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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, Prezydent Miasta 

Koszalin przedkłada Radzie Miejskiej w Koszalinie informację z zakresu działań objętych 

programem. 

 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. 

 

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 (ZS) Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie w 2019 r. podejmował aktywną współpracę 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z organizacjami pozarządowymi: 

 20.02.2019 – poprowadzenie przez głównego specjalistę ZS w Koszalińskim Centrum 

Praw Kobiet 3 godzinnego szkolenia pt. „Skuteczna pomoc osobom uwikłanym 

w przemoc w rodzinie”; 

 16.03.2019 – w ramach współpracy z koszalińskim Stowarzyszeniem Era Kobiet 

i Stowarzyszeniem Kuźnia Pomysłów z Jeżyczek – wykład głównego specjalisty ZS jako 

prelegenta na III Regionalnym Kongresie Kobiet w Gminie Darłowo pt. „Przemoc 

w rodzinie wobec osób starszych”; 

 13.04.2019 - w ramach współpracy z koszalińskim Stowarzyszeniem Era Kobiet – 

artykuł głównego specjalisty ZS w Biuletynie wydanym z okazji VIII Regionalnego 

Kongresu Kobiet w Koszalinie pt. „W czterech ścianach… Przemoc wobec seniorów”, 

a także przeprowadzenie wykładu podczas Kongresu pt. „Przemoc w rodzinie wobec 

osób starszych”; 

 28.09.2019 – wykład głównego specjalisty ZS jako prelegenta na II Regionalnym 

Kongresie Kobiet w Tucznie pt. „Przemoc w rodzinie wobec osób starszych”; 

 05.10.2019 – wykład głównego specjalisty ZS jako prelegenta na I Regionalnym 

Kongresie Kobiet w Sławnie pt. „Przemoc w rodzinie wobec osób starszych”; 

 16.11.2019 - poprowadzenie przez głównego specjalistę ZS w Koszalińskim Centrum 

Praw Kobiet 8 godzinnych warsztatów pt. „Stawianie granic i skuteczna komunikacja 

jako metody radzenia sobie z przemocą”; 
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Dodatkowo, od kwietnia do grudnia 2019 r. główny specjalista ZS pełnił raz 

w miesiącu w godzinach popołudniowych dyżur w Koszalińskim Centrum Praw Kobiet 

– mogła się tam zgłosić każda chętna osoba zainteresowana przeprowadzeniem konsultacji 

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

W dniu 29.11.2019 r. pod patronatem Prezydenta Koszalina - Pana Piotra Jedlińskiego 

- odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Przeciwdziałania Przemocy ze względu na płeć 

w Koszalinie pt. "Przemoc ma płeć", której realizatorem była Fundacja Era Dialogu 

w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Koszalinie oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie 

w Koszalinie. Konferencja została zrealizowana dzięki dotacji z budżetu Województwa 

Zachodniopomorskiego w ramach zadania publicznego pn. "Program Społecznik na lata 

2019-2021", a jej celem było zwiększenie zaangażowania obywatelek i obywateli, instytucji 

oraz organizacji pozarządowych w działania na rzecz kobiet w zakresie przeciwdziałania 

przemocy ze względu na płeć. I Ogólnopolska Konferencja Przeciwdziałania Przemocy 

ze względu na płeć w Koszalinie wpisała się również w kampanię 16 Dni Przeciwdziałania 

Przemocy ze względu na płeć, której celem jest zwrócenie uwagi na związek między 

decyzjami, od których zależą systemowe zmiany, a skutecznym przeciwdziałaniem przemocy 

ze względu na płeć i znajomością swoich praw. Konferencja stanowiła doskonałą okazją 

do zaprezentowania wielu interesujących tematów i wymiany poglądów, a także 

przedyskutowania kwestii dotyczącej zwiększenia zaangażowania obywateli, instytucji 

i organizacji pozarządowych w działania ma rzecz kobiet w zakresie przeciwdziałania 

przemocy ze względu na płeć. 

 Komenda Miejska Policji w Koszalinie przeprowadziła 16 spotkań edukacyjnych 

dla rodziców oraz przedstawicieli rodzin zastępczych i pedagogów, w ramach których 

poruszano temat bezpieczeństwa rodziny, także w aspektach stosowanej przemocy. 

Kontynuowany był program profilaktyczny związany z edukacją i zapobieganiem 

alkoholizmowi wśród młodzieży pod nazwą „Spragnieni życia nie pragną picia” – w jego 

ramach przeprowadzono 48 warsztatów, w których uczestniczyło 2411 uczniów szkół 

ponadpodstawowych. W ramach Międzynarodowego Dnia bez Przemocy Policjanci Wydziału 

Prewencji KMP w Koszalinie spotkali się także z pedagogami oraz uczniami wybranych 

przedszkoli i szkół podstawowych  z terenu Koszalina. 

Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie realizowała 

szereg działań edukacyjnych podnoszących kompetencje rodzicielskie – zarówno na terenie 

szkół i przedszkoli jak i MPP-P. Spotkania psychoedukacyjne dla rodziców dotyczyły przyczyn 

pojawiania się zachowań ryzykownych, potrzeb rozwojowych dzieci, roli dorosłych w rozwoju 

dzieci, rozwiązywania konfliktów, zaburzeń psychicznych, a także pomocy dzieciom w sytuacji 

żałoby. Prowadzona była także grupa wsparcia dla osób z autyzmem, szkoła dla rodziców 

dyżury skierowane do rodziców dzieci przedszkolnych, indywidualna psychoterapia dzieci 

i młodzieży, a także terapia grupowa. 

Szkoły i przedszkola prowadziły wiele kampanii edukacyjno – informacyjnych 

skierowanych do dzieci, młodzieży, ale również rodziców. Osoby dorosłe, poprzez udział 

w różnego rodzaju spotkaniach i zajęciach warsztatowych, mogły podnieść swoje 
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kompetencje wychowawcze, a dzieci i młodzież uzyskać wsparcie w sytuacji trudnych dla nich 

zdarzeń. 

W 2019 r. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Koszalinie realizowała swoje cele statutowe związane z podejmowaniem działań z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

W 2019 roku Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień „ANON” prowadziło 

programy pomocy psychologicznej, których celem było wzmacnianie świadomości 

i umiejętności korzystania ze swoich praw oraz motywowanie do korzystania z pomocy. 

Uczestnikami zajęć były zarówno osoby uzależnione, jak i współuzależnione. Prowadzone były 

warsztaty mające na celu podnoszenie kompetencji wychowawczych osób uzależnionych, 

warsztaty na temat asertywności i radzenia sobie ze złością bez agresji, a także terapia par 

oraz program warsztatowy „Trzeźwy Rodzic”, polegający na podnoszeniu kompetencji 

wychowawczych uzależnionych rodziców. 

Centrum Kryzysowe dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi "Nadzieja" w 2019 r. prowadziło 

Punkt Konsultacyjny „Silni Nadzieją” dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz osób 

w kryzysie. W ramach uruchomionego punktu, osoby zgłaszające się mogły uzyskać pomoc 

w postaci rozmowy oraz wsparcia. Prowadzona była także całodobowa infolinia dedykowana 

osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz jej świadkom, a także zajęcia 

socjoterapeutyczne z młodzieżą nieradzącą sobie z własnymi emocjami, mającą problemy 

z kontrolą zachowania i zamkniętą w sobie oraz zajęcia profilaktyczne skierowane do dzieci 

i młodzieży, które były nastawione na uwrażliwienie na problem przemocy, ukazanie 

sposobów radzenia sobie ze złością, a także rozwiązywanie konfliktów. 

 W 2019 r. kuratorzy dla dorosłych oraz kuratorzy rodzinni Sądu Rejonowego 

w Koszalinie podejmowali czynności o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, a także 

przekazywali informacje zawarte w ulotkach i broszurach, dotyczące dostępu do instytucji 

i możliwych form pomocy.  Kuratorzy rodzinni udzielali także porad wychowawczych, 

zmieniających postawy rodzicielskie i modelujących prawidłowe funkcje rodziny, zachęcając 

jednocześnie do udziału w zajęciach szkoły dla rodziców lub skorzystania z pomocy 

specjalistów w zakresie rozpoznawania i zaspakajania potrzeb dzieci na różnych etapach 

rozwojowych. 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 lub zobowiązanie rodziców 

do poprawy sytuacji rodzinnej. 

 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.) 2051 

 liczba osób uczestniczących w grupie terapeutycznej dla rodzin biologicznych 6 

 liczba działań edukacyjnych skierowanych do rodziców (spotkania, prelekcje, szkoła dla rodziców) 110 

 liczba osób, która wzięła udział w działaniach edukacyjnych 4459 
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 liczba prowadzonych grup terapeutycznych i wsparcia dla dzieci 69 

 liczba dzieci uczestniczących w grupach terapeutycznych i wsparcia  1611 

 liczba przeprowadzonych programów profilaktycznych 155 

 liczba uczniów uczestniczących w programach 7875 

 liczba spotkań z certyfikowanym specjalistą pomocy ofiarom przemocy w rodzinie 0 

 liczba osób, które wzięły udział  w spotkaniach z certyfikowanym specjalistą pomocy ofiarom 

przemocy w rodzinie 
0 

 liczba zorganizowanych otwartych konferencji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 

 liczba osób, które wzięły udział w otwartych konferencjach z zakresu przeciwdziałania przemocy 

 w rodzinie 
109 

 liczba wspólnych inicjatyw skierowanych do kobiet, jako osób najczęściej doznających przemocy 

 w rodzinie 
47 

 

Obszar II - Ochrona i pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie 

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 2019 r. przyjęto i zweryfikowano 56 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 „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, systematycznie odwiedzali 

rodziny, w których została wszczęta procedura „Niebieskie Karty”, rozeznawali sytuację oraz 

podejmowali odpowiednie czynności w zależności od swoich spostrzeżeń. Osoby doznające 

przemocy w rodzinie każdorazowo były informowane o możliwości skorzystania 

z bezpiecznego schronienia, a także przysługujących im 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 2019 r. ze schronienia w Centrum Kryzysowym dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi 

skorzystało 58 osób. Centrum Kryzysowe udzielało także wsparcia osobom doznającym 

przemocą w rodzinie w formie spotkań z psychologiem, prawnikiem oraz doradcą życia 

rodzinnego.  

 W związku ze zgłoszeniami dotyczącymi przemocy w rodzinie, szkoły i przedszkola 

z terenu Gminy Miasta Koszalin prowadziły liczne działania interwencyjne. 

Wymiana informacji na temat sytuacji dzieci między instytucjami i służbami była możliwa 

dzięki udziałowi pedagogów i wychowawców w Grupach Roboczych zajmujących 
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się problemem przemocy w danej rodzinie. Dzięki temu, zapewniana pomoc była bardziej 

efektywna i odpowiednio dopasowana do konkretnych rodzin uwikłanych w przemoc. 

 Kuratorzy rodzinni Sądu Rejonowego w Koszalinie, w rodzinach objętych nadzorem, 

a dotkniętych lub zagrożonych przemocą, udzielali porad prawnych, pedagogicznych 

oraz rodzinnych. 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 skorzystały 1256 osób, w tym 261 w sprawach 

z zakresu prawa rodzinnego. 

 

Wskaźniki osiągnięcia celu szczegółowego nr 2: 

 liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego 4 

 liczba wszczętych procedur NK (z podziałem na uprawnione podmioty) 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie 
32 

177 
Policja 127 

Oświata 13 

MKRPA 1 

Ochrona Zdrowia 4 

liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta A” (łącznie z formularzami dokumentującymi tzw. 

"kolejne zdarzenia") 
188 

 liczba powołanych Grup Roboczych 177 

 liczba posiedzeń Grup Roboczych 491 

 liczba rodzin objętych pomocą Grup Roboczych 173 

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

mężczyzn, dzieci) 

Kobiety 185 

578 Mężczyźni 180 

Dzieci 213 

 liczba wniosków do MKRPA na wniosek Grup Roboczych 29 

 liczba zawiadomień do Prokuratury Rejonowej na wniosek Grup Roboczych 19 

 liczba pism do Sądu Rejonowego o wgląd w sytuację dzieci na wniosek Grup Roboczych 23 

 liczba zakończonych procedur NK ze względu na ustanie przemocy 103 

 liczba zakończonych procedur NK ze względu na brak zasadności prowadzenia procedury 58 

 liczba zgłoszeń dotyczących podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie 56 

 liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa psychologicznego 

 (z podziałem  na kobiety i mężczyzn) 

Kobiety 228 
384 

Mężczyźni 156 

 liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa psychologicznego 

 w związku z problemem przemocy w rodzinie  (z podziałem na kobiety 

 i mężczyzn) 

Kobiety 82 

82 
Mężczyźni 0 

liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa pedagogicznego 

(z podziałem na kobiety i mężczyzn) 

Kobiety 69 
92 

Mężczyźni 23 

liczba osób objętych pomocą w formie nieodpłatnej pomocy prawnej 1256 

liczba osób objętych pomocą w formie nieodpłatnej pomocy prawnej w związku ze sprawami 

z zakresu prawa rodzinnego 
261 

liczba kobiet i dzieci, które skorzystały z miejsc w Centrum Kryzysowym 

dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi "Nadzieja" (z podziałem na kobiety i dzieci) 

Kobiety 23 
58 

Dzieci 35 

liczba kobiet i dzieci, które skorzystały  z miejsc w Domu Samotnej Matki "Dar 

Życia" (z podziałem  na kobiety i dzieci) 

0 0 
0 

0 0 
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liczba kobiet uczestniczących w grupie wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie 24 

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 

w rodzinie) 

0 

 

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. 

 

 Pracownicy Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy i Poradnictwa Specjalistycznego 

oraz Rejonów Pracy Socjalnej 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 2019 r.  

program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie ukończyło 

6 osób. 

Działania wobec osób stosujących przemoc prowadzili także funkcjonariusze 

Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, którzy przeprowadzili ogółem 1314 interwencji 

domowych, w tym 172 dotyczące przemocy w rodzinie. Z interwencji dotyczących przemocy 

w rodzinie przewieziono do OTiONN celem wytrzeźwienia 14 mężczyzn, zaś do policyjnego 

pomieszczenia dla osób zatrzymanych 15 mężczyzn. Funkcjonariusze KMP w Koszalinie 

udzielali także informacji osobom stosującym przemoc w rodzinie na temat konsekwencji 

stosowania przemocy, ale także możliwej zmianie zachowania np. poprzez udział 

w programie korekcyjno – edukacyjnym. Wszczynano także postępowania z art. 207 kk 

oraz stosowano środki zapobiegawcze w postaci zakazu zbliżania się do osób 

pokrzywdzonych oraz nakazy opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie 

z pokrzywdzonymi. 

 W ramach prac Grup Roboczych, które zostały powołane do realizacji procedury 

„Niebieskie Karty” przez Zespół Interdyscyplinarny, w związku z zachowaniem osób 

podejrzanych o stosowanie przemocy skierowano 19 zawiadomień do Prokuratury, 

23 wnioski do Sądu o wgląd w sytuację rodziny, oraz 29 wniosków do Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o podjęcie czynności zmierzających do objęcia 

leczeniem odwykowym. 

 Prokuratura Rejonowa w Koszalinie w 2019 roku, w zakresie podejrzanych 

w odniesieniu do czynu z art. 207 § 1 kk. za 2019 rok podała następujące dane: 

Liczba podejrzanych z art. 207 kk 53 

Liczba  wyroków skazujących z art. 207 kk; 30 

Liczba osób wobec których zastosowano nakaz opuszczenia lokalu 22 

Liczba osób, wobec których zastosowano zakaz zbliżania się do osoby doznającej przemocy w rodzinie 28 
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 Kuratorzy Sądu Rejonowego w Koszalinie w 2019 roku prowadzili postępowania 

wykonawcze związane z nałożonym przez Sąd obowiązkiem uczestnictwa w oddziaływaniach 

korekcyjno – edukacyjnych, a także w ramach prowadzonych nadzorów motywowali osoby 

dopuszczające się przemocy do skorzystania z udziału w w/w programach podając dane 

instytucji które je prowadzą, uświadamiając jednocześnie korzyści wynikające z udziału 

w takich programach. Kuratorzy składali wnioski do MKRPA i Prokuratury Rejonowej 

w Koszalinie o podjęcie działań zmierzających do objęcia osób obowiązkiem leczenia 

odwykowego. W 2019 r. do zespołu kuratorów rodzinnych wpłynęły 52 sprawy z terenu 

Koszalina, w których Sąd zobowiązał uczestników do podjęcia leczenia odwykowego. 

Kuratorzy dla dorosłych prowadzili 27 postępowań wykonawczych wobec osób skazanych 

za przestępstwa związane z użyciem przemocy wobec najbliższych. 

 Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień „ANON” prowadziło także swoje 

działania wobec osób, które ujawniły swoje zachowania przemocowe. Każdorazowo były one 

informowane o możliwości wzięcia udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym dla osób 

stosujących przemoc i kierowane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie.  

 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koszalinie 

prowadziła aktywne działania interwencyjne w związku z nadużywaniem alkoholu przez osoby 

stosujące przemoc w rodzinie. Wpłynęło do niej 29 wniosków o objęcie leczeniem 

odwykowym skierowane przez Grupy Robocze powołane w ramach procedury „Niebieskie 

Karty”, przy ogólnej liczbie 116 złożonych wniosków. 

 

Wskaźniki osiągnięcia celu szczegółowego nr 3: 

 liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta D” 77 

 liczba interwencji domowych 1314 

 liczba interwencji domowych dotyczących przemocy w rodzinie 172 

 liczba osób przewiezionych z interwencji dotyczącej przemocy w rodzinie 

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

Mężczyźni 14 
14 

Kobiety 0 

 liczba osób przewiezionych z interwencji dotyczącej przemocy w rodzinie 

 do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych (z podziałem 

 na mężczyzn i kobiety) 

Mężczyźni 15 

15 
Kobiety 0 

 liczba podejrzanych o czyn z art. 207 kk 53 

 liczba wyroków skazujących o czyn z art. 207 kk 30 

 liczba osób, wobec których zastosowano nakaz opuszczenia lokalu 22 

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

 w rodzinie 
28 

 liczba osób zobowiązanych przez Sąd do uczestnictwa w programach oddziaływań korekcyjno 

 –  edukacyjnych 
9 

 liczba osób, które wzięły udział w programie korekcyjno – edukacyjnym 

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

Mężczyźni 8 
10 

Kobiety 2 

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

 na kobiety i mężczyzn 

Mężczyźni 4 
6 

Kobiety 2 

 łączna liczba wniosków, które wpłynęły do MKRPA w celu objęcia osoby leczeniem odwykowym 116 

 liczba wniosków skierowanych z MKRPA do Sądu o objęcie osoby leczeniem odwykowym 66 

 liczba osób zobowiązanych przez Sąd do podjęcia leczenia odwykowego 52 
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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. 

 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koszalinie w 2019 roku prowadzone były 

liczne działania zmierzające do podniesienia kompetencji przedstawicieli instytucji 

i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Zespół Przeciwdziałania Przemocy i Poradnictwa Specjalistycznego MOPR w Koszalinie 

w 2019 r. opracował i zrealizował II edycję projektu socjalny 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 ZS - certyfikowanego specjalistę pomocy 

ofiarom przemocy w rodzinie. Pracownicy każdej placówki oświatowej objętej projektem mieli 

również możliwość skorzystać z indywidualnych konsultacji. Projektem zostało objętych 

11 szkół i 4 przedszkola z terenu Gminy Miasta Koszalin. Łącznie w ramach projektu 

przeszkolono 466 osób. 

Główny specjalista ZS w dniu 25.07.2019 r. przeprowadził prelekcję pt. „Ochrona 

zdrowia w lokalnym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, która odbyła się na 

koszalińskim SOR i była skierowana do pracującej tam kadry, a także - wraz z koordynatorem 

ZS – członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego - poprowadził dla pracowników MOPR 

w Koszalinie dwugodzinne szkolenie wewnętrzne pt. „Praca asystenta w rodzinie zagrożonej 

lub uwikłanej w przemoc”. W 2019 r. odbyło się także 1 spotkanie superwizyjne, prowadzone 

przez psychologa i pedagoga MOPR, które było skierowane do asystentów rodziny. 

W dniu 02.10.2019 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy, we współpracy 

MOPR z Komendą Miejską Policji w Koszalinie, została zorganizowana prelekcja z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla funkcjonariuszy KMP, którą poprowadził główny 

specjalista ZS. Prelekcja pt. „Funkcjonowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. Działania dzielnicowego w ramach procedury „Niebieskie Karty” odbyła się na auli 

KMP, a wzięli w niej udział dzielnicowi z terenu Koszalina oraz powiatu. 

Dzięki środkom finansowym z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, przeznaczonych na szkolenia dla członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz osób pracujących w Grupach Roboczych, zostało zorganizowane 

szkolenie, które odbyło się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koszalinie: 

„Wybrane sposoby działania w kontakcie z klientem stanowiącym zagrożenie 
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dla bezpieczeństwa pracownika socjalnego”. Łącznie przeszkolonych zostało15 osób.  

W 2019 roku Komenda Miejska Policji w Koszalinie przeprowadziła 7 szkoleń 

dla dzielnicowych z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych, nieporadnych, 

niepełnosprawnych i samotnych, w których wzięło udział około 70 funkcjonariuszy. 

Zorganizowano także 26 spotkań z przedstawicielami koszalińskich szkół. W ramach 

Międzynarodowego Dnia bez Przemocy odbyło się także spotkanie szkoleniowe z zakresu 

przemocy w rodzinie z dzielnicowymi z dwóch komisariatów Policji w Koszalinie 

oraz podległych posterunków, które poprowadził główny specjalista MOPR w Koszalinie 

– wzięło w nim udział ok. 20 funkcjonariuszy pełniących funkcję dzielnicowych. 

Kuratorzy Sądu Rejonowego w Koszalinie systematycznie podnosili swoje 

kompetencje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i konferencjach z zakresu 

przeciwdziałania przemocy, a także szkoleniach z wypalenia zawodowego. Kuratorzy brali 

również udział w spotkaniach superwizyjnych dotyczących sytuacji zawodowych związanych 

z przemocą w rodzinie. 

Pracownicy Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie 

prowadzili grupę wsparcia,  a także indywidualne konsultacje w formie superwizji trudnych 

sytuacji wychowawczych i rodzinnych dla pedagogów i psychologów szkolnych. 

 

Wskaźniki osiągnięcia celu szczegółowego nr 4: 

 liczba zorganizowanych szkoleń 1 

 liczba osób uczestniczących w szkoleniach 15 

 liczba szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 87 

 liczba osób, które wzięły udział w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1401 

 liczba zorganizowanych branżowych konferencji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 0 

 liczba osób uczestniczących w branżowych konferencjach z zakresu przeciwdziałania przemocy 

 w rodzinie  
0 

 liczba osób, które uczestniczyły w szkoleniach z wypalenia zawodowego 120 

 liczba osób zaangażowanych w pomoc osobom uwikłanym w przemoc, które wzięły udział 

 w superwizji, coachingu, poradnictwie psychologicznym, i w jakim zakresie 
292 

 

Zakończenie 

 

Rok 2019 był kolejnym rokiem realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020. 

Przyjęte do realizacji cele zostały osiągnięte, a w zakresie wniosków na kolejne lata należy 

z pewnością wymienić: 

 Zintensyfikowanie działań skierowanych do kadry pedagogicznej szkół i przedszkoli 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, konsekwencji jakie ponosi dziecko 

doznające przemocy, a także wszczynania i realizacji procedury „Niebieskie Karty”; 

 Przeprowadzenie działań edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec 

dzieci dla pracowników żłobków opiekujących się dziećmi do lat 3; 

 Prowadzenie działań profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem przemocy, 

w tym propagowanie pozytywnych wzorców rodzinnych oraz umiejętności 

wychowywania dzieci bez stosowania przemocy; 
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 Wspieranie działalności organizacji pozarządowych (szkolenia, prelekcje, pogadanki, 

wykłady), także tych specjalizujących się w działaniach skierowanych do kobiet 

i równościowych, przy jednoczesnym zwracaniu uwagi na kwestie dotyczące płci 

w działaniach związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie; 

 Dalsze 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”. 

 

 


