak właściwych 

reakcji na wystąpienie przemocy. 

 odbiorcy – profesjonaliści i uczniowie z krakowskich szkół 

– łącznie ok. 690 osób 

 działania adresowane świadków przemocy w rodzinie, w 

przeciwieństwie do większości dotychczas 

przeprowadzanych kampanii poświęconych problematyce 

przemocy w rodzinie adresowanych do osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie 
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(prze)MOC w Rodzinie 

konkurs plastyczny dotyczący problematyki przemocy w 

rodzinie dla młodzieży klas IV-VI szkół podstawowych oraz 

uczniów szkół gimnazjalnych Dzielnicy XVIII Krakowa (udział 

wzięło 16 szkół).  

pogadanki  i lekcje o tematyce przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie prowadzone przez pedagogów  

zwycięska praca plastyczna stała się szatą graficzną 

plakatów i ulotek informacyjnych propagujących informacje z 

zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
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wzmocnienie lokalnego systemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie dostępności do 

działań profilaktycznych 

 realizacja różnych form wsparcia dla osób uwikłanych w 

przemoc oraz podnoszących kompetencje wśród 

profesjonalistów przeciwdziałających przemocy w rodzinie 

 zastosowanie zróżnicowanych form przekazu 

 uniwersalna forma pozwalająca na stosowanie rozwiązań 

przez inne instytucje  
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poszerzenie wiedzy i zdobywanie nowych kompetencji 

zarówno wśród profesjonalistów, jak i mieszkańców naszego 

Miasta 

podnoszenia wrażliwości i świadomości społecznej.  

zwiększenie skuteczności interdyscyplinarnego modelu 

pracy z rodziną doświadczającą przemocy 

poszerzenie istniejącej oferty pomocowej dla osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie poprzez zwiększenie 

różnorodności oddziaływań  

poszerzenie istniejącej oferty oddziaływań 

ukierunkowanych na osoby stosujące przemoc w rodzinie. 
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Działania realizowane w ramach projektów są dostosowane 

do potrzeb Gminy Miejskiej Kraków. Rozpoczęte działania 

będą kontynuowane w 2016 roku poprzez realizację 

kolejnych projektów kierowanych do mieszkańców Krakowa. 

 

Z uwagi na uniwersalność przedstawionych działań, ich 

realizacja może zostać wznowiona ponownie z 

wykorzystaniem doświadczeń dotychczasowych 

realizatorów, a także mogą być wykorzystywane przez inne 

podmioty. 


