
UCHWAŁA NR XLV/1004/22 
RADY MIASTA KATOWICE 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie sprawozdania z realizacji w 2021 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania 
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały nr XXIV/487/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 
kwietnia 2016 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji w 2021 roku uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu 
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice 

 
 

Maciej Biskupski 
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Załącznik do uchwały Nr XLV/1004/22 

Rady Miasta Katowice 

z dnia 31 marca 2022 r. 

 
 
 

Sprawozdanie z realizacji w 2021 roku Uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania 
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków 

jego funkcjonowania. 
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I.  Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został powołany zgodnie 
z przepisami znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 
roku (z późn. zm.) 

1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający od 1 kwietnia 2011 
roku został powołany na kolejną kadencję Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 869/2020 z dniem 07 kwietnia 
2020 roku (z późn. zm.) 

- W skład Zespołu wchodzi 21 osób - przedstawiciele: Urzędu Miasta, Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Prokuratury, Sądu (kuratorzy), Oświaty, Ochrony Zdrowia, Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, organizacji pozarządowych (Stowarzyszenie PoMoc). 

- Celem Zespołu jest organizowanie, integrowanie i koordynowanie działań służb, instytucji, organizacji 
i specjalistów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w mieście Katowice oraz opracowanie 
i realizacja „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie". Od momentu powołania Zespołu uruchomiono również pracę Grup Roboczych celem 
organizowania pomocy w indywidualnych przypadkach. 

Od stycznia do grudnia 2021r. odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego (3 w formule zdalnej 
1 w formule osobistej), oraz 1 spotkanie z Koordynatorami ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wraz 
Kierownikami TPPS Nr 1-10, natomiast miało miejsce 1031 spotkań Grup Roboczych. W okresie obostrzeń 
związanych z pandemią grupy robocze realizowane były przede wszystkim w formule zdalnej tj. poprzez 
kontakty telefoniczne, natomiast w trzecim kwartale nastąpił powrót do formuły osobistej. 

2. Działania interwencyjne - procedura „Niebieskie Karty" 

Od stycznia do grudnia 2021 roku realizowano procedurę „Niebieskie Karty" w 836 rodzinach, w tym 
w 2021 roku uruchomiono procedurę w 316 rodzinach. 

Szczegółowe informacje dotyczące działań w obszarze interwencji w związku z przemocą w rodzinie 
przedstawia poniższa tabela. 

Dane dotyczące działań w obszarze interwencji w związku z przemocą w rodzinie za rok 2021 

1. 
Liczba interwencji domowych patrolu interwencyjnego Policji, w tym stwierdzonej przemocy 

3109 

2. Liczba uruchomionych procedur „Niebieskie Karty" - wnioski o zwołanie Grup 
Roboczych 316 

3. Procedura „Niebieskie Karty" Policji - liczba spraw skierowanych do Zespołu 
Interdyscyplinarnego. 

191 

4. Procedura „Niebieskie Karty" Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - liczba spraw 
skierowanych do Zespołu Interdyscyplinarnego 

91 

5. Procedura „Niebieskie Karty" Oświaty - liczba spraw skierowanych do Zespołu 
Interdyscyplinarnego 21 

6. Procedura „Niebieskie Karty" Ochrony Zdrowia - liczba spraw skierowanych do Zespołu 
Interdyscyplinarnego 

12 

7. Procedura „Niebieskie Karty" Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
- liczba spraw skierowanych do Zespołu Interdyscyplinarnego 1 

8. Liczba spotkań Grup Roboczych 1031 
9. Liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty" 318 

Źródło: dane Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie/KMP Katowice za 
2021r. 
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- W 2021 roku przeprowadzono 3109 interwencji domowych patrolu interwencyjnego Policji, w których w 
przypadku 39 osób zaszła konieczność zatrzymania przez Policję. W 253 sprawach zgłoszono przemoc 
o charakterze psychicznym, w 220 przypadkach zgłoszono przemoc fizyczną, w 9 sprawach przemoc 
seksualną, a w 2 ekonomiczną. Inne rodzaje przemocy związane m.in. z zaniedbaniami zgłoszono w 78 
przypadkach. Liczba postępowań wszczętych przez policję w sprawie przemocy związanej z art. 207 kk 
wyniosła w 2021 roku 175 spraw. Wobec 5 osób zastosowano nakaz natychmiastowego opuszczenia 
wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i 
jego bezpośredniego otoczenia (w tym jeden wydany przez Policję i 4 przez Sąd). 

3. Zespół Interdyscyplinarny koordynował następujące działania: 

Z inicjatywy Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 
okresie od I-III 2021 odbyły się spotkania poświęcone zapoznaniu z nowymi przepisami dotyczącymi 
postępowania wobec osób stosujących przemoc - przepisy związane z nakazem opuszczenia miejsca 
zamieszkania i zakazem zbliżania się. 

W spotkaniach wzięli udział pracownicy: 

- Świetlic Specjalistycznych i Klubów Młodzieżowych (18 uczestników); 

- Zespołu Pieczy Zastępczej (23 uczestników); 

- Zespołu Asystentów Rodzinnych (18 uczestników). 

- Z inicjatywy Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 
odbyło się w styczniu spotkanie z udziałem Komendy Miejskiej Policji Wydziału Prewencji i Pełnomocnika 
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Miasta, poświęcone m.in. omówieniu nowych 
przepisów dotyczących postępowania wobec osób stosujących przemoc i kierowaniu osób na leczenie 
odwykowe. 

- W maju miało miejsce spotkanie Kierownika OIK z Zespołem Asystentów Rodzinnych którego celem była 
analiza medialnych przypadków przemocy wobec dzieci. Spotkanie to miało również charakter szkoleniowy, 
ponieważ wnioski z niego wynikające mają zostać wykorzystane w pracy na rzecz ochrony dzieci przed 
przemocą domową. 

- W czerwcu i październiku odbyły się superwizje dla Koordynatorów Grup Roboczych ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie, prowadzone przez Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej na zlecenie 
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

W obu superwizjach łącznie wzięło udział 15 osób (w pierwszej łącznie 8 osób: 6 Koordynatorów 
i 2 pracowników obsługujących techniczno-organizacyjną stronę Zespołu Interdyscyplinarnego 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a w drugiej łącznie 7 osób: 6 Koordynatorów i 1 pracownik OIK). 

- Od 2010r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje Program edukacyjno-korekcyjny dla osób 
mających problem ze złością, agresją i stosujących przemoc. Uczestnicy programu kierowani są przez 
dzielnicowych oraz innych przedstawicieli Grup Roboczych w ramach procedury „Niebieskie Karty" oraz 
kuratorów sądowych. Niektórzy uczestnicy zgłaszają się dobrowolnie. 

W bieżącym roku pierwsza edycja Programu miała miejsce w okresie od maja do sierpnia. Zajęcia 
rozpoczęło 9 osób a ukończyły 4 osoby. Druga edycja odbyła się w okresie od września do grudnia, na zajęcia 
zgłosiło się 12 osób. Zajęcia ukończyło 9 osób. Łącznie z programu skorzystało 21 osób. 

- W 2017r. Ośrodek rozszerzył ofertę pomocy w formie grupowej dla osób stosujących przemoc domową o 
oddziaływania terapeutyczne, w postaci Programu psychologiczno- terapeutycznego dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie. Uczestnicy programu rekrutowani są głównie z osób biorących udział w 
Programie edukacyjno-korekcyjnym. W bieżącym roku zajęcia nie były prowadzone, ze względu na większe 
zapotrzebowanie na Program edukacyjno-korekcyjny dla osób mających problem ze złością, agresją 
i stosujących przemoc. 

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej opracował i realizuje od lat Program Pomocy Psychologicznej dla Ofiar 
Przemocy Domowej. Program ten obejmuje zajęcia grupowe o charakterze edukacyjnym i wsparcia 
psychologicznego. W ramach programu organizuje się spotkania z prawnikiem, policjantem i księdzem, 
zgodnie z tematyką spotkań. 
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Ze względu na pandemię zajęcia grupowe w formie osobistej zostały zawieszone. Nie sprawdziła się wersja 
online, za pomocą której w ubiegłym roku Ośrodek starał się reaktywować zajęcia. Przeszkodą okazał się brak 
możliwości technicznych ze strony potencjalnych uczestników oraz brak intymnych warunków do rozmowy 
w domu przez komunikator. W tych okolicznościach pomoc udzielana była w formie indywidualnej. 

- Pracownicy socjalni oraz Koordynatorzy ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Terenowych 
Punktach Pomocy Społecznej zostali zapoznani z wytycznymi przekazanymi pod koniec marca 2021r. przez 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, gdzie zawraca się szczególną uwagę na potrzebę monitorowania 
sytuacji przemocy i bezpieczeństwa w rodzinach z dziećmi, także w przypadku, gdy procedura „Niebieskie 
Karty" została zakończona. Zadania były realizowane zgodnie z powyższymi wytycznymi. 

- Pomocy w zakresie schronienia dla osób doznających przemocy w rodzinie udzielało w mieście Katowice 
Stowarzyszenie „Po-MOC" dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej. Z miejsca schronienia skorzystało 15 
osób, z czego 11 to osoby doświadczające przemocy. W ramach pomocy osoby te korzystały również ze 
wsparcia psychologicznego i poradnictwa w w/w placówce. 

- Działania karne związane z przestępstwami przeciwko rodzinie charakteryzuje poniższa tabela, która 
przedstawia dane z czterech Prokuratur dotyczące postępowań związanych z przemocą: 
 

LP-  Prokuratura Prokuratura Prokuratura Prokuratura  
 Kategoria spraw Katowice Katowice Katowice Katowice Razem 
  Północ Zachód Południe Wschód  

1. Liczba postępowań w związku z 
przemocą w rodzinie 96 107 118 118 439 

2. Liczba oskarżonych 0 10 23 39 72 

3. Liczba spraw umorzonych 29 35 40 42 146 

4. Liczba odmów wszczęcia 
postępowań 

38 
61 

40 35 174 

5. Środek zapobiegawczy - zakaz 
kontaktowania 2 

7 
10 

9 
28 

6. Środek zapobiegawczy - nakaz 
opuszczenia lokalu 6 0 20 18 44 

7. Środek zapobiegawczy - 
tymczasowy areszt 2 2 1 2 

7 

Źródło : dane za 2021 r. z Prokuratury Katowice - Wschód, Zachód, Północ, Południe 

- W ramach bezpłatnego poradnictwa prawnego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej udzielono 330 porad 
prawnych. 

- Ze specjalistycznej pomocy udzielanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej korzystały m.in. osoby objęte procedurą „Niebieskie Karty". 
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Poniższa tabela przedstawia dane statystyczne dotyczące liczby osób korzystających ze specjalistycznej 
pomocy Ośrodka. 

Łączna liczba klientów objętych pomocą w tym: 845 
Ofiary przemocy (osoby dorosłe) 231 

Sprawcy przemocy 121 
Dzieci 56 
Inne kryzysy w tym: 437 

Konsultacje rodzinne/ grupowe (ilość spotkań) 21 
Pomoc rodzinie z problemem alkoholowym 229 

Źródło: dane Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPS za 2021r. 
 

- Od stycznia do grudnia 2021 roku działania Zespołu obejmowały również koordynację działań służb, 
instytucji w zakresie szkoleń grup zawodowych. 

Szkolenia prowadzone były przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Katowicach i dotyczyły m.in. zjawiska przemocy domowej i procedury „Niebieskie Karty". 

Wykaz szkoleń: 

-„Przemoc w rodzinie " dla pracowników socjalnych TPPS (3 osoby), Zespołu Pieczy Zastępczej (2 osoby), 
Schroniska dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi (1 pracownik socjalny) łącznie 6 osób (111.202lr.), I edycja, forma 
online; 

-„Praca z klientem i rodziną z problemem alkoholowym" dla pracowników socjalnych TPPS (4 osoby), oraz 
Świetlic Specjalistycznych (4 osoby) łącznie 8 osób, (III. 2021r.), 

I edycja, forma online; 

-„Przemoc w rodzinie z uwzględnieniem zaniedbań dzieci" dla Świetlic Specjalistycznych (3 osoby) i Klubu 
Młodzieżowego ( 1 osoba), Zespołu Pieczy Zastępczej (2 osoby), Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Kobiet 
z Dziećmi (1 pracownik socjalny, 1 psycholog), łącznie 8 osób (IV.2021r.) I edycja, forma online; 

-„Przemoc w rodzinie" dla asystentów rodzinnych (3 osoby), pracowników socjalnych TPPS (1 osoba), 
Działu ds. Osób Bezdomnych (1 pracownik socjalny), łącznie 5 osób(V.2021r.) II edycja, forma online; 

-„Przemoc w rodzinie z uwzględnieniem zaniedbań dzieci" dla Świetlic Specjalistycznych (3 osoby), 
asystentów rodzinnych (2 osoby), Działu ds. Osób Bezdomnych (1 pracownik socjalny), łącznie 6 osób 
(V.2021r.) II edycja, forma online; 

-„Praca z klientem i rodziną z problemem alkoholowym" dla pracowników socjalnych TPPS (1 osoba), 
Zespołu Pieczy Zastępczej (3 osoby), asystentów rodzinnych (2 osoby), łącznie 6 osób (Vl.2021r.) II edycja, 
forma online; 

-„Specyfika pracy socjalnej z rodzinami z problemem przemocy- szkolenie zaawansowane" dla 
pracowników socjalnych TPPS (2 osoby), Działu Osób Bezdomnych (1 pracownik socjalny), Zespołu Pieczy 
Zastępczej (3 osoby), asystentów rodzinnych (1 osoba), CPS (1 pedagog), łącznie 8 osób (VI.2021) I edycja, 
forma stacjonarna; 

-„Procedura Niebieskie Karty" dla pracowników socjalnych TPPS (5 osób), Zespołu Pieczy Zastępczej 
(1 osoba), asystentów rodzinnych (1 osoba), Schroniska dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi (2 pracowników 
socjalnych i 1 psycholog), łącznie 10 osób, (Vl.2021r.) I edycja, forma stacjonarna; 

-„Praca z klientem i rodziną z problemem alkoholowym" dla pracowników socjalnych TPPS (1 osoba), 
Zespołu Pieczy Zastępczej (1 osoba), łącznie 2 osoby, (IX. 2021r.) III edycja, forma stacjonarna; 

-„Procedura Niebieskie Karty" dla pracowników Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności 
(2 osoby), Zespołu Pieczy Zastępczej (1 osoba), łącznie 3 osoby (Xl.2021r.) II edycja, forma stacjonarna; 
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-„Interwencja kryzysowa" dla pracowników socjalnych TPPS (3 osoby), Zespołu Pieczy Zastępczej 
(2 osoby), Centrum Rehabilitacji Społecznej (1 psycholog), asystentów rodzinnych (1 osoba), łącznie 7 osób, I 
edycja, forma stacjonarna; 

-„Interwencja kryzysowa" dla pracowników socjalnych TPPS (1 osoba), Zespołu Pieczy Zastępczej 
(2 osoby), Centrum Rehabilitacji Społecznej (1 psycholog), łączne 4 osoby, II edycja, forma stacjonarna; 

-„Przemoc w rodzinie" dla asystentów rodzinnych (1 osoba), pracowników socjalnych TPPS (2 osoby), 
Działu Projektów i Inicjatyw (3 osoby), łącznie 6 osób (Xll.2021r.) III edycja, forma stacjonarna; 

-„Praca z klientem i rodziną z problemem alkoholowym" dla pracowników socjalnych TPPS 
(2 osoby),wychowawców świetlic specjalistycznych (3 osoby), łącznie 5 osób (Xll.2021r.) IV edycja, forma 
stacjonarna; 

-Spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe dla asystentów rodzinnych z zakresu przemocy domowej (udział 
wzięło 10 osób) Xl.2021r. forma stacjonarna. 

- Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez miasto Katowice nie organizują szkoleń dla innych 
instytucji organizują jednak szkolenia informacyjne i spotkania, w tym indywidualne dla rodziców dzieci 
i młodzieży poświęcone przeciwdziałaniu przemocy i agresji. Na terenie szkół odbywają się szkolenia Rad 
Pedagogicznych, zaś tematyka tych szkoleń uzależniona jest od potrzeb konkretnej jednostki organizacyjnej. 

Wśród tych szkoleń znajdowały się również takie, które poruszały tematykę przemocy w rodzinie i szkole 
oraz dotyczące rozwiązywania konfliktów, efektywnej komunikacji itp. Nauczycielom i wychowawcom 
zatrudnionym w szkołach i placówkach pomocą w rozwiązywaniu problemów służą poradnie psychologiczno-
pedagogiczne, w tym Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Specjalistyczna Poradnia 
Rodzinna. Poradnie organizują też szkolenia wolontariuszy i osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji i 
podejmowania działań społecznych. 

II.  Inne działania: 

1. Kierownik OIK MOPS czterokrotnie uczestniczył (w lutym, maju, wrześniu i grudniu) w spotkaniach 
Rady Superwizorów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, które odbywały się w Warszawie. Spotkania 
miały charakter zdalny. Celem spotkań było, między innymi, omówienie pomocy ofiarom przemocy 
w warunkach obostrzeń związanych z pandemią oraz nowych przepisów dotyczących oddziaływań wobec osób 
stosujących przemoc. 

2. Kontakty z mediami: 

- w lutym Kierownik OIK MOPS udzielił wywiadu telewizyjnego dla TVN 24 na temat przemocy wobec 
dzieci w kontekście potrzeby i możliwości reagowania na wszelkie sygnały o krzywdzeniu najmłodszych w 
dobie pandemii; 

- w maju psycholog OIK udzielił wywiadu telewizji TVS SILESIA na temat tego, jak rozmawiać z dzieckiem 
w związku ze śmiercią bliskiej osoby czy innymi traumatycznymi wydarzeniami; 

- w październiku Kierownik OIK udzielił wywiadu telewizji TVS SILESIA na temat pomocy psychologicznej 
i interwencyjnej skierowanej do katowickich seniorów. 

3. W lutym Ośrodek dwukrotnie przeszkolił funkcjonariuszy Patrolu Interwencyjnego Komendy Miejskiej 
Policji, na temat kontaktu z osobą doznającą przemocy. W szkoleniach wzięło udział łącznie 40 policjantów. 

4. Od stycznia 2020r. uruchomiony został Miejski Telefon Zaufania dla Seniorów obsługiwany przez 
wolontariuszy rekrutujących się z Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim. W okresie od 
stycznia do grudnia 2021r. linia obsługiwana była przez 7 osób, które udzieliły 41 porad. Najczęściej 
poruszanymi tematami była samotność, zdrowie, warunki pobytu w DPS-ach oraz możliwość zamówienia 
posiłków do miejsca zamieszkania. 

5. W kwietniu odbyło się spotkanie online ze studentami drugiego roku pracy socjalnej Uniwersytetu 
Śląskiego, poświęcone omówieniu zakresu działalności Ośrodka, np.: form pomocy, metod pracy itp. 

6. W maju Kierownik OIK została powołana do Ogólnopolskiej Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie przy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, 
oraz uczestniczyła w czterech posiedzeniach, które odbyły się kolejno w maju, lipcu, listopadzie (dwukrotnie) 
oraz grudniu. 
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7. W maju OIK przeprowadził szkolenie online dla 16 pracowników Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów" pt.: „Przemoc w rodzinie z uwzględnieniem zaniedbań dzieci". 

8. W okresie od kwietnia do maja w formule online realizowany był program stażowy dla studentów 
Uniwersytetu Humanistycznospołecznego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Odbyły się 4 spotkania 
poświęcone tematyce: przemocy domowej, pracy z osobami doświadczającymi przemocy, sprawującymi 
przemoc oraz sytuacji dzieci w rodzinach w których ma miejsce przemoc domowa i pracy z nimi. 

9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł Porozumienie z Samodzielnym Publicznym Szpitalem 
Klinicznym Nr 1 w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, na prowadzenie staży 
kierunkowych w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej. W trzecim kwartale dwoje studentów odbyło 
powyższy staż w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. 

10. W listopadzie Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadził dla Żłobków Miejskich szkolenie pt.: 
„Diagnozowanie sytuacji przemocy w rodzinie (w tym zaniedbań wobec dzieci), procedury prawne, 
interwencyjne, pomoc dziecku krzywdzonemu". W szkoleniu wzięło udział 14 osób. 

11. W celu usprawnienia współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
bieżąco uaktualniany był skład Komisji. Ostatnia zmiana została dokonana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 
1693/2021 z dnia 25 czerwca 2021 roku - dokonano zmiany MKRPA w części dotyczącej Zespołu ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

12. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach współpracuje z Katowickim Stowarzyszeniem 
Trzeźwościowym „Dwójka" w zakresie prowadzenia Telefonu Zaufania dla mieszkańców Katowic. 

Funkcjonowanie telefonu zaufania codziennie w godzinach 18.00-6.00 umożliwia osobom z problemem 
alkoholowym, doświadczającym przemocy, bądź znajdującym się w innych sytuacjach kryzysowych uzyskanie 
wsparcia, pomocy w przeanalizowaniu i doprecyzowaniu spraw do rozwiązania oraz dostarczenie informacji o 
miejscach, a także formach pomocy specjalistycznej. W 2021r. przeprowadzono łącznie 1432 rozmowy (z 
czego 238 dotyczyło spraw związanych z przemocą domową a pozostałe 1194 rozmowy dotyczyły kwestii 
uzależnień i innych kryzysów). 

13. Komenda Miejska Policji w Katowicach realizuje program profilaktyczno - edukacyjny na rzecz 
zapobiegania przemocy w rodzinie pt. „MOC NA TY". Program dedykowany jest przede wszystkim 
kobietom, jako osobom, które częściej doznają różnych form przemocy, w tym domowej. Adresatami 
programu są mieszkańcy miasta Katowice, ale także pracownicy instytucji publicznych działających na terenie 
Katowic, ich podopieczni/klienci, którzy na co dzień mają styczność lub są narażeni na różne formy przemocy, 
w tym przemocy w rodzinie.  

Projekt ten ma na celu przeciwdziałanie przemocy i jej skutkom poprzez rozwijanie zdolności i kompetencji 
do przeciwstawienia się różnym formom przemocy oraz upowszechnianie wiedzy na temat zjawiska przemocy, 
prostytucji i handlu ludźmi, mechanizmów tych zjawisk, ich skutków oraz sposobów pomocy. 

W ramach Kampanii w 2021 roku m.in.: 

- przeprowadzono szkolenia/ spotkanie profilaktyczne dotyczące zapobiegania przemocy w rodzinie. Łącznie 
przeprowadzono 16 szkoleń/ spotkań profilaktycznych, w których wzięło udział 184 osoby. 

- w ramach realizacji programu „MoclNa Ty" w roku 2021 katowiccy dzielnicowi przeprowadzili w szkołach 
podstawowych i ponadpodstawowych zajęcia warsztatowe pn: „(Nie)bezpieczne związki". Łącznie w roku 
2021 przeprowadzono 71 lekcji „( Niebezpieczne związki" i wzięło w nich udział 1649 uczniów. 

- w dniach 21.01.2021, 22.01.2021 oraz 14.07.2021 roku przeprowadzono akcje informacyjne „Usłysz między 
słowami". 

- w marcu 2021 r. przeprowadzono konkurs dla młodzieży szkół ponadpodstawowych na plakat pn. „Nie bądź 
obojętny reaguj na przemoc w rodzinie", w którym wzięło udział 24 uczniów szkół ponadpodstawowych. 

- w dniu 10.12.2021r w ramach 16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet zorganizowano happening 
przeciwdziałający przemocy w rodzinie pn.: „Biała Wstążka" na terenie Osiedla Tysiąclecia w 
Katowicach, przy wsparciu psychologów z Ośrodka Interwencji Kryzysowej, wolontariuszy Fundacji 
Podaruj Nadzieję oraz Rady Jednostki Pomocniczej nr 9. 
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Szczegółowe dane dotyczące działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie zawarte są w 
odrębnym sprawozdaniu z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 za 2021r. 
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