1. Szkolenia dla policjantów dzielnicowych pn. „Profesjonalizacja pomocy
interwencyjnej
w
rodzinach
dotkniętych
przemocą
w
rodzinie
i alkoholizmem”
Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji wspólnie z Fundacją „Contra
Crimen” w Gorzowie Wlkp. przy pomocy finansowej Województwa Lubuskiego
zorganizował szkolenia dla dzielnicowych pn. „Profesjonalizacja pomocy
interwencyjnej w rodzinach dotkniętych przemocą w rodzinie i alkoholizmem”.
W celu przeszkolenia jak największej liczby uczestników odbyły się cztery edycje
szkolenia:
- I grupa szkoleniowa – 29 września 2015 r., Laboratorium Językowe
w Zielonej Górze,
- II grupa szkoleniowa – 1 października 2015 r., Laboratorium Językowe
w Zielonej Górze,
- III grupa szkoleniowa – 6 października 2015 r., Komenda Wojewódzka Policji
w Gorzowie Wlkp.,
- IV grupa szkoleniowa – 7 października 2015 r., Komenda Wojewódzka Policji
w Gorzowie Wlkp.
Łącznie w szkoleniach wzięło udział 120 osób.
Wykłady przeprowadzili: funkcjonariusze Wydz. Prewencji KWP w Gorzowie
Wkp. na temat „Ocena wiedzy i umiejętności dzielnicowych,
z uwzględnieniem
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i alkoholizmowi w kontekście Turnieju
„Dzielnicowy Roku 2015” oraz „Aspekty prawne i praktyczne realizacji procedury
„Niebieskie Karty” przez Policję”, przedstawiciele grup „Anonimowych Alkoholików”
(w Zielonej Górze ze struktur zielonogórskich wspólnie z Panią Renatą Teodorczyk –
Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Zielona Góra ds. profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, natomiast w Gorzowie – ze struktur gorzowskich)
przedstawili „Metody i formy przeciwdziałania alkoholizmowi w grupach AA”. Kolejne
godziny szkoleniowe poświęcone zostały na zajęcia warsztatowe prowadzone przez
psychologa. Zajęcia obejmowały tematykę t.j.: Przemoc w rodzinie – kwestie
definicyjne, Portret osób uwikłanych w przemoc domową, Sytuacja ofiary przemocy
w rodzinie, dynamika interakcji pomiędzy ofiarą i sprawcą.
Ogółem podczas jednej edycji szkoleń odbyło się 8 godzin dydaktycznych.
Uczestnicy szkoleń otrzymali materiały szkoleniowe: teczka, długopis, kserokopie
wykładów prelegentów, materiały do zajęć warsztatowych oraz zaświadczenia
o odbytym szkoleniu.
Jak wynika z badań ewaluacyjnych szkoleń, w czterech grupach spotkało się z
wysoką oceną i aprobatą uczestników. Ogólny współczynnik aprobaty dla wszystkich
szkoleń wyniósł 1,69 i był mniejszy od maksymalnego (A=2) tylko 0,31. Uczestnicy
wszystkich szkoleń najlepiej oceniali dobrą i przyjazną atmosferę szkoleń oraz
prowadzących, którzy wykazali się dobrą znajomością przedmiotu. W uwagach
wymienianych w ankietach ewaluacyjnych uczestnicy wyrażali potrzebę
organizowania więcej tego rodzaju szkoleń.

Szkolenie w Zielonej Górze - 29 września 2015 r.

Szkolenie w Zielonej Górze – 1 października
2015 r. Zajęcia warsztatowe prowadziła psycholog
Aneta Pawlaczyk

2. „16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet”, 25 listopada 2015 r. - 10 grudnia
2015 r.
W ramach obchodów „16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet” Wydz. Prewencji
KWP w Gorzowie Wlkp. podjął następujące inicjatywy:
 Dyżur funkcjonariuszy Wydziału Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp. w punkcie
konsultacyjnym w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie przy ul. Okrzei 39 w Gorzowie Wlkp. – 2 grudnia 2015 r. Podczas
dyżuru udzielano porad prawnych dotyczących m.in. przemocy w rodzinie oraz
tzw. porwań rodzicielskich. Do punktu konsultacyjnego zgłaszały się
mieszkanki Gorzowa Wlkp., specjaliści oraz kobiety, które w chwili obecnej
przebywają w ośrodku. W punkcie konsultacyjnym dyżurowali również: kurator
sądowy i dyrektor SOW.

Funkcjonariusze Wydz. Prewencji KWP
w Gorzowie Wlkp. podczas dyżuru w SOW



9 grudnia 2015 r. funkcjonariusz Wydz. Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp.
wspólnie z Pełnomocnikiem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie
Wlkp.ds. Ochrony Praw Człowieka zorganizowali w gorzowskim kinie „Helios”
spotkanie z młodzieżą lubuskich szkół ponadgimnazjalnych. Spotkanie
rozpoczęła emisja filmu „Pan Lazhar”, co stało się punktem wyjścia do debaty
z młodymi ludźmi o prawach człowieka. Młodym ludziom przybliżono
okoliczności podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, jej
przesłanie i najważniejsze zapisy. Debata była też okazją do podzielenia się
własnymi doświadczeniami, przemyśleniami i ocenami zdarzeń dotyczących
prowadzonych na świecie działań wojennych i związanych z tym incydentów
łamania praw człowieka. Dyskutowano także o prawach i wolności człowieka
w kontekście codziennego funkcjonowania w środowiskach lokalnych.
Spotkanie odbyło się pod patronatem Wojewody Lubuskiego. Wzięło w nim
udział 180 osób.

Debatę poprowadzili: funkcjonariusze Wydz. Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp. oraz
Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.ds.
Ochrony Praw Człowieka



Kampania informacyjna – na stronie internetowej KWP w Gorzowie Wlkp.
i jednostek terenowych Policji woj. lubuskiego umieszczono informacje na
temat uprawnień osoby pokrzywdzonej przemocą, wykazu placówek
dzielających pomocy ofiarom przemocy oraz informacje na temat obchodów
„16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet” przez Policję lubuską.

