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Braniewo 08.02.2019r. 

 

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2018 

Z realizacji zadań za zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie  

 

Cel: Ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie i skutków stosowania przemocy 

w Powiecie Braniewskim był realizowany poprzez trzy cele operacyjne: 

1. Edukacja społeczna, podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn 

i skutków przemocy domowej oraz promocja postaw społecznych oraz działań 

wolnych od przemocy.  

2. Rozszerzenie oferty pomocy i wsparcie dla osób uwikłanych w przemoc. 

Zapewnienie profesjonalnej pomocy oraz wsparcia ofiarom i świadkom przemocy 

domowej.  

3. Utworzenie powiatowego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tak 

aby pomoc udzielana rodzinom doznającym przemocy było skuteczna. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w ramach celu operacyjnego  

„Edukacja społeczna, podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn 

i skutków przemocy domowej oraz promocja postaw społecznych oraz działań 

wolnych od przemocy” realizowało następujące zadania:  

a) W 2018 roku na stronie internetowej tut. Centrum upubliczniono trzy informacje 

dotyczące tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

b) Włączenie się w 2018 roku w realizację ogólnoświatowej kampanii „Biała 

wstążka”. Tut. Centrum zorganizowało dyżur specjalistów dnia 3 grudnia 2018 

roku w godzinach od 08:00 do 15:00. Porad osobom dotkniętym przemocą 

udzielali: w godzinach od 08:00 do 15:00 pracownik socjalny, natomiast 

w godzinach od 09:00 do 12:00 prawnik. W 2018 roku z poradnictwa skorzystały 

2 osoby. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w ramach celu operacyjnego  

„Rozszerzenie oferty pomocy i wsparcie dla osób uwikłanych w przemoc. 

Zapewnienie profesjonalnej pomocy oraz wsparcia ofiarom i świadkom przemocy 

domowej” realizowało następujące zadania:  

a) Prowadzenie i finansowanie działalności funkcjonującego przy PCPR Punktu 

Poradnictwa Specjalistycznego. Podstawowym celem funkcjonowania 

poradnictwa jest wsparcie osób i rodzin w wypełnianiu ich podstawowych 

funkcji, a w szczególności łagodzenie objawów trudnych sytuacji rodzinnych, 

przywracanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, 

pomoc w unormowaniu sytuacji prawnej rodzin oraz przeciwdziałanie zjawiskom 

patologii. Udzielana pomoc w głównej mierze skupia się na eliminacji 

negatywnych zjawisk spowodowanych uzależnieniem od alkoholu, przemocą 
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w rodzinie oraz problemami społecznymi. W 2018 roku udzielono 169 porad 

prawnych, w tym 21 porad dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.   

b) Informator teleadresowy instytucji świadczących pomoc osobom dotkniętym 

przemocą oraz osobom stosującym przemoc. Zgodnie z zapisami Krajowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie na lata 2014-2020 jednostki 

samorządu terytorialnego na poziomie powiatu są zobowiązane do przesyłania 

informatora teleadresowego właściwym miejscowo prezesom sądów rejonowych, 

prokuratorom rejonowym, komendantom powiatowych/miejskich Policji oraz 

wchodzącym w obręb powiatu gminom do dnia 15 lipca każdego kolejnego roku. 

Niniejszy informator został również upubliczniony na stronie internetowej PCPR.  

c) Upublicznienie na stojakach w siedzibie PCPR i na tablicach ogłoszeń ulotek 

i broszur z zakresu tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

udostępnianie bazy instytucji pomocowych dla osób doświadczających przemocy. 

Na bieżąco aktualizowany jest katalog dostępnych broszur i ulotek i powiększany 

o kolejne pozycje. Udostępniane są m.in. broszury opracowane przez 

Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania o tematyce przeciwdziałania 

i formach udzielania pomocy ofiarom przemocy seksualnej, broszura opracowana 

przez Zespół Interdyscyplinarny działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Braniewie oraz broszury wydane przez Centrum Praw Kobiet. 

Upublicznienie na tablicach ogłoszeń PCPR plakatów w ramach akcji społecznej 

prowadzonej przez Rzecznika Praw Dziecka z zakresu przeciwdziałania 

przemocy wobec dzieci oraz ulotek informacyjnych Stowarzyszenia Niebieska 

Linia.  

d) Realizacja działań w ramach projektu konkursowego „Rodzina to nasza 

przyszłość”. W 2018 roku pięć rodzin (1 z gminy Lelkowo, 1 z gminy Wilczęta i 3 

z miasta Braniewa), które dotknięte były przemocą w rodzinie uczestniczyło w I 

edycji projektu. Rodzinom zaproponowano wiele form wsparcia i pomocy: 

 Udział w Grupie wsparcia – w ciągu roku zrealizowano 12 spotkań grupy 

wsparcia trwających po 5 godzin. Spotkania był prowadzone przez 

wykwalifikowanych trenerów.  Grupa wsparcia jest miejscem, gdzie rodziny 

otrzymają pomoc w uzyskaniu równowagi psychicznej, gdzie w sposób otwarty 

i bezpieczny mogą porozmawiać o swoich problemach z osobami w podobnej 

sytuacji, mogą dzielić się swoim doświadczeniem, to szansa na wzajemną 

wymianę doświadczeń oraz zdobywanie umiejętności praktycznych. Celem 

szkolenia jest: zrozumienie przez rodzica zjawiska przemocy domowej, radzenia 

sobie z emocjami, radzenia sobie w sytuacjach napięcia, stresu, aby nie 

doprowadzić do przemocy, inicjowania i wzmacniania pozytywnych zmian 

w systemie rodzinnym, rozpoznanie własnych zasobów i rozumienie ograniczeń, 

wzajemna wymiana doświadczeń i zmiana nawyku, poszerzenie umiejętności 

wychowawczych – wychowanie bez przemocy. 

 Trening kompetencji społecznych - Trening obejmuje zajęcia z osobami 

doświadczającymi przemocy. Celem szkolenia jest: zdobycie kluczowych 

kompetencji społ. niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w środowisku 



3 

 

lokalnym/na rynku pracy, nabycie lub wzmocnienie umiejętności 

interpersonalnych, zainicjowanie zmiany w biernej postawie, roszczeniowym 

sposobie myślenia na rzecz  postawy aktywnej w dążeniu do pozytywnych zmian 

w swoim funkcjonowaniu, nabycie umiejętności współpracy i wyznaczania celów 

do osiągnięcia w życiu osobistym i zawodowym. Szkolenie trwało 40 godzin.  

 Trening kompetencji rodzicielskich - Celem szkolenia jest: podniesienie poziomu 

kompetencji rodzicielskich oraz satysfakcji z bycia rodzicem, poprawa jakości 

relacji dziecko-rodzic oraz relacji na płaszczyźnie pokoleń, nabycie umiejętności 

rozwiązywania konfliktów rodzinie, zwiększenie umiejętności rodziców radzenia 

sobie w sytuacjach wychowawczych, poznanie przejawów dyskryminacji 

w rodzinie – zagrożenia. Tematyka szkolenia  obejmowała: umiejętności 

stawiania granic i konsekwencji w działaniu, jak pomagać dziecku okiełznać 

własne emocje, jakimi słowami mówić do dziecka zalanego emocjami, sposoby 

poruszania się w sytuacji konfliktu, przemocy, obraz siebie jako rodzica, 

mechanizmy funkcjonujące pomiędzy rodzicami i dziećmi, potrzeby rozwojowe 

na poszczególnych etapach życia dziecka, cele wychowawcze. Szkolenie trwało 24 

godziny. 

 Warsztaty edukacyjne dla rodzin pn. Twórcze spędzanie czasu z dzieckiem  - 

Trening obejmuje zajęcia z zakresu psychologii zabawy, metod i form rozwoju 

dziecka poprzez zabawę, zabawy rodzinne, zabawy kreatywne. Celem szkolenia 

jest: wzmocnienie więzi rodzica z dzieckiem, ukazanie wartości jaką jest bliski 

kontakt ze swoim dzieckiem, dostarczenie radości ze wspólnej zabawy 

i rywalizacji, wyzwolenie pozytywnych emocji i twórczej aktywności rodziców 

i dzieci, wypracowanie nawyku wspólnego spędzania czasu rodzica z dzieckiem. 

Szkolenie trwało po 12 godzin dla każdej rodziny indywidualnie.  

 Indywidualne poradnictwo specjalistyczne  - Poradnictwo specjalistyczne służy 

diagnozie sytuacji i stanu psychofizycznego osoby doznającej przemocy 

w momencie przystąpienia do projektu. Obejmuje w szczególności: diagnoza 

problemu,  zidentyfikowanie trudności z jaką osoba sobie nie radzi, określenie 

czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności związanych z jego 

rozwiązaniem, poszukiwanie nowych sposobów rozwiązania trudności, 

wzmocnienie klienta w realizowanych przez niego zmianach. Usługa doradcza 

obejmowała 44 godziny dla każdej rodziny. 

 Wyjazd rodzinny  - Zadanie obejmowało trzydniowy wyjazd integracyjny. Celem 

wyjazdu było wspólne spędzenie czasu wszystkich członków rodziny, 

wzmocnienie więzi rodzinnych, konstruktywne rozwiązywanie problemów, 

integracja rodziny. Odbyły się 3 wspólne wyjścia rodzinne społeczno- edukacyjne 

oraz zajęcia integrujące rodziny poprzez zajęcia sportowe, gry, zabawy mające na 

celu zastosowanie w praktyce nabytej wiedzy podczas wcześniejszych szkoleń.  

 Praca rozwojowa z dziećmi (integracja sensoryczna, terapia taktylna, prace 

z deficytami rozwoju dla dzieci do 13 roku życia). Integracja sensoryczna wpływa 

na rozwój dziecka, zdolność do nauki i samoocenę, przeciwdziała: nadwrażliwości 

na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe, zbyt małej wrażliwości na dotyk 
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ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe, zbyt wysokiego/ niskiego poziomu 

aktywności, problemom z koordynacją, opóźnieniom w rozwoju mowy i zdolności 

językowych, opóźnieniom w rozwoju zdolności ruchowych, problemom z nauką, 

niskiej samoocenie, kłopotom z dobrą organizacją, kłopotom z zachowaniem. 

Terapia taktylna to wzmocnienie lub wytworzenie świadomości ciała oraz 

stymulacja receptorów skóry, poprzez stymulację zmysłu dotyku. Terapia 

z deficytami rozwoju dziecka to działania kompensacyjno-korekcyjnych celem 

stymulowania ogólnego rozwoju dziecka oraz korygowanie zaburzonych funkcji  

poprzez ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne składa się z dwóch elementów: 

pracy korekcyjnej, tj. usprawnianie deficytów rozwojowych oraz kompensacji, 

rozumianej jako wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, 

a także jako wspieranie rozwoju funkcji zaburzonej przez sprawną lub mniej 

zaburzoną. Łącznie zrealizowano po 36 godzin terapii dla każdego z 5 dzieci. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w ramach celu operacyjnego  

„Utworzenie powiatowego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tak aby 

pomoc udzielana rodzinom doznającym przemocy było skuteczna” realizowało 

następujące zadania:  

a) Szkolenia kadry pracowniczej PCPR z zakresu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. 

 W 2018 roku następujący pracownicy podnosili swoje kwalifikacje: 

 pięciu pracowników  (w tym 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej) 

wzięło udział w szkoleniu organizowanym przez PCPR w dniu 28.11.2018 r. pt. 

„Jak radzić sobie z wychowankiem przejawiającym zachowania agresywne” 

prowadzone przez psychologów z firmy Mens Aperta. Prowadzący szkolenie 

wyjaśniali jakie są przyczyny zachowań agresywnych u dzieci, dlaczego dziecko 

reaguje krzykiem na niepowodzenia. Przedstawili genezę powstawania 

negatywnych emocji oraz możliwe metody wyrażania przez dziecko 

negatywnych emocji.  Przeanalizowano, w jakim stopniu na zachowania dzieci 

ma wpływ środowisko rodzinne i rówieśnicze a także niemożność zaspokajania 

potrzeb. Uczestnicy szkolenia poszerzyli wiedzę o metody wychowawcze, co 

pozwoli na nawiązywanie lepszego kontaktu z wychowankami. 

 Jeden pracownik uczestniczył w konferencji pt. „Wspólnie znaczy więcej, 

efektywniej, lepiej” organizowanej przez Warmińsko-Mazurski Urząd 

Wojewódzki w Olsztynie. Podczas konferencji omówiono działania prowadzone 

na rzecz przeciwdziałania przemocy w województwie warmińsko-mazurskim, 

m.in. działalność ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Ponadto 

omówione zostały zasady realizowania programów korekcyjno-edukacyjnych 

oraz psychologiczno-terapeutycznych.  

b) Dnia 08.12.2018 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie 

prowadzono jedno szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

pod tytułem „Jak radzić sobie z wychowankiem przejawiającym zachowania 

agresywne” skierowane do rodziców zastępczych. Odbiorcami warsztatów były 
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rodziny zastępcze z terenu powiatu braniewskiego. Prowadzącymi szkolenie byli 

psychologowie Pani Anna Mróz-Kaźmierczak oraz Pan Szymon Kaźmierczak. 

W warsztatach uczestniczyło łącznie 20 osób. Prowadzący szkolenie wyjaśniali 

jakie są przyczyny zachowań agresywnych u dzieci, dlaczego dziecko reaguje 

krzykiem na niepowodzenia. Przedstawili genezę powstawania negatywnych 

emocji oraz możliwe metody wyrażania przez dziecko negatywnych emocji.  

Przeanalizowano, w jakim stopniu na zachowania dzieci ma wpływ środowisko 

rodzinne i rówieśnicze a także niemożność zaspokajania potrzeb. Szkolenie było 

prowadzone metodą warsztatową a uczestnicy chętnie pracowali i byli bardzo 

aktywni. Uczestnicy szkolenia poszerzyli wiedzę o metody wychowawcze, co 

pozwoli na nawiązywanie lepszego kontaktu z dziećmi. 

c) Dnia 28.11.2018 14 pracowników kadry pomocy społecznej z terenu powiatu 

braniewskiego (w tym 5 pracowników PCPR) wzięło udział w szkoleniu 

organizowanym przez PCPR w dniu 28.11.2018 r. pt. „Jak radzić sobie 

z wychowankiem przejawiającym zachowania agresywne” prowadzone przez 

psychologów z firmy Mens Aperta. Prowadzący szkolenie wyjaśniali jakie są 

przyczyny zachowań agresywnych u dzieci, dlaczego dziecko reaguje krzykiem na 

niepowodzenia. Przedstawili genezę powstawania negatywnych emocji oraz 

możliwe metody wyrażania przez dziecko negatywnych emocji.  

Przeanalizowano, w jakim stopniu na zachowania dzieci ma wpływ środowisko 

rodzinne i rówieśnicze a także niemożność zaspokajania potrzeb. Uczestnicy 

szkolenia poszerzyli wiedzę o metody wychowawcze, co pozwoli na 

nawiązywanie lepszego kontaktu z wychowankami. 

d) Programy korekcyjno-edukacyjne w 2018 roku. Program korekcyjno-edukacyjny 

dla sprawców przemocy domowej realizowany był w terminie od 24.10.2018r. do 

21.11.2018r. Kwalifikacja osób biorących udział w ww. programie została 

dokonana na podstawie otrzymanych zgłoszeń z ośrodków pomocy społecznej, 

Sądu Rejonowego w Braniewie oraz zgłoszeń samych zainteresowanych.  

Zaproszenia do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym zostało wysłane 

do 12 osób. Po przeprowadzeniu wstępnych rozmów wykonanych przez 

psychologa i pedagoga ostatecznie do udziału w programie zakwalifikowano 7 

osób, a 4 z nich otrzymały zaświadczenie ukończenia programu korekcyjno-

edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Spotkania odbywały się 

trzy razy w tygodniu w formie grupowej. Przeprowadzane były przez 

wykwalifikowanych trenerów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie standardu podstawowych 

usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy 

w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych 

kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących 

oddziaływania korekcyjno-edukacyjne. 

 

Sporządziła: Aneta Chruściel 


