„Przeciw przemocy”
Gmina Miejska Kraków

Przeciw przemocy
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy
Miejskiej Kraków przyjęty uchwałą nr CXII/1732/14
Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 r., jest
realizacją ustawowego obowiązku tworzenia
gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
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•
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Działaniom przyjętym do realizacji na lata 2014 – 2020 przyświecają
następujące cele:
Aktywne i skuteczne współdziałanie Zespołu Strategicznego,
Zespołów ds. działań lokalnych oraz grup roboczych.
Zwiększenie dostępności i skuteczności form pomocy dla osób
dotkniętych przemocą w rodzinie.
Zmiana sposobu funkcjonowania osób stosujących przemoc w
rodzinie.
Zwiększenie zaangażowania mieszkańców Krakowa odnośnie
zjawiska przemocy rodzinie
Zapewnienie działań pomocowych wobec dzieci doświadczających
przemocy w rodzinie i niwelowanie jej skutków.
Zwiększenie wiedzy na temat reagowania w sytuacji przemocy w
rodzinie, wśród pracowników instytucji i organizacji pomagających
w sytuacji zaistnienia przemocy w rodzinie.

Przeciw przemocy
Program jest realizowany przez wszystkie 9 Filii
MOPS w Krakowie oraz we współpracy z
instytucjami działającymi w obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym:
Policja, oświata, kuratorzy, organizacje
pozarządowe, instytucje pomagające osobom
dotkniętym przemocą w rodzinie – Ośrodek
Interwencji Kryzysowej i Ośrodek dla Osób
Dotkniętych Przemocą

Przeciw przemocy
W ramach zadań z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie ważnym sposobem ich
realizacji są działania w oparciu o projekt socjalny,
kierowane do osób dotkniętych przemocą w
rodzinie oraz do społeczności lokalnej. Projekty
socjalne mają znaczenie profilaktyczne,
zwiększające poziom społecznej świadomości w
obszarze przemocy w rodzinie, kształtują poczucie
obywatelskiej odpowiedzialności zarówno za
interwencję, jak i pomoc dla osób, które są
krzywdzone przez swoich bliskich.
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Projekty socjalne realizowane w 2014r. w MOPS:
1. „Bez klapsa – wychowuj odpowiedzialnie bez przemocy”.
W ramach projektu przeprowadzone zostały spotkania
skierowane do mieszkańców Dzielnicy IV Krakowa.
Uczestnicy projektu w czasie spotkania uzyskali wiedzę z
zakresu metod wychowawczych, systemu kar i nagród
oraz działań sprzyjających osiąganiu celów
wychowawczych z poszanowaniem praw dzieci.

Przeciw przemocy
2. „Moja wiedza, moje i Twoje bezpieczeństwo”
(realizowany w okresie 05.XI.2013 – 31.I.2014). Głównym
założeniem projektu były działania informacyjno
edukacyjne dla mieszkańców dzielnicy XI i XII (w tym:
kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie, rodziców
uczniów szkół podstawowych oraz dzieci w wieku
szkolnym) oraz pracowników oświaty (nauczyciele,
pedagodzy).

Przeciw przemocy
Realizacja projektu odbywała się poprzez zorganizowanie:
• cyklu spotkań informacyjno edukacyjnych dla
pedagogów,
• prelekcji dla rodziców, połączona z punktem
informacyjnym,
• warsztatów edukacyjnych połączone z mini wykładami
informacyjnymi dla dzieci,
• grupy edukacyjno – wspierającą dla kobiet dotkniętych
przemocą w rodzinie.
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Opracowując działania w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wskazane
projekty socjalne do realizacji w Gminie Miejskiej
Kraków uwzględniliśmy:
• potrzebę udzielania niezwłocznej pomocy osobie
dotkniętej przemocą i pomoc jej w powrocie do
życia bez przemocy;
• potrzebę podnoszenia świadomości w zakresie
wiedzy, czym jest zjawisko przemocy w rodzinie
oraz jak reagować mając wiedzę, że ktoś
doświadcza przemocy w rodzinie
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• Działania w ramach Programu są kierowane do ogółu
społeczeństwa Gminy Miejskiej Kraków.
• Program obejmował w 2014r. 4525 osób z 1374 rodzin
• „Bez klapsa – wychowuj odpowiedzialnie bez przemocy”
odbiorcami działań byli rodzice korzystający z innych form wsparcia
w MOPS.
• „Moja wiedza, moje i Twoje bezpieczeństwo” odbiorcami byli
uczniowie, nauczyciele, rodzice uczniów, kobiety dotknięte
przemocą w rodzinie.
• Uczestnictwo w projektach było dobrowolne.
• Łącznie uczestniczyło 407 osób.
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Dzięki realizacji projektów socjalnych wzrosła świadomość
mieszkańców w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie. Osoby
uczestniczące uzyskały wiedzę w zakresie prawidłowych metod
wychowawczych, poznały instytucje realizujące zadania z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także miały możliwość
zyskać zaufanie do instytucji, co w przyszłości będzie skutkować
umiejętnością poszukiwania pomocy dla siebie bądź innych osób
doświadczających przemocy w rodzinie. Udział w projektach wzięło
407 osób.
• W realizację Programu oraz projektu zaangażowali się również
przedstawiciele innych instytucji.

