UCHWAŁA NR 247/XXVI/2016
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Wprowadzenie
Przemoc w rodzinie jest bardzo szerokim obszarem i problemem interdyscyplinarnym,
zasługuje nie tylko na opis teoretyczny, ale przede wszystkim na wypracowanie różnych
możliwości jego rozwiązywania – potrzebne są działania edukacyjne zmieniające świadomość
społeczną, i informowanie o prawach i przepisach prawnych, działania chroniące ofiary,
działania wobec sprawców przemocy i podnoszenie kompetencji pracowników różnych służb
oraz placówek, aby skuteczniej reagowali na diagnozowane przypadki przemocy.
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku określa obowiązek
władz publicznych w zakresie zapewnienia wszystkim obywatelom równego traktowania
i poszanowania ich praw i wolności, a także zwiększania skuteczności przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. Nie jest to jedyny akt prawny w ustawodawstwie polskim regulujący
tą kwestie. Regulacje dotyczące wolności i praw zostały zawarte już w podstawowym akcie
prawnym czyli w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.
Konstytucja gwarantuje każdemu obywatelowi nietykalność osobistą i cielesną oraz stawia
na ich straży władze publiczne. Konstytucja wskazuje również, że instytucja rodziny jest objęta
szczególną ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej, a jej dobro państwo ma obowiązek
uwzględnić w swojej polityce społecznej, zwłaszcza poprzez udzielanie szczególnej pomocy
rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji społecznej. Przepisy zawarte w Konstytucji
wskazują ponadto, że kobieta i mężczyzna mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym,
społecznym i gospodarczym. Konstytucja reguluje też kwestie zabezpieczenia praw dziecka,
które powinno być chronione przed przemocą, okrucieństwem i demoralizacją.
Przemoc w rodzinie jest jednym z podstawowych zagrożeń zarówno dla rodzin rozumianych
jako instytucja, podlegająca ochronie i opiece państwa, jak i dla ich poszczególnych członków.
Konieczne jest zatem tworzenie wieloaspektowych i interdyscyplinarnych programów wsparcia
rodzin, w których występuje przemoc i to zarówno na szczeblu ogólnokrajowym, wojewódzkim,
powiatowym i gminnym.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie realizując obowiązek wynikający z art. 6 ust.2 pkt 1
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 19 lipca 2005 roku opracował przy
współudziale partnerów Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Śrem do 2020 roku.
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Niniejszy dokument powstał w oparciu o literaturę przedmiotu oraz zapisy następujących
aktów prawnych:
1) Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997r., Nr 78,
poz. 483, Dz. U. z 2001 r., Nr 28, poz. 319, Dz. U. z 2006 r. Nr 200, poz. 1471, Dz. U. z
2009 r. Nr. 114, poz. 946);
2) ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r.,
poz. 1390);
3) ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930
z poźn. zm.);
4) ustawę

z

dnia

26

października

1982

r.

o

wychowaniu

w

trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r., poz. 487);
5) ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 575);
6) ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2016 r., poz.
224 z późn. zm);
7) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury
,,Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. z 2011 r., Nr 209,
poz.1245).
Zapisy

niniejszego

dokumentu

są

też

skorelowane

z

następującymi

dokumentami

o charakterze strategicznym:
1) Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020;
2) Wielkopolskim Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020;

5) Strategią Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2020;
3) Powiatowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020;

6) Strategią Rozwoju Gminy Śrem na lata 2013 -2020.
Przemoc w rodzinie ujmowana w kontekście łamania praw człowieka, jako ważnego problemu
społecznego, znalazła odzwierciedlenie w aktach prawa międzynarodowego, zalecających
podejmowanie wszelkich niezbędnych działań w celu eliminacji przemocy i ochrony ofiar.
W szczególności należy tu wskazać na akty zmierzające do przeciwdziałania przemocy wobec
kobiet i dzieci oraz przemocy w rodzinie, w tym m.in.: Organizacji Narodów Zjednoczonych:
1) Deklaracja o eliminacji przemocy wobec kobiet z dnia 20 grudnia 1993 roku, Rezolucja
48/104 Zgromadzenia Ogólnego ONZ;
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2) Rezolucja

A/54/4

Zgromadzenia

Ogólnego

ONZ

–

Protokół

fakultatywny

do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z dnia
6 października 1999 roku;
3) Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z dnia
18 grudnia 1979 roku;
4) Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie obecnej sytuacji oraz przyszłych działań
w zakresie zwalczania przemocy wobec kobiet (2004/2220(INI)).
Rady Europy:
1) Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy nr R (85)4 w sprawie przemocy
domowej z dnia 26 marca 1985 roku;
2) Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy nr R (90)2 w sprawie reakcji
społecznych na przemoc w rodzinie z dnia 15 stycznia 1990 roku;
3) Rekomendacja Rady Europy 1450 (2000) dotycząca przemocy wobec kobiet
w Europie;
4) Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy Rec. (2002)5 w sprawie ochrony kobiet
przed przemocą z 30 kwietnia 2002 roku;
5) Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie do 2020 stanowić będzie swoistego rodzaju drogowskaz dla służb zajmujących się
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w gminie Śrem. Wytyczenie kierunków działań
i przypisanie ich konkretnym podmiotom zaangażowanym w realizację Programu pozwoli na to,
żeby uzupełniać się w realizowanych zadaniach i podnosić ich skuteczność, a prowadzona
ewaluacja będzie natomiast podstawą do badanie efektów podejmowanych działań
i wprowadzania koniecznych zmian. Opracowany dokument to też źródło wiedzy o potrzebach
lokalnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który ułatwi pozyskiwanie środków
zewnętrznych na walkę z tym negatywnym zjawiskiem.

I. Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie
Zagadnienie przemocy w rodzinie można rozpatrywać z wielu perspektyw (prawnych,
moralnych, psychologicznych, społecznych). Zdefiniowanie tego zjawiska jest więc trudne
i przysparza wielu problemów interpretacyjnych. „Etymologicznie słowo przemoc wiąże się
z mocą, czyli władzą. Dziś jednak przemoc postrzega się zdecydowanie szerzej (Fronczyk,
Sacewicz, 1999, s.33). Według Józefy Brągiel przemocą „jest każde zamierzone działanie osoby,
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instytucji, społeczeństwa lub państwa które ujemnie wpływa na zdrowie, rozwój psychiczny
i psychospołeczny” (Brągiel, 2005, s.296). Istnieje wiele definicji przemocy jednak punktem
wyjścia wszystkich ich autorów jest cel przemocy, który polega na oddziaływaniu na innych dla
uzyskania całkowitej uległości i podporządkowania. Sprawca stara się wymóc na ofiarach taki
sposób postępowania, aby było ono zgodne z jego oczekiwaniami (Stanek, 2014, s.22).
Na potrzeby niniejszego Programu, najbardziej odpowiednią definicją przemocy jest jednak
definicja zawarta w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Artykuł 2 tejże ustawy definiuje przemoc w rodzinie jako „jednorazowe albo powtarzające się,
umyślnie działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w
szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich
godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu
fizycznym

lub

psychicznym,

a

także

wywołujące

cierpienia

i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.
Przemoc domowa, ze względu na sposób w jaki demonstrowane są zachowania przemocowe
oraz obszar funkcjonowania ofiary, w obrębie którego dokonuje się przemoc, może przybierać
różne formy (przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna).
W

poniższej

tabeli przedstawione zostały rodzaje przemocy wraz

z

przypisanym

im katalogiem zachowań wskazane przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie "Niebieska Linia”.

Tabela. Rodzaje przemocy

Rodzaje przemocy

Katalog zachowań
popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie,
policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką
i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami,

Przemoc fizyczna

parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni,
porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej
pomocy, itp.

Przemoc psychiczna

wyśmiewanie
własnych

poglądów,

poglądów,

religii,
karanie

pochodzenia,
przez

narzucanie

odmowę

uczuć,
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zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby
psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie
kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa,
ograniczanie

snu

i

pożywienia,

degradacja

werbalna

(wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie), stosowanie
gróźb, itp.
wymuszanie

pożycia

seksualnego,

wymuszanie

nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie
Przemoc seksualna

seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia
seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań
seksualnych, itp.
odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia

Przemoc ekonomiczna

pracy zarobkowej, niezaspakajanie podstawowych, materialnych
potrzeb rodziny, itp.

Źródło: (Formy przemocy, http://www.niebieskalinia.pl/edukacja/podstawowe-informacje-oprzemocy/wybrane-informacje-i-artykuly/4045-formy-przemocy, 26.11.2012)
Związki oparte na przemocy cechuje szczególna dynamika o charakterze cyklicznym.
Cykle przemocy opisała amerykańska psycholog Lenora E. Walker.
Na cykl przemocy składają się trzy następujące po sobie fazy: faza narastania napięcia,
faza ostrej przemocy i faza miodowego miesiąca.
Faza narastania napięcia to stopniowy wzrost napięcia pomiędzy sprawcą, a ofiarą przemocy.
Sprawca staje się podirytowany i rozdrażniony, a następnie zaczyna zachowywać się w sposób
zagrażający bezpieczeństwu emocjonalnemu ofiary (obraża się, krytykuje, upokarza, zastrasza).
Każdy szczegół wywołuje jego złość, często robi awantury. Oprawcy uzależnieni zaczynają
więcej pić lub zażywać narkotyki. Ofiara przewiduje nadchodzący atak i stara się nie
wywoływać sytuacji konfliktowych, nie wchodzi sprawcy w drogę nie daje „pretekstów”
do awantury. (Różyńska, 2007, s. 26-27).
W fazie gwałtownej przemocy, następuje eskalacja przemocy. Napięcie, które narastało
w partnerze, znajduje upust. Zachowanie sprawcy przemocy staje się bardzo nieprzewidywalne
i gwałtowne. Dochodzi do eksplozji zachowań agresywnych, które mogą objawiać się biciem
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pięściami, przedmiotami, kopaniem, grożeniem bronią. Przemocy fizycznej towarzyszy równie
silne natężenie przemocy słownej. Osoba doznająca przemocy ponownie stara się zrobić
wszystko, żeby uspokoić partnera i ochronić siebie. Po zakończeniu wybuchu przemocy, osoba
doznająca przemocy często jest w szoku. Odczuwa wstyd i przerażenie, jak również złość
i bezradność. (Alarcon Arias, Lakowska, Wiechcińska-Szymańska, Paszkiewicz, Wiktorska,
Wrona, 2014, s. 67).
Faza miodowego miesiąca obejmuje zachowania agresora przechodzące od zaprzeczenia tego
co się stało, do prób odpokutowania czy obietnic poprawy. Najczęściej okazuje skruchę
i obiecuje, że nigdy się to nie powtórzy, przekonując, że był to incydent. W wyniku tego typu
zachowań, osoba doświadczająca przemocy zaczyna mieć nadzieję, że partner się zmienił. Faza
miodowego miesiąca przywiązuje osobę doświadczającą przemocy do partnera stosującego
przemoc. Okres ten niestety szybko przemija i znowu powoli dochodzi do narastania napięcia.
Rozpoczyna się nowy cykl przemocy (Stanek, 2014, s. 26).
Zjawisko przemocy można rozpatrywać z różnych punktów widzenia, przyjmując perspektywę
indywidualną, systemową bądź społeczną. Poprzez perspektywę indywidualną można spojrzeć
na to zjawisko przez pryzmat osoby uwikłanej w przemoc czyli ofiary, sprawcy lub świadka.
Podejście systemowe wskazuje na konieczność wspierania zarówno osób, które doświadczają
przemocy oraz osób, które stosują przemoc.
Z kolei perspektywa społeczna ukazuje społeczny odbiór zjawiska przemocy w rodzinie,
charakteryzuje postawy lokalnej społeczności wobec aktów przemocy jak również prospołeczne
postawy i wszelkie czynniki, które mogą sprzyjać przemocy bądź ją usprawiedliwiać.
Na przemoc można też spojrzeć z perspektywy prawa, gdyż jako akt przemocy jest
przestępstwem ujętym w Kodeksie Karnym i zagrożonym określoną karą.
Można też spojrzeć z perspektywy moralnej w momencie kiedy dokonywanie przemocy
to krzywdzenie słabszego, a ten kto tę krzywdę czyni powinien podlegać sankcjom własnego
sumienia i potępienia ze strony innych.
Kolejna perspektywa to psychologiczna, która mówi, że przemoc to sytuacja cierpienia
i bezsilności, która ujawnia mechanizmy wewnętrzne i sytuacyjne oraz złożone procesy
wzajemnej interakcji pomiędzy sprawcą a ofiarą. Z każdego punktu widzenia przemoc
w rodzinie może być różnie opisywana, wywołuje rożne emocje, od empatii i skrajnego
współczucia po skrajny gniew i sprzeciw. Pomimo istniejących wielu perspektyw i punktów
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widzenia, zjawisko przemocy w rodzinie jest przede wszystkim indywidualnym dramatem osób
jej doświadczających i jako takie właśnie staje się przedmiotem publicznej debaty.
(Cykle przemocy w rodzinie, http://www.niebieskalinia.pl/edukacja/podstawowe-informacje-o
przemocy/wybrane-informacje-i-artykuly/4046-cykl-przemocy-w-rodzinie, 26.11.2012).
Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem stanowiącym zagrożenie dla wszystkich uwikłanych
w nią osób: ofiar, świadków i sprawców. Skutki jej są długotrwałe i istotnie wpływają na
codzienne funkcjonowanie osób, których dotyczą.
O przemocy możemy mówić gdy zostaną spełnione cztery warunki:


jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania;



jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą;



działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej;



osoba, wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia oraz szkód fizycznych
i psychicznych (Alacron Arias L. 2014, s. 63).

Przemoc domowa jest zjawiskiem powszechnym, gdyż może dotknąć każdego, niezależnie od
statusu ekonomicznego, pochodzenia, wykształcenia, płci, wieku czy religii.

II. Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie
2.1. Skala zjawiska przemocy domowej w Polsce
Zjawisko przemocy w rodzinie jest ważnym problemem społecznym, który nadal trudno
zdiagnozować. Trudno jest w sposób jednoznaczny określić wielkość zjawiska przemocy
w związku z występowaniem przemocy ukrytej i nieujętej w żadnych statystykach. Każda
z instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie posiada własne odrębne
dane zbierane na potrzeby sprawozdawczości, które zostaną przedstawione w niniejszym
programie.
Badania przeprowadzone przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej (SWPS) w roku 2013
dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie obejmowały swym zasięgiem całą Polskę. „Wśród
ogółu osób doświadczających przemocy w rodzinie, zgłaszających się do placówek i instytucji
lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dominują kobiety (96%). Duża część
osób doświadczających przemocy to osoby pozostające w związkach formalnych (prawie 50%)
lub nieformalnych (14%). Znacznie mniejszą grupę stanowią osoby rozwiedzione (17%)
i kawalerowie czy panny (15%). Większość z nich charakteryzuje się wykształceniem
zawodowym (34%) lub średnim (31%), aż 32% to osoby bezrobotne a 27% pracujące na etat,
przy czym procent aktywnych zawodowo osób doświadczających przemocy jest nieco mniejszy
(43%) niż procent osób nieaktywnych zawodowo (57%). W opinii badanych osób sytuacja
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materialna ich rodziny jest przeciętna (50%) lub zła (38%), a własne dochody respondentów
są oceniane, jako bardzo niskie (31%), niskie (31%) lub przeciętne (36%).
Można, zatem wskazać, że osoby doświadczające przemocy, klienci lokalnego systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie to osoby, których sytuacja materialna jest niezbyt dobra.
Badania przeprowadzone przez SWPS prowadzą do wniosków, iż portret sprawcy wygląda
następująco: jest to mężczyzna, w wieku około 40 lat, o wykształceniu zawodowym (40%),
pracujący na etat (30%) lub bezrobotny (24%), nadużywający alkoholu (76%). „Jeżeli chodzi
o trudności (na jakie napotykają osoby szukające pomocy i wsparcia) w działaniu lokalnego
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie to „…respondenci najczęściej wskazywali na
prawo, które w niedostatecznym stopniu chroni ofiary przemocy. Stosunkowo często osoby
badane narzekały na zbyt długo trwające procedury prawne. Z kolei za najbardziej znaczącą
zaletę lokalnego systemu uznano fakt, że przemoc przestała być tematem tabu”.
(http://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/ogolne/diagnozazjawiska-przemocy-w-rodzinie-w-polsce/ Ewaluacja lokalnego systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie – doświadczenia dotyczące sposobów pomagania i nasilenia stresu
pourazowego (PTSD) z perspektywy osób dotkniętych przemocą w rodzinie, (Raport
z badania 2013, dostęp: 31.03.2016r.).
Dane uzyskane ze sprawozdań z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie za lata 2011-2014 wskazują jednoznacznie na rosnącą liczbę przypadków przemocy
w rodzinie jak również działań związanych ze wsparciem rodzin dotkniętych przemocą
w ramach zadań realizowanych przez grupy robocze. Jest to spowodowane wzrostem
rozpoznawania przemocy w rodzinie, co z kolei ma związek z wprowadzeniem nowych
przepisów dotyczących procedury „Niebieskie Karty”.
Tabela. Liczba sporządzonych „Niebieskich Kart-A” i powołanych grup roboczych w Polsce
w latach 2011-2014
Rodzaj podejmowanych działań w ramach

2011

2012

2013

2014

przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Liczba sporządzonych NK-A
Liczba grup roboczych

18.857

63.820

73.119

99.093

9.936

48.510

57.207

70.356

Źródło:(Sprawozdania z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2011r.,
2012r, 2013r. i 2014 r., http://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie
nowa/ogolne/sprawozdania-z-realizacji-krajowego-programu-przeciwdzialania-przemocy-w
rodzinie/ dostęp 31.03.2016 r.)

Strona 10 z 39
Id: EAC5ABCC-FD4B-46CE-81AD-F6B629382C26. Podpisany

Strona 11

2.2. Diagnoza zjawiska przemocy domowej w gminie Śrem
W

celu

właściwego

zaplanowania

podejmowanych

działań

niezbędne

jest

zdiagnozowanie i stałe monitorowanie rzeczywistego rozmiaru zjawiska przemocy w rodzinie.
Określenie skali przemocy w rodzinie jest jednak trudne, gdyż ze względu na specyfikę tego
zjawiska znaczna liczba przypadków przemocy w rodzinie pozostaje nieujawniona.
Niniejsza diagnoza została przygotowana na podstawie danych zgromadzonych przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Śremie w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz osób
uwikłanych w zjawisko przemocy domowej, w szczególności związanymi z prowadzeniem
procedury „Niebieskie Karty” .
Gmina Śrem realizuje szeroki zakres usług socjalnych dla rodzin borykających się
z różnorodnymi problemami, w tym problemem przemocy domowej. Biorąc pod uwagę powody
udzielenia pomocy, należy stwierdzić, że najczęściej pojawiającym się problemem w sytuacji
życiowej świadczeniobiorców na przestrzeni lat 2011-2015 było ubóstwo i bezrobocie oraz
przyczyny zdrowotne (długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność). Przyczyny
ekonomiczne (ubóstwo, bezrobocie), są najsilniej ze sobą skorelowane co oznacza, że osoby
żyjące w ubóstwie są często osobami bezrobotnymi.
Problem przemocy domowej jako powód trudnej sytuacji życiowej wskazywany był w 2011
roku u 6% świadczeniobiorców; w 2012 roku u 4,5%; w 2013 roku u 7,6%; w 2014 roku u 3,8%
a 2015 roku u 4,7% świadczeniobiorców. Wśród przyczyn rodzinnych korzystania ze świadczeń
problem przemocy ma szczególny wpływ na sytuację socjalno-bytową rodziny i równocześnie
przyczyną rozłamu więzi rodzinnych i poważnego kryzysu w rodzinie. Należy podkreślić,
że wszystkie wymienione czynniki mają negatywny wpływ nie tylko na rodziny, które zostały
nimi dotknięte. Mają one także wymiar ogólnospołeczny, powodujący konieczność stałego
angażowania wysiłków społecznych skierowanych na minimalizację skutków, widocznych we
wszystkich sferach życia społecznego: edukacji, ochronie zdrowia, aktywizacji zawodowej,
rozwoju i integracji społecznej.
W gminie Śrem osoby dotknięte przemocą w rodzinie otrzymują nie tylko pomoc finansową,
rzeczową i usługową lecz przede wszystkim były objęte kompleksowym wsparciem
realizowanym w ramach procedury „Niebieskie Karty”.
Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje poprzez wypełnienie formularza A przez
przedstawiciela zobligowanych do tego podmiotów i przekazanie do Przewodniczącego Zespołu
Interdyscyplinarnego, który z kolei niezwłocznie powołuje grupę roboczą. Skład grup roboczych
ma charakter interdyscyplinarny i ma na celu ustalenie indywidualnego planu wsparcia rodziny,
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w której istnieje podejrzenie występowania przemocy. Do instytucji, które są uprawnione
do wszczynania procedury „Niebieskie Karty” należą: jednostki organizacyjne pomocy
społecznej, Policja, służba zdrowia, placówki oświatowe, Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Na przestrzeni lat 2011-2015 do Przewodniczącej Zespołu
Interdyscyplinarnego wpłynęły łącznie 283 „Niebieskie Karty-A”. Instytucjami, które
najczęściej

wypełniały

„Niebieską

Kartę

–A”

były:

Komenda

Powiatowa

Policji

i Ośrodek Pomocy Społecznej. Procentowy udział przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji
w Śremie we wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” w latach 2011-2015 kształtował się na
podobnym poziomie. Było to odpowiednio w 2011 roku 68,4 % „Niebieskich Kart –A”,
w 2012 roku 66,7%, w 2013 roku 69,8%, w 2014 roku

64,7%, a w 2015 roku 72,7%

„Niebieskich Kart – A”. Drugą instytucją pod względem ilości sporządzonych „Niebieskich
Kart-A” był Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie. Udział Ośrodka we wszczęciu procedury
„Niebieskie Karty” był następujący: w 2011 roku było to 31,6%; w 2012 roku 20,8%; w 2013
roku 25,6%; w 2014 roku 17,6%; w 2015 roku 18,2%. Spośród uprawnionych do wszczęcia
procedury „Niebieskie Karty” podmiotów w okresie od 2011-2015 roku kluczową rolę odegrała
więc Komenda Powiatowa Policji w Śremie. W 2011 roku poza Policją jedynie przedstawiciele
Ośrodka Pomocy Społecznej dokonywali spisania Niebieskich Kart –A. W kolejnym roku
sytuacja uległa widocznej zmianie, gdyż do wszczęcia procedury przyczyniły się także inne
podmioty takie jak placówki oświatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna oraz służba zdrowia. W roku 2013 wśród wszczynających
procedurę pojawiły się nowe podmioty – Środowiskowy Dom Samopomocy, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Biorąc pod uwagę udział Komendy Powiatowej
Policji w Śremie i Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie w sporządzaniu „Niebieskich Kart-A”,
do wykrycia przemocy domowej w gminie Śrem dochodzi najczęściej w ostrej fazie
wymagającej interwencji Policji oraz w środowiskach pozostających w kręgu zainteresowania
pomocy społecznej.
W poniższej tabeli zostały zaprezentowane dane liczbowe dotyczące rodzin, osób
i dzieci objętych wsparciem w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

Tabela.

Dane

dotyczące

osób

i

rodzin

objętych

procedurą

2012

2013

„Niebieskiej

Karty”

na przestrzeni lat 2011-2015
X-XII

2014

2015

2011
Liczba rodzin

18

86

113

124

105
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Liczba osób

71

293

427

470

389

w tym liczba dzieci

20

107

118

139

125

Źródło: Opracowanie własne
Począwszy od 2011 do 2014 roku liczba rodzin, osób w tym dzieci objętych wsparciem
w ramach procedury „Niebieskie Karty” systematycznie wzrastała. W 2014 roku odnotowano
największa liczbę osób i rodzin, na rzecz których podejmowane były działania w związku
z przemocą domową.
Wśród rodzajów przemocy domowej jaka występuje w naszej gminie dominuje przemoc
psychiczna, która została ujawniona we wszystkich wszczętych od października 2011 roku do
grudnia 2015 roku procedurach „Niebieskie Karty”. W 2011 roku przemoc fizyczna stanowiła
83,3% wszystkich przypadków przemocy w rodzinie, w 2012 roku 72,1%, w 2013 roku 83,2%,
w 2014 roku 87,1%, a w 2015 roku 83,8%. Natomiast przemoc ekonomiczna i seksualna stanowi
niski odsetek wśród stwierdzonych przypadków przemocy domowej w naszej gminie
na przestrzeni lat 2011-2015.
Analiza danych posiadanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie świadczy o tym,
że sprawcami przemocy domowej najczęściej są mężczyźni w wieku od 26 do 65 roku życia
gdyż stanowią 95,5 % wszystkich osób stosujących przemoc. Ponadto dane potwierdzają,
że występowanie przemocy domowej jest często w przypadku mężczyzn skorelowane
z uzależnieniami. Mężczyźni stosujący przemoc w 70,5 % to osoby uzależnione od alkoholu .
Należy podkreślić, iż w tej grupie znajdują się osoby uzależnione od narkotyków. Większość
mężczyzn stosujących przemoc, bo aż 65,7% pozostaje w zatrudnieniu. Natomiast 9,5 %
to osoby posiadające prawo do pobierania emerytury lub renty. Znaczna część mężczyzn
bo aż 24,7% nie pracuje. Są to zarówno osoby bierne zawodowo nie pobierające żadnego
świadczenia jak i osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Śremie.
Natomiast kobiety stosujące przemoc to osoby w wieku od 26 do 65 lat. Należy wskazać, iż 40%
kobiet stosujących przemoc stanowią osoby pracujące, 40% to osoby bezrobotne i 20 %
to osoby pobierające świadczenie emerytalne lub rentowe. U 20 % kobiet, które były sprawcami
przemocy stwierdzono uzależnienie od alkoholu.
Dorosłe ofiary przemocy domowej stanowiły w 2015 roku 83,5 % wszystkich ofiar przemocy
w rodzinie w gminie Śrem. Kobiety doświadczające przemocy stanowiły natomiast 90,6 %
dorosłych ofiar przemocy domowej. Najczęściej były to kobiety pracujące (57,3%), wolne od
uzależnień (90,6%), w wieku od 26 do 65 roku życia (89,6%). Znaczną część kobiet
(25%) stanowiły osoby bierne zawodowo, niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
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i niepobierające świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Niepełnosprawność natomiast
występowała u 10,4% kobiet – ofiar przemocy.
Mężczyźni stanowili mniejszość wśród dorosłych ofiar przemocy (9,4%). Były to najczęściej
osoby pracujące (50%), a 20 % spośród mężczyzn doświadczających przemocy to osoby
uzależnione od alkoholu. Niepełnosprawność fizyczną lub umysłową stwierdzono u 30 %
mężczyzn doświadczających przemocy.
Dzieci - ofiary przemocy stanowiły w gminie Śrem w 2015 roku – 16,5 % wszystkich osób
doświadczających przemocy w rodzinie. Częściej przemocy domowej doświadczali chłopcy
(61,9%). Zarówno chłopcy jak i dziewczynki – ofiary przemocy to najczęściej dzieci w wieku
w wieku szkoły podstawowej (33%). Niski odsetek osób doświadczających przemocy stanowią
dzieci w wieku 0-3 lat (14,3 %) i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (4,8 %).
Przedstawiona diagnoza zjawiska przemocy domowej w gminie Śrem pozwala stwierdzić,
że konieczne są dalsze działania organizacji i instytucji oraz lokalnych liderów
w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.

III. Zasoby umożliwiające przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w gminie Śrem

3.1. Zasoby instytucjonalne
Do zasobów umożliwiających przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w gminie Śrem
można zaliczyć instytucje działające na rzecz osób uwikłanych w zjawisko przemocy domowej.
W poniższej tabeli wymienione zostały instytucje z terenu gminy Śrem, do których ustawowo
przypisane są działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przedstawiciele
większości z niżej wymienionych instytucji zasiadają również w Zespole Interdyscyplinarnym
albo uczestniczą w pracach Grup Roboczych tworząc tym samym lokalną koalicję na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Tabela. Zadania wyznaczone poszczególnym służbom w ramach procedury „Niebieskie Karty”
Lp.

Instytucja

Opis zadania

Nazwa, adres, telefon, e-mail, strona www
1.

jednostki organizacyjne pomocy społecznej w gminie Śrem
1.Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie, ul. Stefana Grota-Roweckiego 31, 63-100
Śrem, tel. 61 28 36 107 e-mail: ops@ops.srem.pl, strona http://www.ops.srem.pl,
2.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, ul. Józefa Dutkiewicza 5, 63-100
Śrem,
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tel. 61 283 04 90, e-mail:pcpr@i.media.pl, strona https://www.pcpr.srem.pl
3.Środowiskowy Dom Samopomocy w Śremie ul. Poznańska 13, 63-100 Śrem,
tel. 61 28 28 337, e-mail:sds.srem@wp.pl, strona https://www.sds-srem.pl

- diagnoza sytuacji i potrzeb osób i rodzin dotkniętych przemocą;
- udzielanie informacji na temat możliwości uzyskania pomocy w szczególności
psychologicznej, prawnej, socjalnej, pedagogicznej w tym pomocy dla dzieci oraz
możliwości podjęcia dalszych działań dotyczących poprawy sytuacji osoby dotkniętej
przemocą;
- organizacja dostępu do pomocy medycznej;
- zapewnienie schronienia w całodobowej placówce świadczącej pomoc osobom
dotkniętym przemocą;
- przeprowadzenie rozmów z osobami stosującymi przemoc na temat konsekwencji
stosowania przemocy oraz możliwości podjęcia terapii.

2.

placówki oświatowe w gminie Śrem
1. Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Bajkowy Świat” w Śremie, ul. Wacława
Adamskiego 1, 63-100 Śrem, tel. 693 277 080,
e-mail: renatarc@wp.pl, strona https:// www.bajkowyswiat.net
2. Publiczne Przedszkole „Niezapominajka” w Śremie, ul. Józefa Dutkiewicza 13, 63100 Śrem, tel. 61 28 30 530,
e-mail:niezapominajka@naszsrem.pl,
strona https://www.niezapominajka@naszsrem.pl
3.Przedszkole nr 2 „Słoneczna Gromada” w Śremie, ul. Adama Mickiewicza 91,
63-100 Śrem, tel. 61 28 35 663,
e-mail: slonecznagromada@wp.pl, strona https:// www.slonecznagromada.pl
4.Przedszkole nr 3 ” Jarzębinka” w Śremie, ul. Tadeusza Bora Komorowskiego 3,
63-100 Śrem, tel. 61 28 37 344,
e-mail: sekretariat@p3.srem.pl, strona https:// www.jarzebinka.naszsrem.pl
5.Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 „Mali Przyrodnicy” w Śremie,
ul. Tadeusza Bora Komorowskiego 4, 63-100 Śrem, tel. 61 28 36 181,
e-mail: sekretariat@p5.srem.pl, strona https:// www.maliprzyrodnicy.pl
6.Przedszkole „Pod Wierzbami”, ul. Grunwaldzka 12, 63-100 Śrem, tel. 61 28 36 256,
e-mail: przedszkolepodwierzbami@interia.pl,
strona https:// www.podwierzbami.naszsrem.pl
7.Przedszkole nr 7 „Janka Wędrowniczka”, w Śremie ul. Dezyderego
Chłapowskiego 12, 63-100 Śrem, tel. 61 28 36 152,
e-mail: sekretariat@p7.srem.pl, strona https:// www.janekwedrowniczek.naszsrem.pl
8. Przedszkole „Słoneczna Szóstka” w Śremie, ul. Konstytucji 3 Maja 2,
63-100 Śrem, tel. 61 28 28 708,
e-mail: sekretariat@slonecznaszostka.pl, strona https:// www.slonecznaszostka.pl
9. Niepubliczne Przedszkole im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Śremie ul. Jana
Kilińskiego 23, 63-100 Śrem, tel. 61 28 39 980,
e-mail: md_wawrzyn1@wp.pl, strona https:// www.przedszkole.nsjsrem.pl
10. Niepubliczne Przedszkole "Leśna Polanka" w Mechlinie
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ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 2, 63-100 Mechlin, tel. 691 798 773,
strona https:// www.lesna-polanka.pl
11. Publiczna Szkoła Podstawowa w Śremie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu,
ul. Prym. Stefana Wyszyńskiego 11, 63-100 Śrem tel. 61 883 35 28,
e-mail: sekretariat@szkolausmiechu.pl, strona https:// www.szkolausmiechu.pl
12.Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie, ul. Jana
Kochanowskiego 2, 63-100 Śrem, tel. 61 28 35 462,
email: sp1srem@poczta.fm, strona https:// www.sp1.srem.pl
13.Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie, ul. Stefana Grota
Roweckiego 10, 63-100 Śrem, tel. 61 28 35 070,
e-mail: sekretariat@sp4.srem.pl, https:// www.sp4srem.szkolnastrona.pl
14.Szkoła Podstawowa nr 6 im. Braci Barskich w Śremie, ul. Konstytucji 3 maja 2,
63-100 Śrem, tel. 61 28 36 508,
e-mail: szostka2000@poczta.onet.pl, strona https:// www.szp6.tk
15.Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Śremie,
ul. Stanisława Staszica1, 63-100 Śrem, tel. 61 625 37 10,
e-mail: sekretariat@kcek.pl, strona https://kcek.pl
16. Szkoła Podstawowa w Bodzyniewie im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, 63-100
Bodzyniewo 35, tel. 61 28 16 995,
e-mail: sekretariat@spbodzyniewo.srem.pl,
strona https:// www.spbodzyniewo.srem.pl
17. Szkoła Podstawowa w Krzyżanowie im. Władysława Reymonta, 63-100
Krzyżanowo 44, tel. 61 28 12 119,
e-mail: sekretariat@spkrzyzanowo.srem.pl,
strona https:// www.spkrzyzanowo.edupege.org
18. Szkoła Podstawowa w Pyszącej im. Powstańców Wielkopolskich ul. Śremska 12,
63-100 Pysząca, tel. 61 28 37 236,
e-mail: sekretariat@sppyszaca.srem.pl, strona https:// www.sp - pyszaca.pl
19. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie im. Jana Pawła II, ul.
Śremska 2, 63-100 Dąbrowa tel. 61 28 34 581
e-mail: sekretariat@zspigdabrowa.srem.pl, strona https:// www.zspigdabrowa.srem.pl
20. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowie im. Hrabiego Władysława
Zamoyskiego, ul. Szkolna 5, 63-100 Nochowo, tel. 61 28 16 496
e-mail: sekretariat@zspignochowo.srem.pl,
strona https:// www.zspignochowo.srem.pl
21. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie, ul. Śremska 49, 63-100
Zbrudzewo tel. 61 28 30 498
e-mail: sekretariat@zspigzbrudzewo.srem.pl
strona https://www.zspigzbrudzewo.srem.pl
22. Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej, ul. Józefa Piłsudskiego 15, 63100 Śrem tel. 61 28 30 055
e-mail: szkola3srem@szkola.wp.pl, strona https://www.zss-srem.pl
23.Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie, ul. Dezyderego
Chłapowskiego 12 a, 63-100 Śrem, tel. 61 28 34 414,
e-mail: sekretariat@gim1.srem.pl strona https://www.gim1.srem.pl
24. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie,
ul. Szkolna 4, 63- 100 Śrem, tel. 61 28 30 866
e-mail: sekretariat@zspig.srem.pl, strona https://www.gim2.srem.pl,
25.Gimnazjum Dwujęzyczne im. Gen. Józefa Wybickiego ul. Poznańska 11 w Śremie,
ul. Poznańska 1, 63-100 Śrem, tel. 61 28 10 024
e-mail: sekretariat@losrem.pl, strona https://www.losrem.pl
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26.Katolickie Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Śremie, ul. Stanisława
Staszica 1, 63-100 Śrem, tel. 61 625 37 10,
e-mail: sekretariat@kcek.pl, strona https://kcek.pl
27. Niepubliczne Gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy (Prowadzone
przez Stowarzyszenie "HOLIS"), ul. Racławicka 7a, 63-100 Śrem, tel. 61 28 39 299
e-mail: stowarzyszenieholis@op.pl, https:// www.gimholis.pl
28.Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie, ul. Poznańska
11, 63-100 Śrem, tel. 61 28 10 024
e-mail: sekretariat@losrem.pl, strona https:// www.losrem.pl
29.Zespół Szkól Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego, ul. Józefa Wybickiego 2 w
Śremie, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 177,
e-mail: sekretariat@zse-srem.pl, strona https:// www.zse.srem.pl
30.Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego, ul. Stanisława Staszica 3 w
Śremie, 63-100 Śrem, tel. 61 28 37 635,
e-mail: zszhcsrem@poczta.onet.pl, storna https://www.zst.srem.pl
31.Zespół Szkól Politechnicznych im. Powstańców Wlkp., ul. Ks. Jerzego Popiełuszki
30, 63-100 Śrem, tel. 61 20 30 337
e-mail: szkola@zsp-srem.pl strona https:// www.zsp-srem.pl
32. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Floriana Marciniaka 2, 63-100 Śrem,
tel. 61 28 34 864
e-mail: ppp@poradniasrem.cop.pl strona https://www.poradniasrem.cop.pl
- diagnoza sytuacji i potrzeb osób dotkniętych przemocą w szczególności dzieci;
- udzielanie informacji na temat możliwości uzyskania pomocy w tym rodzicowi,
opiekunowi prawnemu faktycznemu lub osobie najbliższej w szczególności
psychologicznej, prawnej, socjalnej oraz możliwości podjęcia dalszych działań
dotyczących poprawy sytuacji osoby dotkniętej przemocą;
- udzielanie kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub
faktycznemu;
- organizacja dostępu do pomocy medycznej;
- przeprowadzenie rozmów z osobami stosującymi przemoc na temat konsekwencji
stosowania przemocy oraz możliwości podjęcia terapii.
3.

Komenda Powiatowa Policji w Śremie, ul. Adama Mickiewicza 15
tel. 61 28 15 200, e-mail: ewa.kasinska@srem.policja.gov.pl,
strona https:// www.srem.policja.gov.pl
- udzielenie niezbędnej pomocy osobie dotkniętej przemocą, w tym pierwszej
pomocy;
- organizacja niezwłocznej pomocy medycznej;
-podejmowanie innych niezbędnych czynności zapewniających ochronę życia,
zdrowia i mienia osób włącznie z zastosowaniem środków przymusu bezpośredniego;
-przeprowadzenie rozmów z osobą stosującą przemoc w szczególności
o odpowiedzialności karnej za stosowanie przemocy itd.;
-przeprowadzenie na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących zwłoki
czynności procesowych, w niezbędnym zakresie w granicach koniecznych
do zabezpieczenia śladów dowodów przestępstwa;
-podejmowanie działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym
występować w rodzinie;
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-systematyczne wizyty sprawdzające
w której występuje przemoc.

stan

bezpieczeństwa

w

rodzinie,

służba zdrowia

4.

1.Szpital
w
Śremie
Spółka
z.o.o.
ul.
Józefa
Chełmońskiego
1,
63-100 Śrem tel. 61 28 15 400
e-mail: sekretariat@szpital-srem.pl, strona https://www.szpitalwsremie.pl
2.Przychodnia
Zespołu
Lekarza
Rodzinnego
„Eskulap”
w
Śremie,
ul. Adama Mickiewicza 5, 63 - 100 Śrem tel. 61 28 29 606, e-mail: eskulaps@o2.pl
3.Przychodnia Lekarza Rodzinnego „KO – MED” ul. Stanisława Staszica 1, w
Śremie, 63-100 Śrem, tel. 61 28 29 688,
e-mail: przychodniakomed@wp.pl, https://www.przychodnia-komed.pl
3.Przychodnia Lekarza Rodzinnego „Medicus” w Śremie, ul. Adama Mickiewicza 5,
63 - 100 Śrem, tel. 61 28 29 703, e-mail: medicus@interia.pl
4.Przychodnia
Zespołu
Lekarza
Rodzinnego
„Salus”
w
Śremie
ul. Dezyderego Chłapowskiego 5, 63 - 100 Śrem, tel. 61 28 35 002,
e-mail: salusem@kkw.com.pl
5.Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego i Specjalistów Centrum Zdrowia Medyk
w Śremie, ul. Powstańców Wlkp. 5, 63-100 Śrem, tel. 61 830 18 90, 666 453 030,
email: medyk.srem@wp.pl
6.Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego
"HIPOKRATES"w Śremie, ul. Nadbrzeżna 1A, 63-100 Śrem, tel. 61 28-28-802
email: kontakt@cmhipokrates.pl, strona https:// www.cmhipokrates.pl
7.Vita s.c. Pielęgniarsko - Położniczy Ośrodek Medycyny Środowiskowo – Rodzinnej
w Śremie, ul. Adama Mickiewicza 5, 63-100 Śrem, tel. 61 282-97-20,
e-mail: pielegniarkivita@poczta.onet.pl
8.Zdrowie s.c. Pielęgniarsko - Położniczy Ośrodek Medycyny Środowiskowo –
Rodzinnej w Śremie, ul. Adama Mickiewicza 4, 63-100 Śrem, tel. 61 28 29 479
9."PULS"
Gabinet
Pielęgniarek
Środowiskowo-Rodzinnych
w
Śremie,
ul. Dezyderego Chłapowskiego 31, 63-100 Śrem, tel. 61 28 39 166, 698 335 211
udzielanie
osobie
dotkniętej
przemocą
w
rodzinie
informacji
o
możliwości
uzyskania
pomocy
i
wsparcia
oraz
uprawnieniu
do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn i rodzaju
uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.
5.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Śremie
63-100 Śrem, Pl. 20 Października 1 tel. 61 28 35 225
e-mail: umiejski@srem.pl, strona https://www.srem.pl
- diagnoza sytuacji i potrzeb osób i rodzin dotkniętych przemocą;
- organizacja dostępu do pomocy medycznej;
- udzielanie informacji na temat możliwości uzyskania pomocy w szczególności
psychologicznej, prawnej, socjalnej, pedagogicznej w tym pomocy dla dzieci oraz
możliwości podjęcia dalszych działań dotyczących poprawy sytuacji osoby dotkniętej
przemocą;
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- przeprowadzenie rozmów z osobami stosującymi przemoc na temat konsekwencji
stosowania przemocy oraz możliwości podjęcia terapii.

Źródło: Opracowanie własne
W

skład

zasobów

gminnych

wykorzystywanych

w

działaniach

na

rzecz

walki

z przemocą wchodzą również inne instytucje, które nie są uprawnione do realizacji procedury
„Niebieskie Karty” takie jak: Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, Przychodnia Leczenia
Uzależnień i Współuzależnienia w Śremie, a także organizacje pozarządowe z Towarzystwem
Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja”, Polskim Komitetem Pomocy
Społecznej oraz Stowarzyszeniem „Holis” na czele. Zaangażowanie wspomnianych instytucji
w poszerzanie oferty pomocowej dla rodzin dotkniętych przemocą domową umożliwia
zaspokojenie wielu istotnych potrzeb z różnych sfer życia z zapewnieniem wypoczynku
dzieciom włącznie.
Uczestnictwo przedstawicieli wspomnianych instytucji w spotkaniach Grup Roboczych pomaga
w ustaleniu poprawnej diagnozy problemu niezbędnej do opracowania indywidualnego planu
pomocy rodzinie, umożliwia weryfikację dotychczasowych działań wobec rodziny, a co za tym
idzie wnosi dodatkowe, nieuwzględnione wcześniej aspekty sprawy. Ponadto należy wspomnieć
o roli świetlic szkolnych, placówek wsparcia dziennego oraz żłobków w rozpoznawaniu
przemocy w rodzinie i organizowaniu oferty pomocowej dla ofiar przemocy, jak również
o niezaprzeczalnej roli lokalnych mediów w rozpowszechnianiu wiedzy na temat zjawiska
przemocy domowej. W działaniach mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
dużą rolę odgrywają też podmioty jurysdykcji prawa jak Sąd i Prokuratura, w szczególności
w zakresie odizolowania sprawcy przemocy od ofiary oraz w zakresie monitorowania sytuacji
dziecka i ingerowania w wykonywanie władzy rodzicielskiej.
Narzędziem w zakresie wsparcia dla mieszkańców dotkniętych problemem przemocy jest
specjalistyczne poradnictwo świadczone w ramach Całodobowego Telefonu Zaufania oraz
w ramach Punktu Konsultacyjnego działającego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Śremie.

3.2. Zasoby kadrowe
Lokalne instytucje i organizacje zapewniają kompleksowe i zintegrowane wsparcie
ofiarom, sprawcom i świadkom przemocy domowej głównie dzięki doświadczonej i wysoko
wykwalifikowanej kadrze. Zacieśniona współpraca w zakresie działań pomocowych jest
widoczna najbardziej podczas realizacji procedury „Niebieskie Karty”, posiedzeń Zespołu
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Interdyscyplinarnego i spotkań Grup Roboczych. Poza przygotowaniem zawodowym kadra
zaangażowana w realizację procedury „Niebieskie Karty” wyposażona jest w dodatkowe
kompetencje dzięki udziałowi w szkoleniach z zakresu pomocy osobom doświadczającym
przemocy oraz pracy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie o stosowanie przemocy.
W instytucjach zaangażowanych w działania związane z przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie zatrudnieni są specjaliści zapewniający kompleksowe wsparcie zarówno osób
doświadczających przemocy, sprawcom jak i świadkom przemocy domowej. Są to przede
wszystkim: psychologowie, terapeuci, specjaliści w zakresie uzależnień, konsultanci rodzinni,
terapeuci rodzinni, mediatorzy rodzinni, prawnicy, pedagodzy, specjaliści pracy socjalnej,
doradcy zawodowi.
W działaniach o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym wykorzystywane są także
zasoby gminy w postaci wolontariatu.

IV. Cele i realizacja Programu
W

oparciu

o

przedstawioną

diagnozę

zjawiska

przemocy

w

rodzinie

i ustalenie zasobów gminy możliwe było wyznaczenie celu głównego i celów szczegółowych
Programu oraz obszarów w jakich prowadzone będą działania.
Celem Głównym Programu jest:
Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie w gminie Śrem oraz ograniczenie jej skutków.
Cele szczegółowe to:
1. Podniesienie świadomości społeczności lokalnej na temat przemocy w rodzinie poprzez
zwiększenie działań profilaktycznych.
2. Zwiększenie skuteczności ochrony i wsparcia rodzin w których występuje przemoc.
3. Podniesienie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc.
4. Zacieśnienie współpracy międzyinstytucjonalnej i podniesienie kompetencji służb
działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Działania będą prowadzone w czterech obszarach:

1. Profilaktyka.
2. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
3. Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie.
4. Współpraca i kompetencje służb, osób i instytucji.
Adresatami Programu będą:
1. Ogół mieszkańców, w tym osoby zagrożone przemocą w rodzinie w gminie Śrem.
2. Osoby dotknięte przemocą w rodzinie w gminie Śrem.
Strona 20 z 39
Id: EAC5ABCC-FD4B-46CE-81AD-F6B629382C26. Podpisany

Strona 21

3. Osoby stosujące przemoc w rodzinie w gminie Śrem.
4. Świadkowie przemocy w rodzinie w gminie Śrem.
5. Służby, instytucje i osoby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
na terenie gminy Śrem.
Realizatorem

Programu

będzie

Zespół

Interdyscyplinarny

oraz

instytucje

działające

w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu gminy Śrem.
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej,
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendy Powiatowej Policji,
Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego, Prokuratury Rejonowej, Zespołu Kuratorskiej
Służby

Sądowej,

Przychodni

Leczenia

Uzależnień

i

Współuzależnienia,

Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej, Szpitala, Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie, Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej, Stowarzyszenia „Holis”, Stowarzyszenia Potrzebującym Pomocy
im. Św. Brata Alberta „Nadzieja”. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzi aktualnie 21
osób. Zespół Interdyscyplinarny będzie koordynował działania związane z realizacją Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Gminie Śrem do 2020 roku. Nadzór merytoryczny nad realizacją Programu będzie sprawował
natomiast Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie przy wsparciu instytucji i organizacji
działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Realizacja Programu odbywać się będzie przy współpracy wszystkich instytucji, jednostek
administracji publicznej i lokalnych organizacji pozarządowych zaangażowanych w prace
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz podmioty realizujące procedurę „Niebieskie Karty”, jak
również placówki wsparcia dziennego, świetlice, żłobki, Kościół Katolicki, związki
wyznaniowe, lokalni liderzy, wolontariusze i media. Ważne jest również włączenie lokalnego
samorządu w realizację zadań. Działania zostaną zrealizowane w oparciu o Harmonogram
realizacji Programu.
V. Monitoring i sprawozdawczość, ewaluacja Programu
Monitoring ma na celu uzyskanie informacji na temat realizacji planowanych
w ramach Programu działań w zakresie ich czasu realizacji, założeń, oraz przełożenia na
przewidywane efekty jego realizacji.
Monitorowanie realizacji Programu odbywać się będzie poprzez sprawozdawczość
dokonywaną w oparciu o wskaźniki działań, które w szczególności dotyczyć będą:
- form i skali działań profilaktycznych;
- form i skali udzielanej pomocy osobom doświadczającym przemocy;
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- form i skali działań kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie;
- skali zjawiska przemocy;
- zakresu współpracy międzyinstytucjonalnej, działań edukacyjnych i wspierających służby
zaangażowane w realizację działań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Sprawozdanie z realizacji Programu sporządzane będzie corocznie w terminie do dnia
30 maja każdego roku w ramach sprawozdania z działań podejmowanych przez Zespół
Interdyscyplinarny. Termin ten podyktowany jest możliwością i potrzebą wykorzystania tej
wiedzy i informacji w innych opracowaniach i corocznych dokumentach, poprawi trafność
planowania oraz ułatwi starania o uzyskanie środków z funduszy i źródeł zewnętrznych.
Sprawozdawczość i monitorowanie realizowanych zadań pod kątem ich efektywności pozwoli
na ewaluację i wprowadzanie zmian dostosowanych do potrzeb społeczności lokalnej.
VI. Źródła finansowania Programu
Podstawowym źródłem finansowania Programu będą środki instytucji i organizacji
realizujących zadania wskazane w Programie. Zakłada się, że wybrane działania Programu będą
mogły uzyskać dofinansowanie z odrębnych źródeł, w tym przeznaczonych specjalnie na
realizację programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

VII. Harmonogram realizacji Programu
Harmonogram oprócz obszarów, w których będą podejmowane działania, wskazuje
również cele szczegółowe Programu, kierunki działań, a także zadania przypisane konkretnym
instytucjom. Ponadto wskazano zakres informacji i wskaźniki, a analiza jakościowa i ilościowa
będzie realizowana przez wszystkich partnerów Programu.
Potrzeba kompleksowości działań, planowanie długofalowe, identyfikacja lokalnych problemów,
a także skuteczna i efektywna realizacja usług stała się podstawą do realizacji wszystkich
zaplanowanych działań do 2020 roku.`
Obszar 1 – Profilaktyka
Cel szczegółowy nr 1
Podniesienie świadomości społeczności lokalnej na temat przemocy w rodzinie poprzez
zwiększenie działań profilaktycznych
Kierunki działań
1.1.Poszerzenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie w gminie Śrem
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Zadania

Wskaźnik oceny, zakres informacji

1.1.1. Diagnoza zjawiska przemocy
w rodzinie na obszarze gminy w tym
ustalenie
odsetka
populacji
rodzin
zagrożonych przemocą w rodzinie

Liczba opracowanych diagnoz
Liczba
ekspertów
zaangażowanych
w tworzenie formularza statystycznego
i zasad gromadzenia danych
Liczba raportów z badań

Realizatorzy:
Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Komenda
Powiatowa Policji, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Przychodnia Leczenia
Uzależnień i Współuzależnienia, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej,
Prokuratora Rejonowa, Kościół i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe,
placówki ochrony zdrowia, placówki oświatowe, Sąd
Zadania

Wskaźnik oceny, zakres informacji

1.1.2. Zamieszczanie informacji o skali Liczba i rodzaj informacji zamieszczonych
zjawiska przemocy w rodzinie na stronach na stronach internetowych i w mediach
internetowych oraz w lokalnych mediach
Liczba osób/instytucji objętych działaniem
Realizatorzy:
Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Komenda
Powiatowa Policji, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Przychodnia Leczenia
Uzależnień i Współuzależnienia, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenie „Holis”, I Zespół Kuratorskiej
Służby Sądowej, Szpital, Prokuratora Rejonowa, lokalne media, organizacje pozarządowe,
placówki oświatowe
Kierunki działań
1.2. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy
domowej oraz wiedzy na temat właściwych metod wychowawczych
Zadania

Wskaźnik oceny, zakres informacji

1.2.1.
Opracowanie
i
dystrybucja
materiałów
edukacyjnych
służących
wzmocnieniu
opiekuńczych
i wychowawczych kompetencji rodziców
w rodzinach zagrożonych przemocą

Liczba i rodzaj opracowanych materiałów
informacyjnych i edukacyjnych
Liczba rozpowszechnionych materiałów
informacyjnych i edukacyjnych
Liczba osób/instytucji objętych działaniem

Realizatorzy:
Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Komenda
Powiatowa Policji, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Przychodnia Leczenia
Uzależnień i Współuzależnienia, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenie „Holis”, I Zespół Kuratorskiej
Służby Sądowej, Szpital, Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta
„Nadzieja”, Prokuratora Rejonowa, placówki oświatowe
Zadania

Wskaźnik oceny, zakres informacji
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1.2.2.Opracowanie i dystrybucja materiałów Liczba
opracowanych
materiałów
informacyjnych i edukacyjnych na temat informacyjnych i edukacyjnych
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Katalog zagadnień
Liczba rozpowszechnionych materiałów
informacyjnych i edukacyjnych
Liczba osób/instytucji objętych działaniem
Realizatorzy:
Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Komenda
Powiatowa Policji, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Przychodnia Leczenia
Uzależnień i Współuzależnienia, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szpital, I Zespół Kuratorskiej Służby
Sądowej, Prokuratora Rejonowa, lokalne media, placówki oświatowe, Sąd, organizacje
pozarządowe, Kościół i związki wyznaniowe
Zadania
Wskaźnik oceny, zakres informacji
1.2.3. Prowadzenie kampanii społecznych, Liczba działań promujących
które:
Liczba osób, służb, instytucji i organizacji
-obalają mity i stereotypy na temat objętych działaniem
przemocy w rodzinie, usprawiedliwiające
jej stosowanie;
-opisują mechanizmy przemocy w rodzinie
oraz jednoznacznie wskazują na ich
społeczną szkodliwość i społecznokulturowe uwarunkowania;
-promują metody wychowawcze bez użycia
przemocy w rodzinie i informują o zakazie
stosowania kar cielesnych wobec dzieci
przez
osoby
wykonujące
władzę
rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub
pieczę,
-promują działania służące przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie, w tym ochronie
i pomocy dla osób doznających przemocy
oraz interwencji wobec osób stosujących
przemoc
Realizatorzy:
Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Komenda
Powiatowa Policji, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Przychodnia Leczenia
Uzależnień i Współuzależnienia, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Szpital, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, Prokuratora Rejonowa,
lokalne media, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, Kościół i związki
wyznaniowe
Zadania

Wskaźnik oceny, zakres informacji

1.2.4.Współpraca
z
organizacjami Liczba inicjatyw w zakresie podjęcia
pozarządowymi
oraz
Kościołem współpracy
i związkami wyznaniowymi w celu Liczba osób którym udzielono informacji
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wprowadzenia
elementów
edukacji Liczba organizacji,
dotyczącej przeciwdziałania przemocy do z działania
działań realizowanych w ramach poradni
małżeńskich
i
programów
nauk
przedmałżeńskich

które

skorzystały

Realizatorzy:
Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Komenda
Powiatowa Policji, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Przychodnia Leczenia
Uzależnień i Współuzależnienia, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej,
Prokuratora Rejonowa, placówki oświatowe, Szpital, organizacje pozarządowe, Kościół,
związki wyznaniowe
Zadania

Wskaźnik oceny, zakres informacji

1.2.5.
Promowanie
działalności Liczba
rozpowszechnianych
ulotek,
Całodobowego Telefonu Zaufania dla osób plakatów dotyczących telefonu zaufania
uwikłanych w zjawisko przemocy domowej Liczba i rodzaj zamieszczonych informacji
w mediach
Liczba osób, które skorzystały z działania
Realizatorzy:
Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Komenda
Powiatowa Policji, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Przychodnia Leczenia
Uzależnień i Współuzależnienia, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szpital, I Zespół Kuratorskiej Służby
Sądowej, Prokuratora Rejonowa, organizacje pozarządowe, Kościół, związki wyznaniowe,
placówki oświatowe, Sąd, lokalne media
Kierunki działań
1.3. Poprawa jakości systemu działań profilaktycznych
Zadania
1.3.1.
Prowadzenie
wśród
i młodzieży profilaktyki agresji

Wskaźnik oceny, zakres informacji
dzieci Katalog zagadnień profilaktycznych
Liczba
specjalistów
(trenerów,
realizatorów) programów profilaktycznych
Liczba przeprowadzonych zajęć
Liczba instytucji objętych działaniami
Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach

Realizatorzy:
Placówki oświatowe, Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna, placówki wsparcia dziennego, Kościół i związki
wyznaniowe
Zadania

Wskaźnik oceny, zakres informacji

1.3.2. Promowanie i organizowanie Liczba i rodzaj działań związanych
aktywnych form spędzania wolnego czasu z promowanie wskazanych form spędzania
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przez rodziny, poprawiające ich integracje wolnego czasu
i sprzyjające postawom antyprzemocowym Liczba podjętych działań
Liczba osób/instytucji biorących udział
w proponowanych wydarzeniach
Realizatorzy:
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Urząd Miejski, Starostwo
Powiatowe, organizacje pozarządowe, Kościół, związki wyznaniowe, służba zdrowia
placówki oświatowe, Sąd, lokalne media
Zadania

Wskaźnik oceny, zakres informacji

1.3.3.
Prowadzenie
poradnictwa
w rodzinach zagrożonych przemocą,
służące wzmocnieniu funkcji opiekuńczych
i wychowawczych alternatywnych wobec
stosowania przemocy

Liczba instytucji/organizacji
zaangażowanych w realizację zadania
Liczba udzielonych porad
Liczba osób korzystających z poradnictwa

Realizatorzy:
Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna, Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, I Zespół Kuratorskiej
Służby Sądowej, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe
Zadania

Wskaźnik oceny, zakres informacji

1.3.4. Opracowanie i realizacja programów
służących działaniom profilaktycznym
mającym na celu udzielenie specjalistycznej
pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania
i
wdrażania
prawidłowych
metod
wychowawczych w stosunku do dzieci
w rodzinach zagrożonych przemocą
w rodzinie

Liczba opracowanych programów
Katalog zagadnień profilaktycznych
Liczba zrealizowanych programów
Liczba
osób/instytucji
korzystających
z działania

Realizatorzy:
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, Komenda Powiatowa Policji, Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna, Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia,
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe,
Kościół i związki wyznaniowe
Obszar 2 – Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
Cel szczegółowy nr 2
Zwiększenie skuteczności ochrony i wsparcia rodzin, w których występuje przemoc
Kierunki działań
2.1. Rozwój współpracy i infrastruktury instytucji samorządowych, a także podmiotów
oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą
w rodzinie
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Zadania

Wskaźnik oceny, zakres informacji

2.1.1. Tworzenie i funkcjonowanie Grup
Roboczych i Zespołu Interdyscyplinarnego

Liczba utworzonych Grup Roboczych
Liczba posiedzeń Grup Roboczych
Liczba instytucji, których przedstawiciele
uczestniczą w pracach Grup Roboczych
Liczba rodzin, osób w tym dzieci objętych
pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego
Liczba
posiedzeń
Zespołu
Interdyscyplinarnego

Realizatorzy:
Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Komenda
Powiatowa Policji, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Przychodnia Leczenia
Uzależnień i Współuzależnienia, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenie „Holis”, I Zespół Kuratorskiej
Służby Sądowej, Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja”,
Prokuratora Rejonowa, podmioty uczestniczące w pracach Grup Roboczych
Zadania

Wskaźnik oceny, zakres informacji

2.1.2. Rozbudowa sieci i poszerzanie oferty
placówek wspierających i udzielających
pomocy osobom dotkniętym przemocą w
rodzinie, w tym:
- punktów konsultacyjnych dla osób
dotkniętych przemocą w rodzinie
-innych
placówek
świadczących
specjalistyczną pomoc dla osób dotkniętych
przemocą w rodzinie, w tym mieszkań
chronionych

Liczba punktów konsultacyjnych dla osób
dotkniętych przemocą w rodzinie i innych
placówek świadczących specjalistyczną
pomoc dla osób dotkniętych przemocą
w rodzinie, w tym liczba ww. podmiotów
utworzonych w danym roku
Zakres i rodzaj świadczonych usług przez
podmioty
Liczba osób korzystających z oferty
podmiotów wspierających i udzielających
pomocy osobom dotkniętym przemocą

Realizatorzy:
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, organizacje pozarządowe
Zadania

Wskaźnik oceny, zakres informacji

2.1.3. Nawiązywanie i wzmacnianie Liczba
zlecanych
lub
współpracy pomiędzy instytucjami oraz realizowanych projektów
organizacjami pozarządowymi w zakresie
pomocy osobom dotkniętym przemocą
w rodzinie

wspólnie

Realizatorzy:
Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Komenda
Powiatowa Policji, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Przychodnia Leczenia
Uzależnień i Współuzależnienia, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Szpital, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, Prokuratora Rejonowa,
służba zdrowia, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe
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Kierunki działań
2.2 Upowszechnianie informacji i edukacja w zakresie możliwości i form udzielania
pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
Zadania

Wskaźnik oceny, zakres informacji

2.2.1.
Upowszechnianie
informacji
w zakresie możliwości i form uzyskania
m.in. pomocy: medycznej, psychologicznej,
prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej

Liczba opracowanych i upowszechnianych
materiałów informacyjnych
Zakres tematyczny materiałów
Liczba lokalnych kampanii społecznych
Liczba osób/instytucji objętych działaniem

Realizatorzy;
Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Komenda
Powiatowa Policji, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Przychodnia Leczenia
Uzależnień i Współuzależnienia, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, Prokuratora Rejonowa, placówki
oświatowe, służba zdrowia, organizacje pozarządowe, lokalne media, Kościół, związki
wyznaniowe, Sąd
Zadania

Wskaźnik oceny, zakres informacji

2.2.2. Opracowanie i realizacja zajęć
edukacyjnych kierowanych do osób
dotkniętych
przemocą
w
rodzinie
w
zakresie
podstaw
prawnych
i zagadnień psychologicznych dotyczących
reakcji na przemoc w rodzinie

Liczba zajęć dla osób dotkniętych przemocą
w rodzinie
Katalog zagadnień
Liczba
ekspertów
zaangażowanych
w tworzenie zajęć
Liczba osób uczestniczących w zajęciach

Realizatorzy:
Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Komenda
Powiatowa Policji, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Przychodnia Leczenia
Uzależnień i Współuzależnienia, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, Prokuratora Rejonowa, służba
zdrowia, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe Kościół, związki wyznaniowe
Kierunki działań
2.3. Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
Zadania

Wskaźnik oceny, zakres informacji

2.3.1. Realizowanie przez instytucje
publiczne zajmujące się pomocą osobom
dotkniętym przemocą w rodzinie pomocy
w formie poradnictwa medycznego,
psychologicznego, prawnego, socjalnego,
zawodowego i rodzinnego

Liczba osób objętych pomocą
w formie poradnictwa medycznego,
psychologicznego, prawnego, socjalnego,
zawodowego, rodzinnego
Liczba porad
Liczba organizacji/instytucji
zaangażowanych w realizację zadania

Realizatorzy:
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jednostki organizacyjne pomocy społecznej, Komenda Powiatowa Policji, Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna, Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, I Zespół Kuratorskiej
Służby Sądowej, Prokuratora Rejonowa, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe,
służba zdrowia, Kościół Katolicki, związki wyznaniowe
Zadania

Wskaźnik oceny, zakres informacji

2.3.2. Udzielanie pomocy finansowej,
rzeczowej i usługowej oraz pomocy
w formie pracy socjalnej rodzinom
dotkniętym przemocą

Liczba osób i rodzin korzystających
z
pomocy
finansowej,
rzeczowej
i usługowej oraz pomocy w formie pracy
socjalnej
Liczba instytucji/organizacji
zaangażowanych w realizację zadania

Realizatorzy:
jednostki organizacyjne pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, Kościoły, związki
wyznaniowe
Zadania

Wskaźnik oceny, zakres informacji

2.3.3. Zapewnienie osobom dotkniętym
przemocą
w
rodzinie
miejsc
w całodobowych w ośrodkach wsparcia,
specjalistycznych ośrodkach wsparcia oraz
w ośrodkach interwencji kryzysowej

Liczba
osób
dotkniętych
przemocą
w rodzinie, które skorzystały z miejsc
w ośrodkach wsparcia, w tym liczba dzieci
Liczba
osób
dotkniętych
przemocą
w rodzinie, które skorzystały z miejsc
w ośrodkach interwencji kryzysowej, w tym
liczba dzieci
Liczba
osób
dotkniętych
przemocą
w rodzinie, które skorzystały z miejsc
w specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla
ofiar przemocy w rodzinie, w tym liczba
dzieci

Realizatorzy:
jednostki organizacyjne pomocy społecznej
Zadania

Wskaźnik oceny, zakres informacji

2.3.4.
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
osób
dotkniętych przemocą w rodzinie

Liczba przyjaznych pokoi przesłuchań
Liczba osób przesłuchanych
w przyjaznych pokojach przesłuchań, w tym
liczba dzieci

Realizatorzy:
Komenda Powiatowa Policji, Prokuratura Rejonowa, organizacje pozarządowe
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Wskaźnik oceny, zakres informacji

Zadania

2.3.5. Funkcjonowanie telefonu zaufania Liczba lokalnych telefonów zaufania
i telefonu interwencyjnego dla osób Czas dostępności telefonów
dotkniętych przemocą w rodzinie
Liczba rozmów, w tym liczba rozmów
przeprowadzonych z dziećmi
Liczba podjętych interwencji w związku
z przemocą w rodzinie, w tym liczba
interwencji w rodzinach z dziećmi
Liczba instytucji/organizacji
zaangażowanych w realizację zadania
Liczba ekspertów realizujących usługi
Realizatorzy:
Ośrodek Pomocy Społecznej, instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe
Wskaźnik oceny, zakres informacji

Zadania
2.3.6.
Zapewnianie
krzywdzonym dzieciom

bezpieczeństwa Liczba dzieci, które zostały odebrane
z rodziny w razie bezpośredniego
zagrożenia życia lub zdrowia w związku
z przemocą w rodzinie
Liczba dzieci umieszczonych u innej,
niezamieszkującej
wspólnie
osoby
najbliższej
Liczba dzieci umieszczonych w rodzinie
zastępczej
Liczba dzieci umieszczonych w placówce
opiekuńczo-wychowawczej

Realizatorzy:
jednostki organizacyjne pomocy społecznej
Zadania

Wskaźnik oceny, zakres informacji

2.3.7.
Opracowywanie
i
realizacja
programów
terapeutycznych
i psychologicznych dla osób dotkniętych
przemocą w rodzinie.

Liczba
programów
terapeutycznych
dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Liczba edycji programów terapeutycznych
dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Liczba uczestniczących w programie
terapeutycznym osób dotkniętych przemocą
w rodzinie
Liczba osób, które ukończyły programy
terapeutyczne
Liczba grup terapeutycznych
Liczba grup wsparcia
Katalog zagadnień

Realizatorzy:
organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, Przychodnia
Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
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placówki oświatowe
Zadania

Wskaźnik oceny, zakres informacji

2.3.8. Zapewnienie wsparcia poprzez Liczba wizyt w środowiskach rodzinnych
regularne
wizyty
w
środowiskach Liczba osób objętych działaniem
rodzinnych w których występuje przemoc
i
informowanie
ofiar
przemocy
o przysługujących im prawach
Realizatorzy:
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, Komenda Powiatowa Policji, jednostki
organizacyjne pomocy społecznej
Kierunki działań
2.4. Monitoring skuteczności działań pomocowych
Zadania
Wskaźnik oceny, zakres informacji
2.4.1. Badanie skuteczności pomocy Liczba zakończonych procedur „Niebieskie
udzielanej rodzinom dotkniętym przemocą
Karty” z uwagi na ustanie przemocy
w rodzinie
Liczba
osób
monitorowanych
po
opuszczeniu ośrodków wsparcia dla ofiar
przemocy w rodzinie, u których przemoc
w rodzinie ustała
Liczba
osób
monitorowanych
po
opuszczeniu specjalistycznych ośrodków
wsparcia dla ofiar przemocy
Liczba
rodzin
monitorowanych
po
zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”
Liczba raportów i analiz czynników
sprzyjających i utrudniających skuteczną
pomoc osobom dotkniętym przemocą
w rodzinie
Liczba
ekspertów
zaangażowanych
w badania
Realizatorzy:
Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Komenda
Powiatowa Policji, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Przychodnia Leczenia
Uzależnień i Współuzależnienia, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenie „Holis”, I Zespół Kuratorskiej
Służby Sądowej, Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja”,
Prokuratora Rejonowa, służba zdrowia, placówki oświatowe
Obszar 3 – Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie
Cel szczegółowy nr 3
Podniesienie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc
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Rodzaje działań
3.1. Tworzenie i rozszerzanie ofert oddziaływań wobec osób stosujących przemoc
w rodzinie, realizowanych przez instytucje samorządowe, podmioty i organizacje
pozarządowe oraz wypracowanie zasad współpracy pomiędzy tymi instytucjami
i podmiotami, a organizacjami pozarządowymi
Zadania

Wskaźnik oceny, zakres informacji

3.1.1.
Ewidencjonowanie
instytucji
podmiotów
oraz
organizacji
pozarządowych, które realizują oferty
dla
osób
stosujących
przemoc
w rodzinie, a w szczególności realizujących
programy korekcyjno- edukacyjne

Corocznie aktualizowana na stronach
internetowych
baza
teleadresowa
podmiotów oraz organizacji pozarządowych
realizujących działania wobec osób
stosujących przemoc
Liczba informatorów i publikacji

Realizatorzy:
Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Komenda
Powiatowa Policji, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Przychodnia Leczenia
Uzależnień i Współuzależnienia, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenie „Holis”, I Zespół Kuratorskiej
Służby Sądowej, Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja”,
Prokuratora Rejonowa, placówki oświatowe, służba zdrowia
Rodzaje działań
3.2. Interwencja oraz reakcja właściwych służb na stosowanie przemocy w rodzinie
Zadania

Wskaźnik oceny, zakres informacji

3.1.2. Rozpowszechnianie
informatorów
przez
podmioty
zaangażowane w działania związane
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

Liczba przekazanych informatorów
Umieszczenie informatorów na stronach
internetowych do dnia 15 sierpnia każdego
roku
Liczba osób/instytucji objętych działaniem

Realizatorzy:
Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Komenda
Powiatowa Policji, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Przychodnia Leczenia
Uzależnień i Współuzależnienia, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, Prokuratora Rejonowa, placówki
oświatowe, Sąd, organizacje pozarządowe, służba zdrowia, Kościoły, związki wyznaniowe
Zadania

Wskaźnik oceny, zakres informacji

3.2.2. Monitoring orzecznictwa sądów
powszechnych, w szczególności:
– w zakresie prawa karnego,
w odniesieniu do kar, środków karnych,
probacyjnych i innych
oddziaływań, wobec osób stosujących
przemoc w rodzinie,
– w zakresie prawa rodzinnego

Liczba osób oskarżonych
o przestępstwo z użyciem przemocy
w rodzinie: osądzonych, skazanych,
uniewinnionych, wobec których warunkowo
umorzono postępowanie karne oraz wobec
których umorzono postępowanie karne
Liczba osób stosujących przemoc
w rodzinie, wobec których orzeczono kary
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i opiekuńczego w przedmiocie
władzy rodzicielskiej,
– w zakresie prawa cywilnego
w przedmiocie nakazu opuszczenia
przez osobę stosującą przemoc
w rodzinie lokalu zajmowanego wspólnie
z osobą najbliższą, a także
eksmisji

grzywny, ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności
Liczba orzeczonych środków
karnych i probacyjnych
Liczba orzeczeń w zakresie władzy
rodzicielskiej z uwagi na stosowanie
przemocy w rodzinie
Liczba orzeczeń dotyczących nakazania
opuszczenia
lokalu
mieszkalnego
zajmowanego wspólnie z osobą najbliższą
Liczba eksmisji z uwagi na przemoc
w rodzinie
Liczba złożonych do sądu cywilnego
wniosków o zobowiązanie wspólnie
zamieszkującego mieszkanie
członka rodziny do opuszczenia mieszkania
i liczba orzeczeń zobowiązujących ww.
członka rodziny do opuszczenia mieszkania

Realizatorzy:
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, Sąd
Zadania

Wskaźnik oceny, zakres informacji

3.2.3. Zapobieganie kontaktowania się osób
stosujących przemoc w rodzinie z osobami
dotkniętymi przemocą poprzez:
- zatrzymywanie osób stosujących przemoc
w rodzinie;
- stosowanie przez prokuratora lub
występowanie do sądu o zastosowanie
wobec
osoby
stosującej
przemoc
w rodzinie środków zapobiegawczych,
w szczególności w przedmiocie dozoru
policji z zakazem kontaktowania z osobą
dotkniętą przemocą w rodzinie, a także
nakazania opuszczenia lokalu zajmowanego
wspólnie z osobą najbliższą, ewentualnie
tymczasowego aresztowania;
- występowanie do sądu o zastosowanie
wobec
osób
stosujących
przemoc
w rodzinie środków karnych lub
probacyjnych polegających na obowiązku
powstrzymywania się od przebywania
w określonych miejscach, kontaktowania
się lub zbliżania do pokrzywdzonego,
zakazie przebywania w określonych
miejscach, opuszczenia przez sprawcę
lokalu
zajmowanego
wspólnie
z pokrzywdzonym

Liczba zatrzymań
sprawców przemocy w rodzinie
Liczba
zastosowanych
środków
zapobiegawczych
Liczba złożonych wniosków do sądu
o zastosowanie środków zapobiegawczych
Liczba wniosków do sądu
w przedmiocie zastosowania środków
karnych lub probacyjnych
Liczba wniosków kuratorów sądowych
o zastosowanie przez sąd środków
probacyjnych na etapie postępowania
wykonawczego
Liczba
orzeczeń
sądowych
uwzględniających wnioski w postępowaniu
wykonawczym
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Realizatorzy:
Prokuratura Rejonowa, Komenda Powiatowa Policji, I Zespół Kuratorskiej Służby
Sądowej Sąd
Zadania

Wskaźnik oceny, zakres informacji

3.2.4. Aktywność i współdziałanie oraz
wymiana informacji pomiędzy Policją,
kuratorską
służbą
sądową
i innymi służbami w zakresie monitoringu
zachowań osób uprzednio skazanych
za stosowanie przemocy w rodzinie

Liczba wniosków kuratorów
sądowych do sądu o zarządzenie wykonania
warunkowo zawieszonej kary pozbawienia
wolności albo o odwołanie warunkowego
zwolnienia
Liczba wniosków prokuratora do sądu
o zarządzenie wykonania kary pozbawienia
wolności albo o odwołanie warunkowego
zwolnienia wobec skazanego za tego
rodzaju przemoc, naruszającego ponownie
porządek prawny w postaci stosowania
przemocy w rodzinie
Liczba przekazanych organom ścigania
i wymiaru sprawiedliwości informacji przez
inne służby, w tym zwłaszcza przez
pracowników socjalnych o ponownym
stosowaniu przemocy w rodzinie przez
osoby uprzednio skazane za tego rodzaju
przemoc

Realizatorzy:
Komenda Powiatowa Policji, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, Prokuratura
Rejonowa, jednostki organizacyjne pomocy społecznej
Zadania

Wskaźnik oceny, zakres informacji

3.2.5.
Działania
mające
na
celu Liczba osób objętych działaniami
motywowanie osób stosujących przemoc Liczba
instytucji
zaangażowanych
do udziału w programach korekcyjno- w realizację zadania
edukacyjnych
i
psychologiczno
–
terapeutycznych
Realizatorzy:
Przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację zadań Grup Roboczych
Zadania

Wskaźnik oceny, zakres informacji

3.2.6. Pouczanie sprawców przemocy Liczba osób w stosunku do których podjęto
o odpowiedzialności karnej za stosowanie wskazane działania
przemocy w rodzinie
Liczba
instytucji
zaangażowanych
w realizację zadania
Realizatorzy:
Przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację zadań Grup Roboczych
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Rodzaje działań
3.3.Realizowanie wobec osób stosujących przemoc w rodzinie programów oddziaływań
korekcyjno- edukacyjnych i innych programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób
stosujących przemoc
Zadania

Wskaźnik oceny, zakres informacji

3.3.1.Opracowanie i realizacja programów
oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych
oraz innych programów psychologicznoterapeutycznych dla osób stosujących
przemoc w rodzinie

Liczba opracowanych programów
Liczba edycji realizowanych programów
Rodzaj realizowanych programów
Liczba osób uczestniczących
w programach katalog zagadnień

Realizatorzy:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
i Współuzależnienia, organizacje pozarządowe

Przychodnia

Leczenia

Uzależnień

Zadania

Wskaźnik oceny, zakres informacji

3.3.2.
Monitorowanie
i
badanie
skuteczności udziału osób stosujących
przemoc w rodzinie w oddziaływaniach
korekcyjno-edukacyjnych i psychologicznoterapeutycznych dla osób stosujących
przemoc w rodzinie

Liczba podmiotów realizujących programy
oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych
Liczba osób przystępujących
do uczestnictwa w programach oddziaływań
korekcyjno- edukacyjnych
Liczba osób, które ukończyły programy
oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych
Liczba
osób
stosujących
przemoc
w rodzinie, które po ukończeniu programu
korekcyjno-edukacyjnego
powróciły
do zachowań polegających na stosowaniu
przemocy w rodzinie

Realizatorzy:
Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Przychodnia
Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej,
Komenda Powiatowa Policji
Zadania

Wskaźnik oceny, zakres informacji

3.3.3. Monitoring orzecznictwa sądów
powszechnych w zakresie oddziaływań
korekcyjno -edukacyjnych wobec osób
stosujących przemoc w rodzinie oraz
wykonania tego typu orzeczeń

Liczba orzeczeń nakładających na osoby
stosujące przemoc w rodzinie obowiązek
uczestnictwa
w
oddziaływaniach
korekcyjno-edukacyjnych
Liczba skierowań do uczestnictwa w ww.
programach dla tych osób
Liczba osób, które przystąpiły, a w tym
ukończyły w całości program

Realizatorzy:
Sąd, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, Komenda Powiatowa Policji
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Zadania

Wskaźnik oceny, zakres informacji

3.3.4. Badanie skuteczności programów Liczba podmiotów realizujących programy
psychologiczno- terapeutycznych dla osób oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych
stosujących przemoc w rodzinie
Liczba
osób
przystępujących
do uczestnictwa w programach oddziaływań
korekcyjno - edukacyjnych
Liczba osób, które ukończyły programy
oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych
Realizatorzy:
Organizacje pozarządowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Przychodnia Leczenia
Uzależnień i Współuzależnienia
Zadania

Wskaźnik oceny, zakres informacji

3.3.5. Zwiększanie udziału osób skazanych
przez sąd za przemoc w rodzinie
w
oddziaływaniach
korekcyjnoedukacyjnych poprzez wzrost liczby
wniosków kierowanych do sądu w tym
przedmiocie

Liczba
wniosków
prokuratora,
o zastosowanie oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych
Liczba
wniosków
prokuratora
o zastosowanie oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych w toku postępowania
Liczba wniosków kuratorów sądowych
o zastosowanie oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych w toku postępowania
wykonawczego

Realizatorzy:
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, Prokuratora Rejonowa
Obszar 4 – Współpraca i kompetencje służb, osób i instytucji
Cel szczegółowy nr 4
Zacieśnienie współpracy międzyinstytucjonalnej i podniesienie kompetencji służb
działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Kierunki działań
4.1. Doskonalenie umiejętności i podnoszenie wiedzy osób realizujących zadania
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zadania
Wskaźnik oceny, zakres informacji
4.1.1. Organizowanie szkoleń, seminariów,
konferencji i spotkań edukacyjnych dla
służb realizujących zadania na rzecz osób
uwikłanych
w
zjawisko
przemocy
w rodzinie

Liczba szkoleń, seminariów, konferencji,
spotkań edukacyjnych
Katalog zagadnień
Liczba
ekspertów
zaangażowanych
w działania
Liczba osób objętych szkoleniami
Liczba
instytucji
zaangażowanych
w realizację zadania

Realizatorzy:
Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Komenda
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Powiatowa Policji, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Przychodnia Leczenia
Uzależnień i Współuzależnienia, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, Prokuratora Rejonowa, organizacje
pozarządowe, Kościół i związki wyznaniowe, służba zdrowia
Kierunki działań
4.2. Wzmocnienie kompetencji zawodowych oraz przeciwdziałanie wypaleniu
zawodowemu osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zadania

Wskaźnik oceny, zakres informacji

4.2.1. Organizacja szkoleń dotyczących
przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
dla osób realizujących zadania z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
superwizji, coachingu, grup wsparcia

Liczba szkoleń, superwizji, grup wsparcia,
warsztatów
Liczba osób objętych działaniami
Liczba
instytucji
zaangażowanych
w zadanie

Realizatorzy:
Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Komenda
Powiatowa Policji, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Przychodnia Leczenia
Uzależnień i Współuzaleznienia, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenie „Holis”, I Zespół Kuratorskiej
Służby Sądowej, Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja”,
Prokuratora Rejonowa
Kierunki działań
4.3.Zacieśnienie współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
Wskaźnik oceny, zakres informacji

Zadania
4.3.1.
Wypracowanie
i
interdyscyplinarnego
przeciwdziałania przemocy

spójnego Liczba spotkań ZI
systemu Liczba osób uczestniczących
w spotkaniach

Realizatorzy:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Zadania

Wskaźnik oceny, zakres informacji

4.3.2. Inicjowanie i wdrażanie standardów
pracy

Liczba spotkań Grup Roboczych
Liczba
instytucji
zaangażowanych
w zakresie działań interdyscyplinarnych
Liczba osób uczestniczących w spotkania
Grup Roboczych

Realizatorzy:
Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Komenda
Powiatowa Policji, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Przychodnia Leczenia
Uzależnień i Współuzależnienia, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenie „Holis”, I Zespół Kuratorskiej
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Służby Sądowej, Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja”,
Prokuratora Rejonowa
Zadania

Wskaźnik oceny, zakres informacji

4.3.3. Wspólne wejścia przedstawicieli Liczba wspólnych wejść w środowiska
różnych instytucji w środowiska rodzinne dotkniętych przemocą lub zagrożone
dotknięte przemocą w rodzinie
przemocą
Liczba osób, w tym dzieci objętych
działaniami
Liczba
instytucji
zaangażowanych
w realizację zadania
Realizatorzy:
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, Komenda Powiatowa Policji, I Zespół
Kuratorskiej Służby Sądowej
Zadania

Wskaźnik oceny, zakres informacji

4.3.4. Wdrażanie i promowanie standardów Opracowanie standardu
pracy Zespołu Interdyscyplinarnego
Liczba
specjalistów
zaangażowanych
w realizacje działania
Liczba działań promujących
Realizatorzy:
Osoby/instytucje wchodzące w skład Zespołu Interdyscyplinarnego
Zadania

Wskaźnik oceny, zakres informacji

4.3.5.
Pozyskiwanie,
publikacja, Liczba publikacji
dystrybucja materiałów edukacyjnych dla Liczba
instytucji,
członków Zespołu Interdyscyplinarnego z działania
w zakresie procedury Niebieskiej Karty

które

skorzystały

Realizatorzy:
Osoby/instytucje wchodzące w skład Zespołu Interdyscyplinarnego

Strona 38 z 39
Id: EAC5ABCC-FD4B-46CE-81AD-F6B629382C26. Podpisany

Strona 39

Bibliografia
Alcaron Arias L., Lakowska M, Wiechcińska-Szymańska A., Paszkiewicz W., Wiktorska P.
Wrona G. Materiały szkoleniowe. Szkolenia dla kadr instytucji pomocy społecznej w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014
Badura – Madej W. , Dobrzyńska –Mestehazy A. Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa
i psychoterapia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000
Bielecka E., Niesiobędzka M.
Warszawskiego, Warszawa 2002

Dziecko

krzywdzone

Wydawnictwo

Uniwersytetu

Brągiel J., Pogotowie opiekuńcze, Opole 2005
Fronczyk K., Sacewicz M., Alkohol, przemoc, agresja. „Alkohol i Nauka” nr 1/2001
Marzec-Holka K. Nie będziesz bił dziecka swego! Studium z zakresu profilaktyki społecznej,
Bydgoszcz 1996
Mellibruda J. Przeciwdziałanie przemocy domowej Wydawnictwo Instytutu Psychologii
Zdrowia PTP, Warszawa 2009
Pospiszyl I. Przemoc w rodzinie, Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne, Warszawa 1994
Różyńska J. Przemoc wobec kobiet w rodzinie. Niezbędnik pracownika socjalnego.
Wydawnictwo CPK, Warszawa 2007
Stanek K. , Praca socjalna z osobą lub rodziną z problemem przemocy, Centrum Rozwoju
Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Strona 39 z 39
Id: EAC5ABCC-FD4B-46CE-81AD-F6B629382C26. Podpisany

Strona 40

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR 247/XXVI/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Śrem
do 2020 roku
Zgodnie z treścią art.6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r., poz. 1390) do zadań
własnych gminy należy opracowanie i realizacja gminnego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy.
Założenia koncepcyjne Programu powstały we współpracy ze służbami
zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i w wyniku
przeprowadzonych konsultacji społecznych.
Program jest skierowany do mieszkańców gminy Śrem i ma istotne
znacznie dla realizacji celów polityki społecznej w skali lokalnej. Skierowany
jest przede wszystkim do osób i rodzin zagrożonych lub dotkniętych
zjawiskiem przemocy oraz przedstawicieli instytucji i służb pracujących z
osobami, które są uwikłane w to negatywne zjawisko.
Uchwalenie programu przez Radę Miejską w Śremie jest warunkiem
koniecznym do właściwej realizacji przepisów dotyczących przeciwdziałania
przemocy w rodzinie a także czynnikiem niezbędnym do ubiegania się o
środki zewnętrzne na realizację tych zadań.
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Śrem do 2020 roku nie będzie
obciążał dodatkowo budżetu gminy. Zadania wynikające z Programu będą
realizowane w ramach posiadanych środków finansowych instytucji
zaangażowanych w lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W związku z powyższym podjęcie uchwały należy uznać za zasadne.
Przewodnicząca Rady
Katarzyna Sarnowska
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