
UCHWAŁA NR III/9/2021 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 

2016-2020 za rok 2020 

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2020.920 tj.) 
w związku z art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz.U.2020.218 t.j.) oraz § 2 uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego nr X/98/2015  
z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2016-2020. 

Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2016-2020 za rok 2020, 
który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2016-2020  za rok 2020. 

 

REALIZATOR RODZAJE DZIAŁAŃ 

 
Kłodzka Szkoła 
Przedsiębiorczości  
ul. Szkolna 8, 57-300 
Kłodzko 

Profilaktyka i edukacja społeczna 
Zajęcia obowiązkowe realizowane z wychowawcą w ramach programu 
wychowawczo-profilaktycznego o tematyce: 
- „Mam problem-kto mi pomoże”; 
- Prawa człowieka to prawa dziecka; 
- Problem uzależnień młodzieży szkolnej; 
- Zagrożenia w internecie: hejt to przemoc. 
Promowanie w rozmowach z rodzicami/opiekunami prawnymi i podczas zebrań 
Zespołów Wspierająco-Wychowawczych w KSP metod wychowawczych bez 
udziału przemocy. Zwiększenie świadomości wśród młodzieży na temat 
mechanizmów przemocy w rodzinie i wskazanie szkodliwości przemocy. Cykl 
spotkań z psychoterapeutą dla uczniów oraz szkolenie on-line z nauczycielami. 
Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 
Zabezpieczenie uczniów (opieka tymczasowa), którzy zgodnie z decyzją lekarza 
pogotowia zostali odesłani do szpitala na konsultację. Rozmowy i wspieranie 
uczniów, którzy doświadczają przemocy w rodzinie oraz kontakty                               
z odpowiednimi służbami ( spotkania z psychologiem, pedagogiem, zespołu 
wspierająco-wychowawczego. 
Współpraca z gminnymi i miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej,                               
z Placówkami Opiekuńczo-Wychowawczymi, z Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie. 
Przeprowadzenie cyklu szkoleń z udziałem KP Policji w Kłodzku. 
Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie 
Udział w posiedzeniach grupy roboczej w związku z procedurą „Niebieskie 
Karty” dla rodzica i/lub ucznia KSP. Zawiadomienia Policji po rozpoznaniu 
sytuacji ucznia, wezwanie lekarza, zawiadomienie dyżurującego sędziego Sądu 
Rodzinnego. Mediacje rodzinne przeprowadzone przez psychologa szkolnego, 
pozytywne rozwiązanie sytuacji. Spotkanie z pedagogiem, psychologiem, 
wicedyrektorem, kuratorem zawodowym w przypadku jednej rodziny. Złożenie 
2 wniosków do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną dwójki uczniów 
szkoły KSP wskazujących na występowanie nieprawidłowości, zaniedbań                 
i przemocy w tych rodzinach. 

 
Regionalna Szkoła 
Turystyczna w Polanicy-
Zdroju 

Zgodnie z głównymi założeniami Szkolnego Programu Wychowawczo-
Profilaktycznego Regionalnej Szkoły Turystycznej podejmowaliśmy działania 
profilaktyczne w celu tworzenia bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły, 
budowania pozytywnych relacji społecznych 
oraz zapobiegania zachowaniom ryzykownym młodzieży w środowisku 
szkolnym, rodzinnym 
i lokalnym. 
W roku 2020 nie odnotowano w Regionalnej Szkole Turystycznej żadnych 
przypadków przemocy w rodzinie, dlatego realizacja zadań wynikających                   
z Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2016-2020 opierała się                  
w głównej mierze na działaniach profilaktycznych – poszerzaniu wiedzy uczniów 
na temat zjawiska przemocy w rodzinie, mechanizmów i rodzajów przemocy, 
promocji metod wychowawczych bez użycia przemocy, a także edukacji 
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ukierunkowanej na obalenie mitów i stereotypów, dotyczących problemu 
przemocy, zakorzenionych w świadomości społecznej. Mając na uwadze, iż wiele 
przypadków przemocy w rodzinie nie jest zgłaszanych przez osoby 
doświadczające przemocy, koncentrowaliśmy się w pracy opiekuńczo-
wychowawczej na monitorowaniu sytuacji uczniów z rodzin zagrożonych 
przemocą, rodzin niepełnych czy zrekonstruowanych. 
Problematyka poświęcona rodzinie, zagrożeniom współczesnej rodziny, w tym 
zjawisku przemocy w rodzinie, realizowana była w trakcie lekcji religii oraz zajęć 
WDŻ. 
Pedagog szkolny oraz wychowawcy podejmowali problematykę przemocy oraz 
cyberprzemocy, uzależnień od substancji, jak i uzależnień behawioralnych.                   
W szkole prowadzone były zajęcia profilaktyczne, kształtujące umiejętności 
interpersonalne, asertywne, wpływające na poprawę komunikowania się                      
z otoczeniem, służące samopoznaniu i budowaniu poczucia własnej wartości 
oraz integracji zespołu klasowego, radzeniu sobie ze stresem.   
Rozpoznawano czynniki ryzyka hamujące lub niszczące rozwój ucznia poprzez: 
obserwację środowiska szkolnego, konsultacje z rodzicami i uczniami oraz 
wywiady środowiskowe, analizę osiągnięć szkolnych,  monitorowanie frekwencji 
na zajęciach szkolnych, kontakt z sądem i policją. Organizowano spotkania                       
z rodzicami i opiekunami uczniów sprawiających problemy wychowawcze, 
konsultacje dla rodziców uczniów w sytuacjach problemowych, mediacje  
pomiędzy skonfliktowanymi uczniami, współpracowano z kuratorami rodzinnymi 
i nieletnich, pracownikami socjalnymi i asystentami rodziny. 
W okresie nauczania zdalnego udostępniano uczniom oraz rodzicom na 
platformie „Microsoft Teams” szereg artykułów i materiałów audiowizualnych, 
wykładów i wywiadów 
ze specjalistami – publikowano treści zachęcające do odpowiedzialnego 
postępowania w sytuacji epidemiologicznej, sposobów radzenia sobie                            
z ograniczeniem niezależności w okresie epidemii, zwalczania niepokoju poprzez 
stosowanie technik relaksacyjnych, wskazówki dla uczniów 
i rodziców, jak chronić swoje zdrowie psychiczne i radzić sobie z lękiem, 
udostępniano wykłady motywacyjne zachęcające do rozwoju osobistego, 
wspierające prawidłowy rozwój emocjonalny, treści z zakresu profilaktyki 
uzależnień i promocji zdrowia. Publikowano szereg informacji 
na temat możliwości korzystania z bezpłatnych infolinii, telefonów zaufania dla 
dzieci i młodzieży w okresie epidemii, udostępniano adresy instytucji 
pomocowych i pośredniczono w kontaktach 
z ośrodkami świadczącymi pomoc. 
Wychowawcy oraz pedagog podejmowali interwencje w sytuacjach 
kryzysowych, udzielano porad i konsultacji dla rodziców uczniów, 
współpracowano z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej 
oraz Powiatową Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną w Kłodzku. 
Monitorowano sytuację opiekuńczą oraz dydaktyczno-wychowawczą uczniów 
objętych pieczą zastępczą oraz przebywających w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych, szkoła współpracowała z PCPR, policją oraz opiekunami 
prawnymi uczniów. 
Nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje zawodowe w dziedzinie profilaktyki 
szkolnej 
i środowiskowej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach. Pedagog szkolny 
brała udział 
w seminarium „Bezpieczeństwo psychiczne i emocje uczniów” organizowanym 
przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu (4.11.2020),  
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konferencji on-line „Polska szczęśliwych rodzin” organizowanej przez Dolnośląski 
Urząd Wojewódzki (25.11.2020r.), konferencji on-line „Profesjonalizacja pomocy 
kadr instytucji pomocowych działających w Sieci Pomocy Pokrzywdzonym 
Przestępstwem jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości”- organizowane 
przez Stowarzyszenie „Bona Fides” i Ministerstwo Sprawiedliwości 
(26.11.2020r.), w szkoleniu  on-line dla członków grup roboczych i zespołów 
interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zorganizowaną 
przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
(16.12.2020r.). 
Szkoła współpracowała z instytucjami wspierającymi w zakresie profilaktyki 
zachowań ryzykownych młodzieży: 
–  Komisariatem Policji w Polanicy-Zdroju – zorganizowano cykl spotkań dla 
uczniów 
z dzielnicowym M. Pindlem, który w ramach programu „Świadomy Junior” 
podnosił świadomość uczniów na temat cyberprzemocy oraz zachowań 
ryzykownych (27-28.02.2020r.). Problematyka prelekcji policjanta, uzgodniona 
została z pedagogiem i dyrekcją szkoły, odpowiadała na potrzeby uczniów 
poszczególnych klas i odnosiła się do bieżących problemów, jakie pojawiały się       
w danej grupie uczniów. 
– Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Polanicy-Zdroju oraz koordynatorem 
Gminnego Programu PiRPA – w ramach programu osłonowego "Polanica wolna 
od Przemocy", pedagog szkolny wzięła udział w szkoleniu członków zespołu 
interdyscyplinarnego i grup Roboczych (25.09.2020r.) prowadzonym przez 
specjalistę Daniela Mroza. 
–  Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Kłodzku – w uzyskaniu pomocy dla 
uczennicy chorującej na anoreksję (wnioskowano o interwencję pracownika OIK 
w miejscu zamieszkania uczennicy). 
–  Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną – kontynuowano program 
edukacyjny Ministra Zdrowia „ARS czyli jak dbać o miłość?” rekomendowany 
przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. W trakcie cyklu zajęć 
profilaktycznych uświadamiano uczniom znaczenie czynników chroniących 
jednostkę i rodzinę, a także edukowano na temat czynników zagrażających 
funkcjonowaniu rodziny, wzmacniano normy ograniczające zachowania 
ryzykowne, uświadamiano niebezpieczeństwa związane z uzależnieniami                        
w kontekście wpływu na funkcjonowanie rodzin. 
W szkole udzielane były informacje uczniom, rodzicom oraz opiekunom 
prawnym 
o możliwościach uzyskania pomocy psychologicznej, medycznej, prawnej,  
socjalnej 
i pedagogicznej oraz wsparcia w rodzinie, w tym o formach pomocy na rzecz 
osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

  

 
Noworudzka Szkoła 
Techniczna Stara Droga 4, 
57-401 Nowa Ruda 

Realizując założenia zawarte w Powiatowym Programie Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu 
Kłodzkiego na lata 2016-2020, Noworudzka Szkoła Techniczna w 2020 roku 
podjęła następujące działania: 
- We wrześniu 2020 roku pedagog szkolny wraz z wychowawcami przeprowadził 
szczegółowa analizę sytuacji rodzinnej i bytowej uczniów. Po diagnozie objęto 
opieką osoby wymagające wsparcia (uczniów i ich rodziny); 
- Podczas zajęć z wychowawcą, zebrań z rodzicami oraz indywidualnych spotkań 
z pedagogiem prowadzono kampanię edukacyjna dot. przemocy w rodzinie. 
Odbyły się również spotkania z psychologiem z PPP; 
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- Po ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego wprowadzono zmiany 
w obszarze wspomagania uczniów i ich rodzin; 
- Realizowano Program „ARS, czyli jak dbać o miłość”; 
- Kierowano uczniów i ich rodziny do PCPR-u i OIK, stale współpracowano                   
z Miejskim i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej; 
- W gablotach szkolnych umieszczono informacje dot. miejsc udzielanie pomocy 
(nazwa instytucji, adres, telefon). 
 

Dom Wczasów 
Dziecięcych w Dusznikach- 
Zdroju 

Nie uczestniczy w programie 

 
Branżowa Szkoła I Stopnia 
Specjalna nr 3 w Kłodzku 

Działania odbywały się na różnych płaszczyznach: 
- ukierunkowane na uczniów; 
- ukierunkowane na nauczycieli; 
- ukierunkowane na rodziców/ opiekunów prawnych. 
Zadania z zakresu działalności wychowawczej i profilaktycznej realizowane są 
odpowiednio na zajęciach: dydaktycznych, dydaktyczno – wychowawczych, 
i specjalistycznych. Tematyka profilaktyczna sygnalizująca przemoc w rodzinie 
jest realizowana również przez wychowawców na zajęciach z wychowawcą oraz 
na cyklicznych spotkaniach z pedagogiem. 
Przeprowadzone zostały pogadanki z uczniami o następującej tematyce: 
- „Co to jest przemoc? – rozpoznaję i dostrzegam ją” 
- Znajomość konstruktywnych sposobów radzenia sobie z negatywnymi 
emocjami – agresją i przemocą; 
- Sprawca a ofiara przemocy.  
- Projekcja filmu edukacyjnego z cyklu „Jeden krok!" 
- Alkohol a zachowania przemocowe. 
Prowadzone były pogadanki z Pielęgniarką Szkolna na temat profilaktyki 
uzależnień. 
Tematyka godzin z wychowawcą: 

 Istota i mechanizm powstawania uzależnień oraz ich rodzaje.  

 Świadome  przeżywanie emocji — sposoby radzenia sobie z przykrymi 
emocjami.  

 Krytykujemy przemoc w  naszym otoczeniu — dyskusja - „agresja                      
w mojej szkole".  

 „Wojna domowa", czyli o konfliktach rodzinnych.  
- jakie są przyczyny nieporozumień dzieci z rodzicami?  
- czy istnieją rozbieżności między potrzebami dziecka a postępowaniem 
rodziców?  
- czy rodzice mogą być przyjaciółmi dziecka?  

 Jak panować nad sobą?  
- jakie sytuacje i jakie zachowania budzą agresję?  
- czy można pokonać w sobie agresję?  
- co jest przyczyną stresu i frustracji?  
- jak radzić sobie ze stresem?  

 Moje relacje z innymi ludźmi. 
- kontakty z rodzicami, nauczycielami, rówieśnikami.  
- relacje pozytywne, negatywne, „ciepłe", „chłodne".  

 Kochaj, nie zabijaj. Przyczyny i rodzaje uzależnień.  
- poszerzanie wiedzy na temat uzależnień, przyczyn ich powstawania, wpływ na 
człowieka.  
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 Życie  w grupie — dostosowanie się i kompromisy.  
- zasady współpracy, współdziałanie w grupie  
- konflikty, sposoby ich rozwiązywania.  

 Radzenie sobie z własną i cudzą agresją.  
- pozytywne  nastawienie do siebie i swojego życia.  
- tolerancja sposobem na życie  
- umiejętne okazywanie uczuć.  

 Sens ludzkiego cierpienia.  
- co jest źródłem cierpienia własnego i cudzego?  
- kiedy rodzi się lęk, poczucie krzywdy, poczucie winy?  
- jaką wartość ma przebaczenie?  
- ludzie niepełnosprawni i nieuleczalnie chorzy wśród nas.  

 Stres w życiu człowieka i sposoby radzenia sobie z nim. 

 Gdzie szukać pomocy  w sytuacjach  kryzysowych 

 Co to znaczy „zero tolerancji dla przemocy"  

 Konflikty, konflikty — powstawanie i sposoby radzenia sobie z nimi 

 Dokuczanie to też agresja. 

 Jak panować nad sobą? 

 Wolność osobista a przewidywanie konsekwencji własnych zachowań, 
odpowiedzialność i obowiązki.  

W czasie spotkań online i bezpośrednich z rodzicami prowadzone były 
pogadanki dotyczące przemocy w rodzinie. Profilaktyka na terenie szkoły 
realizowana była przy współpracy: Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, 
Kuratorów sądowych i społecznych, Komendy Policji, Miejskich i Gminnych 
Ośrodków Pomocy Społecznej, Centrum Pomocy Kryzysowej, Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie. Szkolenie online dla rodziców „Wychowanie do 
wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych” – 
prowadzona przez nauczyciela BSISSp nr 3 w Kłodzku.  
Działalność informacyjna obejmowała również upowszechnianie wśród 
uczniów, rodziców i nauczycieli informacji na temat zagrożeń związanych                 
z przemocą w rodzinie oraz skutków prawnych związanych z naruszeniem 
przepisów. Przekaz informacji odbywał się poprzez: udostępnianie przez 
bibliotekę szkolną, nauczycieli i pedagoga fachowej literatury – tematycznej                   
i psychologiczno – pedagogicznej; indywidualne rozmowy i spotkania 
z pedagogiem szkolnym. Pedagog, wychowawcy świetlicy i bibliotekarz 
wspólnie z młodzieżą wykonywali gazetki o tematyce związanej z profilaktyką 
przemocy. Przygotowanie materiałów tematycznych dla rodziców i nauczycieli – 
ciekawostek internetowych (adresy stron, na których można znaleźć informacje 
z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania przemocy w rodzinie). Doskonalenie 
kadry pedagogicznej w celu podwyższenia swoich kompetencji psychologiczno – 
pedagogicznych, poprzez udział w warsztatach, szkoleniach, kursach, 
konferencjach, debatach, spotkaniach ze specjalistami, przedstawicielami 
prawa. 
Wszyscy nauczyciele brali udział w spotkaniach dotyczących przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie: 
1. „Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm 
społecznych” 
2. „Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych 
oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie                      
z technologii cyfrowych”. 

Szkolenia indywidualne nauczycieli: 
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1. Diagnoza sfery emocjonalno – społecznej przed rozpoczęciem terapii dzieci                   
i młodzieży ze spektrum autyzmu”; 
2. „Zarządzanie emocjami w sytuacji stresu spowodowanego izolacją”; 
3. „Jak ostateczne rozwiązać problem z dziecięcym histeryzowaniem” 

Zgodnie z programem profilaktycznym szkoły systematycznie 
prowadzona była również przez wychowawców i pedagoga szkolnego diagnoza 
bieżącej sytuacji rodzin w szkole. W wyniku prowadzonej systematycznej 
diagnozy na bieżąco podejmowane są działania zapobiegające przemocy                      
w szkole i środowisku rodzinnym ucznia. 
 

 
I Liceum Ogólnokształcące                                                     
im. Bolesława Chrobrego 
w Kłodzku 
 

Podjęte działania: 
- Współpraca Rodziców, Nauczycieli i Samorządu Uczniowskiego w opracowaniu 
Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego na rok szkolny 2019/2020 
i 2020/2021. Uwzględnienie przeciwdziałania przemocy. 
- Tematyka godzin wychowawczych zawierała zagadnienia prawidłowych relacji 
w rodzinie oraz problemów związanych z przestępczością, przemocą                               
i cyberprzemocą. 
- Promowano zachowania zmierzające do udzielania pomocy innym ludziom 
(szerzenie idei wolontariatu - Fundacja "Się pomaga", Fundacja "Mimo 
wszystko", Fundacja "Razem Możemy Więcej", Stowarzyszenie WIOSNA - 
projekt Szlachetna Paczka, Krwiodawstwo, Fundacja Pod Psią Gwiazdą, Spektakl 
Charytatywny dla chorej koleżanki z innej szkoły, koncert online dla chorej 
nauczycielki). 
- Współpraca z: Domem Dziecka, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Rodzinnym 
Domem Dziecka, Policją, Strażą Miejską, Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie i pieczą zastępczą. 
- Systematyczna praca nad wzmacnianiem więzi społecznych (angażowanie 
rodziców w imprezy klasowe i szkolne np. spektakle, koncerty, targi edukacyjne, 
wspólne przedsięwzięcia charytatywne). 
- Udział uczniów online w projekcie "Centrum wsparcia młodych" 
organizowanych przez prawnika i psychologa. 
- Spotkania online z policją na temat CYBERPRZEMOCY. 
- Współpraca z wychowawcami klas polegająca m.in. na pomocy                                    
w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji wychowawczych związanych                         
z problemami rodzinnymi uczniów. 
- Indywidualne spotkania wychowawcze i terapeutyczne z rodzicami. 
- Udział w spotkaniach zespołów nauczycieli uczących w sprawie uczniów 
mających problemy w nauce, problemów zdrowotnych, rodzinnych oraz 
będących pod opieką Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Informowanie 
nauczycieli na każdej Radzie Pedagogicznej o aktualizacjach listy uczniów pod 
opieką psychologiczno-pedagogiczną w szkole i bieżących problemach tych 
uczniów. 
- Praca terapeutyczna z uczniami doświadczającymi przemocy. Rozmowy 
indywidualne z uczniami ukierunkowane na poprawę relacji w rodzinie. 
- Wspieranie uczniów, których dotknęła przemoc domowa, wspieranie rodzin, 
które mają założoną „Niebieską kartę”. 
- Przekazanie rodzicom i uczniom wiedzy o dostępnych formach wsparcia, 
współpraca z odpowiednimi ośrodkami, kuratorami sądowymi i społecznymi. 
- Przekazanie informacji o bezpłatnych telefonach zaufania dla dzieci i młodzieży. 
- W czasie zdalnego nauczania kontakt z uczniami i rodzicami za pośrednictwem 
Microsoft Teams, GMail, Messenger, SKYPE i kontakt telefoniczny. 
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Zespół Szkół Specjalnych 
w Nowej Rudzie 

Podjęte działania: 
- diagnozowanie środowiska szkolno – wychowawczego uczniów 
- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym działającym przy Miejskim  
Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie 
- udostępnianie informacji (broszury, ulotki, rozmowy indywidualne z rodzicami 
uczniów i uczniami) o postępowaniu w przypadkach przemocy w rodzinie 
- działania profilaktyczne – zajęcia z uczniami „Mam prawo czuć się 
bezpiecznie”, „Jak reagować na przemoc”, „ Do kogo zwrócić się o pomoc               
w trudnych sytuacjach”. 

 
Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w 
Bystrzycy Kłodzkiej ul. 
Sempołowskiej 13, 57-500 
Bystrzyca Kłodzka 

Podejmowane działania: 
-przekazywanie informacji młodzieży na temat instytucji świadczących pomoc       
w przypadku doświadczanej przemocy w rodzinie; 
- zajęcia prowadzone przez wychowawców, pedagoga szkolnego dotyczące 
następujących tematów: przemoc rówieśnicza, cyberprzemoc, jak sobie radzić 
w sytuacjach trudnych; 
- udział pedagogów szkolnych w superwizji dotyczącej przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie; 
- pedagog szkolny jest członkiem zespołu interdyscyplinarnego do spraw 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 
- udział pedagogów szkolnych w spotkaniu zorganizowanym przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej dotyczącym realizacji założeń Gminnego Programu 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w roku 
2020. 

 
Zespół Szkół Specjalnych 
w Kłodzku ul. 
Wyspiańskiego 2, 57-300 
Kłodzko 

Zespół Szkół realizuje nauczanie dzieci i młodzieży, z których większość posiada 
– na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych o potrzebie 
kształcenia specjalnego – umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności 
intelektualnej. Z uwagi na ww. niepełnosprawności uczniów, ograniczające 
samodzielność, nie jest możliwe prowadzenie wielu działań edukacyjnych, 
objętych „Programem…”. 
Uczniowie Trzyletniej Specjalnej Szkoły Ponadpodstawowej Przysposabiającej 
do Pracy oraz uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 9 z ww. 
niepełnosprawnością intelektualną, realizują zadania ujęte w „Programie…”,               
z uwzględnieniem ich możliwości intelektualnych i percepcji. W ramach 
realizacji podstawy programowej  odbywają się zajęcia poświęcone 
funkcjonowaniu osobistemu i społecznemu, zajęcia rozwijające umiejętności 
komunikowania, zajęcia poświęcone relacjom z otoczeniem, osobami bliskimi, 
granicom prywatności i zasadom współżycia społecznego. 
Ewentualne przypadki przemocy rozpoznawane  są w trakcie bieżącej pracy 
dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej oraz w ramach pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. Procedury przestrzegania bezpieczeństwa                   
w szkole przewidują natychmiastowe reagowanie na oznaki i przejawy 
stosowania przemocy w rodzinie, w tym zawiadamianie odpowiednich organów 
Szkoły oraz organów ścigania. 
Realizację zadań edukacyjnych odpowiadających wymaganiom „Programu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie…” prowadzona jest w klasach szkoły 
podstawowej specjalnej dla dzieci i młodzieży w z niepełnosprawnością 
intelektualną lekkim. W okresie sprawozdawczym w klasach  I. – III. IV. - V., VI.-
VII. i w klasie VIII. Szkoły Podstawowej nr 9 przeprowadzono dla tych uczniów 
(dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim) 
warsztaty dotyczące przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, domowej, 
omówiono procedurę „Niebieskie Karty”  i przeprowadzono lekcje 
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wychowawcze dotyczące przeciwdziałania przejawom demoralizacji i agresji.  
Scenariusze zajęć z dziećmi opracowano w oparciu o materiały program 
„Chrońmy dzieci”, udostępniony przez Fundację „Dajemy dzieciom siłę”. 
Psycholog szkolny opracował materiały psychoedukacyjne w postaci gazetek 
ściennych: „Dziecko w sieci” – przeciwdziałanie cyberprzemocy; „Przemoc               
i agresja” – co to jest, czym się objawia, strategie jak zapewnić sobie 
bezpieczeństwo, telefony zaufania, itd. Na stronie internetowej Szkoły 
psycholog szkolny umieścił materiały informacyjne dla rodziców i uczniów 
dotyczące zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (jak radzić sobie z lękiem, 
depresją, plan samoopieki, unikać uzależnienia od narkotyków i dopalaczy). 
W Szkole realizowany jest program „Bezpieczna szkoła”, opracowany przez 
zespół ds. bezpieczeństwa, zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną,  określający 
procedury postępowania, w wypadku zagrożeń, w tym na wypadek 
stwierdzenia przemocy domowej. W roku 2020 nie stwierdzono w  Zespole 
Szkół skutków ani przejawów przemocy domowej w stosunku do naszych 
uczniów.  

 
Zespół Szkół Technicznych 
w Kłodzku 

Podejmowano działania: 
- Tworzenie i udostępnienie rodzicom poprzez Dziennik Elektroniczny 
interaktywnych ankiet (form) do ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyczno-
Wychowawczego. 
- Ujęcie w Szkolnym Programie Profilaktyczno-Wychowawczym zapisów 
uwzględniających gromadzenie i upowszechnianie materiałów, tworzenie 
informatorów zawierających dane organizacji zwalczających agresję, przemoc 
w rodzinie i w szkole. 
- Stworzenie na stronie internetowej szkoły Strefy Ucznia i Rodzica                                
z materiałami informacyjnymi i edukacyjnymi pedagogów szkolnych 
Udostępnienie uczniom i rodzicom poprzez Dziennik Elektroniczny listy ponad  
100 psychoterapeutów udzielających telefonicznego wsparcia 
psychologicznego 
Udostępnienie u pedagoga szkolnego ulotek informacyjnych dot. przemocy                      
w rodzinie. 
Informowanie uczniów i rodziców o działaniach podejmowanych przez Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej. 
-Praca w zespołach interdyscyplinarnych (OPS) –2 nowych uczniów objętych                
w roku szkolnym 2020/2021 procedurą „Niebieskiej Karty” 
Współpraca z sądowymi kuratorami społecznymi 
Udzielenie pomocy i wsparcia osobom doświadczającym przemocy i będącym 
jej świadkami poprzez spotkania wspierające i terapeutyczne z psychologiem 
oraz przez działania interwencyjne 
-Rozmowy z poszkodowanymi i z osobami wobec których istnieje podejrzenie, 
że stosuje się przemoc w rodzinie – dot. 2 uczniów objętych procedurą 
„Niebieskiej Karty” w roku szkolnym 2019/2020 i 2 uczniów objętych procedurą 
w roku szkolnym 2020/21 
Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami w ramach wsparcia 
psychologiczno-pedagogicznego, pogadanki na platformie Teams w ramach 
zajęć wychowawczych w 31 oddziałach klasowych zgodnie z programem godzin 
wychowawczych opracowanym przez pedagogów szkolnych 

 
Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy im. 
Przyjaciół Środowiska w 

Podejmowano działania: 
 -w ramach programu wychowawczo –profilaktycznego  realizowano 
zagadnienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
dotyczące przeciwdziałania przemocy w tym agresji; 
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Długopolu- Zdrój -opracowano  procedury postępowania w przypadku agresywnego zachowania 
dziecka; 
-przeprowadzono diagnozę problemów w szkole- badanie ankietowe; 
- w  ramach pracy wychowawczej i zajęć rozwijających kompetencje 
emocjonalno-społeczne obniżano zachowania antyspołeczne wśród dzieci                    
i młodzieży; 
-kształtowano postawę empatii , reagowania  na akty przemocy, korzystania                 
z pomocy dorosłych; 
-uczono  dzieci zasad pozytywnego kontaktu, budowana  relacji koleżeńskich ; 
-prowadzono edukację dotycząca przeciwdziałania  przemocy i umiejętności 
reagowania na nią; 
-przeprowadzono warsztaty w ramach bezpieczeństwa i przeciwdziałania 
cyberprzemocy „Dziecko w sieci” 
-objęto opieką psychologiczno – pedagogiczną dzieci i młodzież ze 
skłonnościami do zachowań agresywnych oraz ich rodziny; 
-przekazano rodzicom  materiały edukacyjne i przygotowywano tematyczne 
gazetki ścienne; 
-upowszechniono informację o procedurze Niebieskiej Karty,  Ogólnopolskim 
Telefonie Kryzysowym i o działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej; 
-w ramach zajęć edukacyjnych i wychowawczych ukazywano uczniom wartości 
rodziny w życiu osobistym człowieka;  
-współpracowano  z OPS-ami, społecznymi kuratorami sądowymi, poradnią 
psychologiczno-pedagogiczną . 

 

 
Młodzieżowy Ośrodek 
Socjoterapii w Kłodzku ul. 
Rajska 1 

Podejmowano działania 
1. Zajęcia socjoterapeutyczne, które prowadzą do niwelowania negatywnych 
emocji zarówno u sprawców przemocy jak i u ofiar (praca terapeutyczna 
różnymi technikami: arteterapia, elementy treningu zastępowania agresji, 
terapia pedagogiczna, terapia uzależnień, terapia psychologiczna). 
2.Na zajęciach socjoterapeutycznych przekazano również wiedzę prawną 
dotyczącą przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym zakładania Niebieskiej 
Karty. 
3.Indywidualne konsultacje dla rodziców organizowane systematycznie                       
o tematyce związanej z kształtowaniem podstawowych umiejętności 
wychowawczych, rozwiązywaniem konfliktów w rodzinie, prawidłową 
komunikacją między członkami rodziny. 
4.Stały, bezpośredni oraz telefoniczny kontakt z rodzicami wychowanków 
szczególnie w okresie nauki zdalnej. 
5.Monitorowanie losów absolwentów placówki, udzielanie im porad, pomocy 
prawnej jak również przygotowanie wychowanków do usamodzielnienia. 
6.Przeprowadzenie mediacji między rodzicami a dziećmi (w zasobach kadry 
pedagogicznej MOS Kłodzko mamy 6 mediatorów sądowych z uprawnieniami). 
7.Cotygodniowe zebrania społeczności placówki, których tematyka dotyczy 
przeciwdziałania przemocy w placówce i poza nią ( również w rodzinach 
wychowanków MOS Kłodzko ). 
8.Zajęcia wychowawcze o tematyce związanej z przeciwdziałaniem przemocy               
w rodzinie wychowanków. 
Wszystkie podjęte działania przez kadrę MOS w Kłodzku mają na celu 
uwrażliwienie młodzieży na problem przemocy występującej w rodzinie. Uczymy 
wychowanków sposobów radzenia sobie ze złością i jej konsekwencją agresją 
własną, ale również reagowania w sytuacjach trudnych w domach rodzinnych.  
Istotne jest również to, że kształtujemy u naszej młodzieży nawyk zgłaszania 
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nam przypadków występowania przemocy w rodzinach biologicznych. W takich 
sytuacjach współpracujemy z sądami, policją, kuratorami sądowymi, opieką 
społeczną na terenie całego kraju, prosząc o interwencję w danej rodzinie. 
Efektem naszych wszystkich działań jest podniesienie kompetencji społecznych u 
naszych wychowanków, niwelowanie przemocy na terenie placówki i poza nią, 
podniesienie kultury pedagogicznej rodziców naszych wychowanków.  
Jesteśmy pewni, że kształtowanie świadomości w zakresie przeciwdziałania 
przemocy u tak młodych ludzi, jakimi są nasi wychowankowie, przyniesie 
całemu społeczeństwu wiele pożytku, a im samym pozwoli na prawidłowe 
funkcjonowanie poza placówką w sposób zgodny z normami społecznymi. 
 

 
Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Kłodzku ul. Szpitalna 1, 
57-300 Kłodzko 

W zakresie celów szczegółowych pkt VIII „Powiatowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 na terenie ZOZ 
Kłodzko realizowany jest cel szczegółowy 1.3 pkt 2- Stosowanie procedury 
„Niebieska Karta” głównie w  Oddziałach Pediatrycznym,  Ginekologiczno- 
Położniczym oraz Izbie Przyjęć które zaopatrzone są w formularze „Niebieska 
Karta -Część A „ stanowiące załącznik nr 1 Rozporządzenia Rady Ministrów                     
z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów 
formularzy „Niebieska Karta”. Pracownicy- są członkami zespołów 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, uczestniczą w spotkaniach zespołu, 
których kierunkiem działań jest interweniowanie i reagowanie na przemoc                 
w rodzinie. Uczestniczą w okresowych szkoleniach . W roku 2016; 2017; 2018; 
2019 i 2020 w „Zespole Opieki Zdrowotnej” nie było podejrzenia ani zgłoszenia 
podejrzenia przemocy w rodzinie. 

 
Specjalistyczne Centrum 
Medyczne ul. Jana Pawła 
II 2, 57-320 Polanica-Zdrój 

SCM współpracuje zgodnie z założeniami programu. Na terenie Szpitala 
udostępniono matriały edukacyjne: plakaty, ulotki, broszury. Upowszechniono 
informację o Ogólnopolskim Telefonie Kryzysowym OIK, udostępniono 
informator o instytucjach udzielających pomocy w sytuacji doswiadczania 
przemocy w rodzinie. W szpitalu opracowano I wdrożono procedurę 
postępowania w przypadku ofiar przemocy lub zaniedbania. Pracownicy są 
poinformowani  i informują osoby zainteresowane o stosowaniu procedury “ 
Niebieskie Karty”, zawiadamianiu prokuratury, policji o stwierdzonych 
przypadkach przemocy w rodzinie. W roku 2020 z oddziałów szpitalnych 
zgłoszono 4 przypadki wdrożenia procedury NK. 

 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Dusznikach-
Zdroju  

Działania w obszarze przeciwdziałania przemocy na terenie gminy: 
- realizacja programów dotyczących przemocy w rodzinie w szkołach ,                                                               
-szkolenie pracowników pomocy społecznej z zakresu przeciwdziałania 
przemocy (3 osoby),                            
- szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego (1 szkolenie , 10 osób)  
- rozpowszechnianie informacji dotyczącej procedury Niebieskiej Karty  
–ulotki,broszury,plakaty; 
-zawiadamianie Prokuratury o stwierdzonych przypadkach przemocy                      
w rodzinie - 11 zawiadomień;                   
- podejmowanie działań dotyczących zapobiegania przemocy w rodzinie –                 
6 rodzin objęte  wsparciem;                                                                                                                                                                
- podejmowanie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie – spotkania  członków Zespołu w reżimie 
sanitarnym;                                                                                                                                            
- udostępnianie informacji o instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach 
doświadczania przemocy w rodzinie- ulotki, plakaty, informacja na stronie OPS; 
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- realizacja Gminnego programu przemocy w rodzinie pomocy ofiarom 
przemocy w rodzinie na terenie gminy Duszniki Zdrój  na lata 2016-202 0 
- skierowanie dwóch sprawców do Powiatowego Programu Korekcyjno-
Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc.                                                                                                                                           
- uczestniczenie w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Starostwo 
Powiatowe w Kłodzku. 

 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Międzylesiu 

Podjęte działania: 
-Opracowano diagnozę przy wprowadzaniu Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
Gminy Międzylesie na lata 2016-2020; 
- spotkania grupy AA (wykład na temat przemocy); 
- Rozpowszechniano 1 ulotkę – własną oraz kilka ulotek otrzymanych z innych 
instytucji; 
- Liczba sporządzonych formularzy „niebieska karta A” przez pracowników 
socjalnych – 4; 
- Prowadzonych NK w roku 2020 – 16; 
- zamkniętych na przełomie roku NK – 7. 

 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Polanicy-
Zdroju 

Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie: 
-realizacja programu „Przemoc boli” w zakresie przeciwdziałania przemocy i 
cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży polanickich szkół podstawowych, 
program profilaktyczny i „Spójrz Inaczej na Agresję” w zakresie zapobiegania 
przemocy,  ponadto cykliczne lekcje wychowawcze w szkole i zajęcia w 
świetlicach profilaktyczno-wychowawczych, 
- promowanie modelu rodziny wolnej od przemocy (lokalna kampania 
społeczna „Postaw na Rodzinę” poprzez dystrybucję materiałów edukacyjnych 
na temat znaczenia rodziny w życiu dziecka, budowania relacji z rodzicami i roli 
kontaktów międzypokoleniowych. Materiały promowane były podczas imprez                
i festynów rodzinnych w placówkach szkolnych). 
Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony  oraz wsparcia osób dotkniętych  
przemocą w rodzinie: 
- dystrybucja lokalnego informatora „Wspólna Moc! – Polanica Pokona 
Przemoc!” (2 egzemplarze - informator rozdawany ofiarom przemocy na 
spotkaniach Grupy Roboczej, podczas interwencji przez członków Grupy 
Roboczej, wykładany w instytucjach pomocowych), oraz pakietu edukacyjnego 
„Reaguj na przemoc!” (dla ofiar, świadków i sprawców przemocy), 
-na stronie www.bip.polanica.pl w umieszczonej zakładce GKRPA/GZI, link 
przemoc domowa znajdują się informacje dla ofiar i sprawców przemocy, 
sprawozdania z realizacji programu za lata 2011 - 2013,  
- na stronie www.polanicazdroj.naszops.pl w umieszczonej zakładce Przemoc                
w rodzinie – działalność GZI, bieżące informacje na temat przemocy, baza 
teleadresowa itd, 
- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie – poradnictwo socjalne, zawodowe  i rodzinne prowadzone przez 
pracowników socjalnych i asystenta rodziny w ramach ich kompetencji                          
w siedzibie OPS, poradnictwo psychologiczne prowadzone przez psychologa                 
w siedzibie „Niebieskiego Pokoju” i „Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnych ds. 
Uzależnień” w NZOZ „Eskulap” w Polanicy-Zdroju, poradnictwo medyczne 
prowadzone przez lekarza pierwszego kontaktu (członka GZI) w NZOZ „Eskulap”  
w Polanicy-Zdroju, 
- pomoc instytucjonalna dla ofiar przemocy – proponowana, w zależności od 
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kondycji psychicznej i rzeczywistych możliwości. W sytuacji, która wymaga 
odizolowania osoby dotkniętej przemocy od osoby stosującej przemoc osoby 
kierowane są do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy                         
w Rodzinie we Wrocławiu przy ulicy Bora-Komorowskiego 31, Specjalistycznego 
Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu przy ulicy Ogrodowej 
2a i Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Zdunach przy 
ulicy Strzeleckiej 10. 
Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w 
rodzinie: 
- wszczęte procedury „Niebieska Karta” przez OPS i GZI, 
- pomoc instytucjonalna dla sprawców przemocy – kierowanie do udziału                    
w powiatowym programie korekcyjno-edukacyjnym realizowanym przez Wydział 
Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego  w Kłodzku. 
Podnoszenie jakości i dostępności świadczonych usług poprzez zwiększenie 
kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania                       
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 
- udział Koordynatora Programu/Przewodniczącego Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego i członków grupy roboczej w szkoleniu: 
- „Techniki radzenia sobie ze stresem i wypalaniem zawodowym” (realizacja: 
wrzesień 2020 r.), 
- „Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych działających w Sieci 
Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie w przeciwdziałania 
przestępczości” (realizacja: listopad 2020 r.), 
- „Praca z członkami rodzin z problemem przemocy w okresie pandemii COVID-
19”, 
- udział Koordynatora Programu/Przewodniczącego Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego/realizatora powiatowego programu korekcyjno-
edukacyjnego dla powiatu kłodzkiego w 11 godzinnej superwizji grupowej 
(realizacja: listopad 2020 r.). 

 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bystrzycy 
Kłodzkiej 

Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie: 
- Działania diagnozujące rozmiary zjawiska przemocy w rodzinie 
realizowane są na bieżąco, poprzez identyfikowanie na terenie Gminy 
ofiar i sprawców przemocy przez pracowników socjalnych prowadzących 
rozeznanie w rodzinach będących pod opieką Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz stałą współpracę, prowadzoną w szczególności ze 
szkołami, Komisariatem Policji, asystentami rodziny, kuratorami,                   
w zakresie monitorowania wspólnych klientów, poprzez spotkania, 
wymianę informacji, opracowywanie procedur oraz udział w szkoleniach    
2- Zlecenie przeprowadzenia „Diagnozy uzależnień i innych problemów 
społecznych występujących na terenie gminy bystrzyca Kłodzka”. 
Organizowanie kampanii edukacyjno-informacyjnej: 
- Realizacja kampanii „Stop przemocy” - włączenie się w ogólnopolską 
kampanię, zamówienie i rozdanie do szkól i instytucji-materiałów na temat 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 
- Zakup pomocy dydaktycznych z zakresu profilaktyki zdrowotnej i 
przeciwdziałaniu uzależnieniom dla szkół. 
- Organizacja wypoczynku letniego w okresie wakacyjnym dla dzieci dotkniętych 
przemocą w rodzinie; 
- Organizacja czasu wolnego w dla młodzieży i dzieci z rodzin z problemem 
uzależnienia  i przemocy w rodzinie: realizacja programu przez Hufiec ZHP                  
w Bystrzycy Kłodzkiej 
- Upowszechnienie informacji w zakresie możliwości i form uzyskania pomocy: 

Id: 85AF880D-A832-4BF8-B87A-04BB93B8592A. Podpisany Strona 12



medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej  
- Upowszechnianie informacji o  instytucjach i podmiotach  które realizują 
oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie  
- Zakup publikacji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
i Prenumeraty ”Niebieska Linia” 
Informowanie o  instytucjach i podmiotach  które realizują oferty dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie  
-Utworzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie 
-Wszczęte procedury ” Niebieska Karta” 
-Korzystanie przez osoby doświadczające przemocy, współpracujące z Zespołem 
Interdyscyplinarnym 
-z pomocy  psychologa zatrudnionego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej                   
w Kłodzku,  
-z pomocy prawnika  w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, 
- terapeuty uzależnień, psychologa, specjalisty ds. Przeciwdziałania Przemocy                
w Rodzinie, w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 
- psychologów i pedagogów szkolnych - przez dzieci szkolne 
-Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
- Udział przedstawicieli służb działających w obszarze przeciwdziałania  
przemocy w rodzinie  w 2 superwizjach i Konferencji Perspektywy Lecznictwa 
Odwykowego,  podnoszących kwalifikacje w tym zakresie. 

 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Stroniu 
Śląskim 

Profilaktyka i edukacja społeczna. 
- Zespół Interdyscyplinarny Gminy Stronie Śląskie miał zaplanowane spotkanie           
z radnymi Rady Seniorów Stronia Śląskiego, w celu wprowadzenia elementów 
informacyjnych na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz wskazania 
możliwości uzyskania pomocy.  
- Liczba podjętych inicjatyw  - 1 zrealizowanych - 0. Przełożono na kolejny rok            
w związku z ograniczeniami wynikającymi z epidemii Sars Cov - 2 
Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. 
- Zespół Interdyscyplinarny/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim 
upowszechniał informacje w zakresie możliwości uzyskania pomocy                           
i instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach występowania przemocy                  
w rodzinie.  
- Liczba opracowanych i upowszechnionych materiałów – 2. 
Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie. 
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim nie wszczynał procedury 
„Niebieskiej Karty” i nie sporządził formularzy NK. Przedstawiciel Ośrodka bierze 
udział w pracach Grupy Roboczej.  
Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących 
działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  
-Zespół Interdyscyplinarny Gminy Stronie Śląskie nie odbył szkolenie w związku 
z ograniczeniami wynikającymi z epidemii Sars Cov-2   

 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kudowie-
Zdroju  

Podjęte działania: 
-  Wideoszkolenie  PCC POLAND „ W jaki sposób przeprowadzić posiedzenie 
grupy roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego w czasie epidemii? Jak 
monitorować sytuację rodziny objętej NK podczas kwarantanny? Jaką 
dokumentację powinien gromadzić  pracownik socjalny w obecnej sytuacji? 
przeznaczone dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, którzy zajmują 
się procedurą Niebieskiej Karty. Wideoszkolenie odbyło się w dniu 13 maja 
2020r., w którym udział wzięli wszyscy pracowni socjalni OPS Kudowa- Zdrój. 
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- Rozpowszechnianie otrzymanych z powiatu informatorów o instytucjach 
rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, 
które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie,                                  
a w szczególności realizujących programy korekcyjno-edukacyjne. 
- Tworzenie i zwiększanie zakresu działania oraz dostępności do 
ogólnokrajowych telefonów zaufania, interwencyjnych lub informacyjnych dla 
osób dotkniętych przemocą w rodzinie.  

 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kłodzku 

PROFILAKTYKA I EDUKACJA SPOŁECZNA  
1) Ogólnopolska akcja organizowana w dniach 21.02.2020 – 28.02.2020 pn. 
„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W dniach od 21-
28 lutego 2020r., w godzinach od 10.00 do 14.00 dyżur w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Kłodzku pełnili pracownicy socjalni – specjaliści pomocy 
społecznej i poradnictwa specjalistycznego oraz przewodniczący Zespołu 
Interdyscyplinarnego. 

Zasadniczym celem tej inicjatywy było zwrócenie szczególnej uwagi na 
potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W ramach pełnionych 
dyżurów udzielano bezpłatnych porad i konsultacji, a także informowano o 
możliwościach skorzystania z dostępnych form pomocy. 
2)  W roku 2020 kontynuowano lokalną kampanię społeczną dotyczącą 
rozpowszechniania informacji Rzecznika Praw Dziecka dotyczących spraw około 
rozwodowych. Celem kampanii było uświadomienie rodzicom, ze każde dziecko 
ma prawo do dobrej więzi z obojgiem rodziców. 
3) Zakupiono i upowszechniano materiały (plakaty, ulotki, informatory) w 
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwrócenia uwagi na sytuację 
dzieci jako „małych świadków przemocy” tego w jaki sposób przemoc w 
rodzinie wpływa na stan psychiczny dziecka, oraz w zakresie przeciwdziałania 
przemocy wobec osób starszych. 
4) W związku z epidemią wywołaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa 
SARS-CoV-2 upowszechniano informacje dotyczącą opracowanego „osobistego 
planu awaryjnego dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii 
koronawirusa”.  
OCHRONA I POMOC OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE. 
1) Kierowano osoby do Punktu konsultacyjno-informacyjnego celem udzielenia 
wsparcia adekwatnego do konkretnej sytuacji 
2) Upowszechniano informacje oraz organizowano wsparcie w zakresie 
uzyskania m.in. pomocy medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, 
zawodowej i rodzinnej. 
3) Kierowano osoby do otrzymania pomocy terapeutycznej i pomocy 
psychologicznej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 
4) Prowadzono pracę z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie                     
w ramach procedury „Niebieska Karta”. 
5) Współpracowano z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej oraz Okręgowym 
Ośrodkiem Dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Kłodzku w zakresie 
wsparcia osób doznających przemocy w rodzinie. 
ODDZIAŁYWANIA NA OSOBY STOSUJĄCE PRZEMOC W RODZINIE. 
1) Kierowano osoby do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym. 
2) Prowadzono pracę w ramach procedury „Niebieska Karta z osobami, co do 
których istniało podejrzenie, ze stosują przemoc w rodzinie”. 
3) Kierowano osoby do Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego celem udzielenia 
wsparcia adekwatnego do konkretnej sytuacji. 
4) Kierowano osoby do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych przy Burmistrzu Miasta Kłodzka. 
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5) Kierowano zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Kłodzku. 
PODNOSZENIE KOMPETENCJI SŁUŻB I PRZEDSTAWICIELI PODMIOTÓW 
REALIZUJĄCYCH DZIAŁANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY  
W RODZINIE. 
1) Członkowie ZI oraz grup roboczych podnosili swoją wiedzę i kwalifikacje w 
zakresie realizacji zadań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w 
rodzinie. 
2) Prowadzono wspólną wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami 
instytucji, podmiotów realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 
Na terenie Gminy Miejskiej Kłodzku w roku 2020 swoją pracę kontynuował 
Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W roku 
2020 w skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzili przedstawiciele niżej 
wymienionych instytucji: 
1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku; 
2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 
3. Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku; 
4. Szkoła Podstawowa Nr 3w Kłodzku; 
5. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodzku; 
6. Szkoła Podstawowa Nr 7 w Kłodzku; 
7. Sąd Rejonowy w Kłodzku/ I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do 
Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich; 
8.  „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku; 
9. Stowarzyszenie „Promyk” Kłodzka Pomoc Społeczna; 
10. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kłodzku; 
11. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodzku. 
W roku 2020 przewodniczący Zespołu powołał  66 nowych grup roboczych.  
W roku 2020 procedurę Niebieskiej Karty wszczęto w 66 rodzinach. Ponadto 
kontynuowano pracę z rodzinami, u których wdrożono procedurę Niebieskiej 
Karty w latach poprzednich.  

 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Szczytnej 

RODZAJE DZIAŁAŃ: 
1.  Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie  -  liczba opracowanych diagnoz: 1 
» diagnoza zjawiska przemocy w gminie Szczytna została przeprowadzona                     
w związku z opracowaniem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy                
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2023. 
2. Inicjowanie współpracy z kościołami i związkami wyznaniowymi – liczba 
podjętych inicjatyw: 1 
» podjęcie współpracy z Kościołem Rzymskokatolicki pw. św. Jana Chrzciciela           
w Szczytnej – przekazanie ulotek i plakatów informacyjno-edulacyjnych 
dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie w ramach wsparcia w realizacji nauk 
przedmałżeńskich. 
- Nawiązanie i wzmacnianie współpracy pomiędzy instytucjami rządowymi                 
i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy 
osobom dotkniętym przemocy w rodzinie: liczba wspólnie realizowanych 
projektów: 1 
» nawiązanie i wzmacnianie współpracy z instytucjami takimi jak: Urząd Miasta     
i Gminy w Szczytnej, Komisariat Policji w Polanicy Zdroju – Rewir Dzielnicowych 
w Szczytnej, Szkoły  z terenu gminy Szczytna, Świetlica 
socjoterapeutyczna ,,Benjamin” przy szkole podstawowej w Szczytnej, Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorzy sądowi, Gminne 
Centrum Profilaktyki Terapii Uzależnień i Interwencji ,,Arka” przy OPS                            
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w Szczytnej, Służba zdrowia, Zespół Interdyscyplinarny w ramach Gminnego 
Programu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie  i Ochrony Ofiar Przemocy             
w rodzinie w gminie Szczytna na lata 2020-2023. 
-Upowszechnianie informacji w zakresie możliwości i form uzyskania pomocy: 
liczba upowszechnianych materiałów informacyjnych: 1 
» upowszechnianie informacji na stronie internetowej Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Szczytnej oraz przekazywanie ulotek informacyjno-edukacyjnych 
osobom doświadczającym przemocy oraz osobom podejrzewanym o stosowanie 
przemocy w rodzinie. 
- Wszczęcie procedury ,,Niebieska Karta” 
» liczba sporządzonych formularzy ,,Niebieska Karta”: 20 (policja:17 , OPS: 2 , 
SCM Polanica Zdrój - oddział ratunkowy:1). 
» liczba spraw zakończonych w wyniku ustania przemocy: 11.   
RODZAJE DZIAŁAŃ: 
-Wdrożenie systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami 
dotkniętymi przemocą w rodzinie i osobami stosującymi przemoc w rodzinie:   
-Szkolenia: liczba przeszkolonych osób: 15. 

 

 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Lądku-Zdroju 

Podejmowano działania: 
 - inicjowanie współpracy z Kościołami lub związkami wyznaniowymi z terenu 
powiatu kłodzkiego w celu wprowadzenia elementów edukacji na temat 
zjawiska przemocy; 
- upowszechnienie informacji w zakresie możliwości i form uzyskania pomocy 
medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej, rodzinnej; 
- zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc całodobowych 
w ośrodkach wsparcia oraz interwencji kryzysowej; 
- wzmacnianie ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie w toku 
postępowania karnego poprzez przesłuchiwanie dzieci w przyjaznych pokojach 
przesłuchań oraz tworzenie odpowiednich warunków do przesłuchiwania 
dorosłych dotkniętych przemocą w rodzinie; 
- szkolenie . 

 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej Gminy Kłodzko 

Podjęto działania: 
- liczba przeprowadzonych kampanii społecznych 0, 
- zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc całodobowych 
w ośrodkach wsparcia oraz w ośrodkach interwencji kryzysowej; 
- tworzenie i zwiększenie zakresu działania oraz dostępności do lokalnych 
telefonów zaufania, interwencyjnych lub informacyjnych dla osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie; 
- wszczęcie procedury „ Niebieskie Karty”; 
- prowadzenie szkoleń personelu medycznego, pedagogów szkolnych w zakresie 
stosowania procedury „Niebieska Karta”. 

 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej Gminy Nowa 
Ruda 

- liczba podejrzewanych sprawców-nieletnich -0 
- ogólna liczba podejrzewanych sprawców przemocy będących pod wpływem 
alkoholu-1 
- podejrzewani sprawcy pod wpływem alkoholu (mężczyźni)-1 
- liczba dzieci umieszczonych w bezpiecznym miejscu( rodzina zastępca, dalsza 
rodzina, placówka opiekuńcza-1 
- liczba wypełnionych niebieskich kart-1. 

 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Radkowie 

Pracownicy socjalni ośrodka oraz członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego                   
i Grup Roboczych w ramach wykonywania obowiązków służbowych na bieżąco 
dokonywali diagnozy zjawiska przemocy występującego na terenie gminy.               
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z/s w Ścinawce Średniej Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego i konieczność ograniczenia 
bezpośrednich kontaktów nie została zorganizowana kampania społeczna.                 
W środowiskach bezpośrednio zagrożonych przemocą pracownicy socjalni 
przeprowadzili indywidualne rozmowy na temat mechanizmów zjawiska 
przemocy, jego skutkach oraz możliwościach prawnych. W rodzinach 
wychowujących dzieci wprowadzono wsparcie asystenta rodziny, który pomagał 
w wypracowaniu zachowań pozbawionych przemocy. 
Rodzinom doświadczającym przemocy pracownicy socjalni oraz członkowie ZI 
udzielali informacji w zakresie możliwości i form wsparcia psychologicznego, 
prawnego, medycznego i rodzinnego. W celach informacyjnych upowszechniono 
materiały w postaci plakatów, broszur pozyskanych bezpłatnie z Państwowej 
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, związane z problemem 
przemocy. Sprawcy przemocy każdorazowo otrzymywali informację                              
o możliwości uczestnictwa w zajęciach korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców 
przemocy w rodzinie , co potwierdza podpisanie przez nich oświadczenia.                     
Z przeprowadzonej przez Ośrodek diagnozy zjawiska przemocy wynika, że 
główna przyczyna przemocy to alkoholizm, dlatego podejmowano współpracę       
z Miejsko-Gminna Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                         
w Radkowie. Nawiązywana była współpraca z placówkami służby zdrowia, 
oświatą oraz Społeczną Komisją Mieszkaniową w celu pozyskania lokalu 
mieszkalnego z zasobów gminy dla osób doświadczających przemocy 
zdecydowanych na zmianę miejsca zamieszkania. Podejmowana była 
współpraca z organizacją pozarządową „Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Koło 
Wiejskie” w Wambierzycach, w zakresie realizacji „Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020”. 
Na terenie gminy Radków brak jest ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy                     
i ośrodka interwencji kryzysowej. Osoby wymagające wsparcia 
instytucjonalnego kierowane są do najbliższych placówek znajdujących się poza 
terenem gminy.  Członkowie ZI oraz Grup Roboczych uczestniczyli w szkoleniu 
nt. :praktyczna realizacja przepisów  w zakresie przeciwdziałania przemocy                  
w rodzinie i realizacja procedury NK w tym wytyczne postępowania w czasie 
pandemii”. 
Wszczętych zostało 24 NK. 

 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Kłodzku 

Zadania określone w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie na lata 2016- 2020, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku 
realizowało poprzez:  
 
Zamieszczanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie www.pcpr.bip.klodzko.pl informacji dotyczących: 

 -działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej; 
-bazy teleadresowej podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących 
usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie 
dolnośląskim; 
-wykazu Ośrodków Pomocy Społecznej obsługujących zespoły 
interdyscyplinarne w województwie dolnośląskim;  
-bazy podmiotów prowadzących programy korekcyjno- edukacyjne dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie oraz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie w województwie dolnośląskim; 
-rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie 
dolnośląskim; 
-rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe w województwie 
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dolnośląskim. 
-Informowanie osób zgłaszających się do Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie, doświadczających problemu przemocy w rodzinie, o możliwych 
formach wsparcia instytucjonalnego. 
-Udostępnianie informacji o instytucjach udzielających pomocy i wsparcia 
ofiarom przemocy w rodzinie w trakcie czynności służbowych wykonywanych 
przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 
-Zapewnienie schronienia dla ofiar przemocy poprzez realizację postanowień 
sądu  
o umieszczeniu w pieczy zastępczej (działając na podstawie art. 12a ustawy                   
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
-Udział pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zespole 
Interdyscyplinarnym Gminy Kłodzko. 
 
Zadania określone w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy                   
w Rodzinie na lata 2016- 2020, wykonane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
prowadzony przez Towarzystwo Społeczne „RAZEM” (na podstawie 
przekazanego sprawozdania z wykonania zadania publicznego): 
 
- odbyło się 761 interwencji, w tym 19 poza siedzibą Ośrodka  podczas, których 
udzielono 123 ofiarom przemocy  doraźnej i natychmiastowej pomocy 
(psychologicznej, prawnej oraz poradnictwa socjalnego);  
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Uzasadnienie

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego realizowane są zadania z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie jest ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz.U.2020.218 t.j.).

Zgodnie z art. 6 ust. 3  pkt 1 niniejszej ustawy do zadań własnych powiatu należy opracowanie
i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie.

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Kłodzkiego
nr X/98/2015 z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2016-2020.

Rada Powiatu Kłodzkiego zobowiązała Zarząd Powiatu do przedstawiania corocznej informacji z realizacji
poszczególnych zadań określonych w Programie za rok poprzedni.

Nadrzędnym celem Programu jest efektywne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie powiatu
kłodzkiego. Aby zrealizować powyższy cel określono szczegółowe zadania przeznaczone do realizacji
podmiotom, które w ramach swoich działań zajmują się wsparciem rodzin na terenie powiatu.

Podstawowymi zadaniami określonymi w programie są: zintensyfikowanie działań profilaktycznych
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz
wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób
stosujących przemoc w rodzinie, podnoszenie jakości i dostępności świadczonych usług poprzez zwiększenie
kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.

Realizatorami i partnerami programu są następujące podmioty: placówki oświatowe: szkoły, poradnie
psychologiczno-pedagogiczne, jednostki ochrony zdrowia, administracja samorządowa, jednostki
organizacyjne powiatu, gminne ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, lokalne media.

W sprawozdaniu za rok 2020 z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2016-2020, które zostało sporządzone
w formie tabeli, załączonej do uchwały przedstawiono informacje, które zostały przekazane przez podmioty
realizujące cele Programu jako zadania własne w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i nie wywołuje skutków finansowych
dla budżetu powiatu.

 

Przewodniczący Rady
Powiatu Kłodzkiego

Zbigniew Łopusiewicz 
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