
UCHWALA NR XXII/I3/202 I
RADY POWIATU KOSCTERSKIEGO

z dnia24 marca2\2l r.

w sprawie przyjgcia ,,Powiatowego Programu Przeciwdzialania przemocy w Rodzinie oraz ochronyOfiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie KoScierskim na rok2021,,.

Na podstawie art'l2pkt ll ustawy zdnia 5czerwca 1998roku osamorz(dzie powiatowym (tj. Dz.tJ.22020 r' poz' 920) orlz 
-7tt' 

6 ust' 
-3 

pkt I ustawy z dnia 2g lipca 2005 r. 
'o 

przeciwd zialaniu przemocyw rodzinie (tj. Dz.IJ. 22020 r. poz.21g ze zm.)

Rada Powiatu

uchwala, co nastgpuje:

$ 1' Przyjmuje sig ,,Powiatowy Program Przeciwdzialania przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiarPrzemocy w Rodzinie w Powiecie Koscieiskim na rok 2o2l-,stanowi4cy ialEcznikao ,ini";rr..; uchwaly.
$ 2. wykonanie uchwary powierza sig Zarzqdowi powiatu Koscierskiego.
g 3. Uchwala wchodzi w Zyciez dniem podjgcia.

Przewodnicz4cy Rady

Marcin Modrzejewski
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Uzasadnienie

Na podstawie afi' 6 ust' 3 pkt I ustawy z dnia 29..lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie dozadah wlasnych powiatu naleLy opracowanie i;ealizacjapo*iuio*Lgo programu przeciwdzialania przemocyw rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

uprzedni Powiatowy Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy wPowiecie KoScierskim obowi4zywal w latach 2017_2020.
zgodnie z niniejszq uchwal4 powiatowy program zaklada realizacjg zadah na rok 2021. powy.szeuzasadnione jest ustanowieniem Krajiwego Programu Przeciwdzialania przemocy w Rodziniewperspektywie jednego roku, tj. na wyzej-wymiefrony rot<. zozt. Zgodnie ze wskazaniami MRipSprzyjgcie rocznego programu umoZliwi 

"r"tiy*n" piuno*uni. wyaittow na zadania obejmuj4ce

iffi1[1',l"ffi,r:';;;,3[rw 
rodzinie oraz dokonanii anatizv por6wnawczej rezurtat6w osiagnidrh

Program stanowi4cy zal4cznik do niniejszej uchwaly nawi4zuje d,o rorwi4zah przyjgtych w programieobowi4zuj4cym do 2020 r' i koncentruje sig na czterech obizaiach, w ramach kt6ry;h wyodrgbnione s4szczeg6lowe dzialania, tj. :
r profilaktyka, diagnoza i edukacja spoleczna w zakresie przemocy w rodzinie,r ochrona i pomoc dla os6b dotknigfych domowq agresjq,r oddzialywanie na sprawc6w prr.,rt"y,
r podnoszenie kompetencji i rozwijanie umiejgtnosci przedstawicieli struzb i podmiot6w wykonuj4cychzadania doty czqce przeciwdzialania pizemocy.

Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie. oraz ochrony ofiar przemocy w Rodzinie wpisuje sig wcele Strategii Rozwi4zywania Problim6w Spoleczhych powiatu Koscierskieg o na lata 2016-2021 .

Maj4c povty2sze na wzglgdzie podjgcie niniejszej uchwaly jest konieczne i uzasadnione.
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ZaNqcznik
do Uchwaty Nr XXll/1312021
Rady Powiatu KoScierskiego
z dnia 24 marca 2021 r.

rgltlru|(oiqr,nll(l

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAT.ANIA PRZEMOCY W RODZINIE

ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RoDZINIE W PoWtEctE KoSctERSKtM

NA ROK 2021

Ko6cierzyn a, marzec 2021
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Wprowadzenie

Opracowanie Powiatowego Programu PrzeciwdziaNania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar

Przemocy w Rodzinie jest wykonaniem naNo2onego na powiat obowiqzku wynikajqcego z art.6

ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziataniu przemocy w rodzinie.

Program okre6la kompleksowe dzialania skierowane zar6wno na profilaktykq przeciwdziaNania

przemocy, jak r6wniez na ochronq ofiar przemocy i oddziaNywania kierowane do os6b

stosujqcych przemoc w rodzinie. Dopelnieniem Powiatowego Programu Pzeciwdzialania

Przemocy w Rodzinie na rok 2021 sq: ,,Program profilaktyki w zakresie promowania

i wdra2ania prawidNowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci

w rodzinach zagro2onych przemocq w rodzinie w powiecie ko6cierskim na rok 2021" oraz

,,Program oddziatywafi korekcyjno - edukacyjnego dla os6b stosujqcych przemoc w rodzinie

w powiecie ko6cierskim na rok 2021". Programy te stanowiq oddzielne dokumenty.

Powiatowy Program PrzeciwdziaNania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Pzemocy

w Rodzinie stanowi fundament dla rozwijania systemu profilaktyczno - pomocowego

w zakresie ograniczenia i przeciwdzialania przemocy w rodzinie na terenie powiatu

ko6cierskiego, a tak2e ma za zadanie zwigkszy6 jako66 i skuteczno66 pomocy osobom

i rodzinom uwikNanym w mechanizmy pzemocy.

Zaplanowane dzialania sq sp6jne zWznaczonymi kierunkamiw nastqpujqcych dokumentach

strategicznych:

1. Krajowy Program PrzeciwdziaNania Przemocy w Rodzinie na rok 2021,

2. Strategii Rozwiqzywania Problem6w Spolecznych Powiatu KoScierskiego na lata 2016 -
2021,

W marcu 2021 roku przyjqty zostal Krajowy Program PrzeciwdziaNania Przemocy w Rodzinie

uwzglqdniajqcy rocznq perspektywq dziaNafi, natomiast Wojew6dzki Program

Przeciwdzialania Przemocy na kolejne lata jest w trakcie przygotowywania. Przyjqcie

kr6tkoterminowej perspektywy Krajowego Programu wynika z planowanych zmian

w zakresie uregulowah prawnych w obszaae przeciwdziaNania przemocy w rodzinie.

Niniejszy program okreSla cztery zakresy podstawowych dziaNah skierowanych do r62nych

grup odbiorc6w:

1. Profilaktyka i edukacja spoleczna

2. Ochrona i pomoc osobom dotkniqtym przemocq w rodzinie

3. Oddzialywania na osoby stosujqce przemoc w rodzinie

4. Podnoszenie kompetencji slu2b i przedstawicieli podmiot6w realizujqcych dziaNania z

zakresu przeciwdziaNania przemocy w rodzinie

Powiatowy Program zostaN opracowany w szczeg6lnych warunkach zwiqzanych z pandemiq

COVID-19. Projekt programu byl konsultowany z przedstawicielami Powiatowego Zespolu
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Diagnostyczno - Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Przeciwdzialania \A/ykluczeniu

SpoNecznemu, w kt6rego skNad weszli pzedstawiciele nastgpujqcych instytucji:

1. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ko6cierzynie,

2. Miejskiego O6rodka Pomocy Spolecznejw Ko6cierzynie,

3. Gminnego OSrodka Pomocy SpoNecznejw Ko6cierzynie,

4. OSrodek Pomocy Spolecznejw Lipuszu,

5. O6rodka Pomocy Spolecznejw Nowej Karczmie,

6. Gminnego O6rodka Pomocy SpoNecznejw Liniewie,

7. O6rodek Pomocy Spolecznej w Karsinie,

8. O6rodek Pomocy Spolecznejw Dziemianach,

9. O6rodek Pomocy SpoNecznejw Starej Kiszewie,

1 0. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w KoScierzynie,

11. Komendy Powiatowej Policji w Ko6cierzynie,

12. ZespoNu Kuratorskiej SNu2by Sqdowej w KoScieaynie,

13. Szpitala Specjalistycznego w Ko6cierzynie,

14. Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Ko6ciezynie

Program zostal opracowany pzezzesp6l specjalist6w pracujqcych w obrqbie przeciwdziaNania

pzemocy w rodzinie. DziaNaniem poprzedz{qcym opracowanie Programu byto poddanie

ewaluacji szczeg6lowej realizacji programu w latach 2017 - 2020 zwanej ,,Monitoring

powiatowego programu przeciwdzialania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar pzemocy

w rodzinie zalata2017 -2020', kt6ry jest zaNqcznikiem do niniejszego programu.
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I. Rozdzial: Charakterystyka przemocy w rodzinie.

l. 1. Prawne aspekty przeciwdzialania przemocy w rodzinie.

Pzemoc w rodzinie uznawana jest za zjawisko og6lnospoleczne i znajduje siq pod

szczeg6lnym nadzorem organizacji migdzynarodowych takich jak Organizacja Narodow

Zjednoczonych, Rada Europy czy Unia Europejska, kt6re w przyjqtych deklaracjach,

rekomendacjach oraz dyrektywach takich jak np. Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu

przemocy wobec kobiet i pzemocy domowej (ang. Convention on preventing and combating

violence against women and domestic violence), potocznie zwana Konwencjq Stambulskq

(ang. lstanbul Convention) nakazujq pahstwom czNonkowskim podejmowanie dziaNafi na Eecz

ograniczania zjawiska przemocy, w tym przemocy w rodzinie. Konwencja antypzemocowa,

sporzqdzona przez Radq Europy 11 maja 2011 r. w Stambule, zostala ratyfikowana przez

Polskq 13 kwietnia 2015 r.

Stwozenie Powiatowego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony

Ofiar Pzemocy w Rodzinie w powiecie ko6cierskim na rok 2021, vrynika z zapis6w ustawy

z dnia 29 lipca 2005 r., o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie, jak r6wniez innych akt6w

prawnych:

1. ustawy z dnia 12 marca2AA4 r. o pomocy spoNecznej,

2. ustawy z dnia 25 lutego 1964r.-Kodeks rodzinny i opiekuhczy,

3. ustawy z dnia 9 czenryca 2Q11 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastqpczej,

4. ustawy z dnia 6 czenarca 1997 r. - Kodeks postqpowania karnego,

5. ustawy z dnia 1 1 wrzeSnia 2015 r. o zdrowiu publicznym,

6. ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,

7. rozpozqdzenia Rady Ministr6w z dnia 13 wze6nia 2011 r., w sprawie procedury

,, N iebieskie Ka rty" oraz vrzo r6w formularzy,, N iebieska Karta",

8. rozpozqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 pa2dziernika 2010 r., w sprawie wzoru

zaSwiadczenia lekarskiego o pzyczynach i rodzaju uszkodzefi ciala zwiqzanych

z u2yciem pzemocy w rodzinie,

9. rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki SpoNecznej z dnia 22lulego 2011 r. w sprawie

standardu podstawowych uslug Swiadczonych przez specjalistyczne oSrodki wsparcia dla

ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji os6b zatrudnionych w tych o6rodkach,

szczeg6lowych kierunk6w prowadzenia oddziaNywaf korekcyjno-edukacyjnych wobec

os6b stosujqcych przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji os6b prowadzqcych oddziatywania

korekcyj no-ed u kacyj ne,

10. rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnqtrznych i Administracji z dnia 3'1 marca 2011 r. w

sprawie procedury postqpowania przy wykonywaniu czynno6ci odebrania dziecka z

rodziny w razie bezpo6redniego zagro2enia 2ycia lub zdrowia dziecka w zwiqzku z

przemocq w rodzinie,
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1 1 . uchwaNa nr 16 Rady Ministr6w z dnia 1 lutego 2021r. w sprawie ustanowienia Krajowego

Programu Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie na rok 2021.

Krajov'ry Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie na rok 2021,w payjqtych obszarach

ikierunkach dzialafiwskazuje jednostkisamorzqdu terytorialnego na szczeblu m.in. gminnym

i powiatowym, jako realizator6wtych dziatari, kt6re samodzielnie lub w partnerstwie podejmujq

nowatorskie i dostosowane do lokalnych potrzeb przedsiqwziqcia na Eecz przeciwdzialania

przemocy w rodzinie.

Niniejszy program wpisuje siq w swoich zaNo2eniach w wytyczne Programu Krajowego

i uwzglqdnia potrzeby Powiatu.

l. 2. Definicja przemocy w rodzinie.

Poczqtek lat siedemdziesiqtych XX wieku zwiqzany byi z silnym spoNecznym przekonaniem,

2e ,,prawdziwa" przemoc wystqpuje jedynie w rodzinach tzw. ,,marginesu spolecznego",

patologicznych, czy problemowych. Tymczasem pzemoc w rodzinie obecna jest we

wszystkich spoleczefistwach, bez wzglgdu na stopiefl ich rozwoju gospodarczego, czy

kulturalnego. Jestto problem powszechny, kt6ry moze dotyczy6 ludzi bez uzglqdu na ich wiek,

status spoNeczny i materialny, poziom wyksztalcenia, wykonywany zaw6d, itp.

Ustawa o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie definiuje przemoc w rodzinie jako

jednorazowe albo powtazajqce siq umy6lne dzialanie lub zaniechanie naruszajqce prawa lub

dobra osobiste cztonk6w rodziny, w szczeg6lnoSci narazajqce te osoby na niebezpieczehstwo

utraty 2ycia, zdrowia, naruszajqce ich godno56, nietykalnoS6 cielesnq, wolno56, w tym

seksualnq, powodujqce szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym,

atak2ewywolujqce cierpienia i krzywdy moralne u os6b dotkniqtych przemocql.

Przemoc domowa charakteryzuje siq czteroma cechami: intencjonalnoS6, asymetria sil,

naruszenie praw id6br oraz powstaNe szkody i cierpienie.

o lntencjonalno56 dzialania sprawcy wobec swoich ofiar sq niepzypadkowe

i zamierzone. lch celem jest bezwzglqdne podporzqdkowania ich sobie popzez

Wznaczenie granic, w jakich mogq onifunkcjonowa6. Sprawcy przemocy majq pewnoS6,

2e ich dzialanie jest w interesie bliskich im os6b, ze tylko oni wiedzq, co jest dobre dla

czNonkow ich rodziny.

o Asymetria sit - w relacji jedna ze stron ma przewagq nad drugq. Ofiara jest slabsza,

a sprawca silniejszy. Wiqze siq to nie tylko z dysproporcjq siN fizycznych, ale r6wnie2

przewaga emocjonalnq, intelektualnq, ekonomicznq,lub spoNecznq. Asymetria siN ma Scisly

zwiqzek z mechanizmami przemocy, kt6re zniewalajq ofiary i majq silny wptyw na ich

funkcjonowanie.

1 Art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 2g lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu pzemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020
r., poz.Z19 ze zm.),
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Naruszenie praw i d6br osobistych - sprawca przemocy odbiera swoim ofiarom

przyslugujqce im prawa i dobra. Czqsto atakuje, obraZa, oSmiesza, traktuje je

paedmiotowo, uwa2ajqc, 2e nie zaslugujq na nic lepszego. Zabrania im kontakt6w

z rodzinq i przyjaci6lmi, podejmowania lub wykonywania pracy zawodowej, narusza

tajemnicq korespondencji, zabrania posiadania pamietek rodzinnych, utrudnia 2ycie

codzienne.

Szkody i cierpienie ofiar - zachowanie sprawcy wywoluje u ofiar szkody fizyczne

(w wyniku agresji fizycznej, pobicia) i psychiczne, kt6re mogq by6 konsela,rrencjq przemocy

emocjonalnej - deprecjonowania i poni2ania. Szkody mogq mie6 r6wniez wymiar

materialny i wiqza6, siq np. z niszczeniem wa2nych dla tych os6b dokument6w, list6w,

przedmiot6w i pamiqtek. 2

l. 3. Formy przemocy w rodzinie.

GN6wne formy przemocy w rodzinie to:

o Przemoc lizyczna - agresywne zachowanie skierowane przeciwko ciaNu ofiary,

prowadzqce do b6lu i fizycznych obraze6. Przemoc tizyczna mo2e wystqpi6 w dw6ch

postaciach: czynnej i biernej. Forma czynna to poszturchiwania, szczypanie, popychanie i

odpychanie, potrzqsanie, Sciskanie, szarpanie, gryzienie, kopanie, bicie przedmiotamioraz

u2ycie broni. Forma bierna przejawia siq w zakazach m6wienia, chodzenia, zalatwiania

potrzeb fizjologicznych lub w zamkniqciu w areszcie domowym.

o Przemoc psychiczna - poni2anie i upokarzanie, pozbawianie ofiary osobistej mocy,

izolowanie, narzucanie wNasnych sqd6w, pozbawianie Srodkow sNu2qcych do wNa6ciwego

funkcjonowania psychicznego i fizycznego. Przemoc psychiczna nie pozostawia

widocznych 6lad6w. Przemoc psychiczna mo2e wystgpowa6 jako przemoc werbalna, kt6ra

wywoNuje emocjonalny b6l lub cierpienie, co czqsto wynika z poczucia poni2enia

izagroienia.

o Przemoc seksualna - wymuszony stosunek plciowy w ramach zwiqzku, gwatt dokonany

pzez obce osoby, wykorzystywanie seksualne dzieci, os6b niepelnosprawnych

intelektualnie lub fizycznie, zmuszanie do prostytucji i handlu lud2miw celach seksualnych.

o Przemoc ekonomiczna - uniemo2liwienie dostqpu do rodzinnych Srodk6w finansowych.

Najczgsciej spotykanymi formami przemocy ekonomicznej sq: uniemo2liwianie podjqcia

pracy, niezaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, wymuszanie

pieniqdzy, nakNanianie do ponoszenia nieakceptowanych wydatk6w, wykradanie

pienigdzy, szanta2 finansowy, pozbawianie Srodk6w pieniq2nych, zaciqganie kredyt6w,

2 red. Jaszczak - KuZmiriska D., Michalska K., Przemoc w rodzinie wobec os6b starszych
i niepelnosprawnych. Poradnik dla pracownik6w pierwszego kontaktu, Warszawa 2010, MPiPS, s. 9 -
10
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obciq2ajqcych wsp6lny budZet bez porozumienia z partnerem, ograniczanie dostqpu do

wsp6lnego konta, dokladne rozliczanie z wydanych pieniqdzy, przekupywanie innych

cztonk6w rodziny.

l.4.Fazy cyklu przemocy w rodzinie.

Pzemoc w rodzinie przechodzi przez 3 fazy pov'tlazajqcego sig cyklu:

1) taza narastajqcego napiqcia - sprawca pzemocy jest napiqty, stale poirytowany, kaldy

drobiazg wywoluje jego zlo56, czqsto robi awanturQ, zaczyna wiqcej pi6, przyjmowa6

narkotyki lub inne substancje zmieniajqce SwiadomoS6. Mo2e poniza6 partnerkq,

poprawiajqc swoje samopoczucie. Prowokuje kl6tnie i staje sie cotaz bardziej

niebezpieczny.

2) faza gwaftownej przemocy - sprawca staje siq gwaltowny, nie jest w stanie opanowa6 furii,

wpada w szaN i wyNadowuje siq. Eksplozjq wywoNuje zazv'tycza)jaki6 drobiazg, np. lekkie

op62nienie positku. Skutki u2ytej przemocy moQQ by6 r6zne - podbite oko, polamane koSci,

obra2enia wewngtrzne, poronienie, 5mier6.

3) taza miodowego miesiqca - sprawca wyladowat ju2 swojq zlo66 i wie, 2e posunql siq za

daleko nagle staje siq innq osobq. Szczeze 2aNuje za lo, co zrobiN, okazuje skruchq

i obiecuje, ze to siq nigdy nie powt6rzy. Stara sig znale2f,jakieS wytlumaczenie dla tego,

co zrobiN i przekonuje ofiarg, ze to byN jednorazowy, wy.lqtkowy incydent, k6ry juz siq nigdy

niezdazy. Sprawca okazuje cieplo imilo66.

1.5. Mechanizmy przemocy w rodzinie.

Charakteryzujqc ofiary pzemocy zauwa2a siq,2e ich zachowanie czqsto bywa niezrozumiate,

irytujqce, a wrgcz zniechqcajqce do pomocy. Zdarza siq, 2e wycofujq zNolonqskargq, nie chcq

ukarania sprawcy, sprawiajq wra2enie, 2e same nie wiedzq czego chcq. lstotnymi powodami,

dla kt6rych osoby krzywdzone nie sq Swiadome stosowanych wobec nich akt6w pzemocy i

nie podejmujqdziaNan zmieniajqcych ich sytuacjg, sq tzw. mechanizmy przemocy. Nalezq do

nich:

o Zjawisko ,,prania m6zgu" - polega na systematycznym, Swiadomym i celowym

oddzialywaniu na czlowieka w celu zmiany jego paekonafi, postaw, uczu6, potrzeb.

W konsekwencji osoby doznajqce przemocy majq znieksztalcony obraz wNasnej osoby,

tracq poczucie wtasnej wartoSci, poczucia kontroli nad swoim 2yciem oruz

podporzqdkowujq siq sprawcy. Metody stosowane w ,,praniu m629u" to: izolacja, poni2anie

i degradacja, monopolizaqa uwagi, doprowadzenie do wyczerpania, urynruolywanie lqku i

depresji, naprzemienno66 kary i nagrody.
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o Syndrom wyuczonej bezradno5ci - ofiara staje siq bezbronna i bezradna, poddaje siq,

traci wolq nie tylko ,,walki", ale i wolq 2ycia, jest przekonana o bezskutecznoSci

j a ki ch kolwiek dzialart.

e Zesp6l stresu pourazowego PTSD - zaburzenia lgkowe PTSD wystqpujq u os6b

narazonych na utratg zdrowia i Zycia, kt6re przezyly katastrofq, jak r6wnie2 byly ofiarami

napad6w, gwatt6w i innych traumatycznych wydarzeri. Objawia sig m.in. zaburzeniami

snu, dra2liwoSciq, wybuchamizlo6ci, natarczywymiwspomnieniami i koszmarami.

o Proces wiktymizacji - to inaczej przyjgcie to2samo6ci sprawcy. W wyniku doznawania

przemocy, podejmowania nieskutecznych pr6b obrony siebie, alal<ze w wyniku wt6rnego

zranienia spowodowanego nieprawidlowymi reakcjami otoczenia, osoba krzywdzona

nabiera przekonania, 2e naprawdg zasNuguje na takie zachowanie.

r Syndrom sztokholmski - traumatyczna wiql lqczqca ofiarq ze sprawcq, patologiczna

wdziqczno6l za to, co sprawca m6gN zrobi6, a czego nie zrobil. Ofiary przemocy

w rodzinie sq wdzigczne sprawcom za drobne przywileje, kt6re jeszcze majq, za "miodowe

miesiqce", za chwile spokoju i namiastkg uczucia, a czasem nawet zalo,2e 2y)q.

o Mechanizm "psychologicznej puNapki" - ofiara nie jest w stanie zrezygnowaCzezwiqzku

i z tego, w co tak du2o zainwestowala czasu i energii. Trwa ona w zwiqzku, kt6ry przynosi

jej cierpienie, w kt6rym jest upokarzana i nie respektuje siq jej praw. Ciqgle Zyie nadziejq,

ze je6li bardziej sig postara, to bqdzie lepiej.

Mechanizmy pzemocy obrazujq, ze sytuacja ofiar przemocy w rodzinie nie jest taka jak siq

pozornie wydaje. To nie - wola czy sklonno6ci masochistyczne powodujq, ze osoby doznajqce

przemocy w rodzinie tnrvajq w toksycznym dla nich zwiqzku, mimo ogromu doznawanych

szk6d. Mechanizmy pzemocy oplatajq ofiarg jak pajqczyna, z K6rej trudno bez wsparcia z

zewnqtrz siq wydosta6.
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ll. Rozdziat: Analiza problemu przemocy w rodzinie w powiecie ko5cierskim.

Na terenie powiatu ko6cierskiego wg danych GUS w roku 2019 mieszkalo 72.688

mieszkafc6w (ok. 3% og6Nu mieszkaric6w wojew6dztwa pomorskiego) z tego 23.742

mieszkahc6w, czyli ok. 33%, w gminie miejskiej mieScie Ko6cierzyna, kt6ra jest centrum

spoNecznym, gospodatczym, kulturalnym i administracyjnym powiatu. Spo6r6d 7 gmin

wiejskich tworzqcych powiat, najwiqkszq pod wzglqdem powierzchni i liczby mieszkafc6w jest

gmina KoSciezyna, natomiast najmniejszq gmina Lipusz.

Aby zaplanowa6 dzialania majqce sNu2y6 przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie w powiecie

ko6cierskim na kolejne lata, konieczna jest analiza tego zjawiska. Dane zebrane w trakcie

ewaluacji Powiatowego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie w powiecie

Ko6cierskim na lata 2017-2020 nie pozwalajqz dulq dokNadno6ciq oceni6 skali zjawiska

przemocy w rodzinie w powiecie. Dane stanowiq jedynie podstawg do stwierdzenia, i2

przemoc dotyczy rodzin, a nie os6b w powiecie ko6cierskim. Dane te wynikajq gN6wnie

z realizowanej pzez gminne zespoly interdyscyplinarne procedur ,,Niebieska Karta".

Wiedzq na temat skali problemu przemocy wobec dzieci w Polsce moZna czerpa| z dw6ch

podstawowych 2r6deN: statystyk urzqdowych oraz badah spoNecznych.

W 2016 t. po raz pienruszy w Polsce zostalo zrealizowane badanie Adverse Childhood

Experiences (negatywne doSwiadczenia w dziecihstwie) na pr6bie student6w (N = 1722).

Badanie przeprowadziNa Fundacja Dajemy Dzieciom Silg na zlecenie WHO i Ministerstwa

Zdrowia. Celem badania byNa diagnoza skali pzemocy doSwiadczanej w dziecihstwie oraz

mo2liwych konsekwencji tych do6wiadczeh w postaci ryzykownych zachowah zdrowotnych. Z

badari wynika, 2e 41o/o respondent6w w okresie do 18. roku 2ycia byNo karanych fizycznie

poprzez wymiezanie klaps6w. lstotnie czqSciej byli to chNopcy (460/0) ni? dziewczynki (38%).

42% badanych do6wiadczylo przemocy emocjonalnej, 17o/o innel ni2 klapsy przemocy

fizycznej, a 5% student6w przyznaNo, ze bgdqc dzieckiem padNo ofiarq wykorzystywania

seksualnego przez osobq dorosNq lub co najmniej 5 lat od siebie starszq. Respondenci

dwukrotnie czg6ciej byli zaniedbywani emocjonalnie (25%) ni2 frzycznie (12%). Badania

wskazaly na istotnq zale2no66 migdzy doSwiadczaniem w dzieci6stwie pzemocy

i wystqpowaniem innych dysfunkcji w rodzinie a podejmowaniem ryzykownych zachowah

zdrowotnych. Osoby z 4 lub wiqcej negatywnymi do6wiadczeniami w dziecihstwie 17 razy

czgsciej podejmujq pr6by samob6jcze i 12 razy czqsciej samookaleczajq siq3.

Skala zjawiska przemocy w rodzinie niemo2liwa jest do oszacowania z uwagi na zNo2ono66

tormifazy,jakie przybiera przemoc, ale tak2e przez postawq samych os6b do6wiadczajqcych

paemocy i jej Swiadk6w, kt6zy czqsto z r62nych przyczyn nie zglaszajq problemu

odpowiednim sNu2bom. W Polsce nie ma jednego systemu zbierania

3 ANALIZA poLSKIEGo SySTEMU oCHRoNy DZtECt pRZE,D KRZYwDZENIEM, Pundacja Dajemy
Dzieciom Silg, Autorzy; Justyna Podlewska, Renata Szredzirisl<a, Joauua Wlodarczyk
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i przekazywania informacji dotyczqcych kzywdzenia dzieci. Dane urzqdowe gromadzone sq

pzez r62ne instytucje, czqsto w podziale na r6zne kategorie wiekowe, bez danych

szczeg6lowych, jak flee czy miejsce zamieszkania. Na problem niejednolitoSci prowadzenia

statystyk, obrazujqcych zjawisko krzywdzenia dzieci, wielokrotnie wskazywal Rzecznik Praw

Dziecka. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ko6ciezynie corocznie zbiera dane

dotyczqce zjawiska pzemocy w powiecie ko6cierskim na podstawie danych uzyskanych od

realizator6w Programu. Dane uzyskane i analizowane ptzez lata 2017 - 2019, stanowiq

diagnozg zjawiska przemocy w rodzinie w powiecie ko6cierskim i sNu2q do okre5lenia populacji

rodzin zagroionych zjawiskiem przemocy oraz ewaluaqi dzialan skierowanych do rodzin w

zakresie pzeciwdziaNania przemocy w rodzinie. Miejski O6rodek Pomocy SpoNecznej w

Ko6cierzynie zleciN w 2018 r. pzeprowadzenie badania opinii publicznej dotyczqce

spoNecznych zjawisk orazzachowaf patologicznych w6r6d mieszkaflc6w KoScierzyny.

Wykres 1. Liczba prowadzony ch oraz zakoficzonych procedur,,Niebieskich Kaft"

w latach 2017-2019.
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ll licztra zakof czonych NK r uwagi na brak zasadnoici prowadzenia

2r6dlo: Qpracowanie wlasne na podstawie danych uzyskanych z ops z powiatu koScierskiego.

W Powiecie KoScierskim wg danych GUS w roku 2017 zamieszkiwaNo 72.311 ludno6ci.

Pozyskane dane wskazujq,2e w rodzinach w kt6rych prowadzona byNa procedura ,,Niebieskiej

Karty" lqcznie zamieszkiwaNo 491os6b. Pozwala to nam ustali6 odsetek os6b rodzinie. Nalezy

pamigtac jednak, 2e ze wzglqdu na specyfikg zjawiska przemocy w rodzinie, dane te sq

niedoszacowane. Dzieci, kt6re sq Swiadkami przemocy oraz osoby starsze - powyzej 60r.2.

sq szczeg6lnie nara2onq grupq na skutki przemocy domowej. Jak wida6 na powy2szym
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wykresie zauwala sig nieznaczny wzrost liczby prowadzonych procedur NK.

Wykres 2. Odsetek mieszkaf c6w powiatu koScierskiego zagroionych przemocq

w rodzinie w latach 2017 -2019.

Zrodlo: Opracowanie wlasne na podstawie danych uzyskanych z ops z powiatu koicierskiego.

Tendencjg w:zrostowq mo2na tak2e zauwa2y6 por6wnujqc odsetek mieszkahc6w nara2onych

na wystqpienie przemocy domowej w rodzinie ( wska2nik liczby os6b w rodzinie, gdzie

prowadzona jest procedura NK w stosunku do liczby mieszkahc6w powiatu na rok).

Powy2szy wykres wskazuje, i2 w roku 2019 (liczba mieszkahc6w 72 688) odsetek

mieszkafic6w zagro2onych przemocq (tylko z danych procedury NK 7 gmin, kt6re udzielily

informacji) wynosi 0,93o/o, natomiast w 2017 wynosil 0,670/o. Nalezy doda6, ze dane zostaNy

pozyskane tylko na podstawie procedury NK, wiqc wiele wskazuje na to, i2 odsetek ten mo2e

by6 wiqkszy.

Poni2sze dane wskazujq liczbq os6b, kt6re bezpoSrednio do6wiadczalq pzemocy, czyli

ponoszq straty psychiczne lub fizyczne. Sq to dane uzyskane z Zespol6w lnterdyscyplinarnych

na podstawie obserwacji i diagnozy sytuacji w rodzinach, gdzie prowadzona jest procedura

NK.
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Wykres 3. Liczba os6b bezpo6rednio do6wiadczajqcych przemocy w Iatach 2017-2019

z podzialem na ple6 iwiek
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2rodlo: Opracowanie wlasne na podstawie danych uzyskanych z ops z powiatu koilcierskiego.

Analizujqc powy2sze zauwa2alnajest tendencja spadkowa dotyczqca os6b do6wiadczajqcych

przemocy w 2019 roku w por6wnaniu z 2017r. w stosunku do kobiet i mq2czyzn Natomiast

wzrostowa w stosunku do dzieci i os6b starszych, czyli grupy tzw. podwyZszonego ryzyka.

Wykres 4.Liczba os6b, co do kt6rych istnieje podeirzenie,2e stosujq przemoc

w rodzinie w Iatach 2017-2019

2r6dlo: Opracowanie wlasne na podstawie danych uzyskanych z ops z powiatu koScierskiego.

Z pov'ty2szych danych wynika, 2e zka2dym rokiem wzrasta liczba os6b stosujqcych przemoc

w rodzinie. W roku 2018 wzrosNa o 19 osob w stosunku do 2017 roku, a w 2019 roku uzrosla

o kolejne 3 osoby - tj. 205 os6b (brak danych z jednej gminy).
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Tabela 1. Dzialania Policji zwiqzane z przemocEw rodzinie w latach 2017-2019

Lp. Liczba dzialaf zwiqzanych z przemocq w

rodzinie

rok

2017 2018 2019

1. Liczba wszczqtych dochodzeh w sprawach

zwiqzanych z pzemocqw rodzinie

41 54 58

2. Liczba postanowiefi o odmowie wszczqcia

dochodzenia w sprawa ch zwiqzany ch z

przemocq w rodzinie

30 10 22

3. Liczba zakoficzonych postgpowafi w sprawach

zwiqzanych z przemocqw rodzinie poprzez

sporzqdzenie aktu oskar2enia

15 15 26

4. Liczba zakonczonych postqpowah w sprawach

zwiqzany ch z przemocqw rodzinie popzez

umorzenie postqpowania

30 26 21

5. Liczba zatrzymanych

os6b co do kt6rych

istnieje podejrzenie,

2e stosujq przemoc

w rodzinie na

podstawie art.15a

Ustawy o Policji oraz

innych przepis6w

kobiety 0 3 2

mqZczy2ni 66 46 47

7. Liczba os6b co do

kt6rych istnieje

podejrzenie, 2e

stosujq pzemoc w

rodzinie

doprowadzonych do

wytrze2wienia

kobiety 0 0 0

mq2czy2ni 1 0 4

: Dane Komendy Powiatowej wK216dto:
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Dane uzyskane z Komendy Powiatowej Policji w KoSciezynie wskazujq na wzrost liczby

wszczqtych dochodzef w sprawach zwiqzanych z przemocq w rodzinie otaz na znaczny

spadek liczby wydanych postanowiefi o odmowie. Ponadto zmalaNa liczba os6b zatrzymanych

ptzez Policjq w zwiqzku z podejrzeniem stosowania przemocy w rodzinie.

W roku 2017 dane wskazywaly na fakt, i2 na wszystkie prowadzone procedury, niemal2e 36%

os6b podejrzanych o stosowanie przemocy zostaNo zalrzymanych, natomiast w roku 2018 byNo

lo 260/o i 2019 - 25o/o.

Wykres 5. Wszczqcie procedury ,,Niebieskie Karty" przez instytucje w latach 20'17-20'19

tr Policja

I O$wlrta
U Shlbl Zdrowb
Il Pomoc Spoleena
I l(o mkie Roardqgywan la Prohlemriw Alkoho lowych

Zrodlo: Opracowanie wlasne na podstawie danych uzyskanych z ops z powiatu koScierskiego.

Rozporzqdzenie w sprawie procedury Niebieskie Karty okreSla podmioty upowa2nione do

wszczgcia procedury.

Zpov'ty2szego wykresu wynika, 2e najwigcej procedur NK wszczynajq przedstawiciele Policji,

pomocy spolecznej, a najmniej przedstawiciele O6wiaty otaz Komisji Rozwiqzywania

Problem6w Alkoholowych.

W analizie zjawiska przemocy w rodzinie 2r6dNem informacji dla realizator6w programu sq

tak2e informacje uzyskane od ZespoNu Kuratorskiej SNu2by Sqdowej. Sq to informacje czqsto

pochodzqce z obseruracji kurator6w, gdy2 w sqdownictwie nie sq prowadzone statystyki, kt6re

odnoszq siq tylko do zjawiska przemocy w rodzinie. Nie mniej jednak mo2na przyjqe ,2e je2eli

w rodzinie wystqpujq przesNanki do ograniczenia wladzy rodzicielskiej, to najprawdopodobniej

znaczna czqS6 powod6w moze dotyczyd wystgpowania kt6rej6 zform przemocy w tej rodzinie.

Na koniec 2017 r. pod nadzorem opiekuhczym byty 142 rodziny, tJ. 482 osoby. W roku 2018
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natomiast prowadzono 129 nadzor6w opiekuf czych, a w roku 2019 - 172 rodziny. Ponadto

w rodzinach, w kt6rych prowadzony jest nadz6r zwiqzany z leczeniem odwykowym tak2e

wsp6lwystgpuje problem przemocy w rodzinie. Na koniec 2017 r. prowadzono 120 nadzor6w

nad procesem leczenia odwykowego, w roku 2019 - 98 nadzor6w. Szacunkowo zatem molna

okreSli6, i2 w 2017 roku ok. 200 rodzin pozostawalo pod nadzorem kuratora sqdowego

w zwiqzku z problemem wystqpowania przemocy w rodzinie. Opiekq kurator6w objqtych bylo

422 osoby z tych rodzin, w tym liczba rodzin z problemem przemocy okreSlana jest na ok 30

rodzin - niezmiennie przez wszystkie lata.

Natomiast liczba os6b skazanych w sprawach o przemoc w rodzinie z art. 157 k.k. na koniec

2018 r. wynosiNa 31 spraw, 2019 - 28 spraw. W roku 2018 2adna z os6b skazanych za

pzestgpstwo z u2yciem przemocy w rodzinie nie olrzymala nakazu przez Sqd do

uczestniczenia w programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawc6w przemocy w rodzinie,

natomiast w roku 2019 bylo to ok. 10 os6b.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ko6cierzynie jako realizator systemu pieczy

zastgpczej m.in. gromadzi informacje dotyczqce liczby dzieci umieszczonych w pieczy

zastqpczej ze wzglgdu na stosowanie przemocy w rodzinie, kt6re przedstawia poni2sza

tabelka. Analiza umieszczeh v'tykazala, 2e w 113 przypadku zabezpieczonych dzieci

wsp6lwystqpowato zj awisko wystqpowania przem ocy w rodzin ie.

Tabela 2.Llczba dzieci zabezpieczonych w latach 2017 -2020

Dane

Rok
20'17 2018 2019 2020

Liczba dzieci
zabezpieczo nych ze wz g I gd u
na stosowanie przemocy w
rodzinie w danym roku
sprawozdawczym w pieczy
zastgpczej

lnstytucjonalna
10 12 13 10

Rodzinna
30 14 19 13

wlasne na podstawie danvch z PCPR wOpracowanie danych KoScierzynie

l!.2. Wnioskiz ewaluacji programu powiatowego ksztaftujq siq nastqpujqco:

1. Dane uzyskane w monitoringu pokazaly jak wiele dziaNafi jest realizowanych w powiecie

ko6cierskim.

2. Niekt6re dziaNania nie zostaly zrealizowane, a do6wiadczenia realizator6w pokazaty, ze ich

realizaqa mo2e nie przynie66 oczekiwanych rezultat6w.

3. Nie wszyscy parlnezylrealizatorzy zaanga2owani w realizacjgzadafi Programu wziqli udziaN

w monitoringu programu, co znacznie utrudniNo analizq realiza$i poszczeg6lnych

wskaZnik6w.
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4. W monitoringu najwiqcejtrudnoSci przysporzyNazmiana danych jakoSciowych na iloSciowe,

kt6re mialy mie6 swoje odzwierciedlenie w realizaqi konkretnych dzialan, co z kolei stwarza

ryzyko niedoszacowan ia realizacj i dzialari.

5. Nalezy zastanowi6 sig nad nowym okreSleniem wska2nik6w, dostosowujqc je do

podejmowanych dzialah. Aktualne wska2niki nie okre6lajq w peNni obrazu realizowanych

dziaNafi. Wa6dwe okre6lenie wska2nik6w pozwoli prawidNowo monitorowa6 efekty

Programu, co zostalo wskazane w Krajowym Programie Przeciwdzialania Przemocy.

6. Przygotowanie sig do przeformuNowania dzialafi w taki spos6b, aby mo2liwe byNo

opracowanie zestawu wska2nik6w.

W zwi4zku z pov,tyilszym zasadna wydaje siq nastqpujqca rekomendacja wskazujqca na

kierunki dzialafr w Programie na kolejne lata:

1. Kontynuowanie realizacji zadart w oparciu o wsp6lpracq miqdzy instytucjami. Przynosi ona

oczekiwane rezultaty ijest zr6dNem nowych rozwiqzafi i inspiracji.

2. Wzmacnianie dziatah z zakresu edukacji i informacji Srodowiska lokalnego na temat

profllaktyki przemocy w rodzinie, mo2liwoSciach uzyskania wsparcia i pomocy.

3. Wzmocnienie dostqpnoSci do bezplatnej pomocy psychologicznej, szczeg6lnie dla grupy

dzieci i mlodzie2y.

4. Umozliwienie realizacji ciqgNej oferty warsztat6w dla rodzic6w rozwijajqcych umiejqtno6ci

wychowynruania bez u2ycia przemocy w rodzinie.

Wzwiqzku zpowy2szym za zasadne uznaje siq, aby wsp6lpraca instytucji dzialaj4cych

w obszarze przeciwdzialania przemocy koncentrowata siq na dzialaniach majEcych na

celu:

1. Zintensyfikowanie dziaNafi profilaktycznych w zakresie przeciwdziaNania przemocy w

rodzinie,

2. Zwiqkszenie dostgpnoSci i skutecznoSci ochrony oraz wsparcia os6b dotkniqtych

przemoce w rodzinie,

3. ZwiEkszenie skuteczno5ci oddziatywah wobec os6b stosujqcych przemoc w rodzinie,

4. Zwigkszenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiot6w realizujqcych

zadania z zakresu przeciwdzialania przemocy w rodzinie w celu podniesienia jakoSci i

dostqpnoSci Swiadczonych usNug.

11.2. Rekomendacja Krajowego Programu Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie na

2021 rok.

Zapisy Krajowego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 przewidujq

kontynuacjq dzialafi realizowanych dotychczas w ramach Krajowego Programu Przeciwdzialania
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Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, oraz rekomenduje nastqpujqce nowe rozwiqzania'.

1. Zmianq wska2nik6w celu gl6wnego Programu, kt6re w spos6b bardziej miarodajny

iwiarygodny okre6lq rozmiar zjawiska przemocy w rodzinie w Polsce;

2. Wprowadzenie dzialania w zakresie wsp6Npracy migdzy instytucjami samorzqdowymi

a sektorem pozarzqdov'tym wzakresie profilaktyki pzeciwdziaNania przemocy w rodzinie, co

powinno przyczynil siq w rozwoju tych dziaNafi;

3. Rozszerzenie dotychczas podejmowanych dziahari na rzecz przeciwdziaNania

przemocy w Srodkach masowego pzekazu o nowe kanaly informacji i komunikacji poprzez

dodanie nowego zadania, dziqki kt6remu powinno doj56 do ograniczania treSci

przemocowych w lnternecie i mediach spoNecznoSciowych;

4. Dokonanie aktualizacji wska2nik6w dotyczqcych realizacji procedury ,,Niebieskie Karty",

kt6re w spos6b precyzyjny okreSlq liczbq os6b doznajqcych przemocy w rodzinie, jak

r6wniez pozwolq na okreSlenie liczby rodzin dotknigtych poszczeg6lnymi rodzajami

pE em ocy (przem ocq: psych iczn q, fizy cznq, seksual nq) ;

5. Wprowadzenie dzialania, z kt6rego wynika6 bqdzie okreSlenie zakresu

monitorowania Program u przez wojewod6w;

6. Wzmocnienie dziaNan dotyczqcych program6w korekcyjno-edukacyjnych dla

sprawc6w pzemocy w rodzinie poprzez podkre6lenie zasadnoSci calorocznej dostgpnoSci

do uczestnictwa w tejformie wsparcia;

7. Wprowadzenie mozliwoSci opracowania innych, uzupeNniajqcych program6w dla sprawcow

przemocy w rodzinie po zakoficzeniu ich uczestnictwa w programach korekcyjno

- edukacyjnych lu b psycholog iczno-terapeutycznych ;

8. Zobowiqzanie marszaNk6w wojew6dztw do badania potrzeb szkoleniowych wSr6d czlonk6w

zespol6w interdyscyplinarnych czy grup roboczych, tak by szkolenia odpowiadaty

potzebom os6b, do kt6rych sq kierowane;

9. Wprowadzenie koniecznoSci identyfikowania specjalistycznych szkoleh (min. 100 godzin

dydaktycznych) umozliwiajqcych uzyskanie certyfikatu specjalisty w obszarze

przeciwdziaNania pzemocy w rodzi n ie.

Ponadto proponuje siE:

1. Rozwoj i wzmocnienie samorzqd6w lokalnych w realizacji dziaNafi profilaktycznych,

zwlaszcza w zakresie realizaqi program6w majqcych na celu udzielenie specjalistycznej

pomocy rodzinom zagro2onym przemocq.

2. Zwiqkszenie liczby specjalistycznych o6rodk6w wsparcia dla ofiar pzemocy w rodzinie w

celu poprawy dostgpnoSci dla os6b do6wiadczajqcych przemocy w rodzinie do schronienia

i specjalistycznych uslug.

3. Dalsze rozwijanie program6w korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno - terapeutycznych

dla sprawc6w przemocy w rodzinie.

18
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4. Wzmocnienie samorzqd6w wojew6dztw w dziaNaniach na rzecz podnoszenia kwalifikacji i

zwiqkszania kompetencji przedstawicieli sNuzb za)mujqcych siq pzeciwdziaNaniem

przemocy w rodzinie.

Zakada sig, ze postanowienia Krajowego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie na rok

2021 przyczyniq siq do zwigkszenia bezpieczehstwa os6b doznajqcych pzemocy w rodzinie oraz

dziEki interuvencji na poziomie dziaNafi profilaktycznych, do zmniejszenia liczby rodzin znajdujqcych

sig w stanie kryzysu przemocowego.

Szerszq analizq realizacji powiatowego programu przeciwdziaNania przemocy w rodzinie oraz

ochrony ofiar pzemocy w rodzinie za lata 2017-2020, gdzie poddano program szczeg6Nowej

ewaluacji zostaN ujqty w dokumencie: ,,,,Monitoring powiatowego programu przeciwdzialania

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie zalata2017 -2020",1<16ry
stanowi zaNqcznik do niniejszego programu.

!ll. Rozdzial: Wdra2anie programu.

lll.1. Zadania powiatu w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie oraz ochrony

ofiar przemocy w rodzinie.

Zgodnie z arl. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziaNaniu przemocy w rodzinie,

ustawodawca naNo2yN na powiaty nastgpujqce zadania'.

1. Opracowanie i realizaqa powiatowego programu przeciwdzialania przemocy

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

2. Opracowanie i realizacja program6w sluzqcych dziataniom profilaktycznym majqcym na

celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwNaszcza w zakresie promowania i wdrozenia

prawidlowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrolonych przemocq

w rodzinie,

3. Zapewnienie osobom dotkniqtym przemocq w rodzinie miejsc w o6rodkach wsparcia,

4. Zapewnienie osobom dotknigtym przemocE w rodzinie miejsc w oSrodkach intenvencji

kryzysowej.

Do zadafi z zakresu administracji rzqdowej realizowanych przez powiat nale2y

w szczeg5lno6ci:

1. tworzenie i prowadzenie specjalistycznych o6rodk6w wsparcia dla ofiar przemocy

w rodzinie,

2. opracowywanie i realizacja program6w oddziatywari korekcyjno - edukacyjnych dla os6b

stosujqcych przemoc w rodzinie.

lll.2. Zasady dzialania Programu.

W zakresie udzielania pomocy osobom doznajqcym przemocy, stosujqcym przemoc oraz

podnoszenia 6wiadomoSci spolecznej na temat przyczyn i skutk6w przemocy w rodzinie na
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poziomie powiatu stosuje i wdra2a sig Powiatowy Program Przeciwdzialania Przemocy w

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Ko5cierskim na rok 2021.

Program oparty jest na zasadach:

1. Wzajemnej wsp6lpracy i wsp6ldziaNania organ6w wladzy publicznej, organizacji

pozarzqdowych i ko6cioN6w otazzwiqzkowv'tyznaniowych ( ustawa z dnia 24 kwietnia 2003

r. o dziaNalno6ci po2ytku publicznego i wolontariacie oraz ustawa z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy spolecznej), a tak2e innych organizacji, Srodowisk i os6b fizycznych

zobowiqzanych do inicjowania i realizacji zadar\zwiqzanych poSrednio lub bezpoSrednio z

przeciwdzialan iem wystqpowa nia przemocy i jej negatywnym nastqpstwom.

2. JawnoSci dziaNa(r organ6w wNadzy publicznej oraz podmiot6w realizujqcych zadania

publiczne w zakresie przeciwdzialania pzem ocy z poszanowaniem godno6ci jednostki.

3. Szczeg6lnej ochrony dzieci, z zachowaniem ich prawa do wychowania siq w rodzinie,

poprzez udzielenie rodzinie szczeg6lnego wsparcia w dq2eniu do poprawy jej

funkcjonowania.

4. Bezplatno6ci i dostqpno6ci uslug pomocowych dla kazdej kategorii os6b potrzebujqcych

bez wzglqdu na status spoleczny.

5. RzetelnoSci, odpowiedzialno6ci i profesjonalizmu w zakresie udzielanej pomocy.

lll.3. Zasoby dzialajqce w obszarze przeciwdzialania przemocy w rodzinie na terenie
powiatu ko5cierskiego - realizatorzy programu oraz partnerzy.

Organami, kt6re z mocy prawa majq obowiqzek podejmowa6 czynnoSci sNu2bowe w zwiqzku

z ochronq rodzin i osob doSwiadczajqcych przemocy ze strony bliskich sq:

1. Organy wymiaru sprawiedliwo6ci,

2. Jednostki organizacyjne pomocy spolecznej,

3. Plac6wki oSwiatowo - wychowawcze,

4. Plac6wki opiekuhczo-wychowawcze,

5. Publiczne i niepubliczne plac6wki ochrony zdrowia,

6. Gminne komisje rozwiqzywania problem6w alkoholowych.

Kalda z wymienionych sluzb w ramach swoich uprawnieh zobowiqzana jest do udzielenia

niezbgdneg o wspa rcia oso bom d oSwiadczaj qcym przemocy domowej.

W realizacjq programu zaangaiowane zostanq takie organizacje pozarzqdowe oraz inne

instytucje dziaNajqce w temacie rodziny uwiklanej w przemoc.
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Poni2ej zestawienie realizator6w oraz partner6w w realizacji Programu.

Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie w KoScierzynie

ul. Krasickiego 4

83 - 400 Ko6cierzyna

(58)686-50-05

fax (58) 681-53-94

www. pcprkoscierzyna. pl

pcpr. koscierzyna@powiatkosc

ierski.pl

Pu n kt I nterwen cj i Kryzysowej
(58)681 -53-87

667-761-455

e-mail:

pik@pcprkoscierzyna. pl

ul. Sloneczna 1

83-400 KoScierzyna

(58)686-48-61

www. ppp. powiatkoscierski. bip

. net. pl

ppp. koscierzyna@powiatkosci

erski.pl

Poradn ia Psycholog iczno -
Pedagog iczna w Ko5cie rzy nie

Komenda Powiatowa Policji w

KoScierzynie

ul. Zgr. Ksiq2y

Zmartwychwstafic6w 2

83 - 400 Ko6cierzyna

tel. 058 680-32-00

www. koscierzyna. pol icj a. gov.

pl

Prokuratura Rejonowa w

KoScierzynie

ul. Zgr. Ksiq2y

Zmartwychwstafic6w 1

83-400 Ko6cierzyna

tel: 58 686-47-98,

684-81-65

fax: 58 686-47-99

kosclerzyna@prokuratura. gda

.pl

Specjalistyczny OSrodek

Wsparcia Dla Ofiar Pzemocy w

Rodzinie

ul. Macieja Rataja 10

83-031 Rusocin

tel/fax:

+48 58 691 19 36

sekretariat@sow. powiat-

gdanski.pl

Lokalny Punkt Pomocy Osobom

Po krzywdzonym Pzestqpstwem

Stowarzyszenie Ovum z siedzibq

w Gdyni

ul. Krasickiego 4

83-400 KoScierzyna

infol i nia: (58)77 6-40-67

(dy2ur calodobowy)

biuro@ovum.org.pl
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Sqd Rejonowy w Ko6cierzynie

ul. Dworcowa 2

83-400 Ko6cierzyna

tel./ fax: (58) 686 32 97

ad m in istracja@koscierzyna. sr

.gov.pl

MiejskiO5rodek Pomocy

Spolecznej w Ko5ciezynie

Zespol I nterdyscyplinarny

Miejska Komisja Rozwiqzywania

Problem6w Alkoholowych

ul. Brzechwy 5

83 - 400 Ko6cierzyna

(58)686-60-66

Fax (58)686-60-66

www.mops.kna.pl

mops@koscierzyna. gda. pl

Gminny OSrodek Pomocy

Spolecznej w Ko6cierzynie

Zespol I nterdyscyplinarny

Gminna Komisja Rozwiqzywania

Problem6w Alkoholowych

ul. Strzelecka 9

83 - 400 Ko6cierzyna

(58)686-65-57

Fax((58)680-85-82

gops@koscierzyna.pl

O6rodek Pomocy Spolecznej w

Dziemianach

Zesp6l lnterdyscyplinarny

Gminna Komisja Rozwiqzywania

Problem6w Alkoholowych

ul. 8 Marca 3

83 - 425 Dziemiany

(58)688-05-84

gops@dziemiany.pl

Gminny OSrodek Pomocy

Spolecznej w Karsinie

Zesp6l lnterdyscyplinarny

Gminna Komisja Rozwiqzywania

Problem6w Alkoholowych

ul. Dluga 22

83-440 Karsin

(58)687-31 -20

(58)687-32-7e

gopskarsin@wp,pl

Gminny OSrodek Pomocy

Spolecznej w Liniewie Zesp6t

lnterdyscyplinarny

Gminna Komisja Rozwiqzywania

Problem6w Alkoholowych

ul. Dworcowa 3

83-420 Liniewo

(58)687-85-38

Fax(58)68785-37

gopsliniewo@op.pl

O5rodek Pomocy Spolecznej w
Lipuszu Zesp6l lnterdyscyplinarny

Gminna Komisja Rozwiqzywania

Problem6w Alkoholowych

ul. \Afibickiego 27

83-424 Lipusz

(58)680-05-92

Fax(58)680-05-92

O6rodek Pomocy Spotecznej w

Nowej Karczmie

Zespot lnterdyscyplinarny

Gminna Komisja Rozwiqzywania

Problem6w Alkoholowych

ul. Ko6cierska 9a

83-404 Nowa karczma

(58)680-06-47

fax(58)680-06-47

ops@nowakarczma.pl
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O5rodek Pomocy Spolecznej w

Starej Kiszewie

Zespol lnterdyscyplinarny

Gminna Komisja Rozwiqzywania

Problem6w Alkoholowych

ul. Ogrodowa 1

83-430 Stara Kiszewa

(58)687-60-28

Fax(58)687-60-32

ops@starakiszewa.pl

Poradnia Leczenia Uzale2nieri i

Psychologiczna w Ko6ciezynie

ul. M.SklodowskiejT

83-400 Ko6cierzyna

(58)680-24-76

www. a lkoholik-koscierzyna. pl

Szpital Specjalistyczny w

KoScierzynie

Pielqgniarka spoleczna

Poradnia Leczen ia Uzalehnien

Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Piechowskiego 36

83-400 Ko5cierzyna

(58)686-01-60

sekretariat@szpital. koscierzy

na.pl
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lll.5 21 6dla f i nansowan ia prog ram u.

Gl6wnymi 2rodlami finansowania zadanz zakresu przeciwdzialania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy bqdq:

o Srodki finansowe wlasne realizator6w programu,
o Srodkifinansowe z bud2etu gmin,

o Srodkifinansowe z bud2etu powiatu koScierskiego,
o srodkifinansowe z budzetu samorzqdu wojew6dztwa pomorskiego,
o pozabud2etowe Srodki finansowe pozyskiwane z r6znych program6w (krajowych,

unijnych,)

o Srodkifinansowe budzetu paristwa.

lv' Rozdzial: Monitorowanie i ewaluacja Powiatowego programu przeciwdzialania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie Koscierskim
na2021 rok.

Program bgdzie monitorowany poprzez skNadanie przez powiatowe centrum pomocy
Rodzinie w Kosciezynie raportu z realizowanych dzialah. Zostanie on pzedstawiony wtaz ze
sprawozdaniem z dzialalnosci PCPR przedkNadanym Radzie powiatu Koscierskiego po
zakohczeniu roku budzetoweg o. 2r6dlami informacji o realizacji programu bgdq wska2niki
realizacji zadafi' Ewaluacja szczeg6Nowa bqdzie tez stanowila wyjscie do opracowania
diagnozy zjawiska przemocy w powiecie koscierskim i opracowanie nowego programu na lata
nastgpne.

31
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Zalqcznik do powiatowego program u
przeciwdzialania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w
roozrnre w powiecie ko6cierskim na 2021 rok

Igtt'tAJKoigERilq

MONITORING
POWIATOWEGO PROGRAMU

PRZECIWDZIATANIA PRZEMOCi W RODZINIE
ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

zatata20lt _2020

spfi$:.#r-'
Opracowanie wlasne
powiatowego Centrum pomocy Rodziniepunkt lntenrvencj i Kryzysowej

KoScierzyna marzec 2021 r.
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Uchwalq Rady Powiatu Ko6cierskiego nr XXXlVt14ZO1t z dnia 15 lutego 2017 r. przyjqty
zostal w Powiecie KoScierskim ,,Powiatowy program paeciwdziaNania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar pzemocy w rodzinie w powiecie koscierskim na lata 2017 - 202Q,,, a
tak2e programy stanowiqce jego uzupelnienie, czyli ,,Powiatowy program oddzialywa6
korekcyjno - edukacyjnych dla os6b stosujqcych przemoc w rodzinie w powiecie koScierskim
na lata 2017 - 2020' przyiQty Uchwalq Rady Powiatu KoScierskiego nr Xy\XlVt1St2O1l z dnia
15 lutego 2017 r. oraz,,Powiatowy program profilaktyki wzakresie promowania iwdra2ania
prawidNowych metod wychowawczych w rodzinach zagrozonych przemocq w rodzinie w
powiecie ko6cierskim na lata 2017 - 2020" ptzyiety UchwaNq Rady powiatu Ko6cierskiego nr
XXXlVl16l2017 zdnia ls tutego 2017 r.

Gl6wnym celem powy2szych Program6w jest okreslenie kierunk6w dzialania
skierowanych zar6wno na przeciwdziaNanie przemocy domowej, atakze na pomocy ofiarom
pzemocy i dzialania intenruencyjne w stosunku do os6b stosuiqcych przemoc.
Funkcjq niniejszego raportu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy pov,ry2sze programy
w spos6b wystarczajqcy okre6lajq kierunki dzialafr oraz stanowiq bazg danych dotyczqcq
zjawiska przemocy domowej w powiecie koScierski m.

I. PODMIOTY ZAANGAZOWANE W REALIZAGJE PROGRAM6W
ZrSd\em danych niezbqdnych do monitoringu Programu przeciwdziaNania przemocy w
rodzinie sq wszystkie instytucje zaangalowane w rearizacjg dziaran\.:

1. Miejski Osrodek pomocy Spolecznej w Ko6cierzynie,
2. Gminny Osrodek pomocy Spolecznejw KoSciezynie,
3. Gminny Osrodek pomocy Spolecznejw Karsinie,

. 4. Gminny Osrodek pomocy SpoNecznejw Liniewie,
5. OSrodek Pomocy Spolecznejw Dziemianach,

6. OSrodek Pomocy Spolecznej w Starej Kiszewie,
7. O6rodek Pomocy SpoNecznej w Nowej Karczmie,
L OSrodek Pomocy Spolecznej w Lipuszu,

9. Poradnia Psychorogiczno-pedago gicznaw Koscierzynie,
10. Komenda Powiatowa policjiw Ko6cierzynie,

11. Sqd Rejonowy w KoSciezynie,
'12. Prokuratura rejonowa w KoScierzynie,

13. Poradnia Leczenia Uzaleznieh w Ko6cierzynie,
14. Szpital Specjalistyczny w KoScierzynie,

15. specjalistyczny osrodek wsparcia dla ofiar przemocy w Rodzinie,

lcl: 260D7 420-EF4l.'-4A7E-A85B-3 E84634EA I 28. todpisany
Sfrona 3



16. Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Ko6ciezynie.
Nalezy zaznaczy1, 2e nie wszyscy realizatozylpartnerzy przekazali sprawozdanie
z realizacii Program6w' Mimo to uzyskane dane pozwolily okresli6 stan realizacji strategii
programu.

ll' obszary i rodzaje dzialah Powiatowego programu przeciwdzialania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata zOlZ -2020.

obszary i rodzaje dziaNafi wynikajq z rozeznanych potrzeb srodowiska okreslonych poprzez
analizq zjawiska przemocy w rodzinie w powiecie koscierskim otaz z zadafi okreslonych w
ustawie o przeciwdziaNaniu przemocy w rodzinie.

OBSZAR:

Protitaktyka
i edukacra
spoleczna

I
I
Y

Dzialania:

'l.Diagnoza zjawlska
przemocy w rodzinie,
w tym w odniesieniu
do gmin, ustalenie
odsetka populacji
rodzin zagro2onych
przemocq w rodzinie

2.Prowadzenie
lokalnych kampanii
spolecznych

3.Opracowanie i

realizacja program6w
slu2qcych dzialaniom
profilaktycznym
majqcym na celu
udzielenie
specjalistycznej
pomocy zwlaszcza w
zakresie promowania
iwdra2ania
prawidlowych metod
wychowawczych w
stosunku do dzieci w
rodzinach
zagrozonych
pzemocq w rodzinie

OBSZAR:

Ochrona i pomoc
osobom

dotknietym
przemocq

I

+

Dzialania:

4, Poszerzanie oferty
plac6wek i instytucji
wspierajqcych
i udzielajqcych
pomocy osobom
dotkniqtym pzemocq
w rodzinie

5. Upowszechnianie
informacji
i edukacja w zakresie
mo2liwoSci i form
udzielania
pomocy osobom
dotkniqtym
przemocq w rodzinie

6. Zapewnienie
osobom dotknigtym
przemocE w rodzinie
calodobowych miejsc
w specjalistycznych
oSrodkach wsparcia
dla ofiar pzemocy
w rodzinie .

7. Zapewnianie
bezpieczenstua
krzywdzonym
dzieciom w trybie art,
12a ustawy
o przeciwdzialaniu
przemocy w rodzinie.

OBSZAR:

O.ldzialywanie ra
osoby stosuiece

przemoc
w rodzinie

I

+

Dzialanial

8. Ewidencjonowanie
instytucji rzqdowych
i samozqdowych,
podmiot6w oraz
organizacji
pozarzqdowych, kt6re
realizul4 oferty dla
os6b stosujqcych
przemoc w rodzinie,
a w szczeg6lnoSci
realizujqcych
programy korekcyjno-
-edukacyjne.

9. Opracowanie
i realizaga
program6w
oddzialywah
korekcyjno-
edukacyjnych dla
os6b stosujacych
przemoc w rodzinie
w warunkach
wolno6ciowych
i w jednostkach

penitencjarnych.

10. Opracowanie
i realizacja

program6w
psychologiczno-
terapeutycznych dla
os6b stosujqcych

OBSZARi
Podnoszenie kompetencii

sluib i przedstawicieli
podmlot6w iealizujecych

dzialania z zakresu
przeciwdzialania przemocy

w todzinie
I

I

Y

Dzialania:

'1 1. Wdro2enie
systemu wsparcia dla
os6b pracujEcych
bezpoSrednio z
osobami dotkniqtymi
przemocq w rodzinie
i z osobami
stosujqcymi pzemoc.

td,: 260D7 420_EF4F_4A78_A85B_3EB46348Al78. pGi.*;'
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III. MONITORING STANU REALIZAGJI POSZGZEG6LNYCH DZIALAilI
za lala 2017 - 2O2O

OSrodki pomocy Spolecznej,

Poradnia psychologiczno_pedagog iczna,

Powiatowe centrum pomocy Rodzinie / punkt rntenruencji Kryzysowej.
Prokuratura

Jednostki Slu2by Zdrowia

Parafie na obszaze powiatu,

Szkoly / przedszkola

poticja

Sqd Rejonowy

Stowarzyszenia i organ izacje pozarzqdowe.

ZADANIE
1. Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie na obszarze powiatu, w tymw odniesieniu do gmin, ustarenie odsetka popuracji rodzin zagro2onychprzemoc? w rodzinie.

1'1'sporzqdzenie narzgdzia usprawniajqcego zbierania da_nych dotyczEcych przemocyw rodzinie niezbqdnych do sporzqaze-nra ,nrii=v 4ri"i"rri- "pil;;; powiatuko6cierskiego
WskaZniki:
- spotkania specjalist6w:3
- sporzqdzone nazgdzie: 1

w roku 2017 w PCPR odbywaly sie spotkania robocze przedstawicieli instytucji
uczestniczqcych w przygotowaniu Programu w celu usprawnienia pozyskiwania informacji w
ramach monitoringu dzialafi zwiqzanych z przeciwdzialaniem przemocy w rodzinie. Efektem
spotkah i konsultacji jest stworzenie narzgdzia - tabelki, kt6rq wypel niajq realizatorzy
programu' Praca ta odbywala siq w ramach Powiatowego Zespolu Diagnostyczno -
Konsultacyjnego ds. przeciwdziaNania wykluczeniu spolecznemu i patologiom spolecznym.
1'2'sporzqdzanie rocznych sprawozda fi z reatizacji postanowiefi ustawyo przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie przez poar6tv 'rpirwn-ion", 

analiza
.q9gut.ac_lirodzin zagro2onych przemocq iwdra2anie oziilarl i^ria"ivin.-"-'
Wska2niki:
- liczba sporzqdzonych sprawo zdah: 4g

Pod m i oty od pow iedz ialne za r ealizaqq zadania:

td,: 260D7 420-EF 4F -4 Aj E_ ABse-: pe+o:+Ea lr8l;piruny
Strona 5



6

wszystkie osrodki Pomocy spolecznej oraz Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie

sporzqdzily coroczne sprawozdania z realizaqi zadafi z zakresu przeciwdziaNania przemocy

w rodzinie (Lqcznie 16 sprawozdah / rok ).

1-.3.Analiza zjawiska przemocy w rodzinie na terenie powiatu ko5cierskiego.
Wska2niki:
- liczba opracowanych analiz: 1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie corocznie zbiera dane dotyczqce zjawiska przemocy
w powiecie koScierskim na podstawie danych uzyskanych od realizator6w programu. Dane
uzyskane i zanalizowane pzez lata 2017 - 2020, stanowiq swoistq diagnozq zjawiska
pzemocy w rodzinie w powiecie ko6cierskim i sNu2q do okreslenia populacji rodzin
zagrozonych zjawiskiem przemocy oraz ewaluacji dziaNan skierowanych do rodzin
w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie. MIEJSKI osrodek pomocy Spolecznej w
KoScierzynie zleciN w 2018r. przeprowadzenie badania opinii publicznej dotyczqcy

spoNecznych zjawisk oraz zachowari patologicznych w6r6d mieszkahc6w KoScierzyny.

Wykres 1' Liczba prowadzonych oraz zakoficzonych procedur Niebieskich Kart wposzczeg6!nych latach.

250

200

150

100

50

0

E liczba prowadzonych NK w danym roku sprawozdawczym (ta.*,i.)
I liczba NK rozpoczqtych w danym roku sprawozdawczym
E liczba zakoriczonych NK

E liczba zakoficzonych NK z uwagi na brak zasadnoici prowadzenia

w Powiecie Koscierskim wg danych GUS w roku 2017 zamieszkiwaNo 72.311 ludnosci.
Pozyskane dane wskazujq, 2e w rodzinach w kt6rych prowadzona byta procedura
Niebieskiej Karty lqcznie zamieszkiwalo 491 os6b. Pozwala to nam ustatic odsetek os6b
rodzinie. Nalezy pamiqtad jednak, ze ze wzglgdu na specyfikq zjawiska przemocy w
rodzinie, dane te sq niedoszacowane. Dzieci, kt6re sq Swiadkami przemocy oraz osoby
starsze - powyzej 60r.2. sq szczeg6lnie nara2onq grupq na skutki przemocy domowej. Ja
wida6 na powy2szym wykresie zauwaza siq nieznaczny wzrost liczby prowadzonych

lcl: 260D7 420-F.t-4F-4A78-A85B-3Ets4634EA1 78. no.lpi.ony
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procedur NK. Tendencjq wzrostowq mo2na tak2e zauwailye por6wnujqc odsetek

mieszkafc6w narazonych na wystqpienie przemocy domowej w rodzinie ( wskaZnik liczby

os6b w rodzinie, gdzie prowadzona jest procedura NK w stosunku do liczby mieszkaric6w

powiatu na rok).

Analiza wskazuje, i2 w roku 2019 odsetek mieszkahc6w zagrozonych przemocq (tylko z

danych procedury NK 7 gmin, kt6re udzielity informacji) wynosi 0,93%, natomiast w 2017

wynosil 0,670/0. Nalezy doda6, 2e dane zostaly pozyskane tylko na podstawie procedury NK,

wiqc wiele wskazuje na to, i2 odsetek ten jest wiqkszy.

Wykres 2. Odsetek mieszkafic6w powiatu ko5cierskiego zagro2onych przemocq w
rodzinie.

1

0,8

0,6

o,4

o,2

0

Ir- odestek mieszkafic6w powiatu
koicierskiego zagro2onych
przemocE

20La

Wykres 3. Liczba os6b bezpo6rednio do6wiadczajqcych przemocy w poszczeg6lnych
Iatach z podzialem

Ponizszy wykres wskazuje liczbq os6b, ktore bezpoSrednio do6wiadczajq przemocy, czyli
ponoszq straty psychiczne lub fizyczne. sq to dane uzyskane z Zespol6w
lnterdyscyplinarnych na podstawie obserwacji i diagnozy sytuacji w rodzinach, gdzie
prowadzona jest procedura NK.

180

150

140

120
100

80
60

40

20

0

2017 20L8 20L9

t kobiety I mqiczyini tr dzieci do 18 r.i. tr osoby starsze po 60 r.i.
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Wykres 4.

w rodzinie
Liczba os6b co do kt6rych istnieje podejrzenie, 2e

I

stosujq przemoc

205

200

195

190

185

180

t75

t70

E liczba os6b co do kt6rych istnieje
podejrzenie, ie stosuje przemoc

Wykres 4. Sporzqdzenie procedury Niebieskie Karty przez instytucje

H Policja I Oiwiata tr Sluiba Zdrowia E Pomoc Spoleczna I Komisje Alkoholowe

Tabela {. Dane otrzymane z Komendy Powiatowej Policjiw Ko6cierzynie
Dane uzyskane z Komendy Powiatowej Policji w Ko6ciezynie wskazujq na wzrost liczby

wszczgtych dochodzeh w sprawach zwiqzanych z przemocq w rodzinie oraz na znaczny

spadek liczby wydanych postanowien o odmowie. Ponadto zmalala liczba os6b

zatzymanych przez Policjq w zwiqzku z podejrzeniem stosowania przemocy w rodzinie. W

roku 2017 dane wskazywaly na fakt, iz na wszystkie prowadzone procedury, niemal2e 360/o

os6b podejzanych o stosowanie pzemocy zostato zatrzymanych, natomiast w roku 2018

byto to 26%i2019 -25%.
Rozporzqdzenie w sprawie procedury Niebieskie Karty okreSla podmioty upowa2nione do

wszczgcia procedury. Ponizszy wykres przedstawia procentowy udzial poszczeg6lnych

instytucji w spozqdzeniu procedury.

W analizie zjawiska przemocy w rodzinie 2r6dtem informacji dla realizator6w programu sE

tak2e informacje uzyskane od ZespoNu Kuratorskiej Slu2by Sqdowej. Sq to informacje czgsto

pochodzqce z obsenaracji kurator6w, gdyZ w sqdownictwie nie sq prowadzone statystyki,

kt6re odnoszq sig tylko do zjawiska przemocy w rodzinie. Nie mniej jednak mozna przyjqe,

2e 1e2eli w rodzinie wystgpujq przeslanki do ograniczenia wladzy rodzicielskiej, to

najprawdopodobniej z powodu wystQpowania kt6rejS z form przemocy w tej rodzinie. Na
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L40
L20
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40

20

0
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koniec 2017 r. pod nadzorem opiekuhczym by{y 142 rodziny, tj. 482 osoby. W roku 2018

natomiast prowadzono 129 nadzor6w opiekuriczych, a w roku 2019 - 172 rodziny. Ponadto

w rodzinach, w kt6rych prowadzony jest nadzlr zwiqzany z leczeniem odwykowym tak2e

wsp6lwystgpuje problem pzemocy w rodzinie. Na koniec 2017 r. prowadzono 120 nadzor6w

nad procesem leczenia odwykowego, w roku 2019 - 98 nadzor6w. Szacunkowo zatem

mo2na okreSli6, i2 w 2017 roku ok. 200 rodzin pozostawalo pod nadzorem kuratora

sqdowego w zwiqzku z problemem wystqpowania przemocy w rodzinie. Opiekq kurator6w

objqtych bylo 422 osoby z tych rodzin, w tym liczba rodzin z problemem przemocy okreSlana

jest na ok 30 rodzin - niezmiennie przez wszystkie lata. .

Natomiast liczba os6b skazanych w sprawach o przemoc w rodzinie z art. 157 k.k. na koniec

2018 r. wynosila 31 spraw, 2019 - 28 spraw. . W roku 2018 2adna z os6b skazanych za

pzestqpstwo z u2yciem przemocy w rodzinie nie otrzymala nakazu pzez Sqd do

uczestniczenia w programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawc6w pzemocy w rodzinie,

natomiast w roku 2019 bylo to ok. 10 os6b.

L

:
DANE

rok

2017 2018 2019

1
Liczba wszczgtych dochodzeh w sprawach zwiqzanych z

przemoca w rodzinie 41 54 58

2.
Liczba postanowiefi o odmowie wszczqcia dochodzenia

w sprawach zwiqzanych z pruemocqw rodzinie 30 10 22

3.
Liczba zakoficzonych postqpowah w sprawach

zwiqzanych z przemocEw rodzinie poprzez
sporzgdzenie aktu oskarZenia

'15 15 26

4.
Liczba zakohczonych postgpowah w sprawach

zwiqzany ch z przemocq w rodz i n i e poprzez u m orze n i e
oosteoowania

30 26 21

5

Liczba zatrzymanych os6b co do
kt6rych istnieje podejrzenie, 2e
stosujq przemoc w rodzinie na
podstawie art.1Sa Ustawy o Policji
oraz innych przepis6w

kobiety
0 3 2

mg2czy2ni
66 46 47

6

Liczba os6b co do kt6rych istnieje
podejrzenie,2e stosujq przemoc w
rodzinie doprowadzonych do
wytrze2wienia

kobiety 0 0 0

mg2czy2ni I 0 4

Powiatowe

zastqpczej

zastqpczej

tabelka.

centrum Pomocy Rodzinie w Kosciezynie jako realizator systemu pieczy

m.in. gromadzi informacje dotyczqce liczby dzieci umieszczonych w pieczy

ze wzglqdu na stosowanie przernocy w rodzinie, kt6re przedstawia poni2sza
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Dane

Rok
2017 20'18 2019 2020

Liczba dzieci zabezpieczonych
ze wzglqdu na stosowanie
przemocy w rodzinie w danym
roku sprawozdawczym w
pieczy zastgpczej

lnstytucjonalna
10 12 13 10

Rodzinna
30 14 19 13

10

Tabela 2. Liczba dzieci zabezpieczonych w latach 2017 - 2020

Analiza umieszczeh v'tykazala, 2e w 113 przypadku zabezpieczonych dzieci

wsp6lwystgpowalo zjawisko wystqpowa n ia przemocy w rodzi n ie.

ZADANIE
2. Prowadzenie lokalnych kampanii spolecznych
2.l.Publikacja artykul6w prasowych, emisja audycji radiowych i telewizyjnych oraz
sporzqdzenie innych czynno5ci dot. funkcji i warto6ci rodziny, wychowania bez
przemocy oraz lokalnego systemu wsparcia os6b i rodzin do6wiadczajqcych
przemocy z udzialem wladz lokalnych
Wska2niki:
- liczba podjqtych kampanii: ok. 15
- liczba opublikowanych materiaN6w: niezliczalne

Realizatorzy Programu podejmowali siq organizowania kampanii spotecznych, kt6re byly

skierowane na potrzeby pojawiajqce sig w Srodowisku lokalnym. Nie wszyscy realizalorzy

wskazujq takie dzialania, co prawdopodobnie nie wynika z faktu, i2 nie sq one prowadzone,

lecz z przewleklo6ci pojedynczych dziaNari w caNym roku sprawozdawczym. Osrodki Pomocy

Spolecznej Gminy KoScierzyna, Gminy Liniewo oraz Miasta KoScierzyna wskazujq takie

dzialania jak sporzqdzenie i dystrybuowanie ulotek o tematyce zwiqzanq

z przeciwdziaNaniem przemocy w rodzinie, informacja w lokalnej prasie otaz na stronach

internetowych instytucji o mo2liwoSci uzyskania pomocy i dziaNalnoSci grup wsparcia dla

os6b doSwiadczajqcych przemocy w rodzinie. Ukazywahy sig informacje dotyczqcej ofefiy

wsparcia mieszkahc6w miasta Ko6ciezyna odno6nie problemu przemocy w rodzinie

w lokalnej prasie Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej i Urzgdu Miasta Ko6cierzyna.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w KoScierzynie corocznie pzeprowadzaNo Kampaniq

19 dni pzeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i mNodzie?y. W Polsce Kampania zostala

zainicjowana pzez Fundacjq po Drugie, trwa w dniach 1 - 19 listopada. W roku 2017 bylo to

dziaNanie Nqczqce wsp6tprace instytucji dzialajqcych w obszarze przeciwdziaNania przemocy

w rodzinie na obszarze powiatu koScierskiego. PCPR - Punkt Intenruencji Kryzysowej

w Ko6cierzynie wraz ze Szpitalem Specjalistycznym w Ko6cierzynie, Miejskim Osrodkiem

Pomocy Spotecznej w KoScieaynie, Poradniq Psychologiczno-Pedagogicznq
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w KoScierzynie oraz Komendq Powiatowq Policji w Ko6cierzynie zorganizowaNo Forum

Dyskusyjne pt. ,,Masz obowiqzek - nie tylko Prawo, Reaguj". w ramach tej kampanii

prowadzone byty tak2e dzialania informacyjne na terenie calego powiatu - niebieskie banery

postaci ludzkich, a tal<ze paygotowana zostala specjalna oferta warsztatowa skierowanq do

os6b kt6re chcialyby popracowa6 nad relacjami partnerskimi i rodzicielskimi.

W 2018 PCPR realizowal 2 Kampanie: - Kampania 19 dni przeciwko przemocy

i krzywdzeniu dzieci i mlodziezy-POMARANCZOWA WSTAZKA 1-19 listopada2}lS:
- Europejski dzief Ofiar PrzestEpstw: audycja w Radio Kaszebe poSwiqcona pomocy

osobom poszkodowanym, m.in.: przemocq domowq. W kolejnych latach kampanig '1g dni

przeciwko przemocy wobec dzieci i mNodzie2y realizowaN tak2e Miejski Osrodek Pomocy

Spolecznej w KoScierzynie. W2020 roku z uwagi na pandemig Kampaniabyla prowadzona

w mediach spoNeczno6ciowych. Z uwagi na ograniczenia zwiqzane z brakiem mozliwo6ci

zgromadzeh wyd2wiqk kampanii byN znacznie skromniejszy, dlatego zakNada sig, ze mogla

nie dotrze6 do du2ej populacji os6b jako zakladano w programie.

ZADANIE
3.opracowanie i realizacia program6w stui4cych dzialaniom
profilaktycznym majqcym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy
zwlaszcza w zakresie promowania i wdra2ania prawidlowych metod
wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagro2onych przemocq
w rodzinie
3.l.Realizacja szkolnych program6w profilaktycznych w zakresie przeciwdzialania
przemocy w rodzinie
Wska2niki:
- liczba opracowanych program6w: brak danych
- liczba uczni6w objqtych programami: brak danych

W ramach monitoringu nie udaNo siq ustali6 liczby opracowanych program6w, oraz liczby

uczniow objqtych programami. Nasuwa sig wniosek, 2e pozyskanie takich danych jest

klopotliwe, natomiast wiadomo, 2e szkohy realizujq programy profilaktyczno - wychowawcze,

a dziaNania w nich dostosowane sq do potrzeb spoNeczno6ci szkolnej. Konieczno6 6, realizacji
przez szkoly program6w profilaktycznych tak2e w odniesieniu do paemocy w rodzinie

wynika z przepis6w prawa.

3.2.Wspieranie dzialalnoSci szk6l w zakresie promowania
WskaZniki:
- liczba podjqtych inicjatyw: nie policzalna
- liczba uczni6w objgtych programami: nie policzalna

lnstytucje wskazujq, ze wspierajq szkoty znajdujqce sig na terenie poszczeg6lnych gmin

m.in. poprzez pzekazyrrvanie Srodk6w finansowych z funduszy Komisji ds. przeciwdziaNania

problemom alkoholowym otaz tak jak ma to miejsce na terenie miasta i gminy Koscierzyna
poprzez udziaN specjalist6w z plac6wek w r6znych inicjatywach szkolnych dotyczqcych

wprowadzania prawidlowych metod wychowawczych (spotkania z rodzicami w czasie
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wywiad6wek szkolnych, udziaN w Marszu Pzyja2ni, spotkania z gronem pedagogicznym w

temacie realizowania procedury Niebieskie Karty). W takie dziaNania wNqczalq siq takze

pracownicy Punktu lnterwencji Kryzysowej oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

w KoScierzynie.

W ramach realizacji szkolnych programow profilaktycznych w mie6cie KoScierzyna

realizowane byty w szkolach miejskich zEqcia dotyczqce profilaktyki i edukacji

przeciwdzialania przemocy w rodzinie i zachowah agresywnych wSr6d mNodzie2y.

W zaj gciach z mlodzie2q system atyczn ie brali udzial przedstawiciele M O PS.

KARSIN: Pzekazywanie ulotek na temat pzeciwdziaNania pzemocy w rodzinie. Nie byty

realizowane programy profilaktyczne. Zakupiono jedynie dla Szkoly Podstawowej we Wielu-

materialy dotyczqce Przeciwdziatania Przemocy. W gminie Liniewo zrealizowano 4

programy profilaktyczne. Przeprowadzono warszta$ z uczniami ostatnich klas szk6N

podstawowych Gminy Koscierzyna pt. ,, zatzymaj Przemoc szukaj Pomocy" - warsztaty

prowadzone we wsp6lpracy z GOPS KoScierzyna dotyczyly r62nych form przemocy, w tym

tak2e przemocy r6wie6niczej, lzw. przemocy prenatalnej zwiqzanel ze stosowaniem

szkodliwych substancjiw czasie ciqzy (FAS i NAS). UdziaN w nich braNo 10 klas z 5 szk6l -
lqcznie 160 uczni6w (2018r.). Specjalista pracy z rodzinq z MOPS wazz pedagogiem PIK

corocznie organizowali zajgcia z uczniami ostatnich klas szkoly ponadgimnatlalnel

pt.:,,Odpowiedzialne rodzicielstwo - jak nie krzywdzi6' (FAS i NAS) -spotkania zmlodzie24-
lqcznie wziqNo w nich udzial ok. 350 uczni6w.

3.3. Realizacja powiatowego programu profilaktyki w zakresie promowania
i wdra2ania prawidlowych metod wychowawczych w rodzinach zagro2onych
przemocq
Wska2niki:
- liczba podjqtych inicjatyw: 50
- liczba os6b objgtych programem: ok. 1180 uczestnik6w

Powiatowy Program Profilaktyki realizowany jest pzez PCPR, o6rodki pomocy spolecznej

szczeg6lnie w trakcie pracy indywidualnej z rodzinami (asystenci rodzin) oruz pzez
Poradnig Psychologiczno-Pedagogicznq - promowanie i wdrazanie prawidlowych metod

wychowawczych, podczas spotkari z rodzicami - prowadzonych warsztat6w dla rodzic6w

otaz w pracy indywidualnej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie natomiast w latach 2017

2020 zrealizowaNo warsztaty dla rodzicowi ,,Jakz miNo6ciq i szacunkiemWznaczac dziecku

granice -Zamiast Klapsa" otaz ,,wyrazam emocje, rozladowujq napigcie - NIE sTosuJE
PRZEMOCY!" Warszlaty ,,Zamiast klapsa" tak2e zostaty zrealizowane na terenie gminy

Lipusz oraz miasta Ko6cierzyna. W warsztatach udziaN wziglo Nqcznie 80 rodzic6w.

W ramach Powiatowego Program Profilaktyki w zakresie promowania i wdrazania

prawidNowych metod wychowawczych w rodzinach zagro2onych przemocq na lata 2017-

2019 przeprowadzono Nqcznie ok. 30 godzin prelekcji w szkolach z dzieemi i mNodzieaq

dotyczqcych praw dziecka oraz odpowiedzialnego rodzicielstwa - jak nie krzywdzi6' (FAS i
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NAS), ze szczegllnym spojrzeniem na stosowanie prawidNowych metod wychowawczych

(350 uczni6w) oraz profilaktyki uzalelniert (dopalacze, narkotyki) z naciskiem na relacje

rodzinne jako czynnik chroniqcy. - lqcznie udziaN wzigNo ok. 800 uczni6w. WiqkszoS6 ztych

dzialah prowadzona we wsp6Npracy Policja, MOPS, Sanepid.

Przeprowadzono warsztaty z uczniami ostatnich klas szk6l podstawowych Gminy

KoScierzyna pt. ,, Zalzymal Przemoc Szukaj Pomocy" - warsztaty prowadzone we

wsp6Npracy z GOPS KoSciezyna dotyczyly r62nych form przemocy, w tym tak2e tzw.

pzemocy prenatalnej zwiqzanej ze stosowaniem szkodliwych substancji w czasie ciqZy

(FAS i NAS). Udzial w nich brato 10 klas z 5 szkol - Nqcznie 160 uczni6w.

3.4.Opracowanie i wdro2enie procedury pomocy dziecku krzywdzonemu
Wska2niki:
- liczba spotka6: 8
- opracowana procedura: 0

Procedura pomocy dziecku krzywdzonemu byNa tematem wielu spotkah specjalist6w

szczeg6lnie podczas spotkah Powiatowego ZespoNu Konsultacyjnego, mimo tego nie udaNo

sig sporzqdzi6 jednolitego dokumentu, w kt6rym bytaby zawarla procedura. Wykonana

roboczo analiza zysk6w i korzySci v,tykazaNa, i2 procedura ta mo2e posiada6 wiele sNabych

stron, kt6re pzev'ry2szajq korzySci, oraz, 2e stworzenie procedury dla r62nych instytucji,

kt6re pracujq na r62nych przepisach jest zadaniem przekraczalqcym mo2liwo6ci ZespoNu.

Utworzenie takiej procedury wymaga duzej przychylno6ci ze stron wtadz poszczeg6lnych

gmin, ale r6wnie2 sNu2b, kt6re w tym wypadku bez zgody przelozonych nie chcq

podejmowa6 decyzji. Zalo2ono,2e PCPR podejmie sig pr6by przygotowania samodzielnie

takiej procedury i nastgpnie przeka2e do wszystkich zainteresowanych projekt z proSbq

o jego analizq i konsultacjq. Niestety sytuacja pandemicznaw 2020 roku utrudniNa podjqcie

takich dzialafi.

OBSZAR: Ochrona i pomoc osobom dotknietvm przemoc4 w rodzinie

ZADANIE
4. Poszerzanie oferty plac6wek i instytucji wspieraiqcych i udzielaiqcych
pomocy osobom dotkniqtym przemocE w rodzinie
4.1. Stwarzanie warunk6w dla rozwijania dzialalno6ci Punktu lnterwencji Kryzysowej
oraz rozwiianie mo2liwo6ci skorzystania ze wsparcia psychologicznego w dzialalno6ci
innych plac6wek i instytucji
Wska2niki:
- liczba instytucji/plac6wek prowadzqcych takq dzialalno66 zakres i rodzal Swiadczonych
uslug: 5
- liczba os6b kozystajqcych z oferty: Prawnik - 391 os6b

Psycholog -247 osob
Pedagog - 475 os6b
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W powiecie koScierskim funkcjonuje Punkt lnterurencji Kryzysowej przy Powiatowym

Centrum Pomocy Rodzinie w KoScierzynie, kt6ry realizuje zadania z zakresu ustawy

o przeciwdziaNaniu pzemocy w rodzinie. Ponadto PCPR nieustannie poszukuje mozliwoSci

podjgcia wsp6Nprace z instytucjami pozarzqdowymi, kt6re dzialajq w tym obszarze w celu

rozszezenia ofe(y. W latach 2017 - 2018 PCPR wsp6lpracowal z Elblqskim Centrum

Mediacji i Aktywizacji Spolecznej, kt6re bylo beneficjentem projektu Ministerstwa

SprawiedliwoSci - Pomoc Osobom Pokrzywdzonym Przestqpstwem. W latach 2019 - 2020

beneficjentem tego programu bylo Stowarzyszenie Ovum z Gdyni, kt6re tak2e podjglo

wsp6lpracq z PCPR w celu realizaqi zadania. W ramach projektu przy PIK dziaNaN Punkt

Pomocy Osobom Pokzywdzonym Przestgpstwem, gdzie osoby pokrzywdzone mogly

korzysta6 z pomocy prawnej, psychologicznej.

Ponadto O6rodki Pomocy SpoNecznej w mie6cie Ko6cierzyna, gminie Liniewo i gminie Nowa

Karczma dodatkowo zabezpieczyty 6rodki na udzielanie wsparcia dla osob

doSwiadczajqcych przemocy w zakresie poradnictwa psychologicznego i prawnego.

Osoby w kryzysie z terenu miasta Ko6cierzyna, r6wniez do6wiadczajqce przemocy

w rodzinie z terenu miasta mogly w 2017 lak2e korzysta6 z bezplatnego poradnictwa

Centrum Psychologiczno - Pastoralne ,,Wi92".

ZADANIE
5. Upowszechnienie informacji i edukacji w zakresie moiliwo6ci i form
udzielania pomocy osobom dotknigtym przemoc-l w rodzinie
5.1. Upowszechnienie informacji w zakresie mo2liwo5ci i form uzyskania m.in.
pomocy: medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej
WskaZniki:
- liczba opracowanych i upowszechnianych materiaN6w informacyjnych: stosownie do
potrzeb: nieobliczalne

Starostwo Powiatowe w KoScierzynie co roku przekazuje do wskazanych instytucji

informator dot. mo2liwo6ci informacji i edukacji w zakresie mo2liwo6ci i form udzielania

pomocy osobom dotkniqtym przemocq w rodzinie. Ponadto wszystkie instytucje dziaNajqce

w obszarze przeciwdzialania przemocy w rodzinie rozpowszechniajq informacje dotyczqce

mozliwoSci iform uzyskania m.in. pomocy: medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej,

zawodowej i rodzinnej. Umieszczane sq tez takie informacje w lokalnej prasie oraz mediach,

szczeg6lnie w czasie prowadzonych kampanii spoNecznych.

ZADANIE
6. Zapewnienie osobom do6wiadczaj4cym przemocy w rodzinie
calodobowyrch miejsc w specialistycznych o6rodkach wsparcia dla ofiar
przemocy w rodzinie
6.1. Nawiqzanie i vwmacnianie wsp6lpracy pomiqdzy instytucjami zapewniajqcymi
miejsca w specjalistycznych o6rodkach wsparcia
WskaZniki:
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- liczba podjqtych inicjatyw: 3

PowiaUPCPR w Ko6cierzynie od 2018 r. posiada Porozumienie ze Specjalistycznym

O6rodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie w zakresie zapewnienia

schronienia i wsparcia osobom dotkniqtym przemocq w rodzinie. Z uzyskanych danych

wynika, 2e w 2017 roku zapewniono 1 osobie schronienie w takim o6rodku, w 2018 lak2e 1

osoba skorzystaNa ze schronienia, w roku 2019 i2020 nie byo takiej potrzeby.

ZADANIE
7. Zapewnienie bezpiecze6stwa krzywdzonym dzieciom w trybie arl. 12a
ustawy o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie
T.l.Zapewnienie pieczy zastqpczej dla dzieciwtrybie 12a ustawy
Wska2niki:
- liczba dzieci zabezpieczonych w pieczy zastqpczej:

W trakcie realizacji programu, w latach 2017 - 2020 w pieczy zastqpczej instytucjonalnej i

rodzinnej zostaNo zabezpieczone lqcznie 121 dziecl 1/3 tych pzypadk6w to wystqpujqce

zjawisko pzemocy w rodzinie lub wsp6listniejqca przyczyna zabezpieczenia. W trybie art.

12a ustawy w tym samym okresie zabezpieczono zaledwie czw6rkq dzieci. Wida6, 2e sNu2by

bardzo ostro2nie podchodzq do stosowania narzqdzia jakim jest art. 12a ustawy.

ZADANIE
8. Ewidencjowanie instytucji rz4dowyrch i samorz4dowylch, podmiotriw
oraz organizacji pozarz4dowyrch, kt6re realizuj4 oferty dla os6b
stosuj4cych przemoc w rodzinie, a w szczeg6lno5ci realizuj4cych
programy korekcyino - edukacyine
8.1. Sporzqdzenie i aktualizacja informator o ofercie pomocowej dla os6b stosujEcych
przemoc w rodzinie
Wska2niki:
- sporzqdzony informator: 3 (1/rok)

8.2. Przesylanie zaktualizowanych informator z powiatu wla6ciwym miejscowo
prezesom sqd6w rejonowych, prokuratorom rejonowym, komendantom
powiatowych/miejskich Policji oraz gminom do dnia 15 !ipca ka2dego kolejnego roku.
Wska2niki:
- liczba pzekazanych informator6w: 3 (1/rok)

ZADANIE
9. Opracowanie i realizacja program6w oddzialywaf korekcyino
edukacyinych dla os6b stosuj4cych przemoc w rodzinie w warunkach
wolnoSciowylch i w jednostkach penitenciarnych.
9.1. Rekrutacja uczestnikpw do program6w korekcyino - edukacyjnych realizowanych
w ramach Srodk6w wlasnych powiatu poprzez prowadzenie konsultacji
indywidualnych majqcych na celu zbudowanie i podtrzymywanie motywacji do zmiany
Wska2niki:
- liczba os6b, kt6re skorzystaly z konsultacji: 45
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W latach 2017 - 2020 z konsultacji dla os6b co do kt6rych istnieje podejrzenie, ze stosuje

przemoc skozystaly 45 Osoby. Udalo siq zrealizowa6 3 edycje programu korekcyjno -
edukacyjnego, pierwsza rozpoczela siq w drugiej polowie 2018r. Rekrutacja uczestnik6w

organizowana byNa przez pracownik6w Punktu lntenrvencji Kryzysowej we wsp6Npracy

z O6rodkami Pomocy Spolecznej. Do program6w tqcznie przystqpilo 44 uczestnik6w, kt6rzy

podpisali kontrakt, natomiast program ukoriczylo 20 uczestnik6w (wymagane min. 80o/o

udziaNu). Nale2y te2 doda6, 2e frekwencja uczestnik6w programu, kt6rzy nie uzyskali

wymaganych 80%'byla tak2e na wysokim poziomie.

9.2. Podejmowanie dzialafi zmierzaiqcych do pozyskania Srodk6w rzqdowych na
real izacj g prog ram 6w kore kcyj n o - ed u kacyj nych.
Wska2niki:
- kwota pozyskanych 6rodk6w: 22.880 zN

W latach 2017 - 2019 udalo siq uzyska6 dotacjg z bud2etu Paristwa w kwocie 35.570 zl na

realizacjg trzech edycji program6w korekcyjno edukacyjnych, pozostaNq kwotg w

wysokoSci 3.280 zN zapewnil Powiat KoScierski.

ZADANIE
'lO. Opracowanie i realizacja program6w psychologiczno - terapeutycznych
dla os6b stosujqcych przemoc w rodzinie
10.1. Stworzenie warunk6w do powstawania i realizacji program6w
Wska2niki:
- liczba podjgtych inicjatyw 0

Powiat nie podejmowal dziaNah w tym zakresie, ze wzglqdu na realizacjQ programu

korekcyjno - edukacyjnego i formq przyznawanych Srodk6w z bud2etu paristwa.

OBSZAR: Podnoszenie kompetencii slu2b i przedstawicieli podmiotriw
realizui4cvch dzialania z zakresu przeciwdzialania przemocv w rodzinie

ZADANIE
11. Wdroienie systemu wsparcia dla os6b pracujqcych bezpo6rednio
z osobami dotknigtymi przemoc€l w rodzinie i z osobami stosujqcymi
przemoc.
11.1. Realizacja zadafr wNasnych powiatu zgodnie z art.19 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12
marca 2004 o pomocy spolecznej - szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy
spolecznej z terenu powiatu, oraz doradztwo metodyczne dla kierownik6w i
pracownik6w jednostek organizacyjnych pomocy spolecznej z terenu powiatu.
Wska2niki:
- liczba przeprowadzonych inicjatyw: 17
- liczba os6b, kt6re skorzystaly: 213

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zrealizowaNo seriq dzialafi z zakresu szkolenia

i doskonalenia kadr pomocy spolecznej ukierunkowanych na udzielanie wsparcia oraz

doradztwa metodycznego dla pracownik6w pomocy spotecznej z terenu powiatu. Byty to

m.in.. szkolenie ,,Prawna ochrona dzieci doSwiadczajqcych pzemocy i wykorzystywania
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seksualnego", Forum dyskusyjne ,,Masz obowiqzek - nie tylko Prawo, Reaguj" dla os6b

zaangalowanych w bezpoSredniq i poSredniq pomoc najmNodszym, Sytuacje

Niestandardowe w Procedurze NK, Szkolenie dla Rady Pedagogicznej Szkoty Podstawowej

w Kaliskach (dot. realizacji Procedury Niebieskie Karty). Ponadto, wspolne doSwiadczenie

pokazalo, 2e praca Powiatowego ZespoNu Diagnostyczno Konsultacyjnego ds.

Przeciwdzialania Patologiom Spolecznym niejednokrotnie doskonale wypelniala funkcjg

d oradztwa metodycznego d la pracown i k6w pomocy spolecznej.

11.2. Stwarzanie warunk6w do prowadzenia lub ztecenia prowadzenia superwi4i I
coachingu lub grup wsparcia dla pracownik6w JOPS pracujqcych bezpo6rednio z
rodzinami uwiklanymiw przemoc, oraz wlqczenie czlonk6w Zl, Policji i Sqdu.
Wska2niki:
- liczba przeprowadzonych inicjatyw: 9
- liczba os6b, kt6re skorzystaty: 60

Na terenie powiatu funkcjonuje grupa wsparcia dla asystent6w rodzin, kt6rq prowadzq

pracownicy PlK. Grupa spotyka siq minimum 4 razy w roku, opiera siq na zasadach

superwizji kolezehskiej. Z uzyskanych danych nie wynika, iz pracujqcy z osobami

doSwiadczajqcymi pzemocy korzystajq z supenrvizji, sq to dziaNania pojedyncze,

zaplanowane pzez o6rodki pomocy spolecznej.

11.3. Organizowanie przez slu2by w ramach swoich kompetencji szkolefi z zakresu
p rzec iwdz iala n ia p tz em ocy, dzi aNah i nte nlre n cyj nyc h
WskaZniki:
- liczba przeprowadzonych inicjatyw: 40
- liczba os6b, kt6re skorzystaly: 158 (nie wszystkie inicjatywy wskazaly wskaZnik w postaci
os6b, kt6re skorzystaly)

IV. WNIOSKI I REKOMENDACJE

Wnioski:

1.

2.

3.

Dane uzyskane w monitoringu pokazahy jak wiele dziaNar\ jest realizowanych w

powiecie koScierskim.

Niekt6re dziaNania nie zostaty zrealizowane, a do6wiadczenia realizator6w pokazahy,

ze ich realizacja moZe nie przynie66 oczekiwanych rezultat6w.

Nie wszyscy partnezylrealizatorzy zaanga2owani w realizacjg zadan Programu wziqli

udzia| w monitoringu programu, co znacznie utrudnilo analizq realizacji

poszczeg6lnych wska2nik6w.

W monitoringu najwiqcej trudnoSci pzysporzyNa zamiana danych jako6ciowych na

ilo6ciowe, kt6re miaty mie6 swoje odzwierciedlenie w realiza$i konkretnych dzialar\,

co z kolei stwaaa ryzyko niedoszacowania realizacji dzialah.

Nale2y zastanowi6 siq nad nowym okreSleniem wska2nik6w, dostosowujac je do

podejmowanych dzialan. Aktualne wska2niki nie okre5lajq w pelni obrazu

4.

5.
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realizowanych dzialan. WtaSciwe okreSlenie wska2nik6w pozwoli prawidNowo

monitorowa6 efekty Programu.

6. Nalezy przeformutowa1 dziaNania w taki spos6b, aby mozliwe bylo opracowanie

zestawu wska2nik6w.

7. Wymagane zatrudnienie na etacie psychologa do Punktu lntenruencji Kryzysowej.

Rekomendacje:

1. Kontynuowanie realizacjizadan w oparciu o wsp6lpracq miqdzy instytucjami przynosi

oczekiwane rezultaty ijest 2r6dlem nowych rozwiqzaf't

2. Wzmacnianie dziaNafi z zakresu edukacji i informacji Srodowiska lokalnego na temat

profilaktyki przemocy w rodzinie, mo2liwo6ciach uzyskania wsparcia i pomocy.

3. Wzmocnienie dostgpno6ci do bezplatnej pomocy psychologa, szczeg6lnie dla grupy

dzieci i mNodzie2y.

4. Umo2liwienie realizacji ciqgNej oferty warsztat6w dla rodzic6w rozwijajqcych

u m iejqtno6ci wych owywa n i a bez u2y cia przem ocy w rodzi n ie.
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