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WPROWADZENI E
W celu efektywnego przeciwdzialania przemocy w rodzinie oraz zmniejszania
jej negatywnych nastepstw w zyciu spolecznym i rodzinnym tworzy sie Powiatowy
Pr ogr am Pr zeciwdzialania Pr zemocy w Rodzinie or az Ochr ony Ofiar Pr zemocy
w Rodzinie na ter enie powiatu koninskiego, zwany dalej Pr ogr amem.
Prace nad Programem powierzone zostaly Zespolowi sterujacemu opracowanie
i wdrazanie Powiatowego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie powiatu koninskiego, powolanemu uchwala Zarzadu
Powiatu Koninskiego.
Do wspólpracy zaproszono przedstawicieli kluczowych instytucji i organizacji
pozarzadowych zaangazowanych w realizacje zadan na rzecz przeciwdzialania przemocy
w rodzinie w powiecie koninskim, czyli: Sadu Rejonowego, Komendy Miejskiej Policji,
Osrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, oswiaty, organizacji
pozarzadowych.

W Programie znajdziemy:
• podstawy prawne podejmowanych dzialan,
• zasady dzialania,
• cel glówny i cele szczególowe,
• realizatorów i adresatów Program u,
• instytucje i organizacje wspólpracujace.
Program przedstawia charakterystyke zjawiska przemocy
rodzinie, dostepne dane
na temat wystepowania przemocy w rodzinach w powiecie
im w roku 2010. Istotna
czescia Programu jest szczególowy harmonogram dzialan, a takze wskazniki osiagania
celów. Cele te, dzialania i zadania Programu beda podlegac ewaluacji i odpowiadac
na potrzeby mieszkanców powiatu w zakresie przeciwdzia ia przemocy w rodzinie.
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I.

PRAWO WOBEC PRZEM OCY W RODZI NI E.

1.1. Dokumenty miedzynar odowe.
Zobowiazania panstwa w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie sa przedmiotem
wielu miedzynarodowych aktów prawnych i innych dokumentów, w szczególnosci
dotyczacych praw czlowieka. Nalezy jednak zaznaczyc, ze miedzynarodowe systemy
ochrony praw czlowieka odgrywaja w ksztaltowaniu poziomu ochrony praw jednostki
w panstwie jedynie role pomocnicza, niejako z zewnatrz, kontrolujac systemy krajowe
i podejmujac próbe ich korygowania. Najwazniejsze miedzynarodowe dokumenty, które
maja znaczenie w zakresie przeciwdzialania przemocy w
przyjeto w ramach trzech
systemów – Organizacji Narodów Zjednoczonych, Rady Europy oraz Unii Europejskiej.
Przemoc w rodzinie rozpatrywane jest w kategoriach naruszen praw czlowieka
od stosunkowo krótkiego czasu. Tradycyjnie rozumienie praw i wolnosci czlowieka
zakladalo bowiem mozliwosc ich naruszenia jedynie przez instytucje wladzy. Obecnie uznaje
sie, ze przemoc w rodzinie stanowi naruszenie praw czlowieka – do zycia, zdrowia,
nietykalnosci cielesnej, a przede wszystkim naruszenie godnosci ludzkiej. Coraz czesciej
podkresla sie, ze przemoc w rodzinie nie jest neutralna ze wzgledu na plec – dokonywana jest
bowiem najczesciej przez mezczyzn, a dotyka najczesciej kobiety – co znalazlo
odzwierciedlenie w regulacjach miedzynarodowych aktów prawnych i innych dokumentów
dotyczacych praw czlowieka.

1.1.1. Or ganizacja Nar odów Zj ednoczonych
System ONZ jest systemem ochrony praw czlowieka, który obejmuje caly czas,
tj. posiada przymiot powszechnosci lub uniwersalnosci. W jego ramach dzialaja systemy
siedmiu konwencji, z których dla ochrony przed przemoca maja cztery – Miedzynarodowy
Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Miedzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych,
Spolecznych i Kulturalnych z dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r., Nr 38, poz.167
i 169), Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form
kobiet z dnia
18 grudnia 1979 r. (Dz. U. z 1982 , Nr 10 , poz. 71),
konwencja o prawach dziecka
z dnia 28 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 120, poz. 526 z pózn. zmianami).
lizacje
tych aktów nadzoruja odpowiednio: Komitet Praw Czlowieka, Komitet Praw Gospodarczych,
Spolecznych i Kulturalnych, Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet oraz Komitet
Praw Dziecka.
K ar ta Nar odów Zj ednoczonych z 1945 r oku
W preambule Karty wyrazone zostalo zdecydowane dazenie w kierunku przywrócenia
wiary w podstawowe prawa czlowieka, godnosc i wartosc
ostki, równosc praw
mezczyzn i kobiet. ONZ popiera poszanowanie i przestrzeganie p raw czlowieka
i podstawowych wolnosci wszystkich bez wzgledu na rase, plec, jezyk lub wyznanie
(art. 55).
Powszechna Deklar acja Pr aw Czl owieka z 1948 r oku
Dokument podkresla miedzy innymi, przyrodzona wszystkim ludziom wolnosc
i równosc pod wzgledem swej godnosci i praw (art. 1). Kazdy czlowiek posiada prawa
i wolnosci bez wzgledu na jakiekolwiek róznice rasy, koloru, plci, jezyka, wyznania,
pogladów politycznych i innych, narodowosci, pochodzenia spolecznego, majatku, urodzenia
czy innego stanu (art. 2). W mysl Deklaracji kazdy czlowiek ma prawo do zycia, wolnosci
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i bezpieczenstwa swojej osoby (art. 3), co wiecej, nikogo nie wolno torturowac ani karac lub
traktowac w sposób okrutny, nieludzki lub ponizajacy (art. 5) .
M iedzynar odowy Pakt Pr aw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r oku
Zgodnie z zapisami Paktu, kazda istota ludzka ma przyrodzone prawo do zycia, którego
nikt nie moze byc samowolnie pozbawiony, i które powinno byc chronione ustawa (art. 6).
Kazdy ma równiez prawo do wolnosci i bezpieczenstwa osobistego (art. 9).
M iedzynar odowy Pakt Pr aw Gospodar czych, Spolecznych i K ultur alnych
z 1966 r oku
Panstwa Strony niniejszego Paktu przyjely na siebie zobowiazanie do zapewnienia
mezczyznom i kobietom równego prawa do korzystania z wszystkich praw gospodarczych,
spolecznych i kulturalnych (art. 3). Strony Paktu uznaly równiez, iz rodzinie, jako naturalnej,
podstawowej komórce spoleczenstwa, nalezy udzielic jak najszerszej ochrony i pomocy,
podobnie, nalezy chronic mlodziez i dzieci przed wyzyskiem ekonomicznym i spolecznym
(art. 10).
K onwencj a w spr awie eliminacj i wszelkich for m dyskr yminacji k obiet
z 1979 r oku
Okreslany mianem Miedzynarodowej Karty Praw Kobiet, dokument zakazuje
róznicowania ze wzgledu na plec, które umniejsza lub uniewaznia prawa czlowieka
i podstawowe wolnosci kobiet. Konwencja wyraza potepienie dla dyskryminacji kobiet
we wszystkich jej formach i zapowiada podjecie wszystkich stosownych kroków w celu
zmiany spolecznych i kulturowych wzorców zachowan mezczyzn i kobiet, w celu likwidacji
przesadów i zwyczajów lub innych praktyk opartych na przekonaniu o nizszosci
lub wyzszosci jednej z plci (art. 2). Konwencja zawiera równiez zapewnienie podjecia
wszelkich koniecznych dzialan w celu likwidacji dyskryminacji kobiet we wszystkich
sprawach wynikajacych z zawarcia malzenstwa i stosunków rodzinnych (art. 16)
Deklar acj a Wiedenska i Pr ogr am Dzi alan z 1993 r oku
Deklaracja, zwracajac uwage na szerzaca sie przemoc ze wzgledu na plec, podkresla,
iz prawa czlowieka dotyczace kobiet i dziewczynek sa niezbywalna, integralna i niepodzielna
czescia powszechnych praw czlowieka. Przemoc ze wzgledu na plec i wszelkie formy
molestowania i wykorzystywania seksualnego stoja w sprzecznosci z godnoscia i wartoscia
czlowieka i musza zostac wyeliminowane
.
Deklar acj a o eliminacj i pr zemocy wobec k obiet z 1993 r oku
Dokument ten stanowi, iz przemoc wobec kobiet jest pogwalceniem praw
i fundamentalnych wolnosci kobiet. Deklaracja definiuje przemoc wobec kobiet jako wszelki
akt przemocy zwiazany z faktem przynaleznosci danej osoby do danej plci, którego
rezultatem jest, lub moze byc fizyczna, seksualna lub ychiczna krzywda lub cierpienie
kobiet, wlacznie z grozba popelnienia takich czynów, wymuszeniem lub arbitralnym
pozbawieniem wolnosci, bez wzgledu na to czy czyny te dokonywane sa
w zyciu publicznym czy prywatnym (art. 1). Deklaracja awiera katalog rodzajów przemocy,
z wyodrebniona przemoca w rodzinie – fizyczna, seksualna i psychologiczna przemoc
wystepujaca w rodzinie; maltretowanie, wykorzystywanie seksualne dzieci w domu
rodzinnym, przemoc zwiazana z obowiazkiem wniesienia posagu, gwalt malzenski,
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okaleczanie genitalne kobiet, jak tez inne tradycyjne praktyki szkodliwe dla kobiet, przemoc
w zwiazku pozamalzenskim (art. 2).
Zgodnie z art. 4 niniejszej Deklaracji kazde panstwo powinno potepiac przemoc wobec
kobiet i prowadzic przy pomocy wszelkich dostepnych srodków polityke zmierzajaca
do wyeliminowania przemocy.
Deklar acj a Pekinska i Platfor ma Dzial ania z 1995 r oku
Dokument koncowy Swiatowej Konferencji w Sprawie Kobiet (Pekin 1995) okresla
zobowiazania rzadów do wzmocnienia pozycji kobiet we wszystkich dziedzinach zycia
prywatnego, spolecznego i politycznego oraz do zapewnienia kobietom i dziewczetom
pelnego korzystania z praw czlowieka i podstawowy ch wolnosci. Platforma Dzialania
wskazuje na istnienie 12 obszarów, które maja znaczenie dla walki z dyskryminacja kobiet
(kobiety a ubóstwo, edukacja kobiet, kobiety i zdrowie, przemoc wobec kobiet, kobiety
a konflikt zbrojny, kobiety i gospodarka, kobiety u wladzy i biorace udzial w procesach
decyzyjnych, mechanizmy instytucjonalne na rzecz podnoszenia statusu kobiet, prawa kobiet
jako prawa czlowieka, kobiety i media, kobiety i srodowisko, dziewczeta) oraz okresla
dzialania, które powinny zostac podjete. W obszarze przemocy wobec kobiet cele
strategiczne stanowia, iz nalezy podjac kompleksowe dzialania na rzecz eliminacji przemocy
wobec kobiet, nalezy analizowac przyczyny i skutki przemocy oraz skutecznosc metod
prewencyjnych oraz zlikwidowac handel kobietami i pomagac ofiarom przemocy.

1.1.2. Unia Eur opejska
Kwestia przemocy w rodzinie nie stanowi glównego przedmiotu zainteresowania
Wspólnoty Europejskiej. Wspólnoty Europejskie powstaly bowiem jako podmioty
wspólpracy ekonomicznej i dopiero stosunkowo niedawno procesom integracji w wymiarze
ekonomicznym zaczely towarzyszyc dzialania o charakterze spolecznym, których celem bylo
wzmocnienie tworzenia obszaru gospodarczego. I choc kwestia przemocy w rodzinie moze
dotyczyc kilku obszarów kompetencji UE, takich jak prawa czlowieka, polityka spoleczna,
sprawiedliwosc, zasadniczo brak jest jednak wyodrebnionej w prawie wspólnotowym
podstawy prawnej do podejmowania dzialan przeciw tej przemocy. W szczególnosci brak
jest przepisów dotyczacych bezposrednio przeciwdzialaniu zjawisku przemocy w rodzinie,
w aktach prawa pierwotnego, przede wszystkim traktach zalozycielskich oraz w aktach prawa
wtórnego wiazacego – rozporzadzeniach, dyrektywach czy decyzjach.
K ar ta Pr aw Podstawowych Unii Eur opejskiej z 2000 r oku
Zgodnie z zapisami Karty godnosc ludzka jest nienaruszalna, musi byc szanowana
i chroniona (art. 1), a kazdy czlowiek ma prawo do poszanowania swej integralnosci
fizycznej i psychicznej (art. 3) oraz do wolnosci i bezpieczenstwa osobistego (art. 6). Karta
potwierdza zakaz stosowania tortur i nieludzkiego lub ponizajacego traktowania albo karania
(art. 4), zakaz handlu istotami ludzkimi (art. 5), zakaz dyskryminacji, w tym ze wzgledu
na plec (art. 21).

Pr ogr am Daphne
W ostatnich latach Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej realizowala program
Daphne, który ma na celu wsparcie projektów na rzecz przeciwdzialania przemocy wobec
kobiet dzieci. W dniu 20 czerwca 2007 r przyjeto program Daphne III „Zapobieganie
i zwalczanie przemocy wobec dzieci , mlodziezy i kobiet oraz ochrona ofiar i grup ryzyka”
na lata 2007 – 2013. Program jest kontynuacja dzialan Unii Europejsk z zakresu walki
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z przemoca objetych w poprzednich latach programami Daphne i Daphne II. Projekt jest
czescia programu „Prawa Podstawowe i Sprawiedliwosc”.
Do najwazniejszych celów Programu „Zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec
dzieci, mlodziezy i kobiet oraz ochrona ofiar i grup ryzyka – Daphne III” naleza m.in.: walka
z wszelkimi formami przemocy (fizycznej, seksualnej i psychicznej) wobec dzieci, mlodziezy
i kobiet (w tym m.in. zapobieganie i zwalczanie wykorzystywania seksualnego przemocy
w rodzinie, przemocy w szkole) oraz zapewnienie wsparc ofiarom przemocy i grupom
ryzyka.
Program adresowany jest dla wszystkich grup, które bezposrednio lub posrednio zajmuja
sie zjawiskiem przemocy, a wiec zarówno do ofiar przemocy i grup nia zagrozonych jak i do
pozostalych posrednich grup takich jak m.in. kadra nauczycielska i edukacyjna, policja, straz
graniczna, pracownicy socjalni, wladze lokalne i krajowe, pracownicy wymiaru
sprawiedliwosci, organizacje pozarzadowe, zwiazki zawodowe, wspólnoty wyznaniowe.
Jednym z podstawowych elementów programu Daphne III jest wspieranie podmiotów
realizujacych cele programu w zakresie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci ,
mlodziezy i kobiet oraz pomocy ofiarom m.in. poprzez:
− udzielenie dotacji operacyjnych – tzw. OPREATION GRANTS – dla organizacji
pozarzadowych (zgodnie z warunkami okreslonymi przez KE),
− udzielenie dotacji na konkretne projekty ponadnarodowe lezace w interesie UE – tzw.
ACTION GRANTS.
Planowany budzet programu Daphne III na lata 2007 – 2013 to 116,85 mln euro.
Program przewiduje tez konkretne dzialania podejmowane przez Komisje Europejska
np. studia i badania naukowe, badania opinii publicznej, opracowanie wskazników
i wspólnych metodyk, zbieranie, opracowanie i rozpowszechnianie danych i statystyk,
organizacje kampanii i imprez publicznych, tworzenie i prowadzenie witryn internetowych.,
przygotowywanie i rozpowszechnianie materialów informacyjnych.
Na poziomie krajowym wdrazanie programu „Zapobieganie
zwalczanie przemocy
wobec dzieci, mlodziezy i kobiet ora ochrona ofiar i grup ryzyka – DAPHNE III na lata
2007-2013” wspomaga Ministerstwo Spraw Wewnetrznych.
Rezolucj a Par lamentu Eur opejskiego w spr awie obecnej sytuacji or az
pr zyszlych dzialan w zakr esie zwalczania pr zemocy wobec kobiet (2004/2220
(I NI ))
Parlament Europejski, majac na uwadze zlozonosc problemu przemocy oraz dotychczasowe
dzialania w zakresie zapobiegania i zwalczania przemocy zalecil Komisji Europejskiej
i Panstwom Czlonkowskim miedzy innymi:
Þ uznanie przemocy wobec kobiet za naruszenie praw czlowieka, odzwierciedlajace
nierówny podzial wladzy pomiedzy plciami,
Þ przyjecie strategii „zero tolerancji” wzgledem wszelkich form przemocy wobec kobiet,
Þ stworzenie ram wspólpracy pomiedzy organizacjami rzadowymi i pozarzadowymi w celu
opracowywania strategii i praktyk zwalczania przemocy domowej,
Þ uwzglednianie, we wszelkich dokumentach, opracowaniach dotyczacych przemocy
domowej, wplywu przemocy na dzieci.
Rezolucja Parlamentu Europejskiego wzywa równiez Panstwa czlonkowskie do:
Þ tworzenia programów wspólpracy pomiedzy organami scigania i wymiaru
sprawiedliwosci, organizacjami pozarzadowymi, osrodkami dla ofiar przemocy i innymi
instytucjami oraz do wzmocnienia wspóldzialania, celem efektywniejszego stosowania
i egzekwowania przepisów prawnych na rzecz zwalczania przemocy, a takze
do uwrazliwienia wszystkich urzedników na problem przemocy,
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Þ podjecia odpowiednich dzialan w celu zapewnienia ofiarom przemocy lepszej ochrony
i wsparcia,
Þ opracowywania programów informacyjnych, podnoszacych swiadomosc spoleczna
w zakresie przemocy domowej.
Opinia Eur opejskiego K omitetu Ekonomiczno-Spolecznego w spr awie
pr zemocy domowej wobec kobiet (2006/C 110/15)
Dokonujac analizy problemu przemocy domowej Komitet Ekonomiczno - Spoleczny
sformulowal nastepujace wnioski i zalecenia:
Þ przemoc domowa wobec kobiet stanowi pogwalcenie praw lowieka – przede wszystkim
prawa do zycia oraz nietykalnosci fizycznej i psychicznej; problem ten stanowi powazne
wyzwanie dla polityki europejskiej,
Þ przemoc domowa mozna skutecznie zwalczac maksymalnie
szczeblu krajowym,
dlatego tez kazde panstwo powinno przygotowac wlasny, krajowy plan dzialan na rzecz
zwalczania przemocy domowej
Þ wszystkie panstwa czlonkowskie powinny prowadzic wiarygodne, rzetelne
i porównywalne statystyki dotyczace przemocy domowej.
Kazdy z przedstawionych powyzej dokumentów, stanowil wazny element na drodze
do upowszechnienia praw czlowieka i przyczynil sie do zapoczatkowania dzialan na rzecz
zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.

1.2. Pr zemoc i jej pr zeciwdzial anie w swietle pr awa polskiego.
Pr zemoc domowa j est pr zestepstwem. Podstawowym przepisem prawa karnego
materialnego, zwiazanym z zagadnieniem przemocy w rodzinie, jest ar t. 207 K odeksu
kar nego (dalej : k.k.) – pr zestepstwo znecania. Przewiduje on kare za znecanie sie fizyczne
lub psychiczne nad osoba najblizsza, maloletnia, nieporadna, zalezna. Znecanie jest kategoria
zbiorcza – moze obejmowac szereg zachowan, które rozpatrywane osobno, beda stanowic
inne przestepstwa np. uszkodzenie ciala, grozby karalne. Aby przyjac, ze doszlo do znecania
w rozumieniu prawa karnego, konieczny jest jakis czas jego trwania, ale wyjatkowo, gdy
przemoc ma charakter szczególnie dotkliwy lub intensywny, mozna ja zakwalif kowac jako
znecanie, nawet jezeli trwa bardzo krótko, np. jeden dzien. Jesli zachowanie bedace
przemoca, nie zostanie uznane za znecanie sie, np. z uwagi na brak dlugotrwalosci, moze byc
scigane osobno, jako inne przestepstwo. Nie ma przestepstwa znecania, gdy dwie osoby
znecaja sie wzajemnie nad soba.
Obok znecania w rodzinie dochodzi takze do innych sciganych prawem przestepstw takich
jak np.:
− uszkodzenie ciala (art. 156 k.k. lub art. 157 §1 i 2 k.k.),
− pozostawianie osoby, co do której istnieje obowiazek sprawowania opieki, w sytuacjach
bezposrednio zagrazajacych jej zyciu lub zdrowiu (art. 60 §2 k.k.),
− grozenie popelnieniem przestepstwa na szkode innej osoby lub osoby najblizszej, jesli
grozba wzbudza w zagrozonym uzasadniona obawe, ze zostanie spelniona (art. 190 k.k.),
− zmuszanie do okreslonych zachowan (art. 191 §1 k.k.),
− zgwalcenie (art. 197 k.k.),
− naklanianie i zmuszanie do czynów nierzadnych przy wykorzystaniu stosunku zaleznosci
(art. 199 k.k.),
− doprowadzenie maloletniego ponizej lat 15 do obcowania plciowego lub do poddania czy
wykonania innej czynnosci seksualnej lub utrwalanie tresci pornograficznych z udzialem
maloletniego (art. 200 k.k.),
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− rozpijanie maloletniego w drodze dostarczania napoju alkoholowego, ulatwiania
lub naklaniania do spozycia takiego napoju (art. 208 k ),
− uporczywe uchylanie sie od obowiazku alimentacyjnego (art. 209 k.k.),
− porzucenie maloletniego lub osoby nieporadnej pod wzgledem psychicznym
lub fizycznym (art. 210 k.k.),
− uprowadzenie lub zatrzymanie maloletniego lub osoby nieporadnej pod wzgledem
psychicznym czy fizycznym wbrew woli osoby powolanej do opieki czy nadzoru
(art. 211 k.k.),
− zniewaga (art.216 § 1 k.k.),
− naruszenie nietykalnosci cielesnej (art. 217 k.k.) ,
− kradziez na szkode osoby najblizszej (art. 278 § 4 k.k.) lub kradziez z wlamaniem
(art. 279 k.k.),
− przywlaszczenie (art. 284 k.k.) lub niszczenie mienia
288 k.k.).
Sytuacje osób doznajacych przemocy w rodzinie reguluja równiez przepisy prawa cywilnego
zawarte glównie w Kodeksie Rodzinnym i Opiekunczym, dotyczace m.in.:
− warunków zniesienia przez sad wspólnosci majatkowej (art. 52) ,
− warunków orzekania separacji i rozwodu (art. 56, art. 61¹ – art. 656),
− orzekania o winie strony w rozkladzie pozycia malzenskiego (art. 57),
− rozstrzygania wladzy rodzicielskiej, obowiazku ponosze
kosztów utrzymania
i wychowania dziecka w przypadku rozwodu (art. 58 § 1) ,
− sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania w przypadku rozwodu (art. 58 § 2) ,
− warunków dokonywania podzialu wspólnego majatku (art. 58 § 3),
− warunków sadowego ustalenia ojcostwa (art. 84),
− obowiazku rodziców do swiadczen alimentacyjnych wzgledem dziecka (art. 133).
Od 2005 roku funkcjonuje ustawa o pr zeciwdzialaniu pr zemocy w r odzinie oraz ustawa
z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie
oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz.842) która okresla zadania w zakresie
przeciwdzialania przemocy w rodzinie, zasady postepowania wobec osób doznajacych
przemocy w rodzinie oraz osób stosujacych przemoc. Ustawa zobowiazuje osoby, które
w zwiazku z wykonywaniem swoich obowiazków sluzbowych powziely podejrzenie
o wystepowaniu przemocy w rodzinie, do niezwlocznego zawiadomienia o tym Policji
lub Prokuratora (art. 12).
Ustawa ta umozliwia równiez stosowanie, w toku postepowania, wobec osób
podejrzanych, specyficznych srodków ograniczajacych mozliwosc ich kontaktu
z pokrzywdzonymi.
Powiatowy Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie bedzie realizowany
równiez w oparciu o akty prawne wymienione ponizej:
− ustawe z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekunczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9,
poz.59 z pózn. zm.),
− ustawe z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 z pózn. zm.),
− ustawe z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2 7 r. Nr 43, poz. 277 z pózn. zm.),
− ustawe z dnia 7 wrzesnia 1991 r., o systemie oswiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, z pózn.
zm.),
− ustawe z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555
z pózn. zm.),
− ustawe z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1590 z pózn. zm.),
− ustawe z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 z pózn. zm.),
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− - ustawe o dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z pózn. zm.),
− ustawe z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r.
Nr 111, poz. 535 z pó zn. zm.).
I I . PRZEM OC W RODZI NI E NA PODSTA WI E L I TERATURY.
2.1. Pojecie pr zemocy domowej .
Od kilku lat w Polsce coraz czesciej uzywamy terminu „przemoc w rodzinie”
lub nieco lagodniejszego „przemoc domowa”. W wiekszosci zaawansowanych
cywilizacyjnie krajów zachodnich pojecia te wprowadzono do zycia publicznego kilkanascie
lat wczesniej.
Terminy te uzywaja Patricka R. Salber i Ellen Taliaferro 1 Wedlug tych autorów
okreslenie przemoc w rodzinie (family violence) odnosi sie do dowolnego rodzaju przemocy
fizycznej i/lub psychicznej jaki ma miejsce w obrebie
rodziny. Obejmuje
ono malzonków, dzieci, rodzenstwo, rodziców i starszych czlonków rodziny. Termin
przemoc domowa (domestic violence) oznacza przemoc fizyczna i /lub psychiczna, jaka
jeden z doroslych partnerów seksualnych zadaje drugiemu.
Bardzo rozsadna jest takze definicja przyjeta przez Rade Europy2 . Termin „przemoc
domowa” oznacza zatem : „(…) kazde dzialanie jednego z czlonków rodziny
lub zaniedbanie, które zagrazaja zyciu, cielesnej i psychicznej integralnosci lub wolnosci
innego czlonka tej samej rodziny badz powaznie szkodza rozwojowi jej/jego osobowosci”.
Jerzy Mellibruda 3 uwaza, ze przemoc w rodzinie z punktu widzenia prawa
to przestepstwo, którego odmiany okreslone sa w róznyc kodeksach i odpowiednio karane.
Perspektywa moralna wg tego samego autora, pokazuje, ze dokonywanie przemocy
to krzywdzenie slabszego i jest zlem moralnym. Sprawca powinien podlegac sankcjom
wlasnego sumienia potepieniu ze strony innych ludzi. Psychologiczne spojrzenie na przemoc
domowa zwraca nasza uwage na cierpienie i bezradnosc ofiary, odslania mechanizmy
wewnetrzne i sytuacyjne sterujace przemoca oraz zlozone procesy interakcji miedzy ofiara
a sprawca.
O przemocy domowej pisze takze Irena Pospiszyl. 4 Okresla pojecie przemocy jako
wszelkie nieprzypadkowe akty godzace w osobista godnosc jednostki lub przyczyniajace sie
do fizycznej, a takze psychicznej szkody osoby, wykraczajace poza spoleczne zasady
wzajemnych relacji.
2.2. Rodzaj e pr zemocy.
Rodzaje przemocy w rodzinie sa zazwyczaj analizowane oddzielnie, lecz nalezy
pamietac, ze wszystkie sa z soba mocno powiazane i wyw
a wplyw na rodzine jako
calosc.
Do najczestszych rodzajów przemocy zalicza sie:
a) przemoc fizyczna,
b) przemoc psychiczna,
c) wykorzystywanie seksualne,
d) przemoc materialna 5 .
1

P.R.Salber, E.Taliafero „O przemocy domowej”, Warszawa 1998, s. 7
K. Browne, M. Herbert „Zapobieganie przemocy w rodzinie”, Warszawa 1999, s. 21
3
J. Mellibruda „O przemocy domowej”, Warszawa 1998, s.8,9
4
I. Pospiszyl „Przemoc w rodzinie”, Warszawa 1994, s. 4
55
K. Browne, M. Herbert „Zapobieganie przemocy w rodzinie”, Warszawa 1999, s. 29
2
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Pr zemoc fizyczna to zadawanie bólu fizycznego lub obrazen fizycznych badz grozenie
obrazeniami np.: popychanie, klapsy, uderzenia, ciagniecia za wlosy, gryzienie, wykrecanie
reki, kopanie, szczypanie, uderzanie jakims przedmiotem, oparzenie, pchniecie nozem,
strzelanie, zadawanie trucizn, itp.; przymuszanie sily i ograniczanie swobody ruchów.
.Pr zemoc psychiczna to zadawanie cierpien psychicznych poprzez kontrolowanie
i ograniczanie kontaktów z przyjaciólmi, szkola i miejscem pracy, przymusowa izolacja
i uwiezienie, to takze zmuszanie ofiary do ogladania obrazów i aktów przemocy,
zastraszanie, grozenie, znecanie sie nad zwierzetami domowymi i niszczenie prywatnej
wlasnosci.
Wyk or zystywanie seksualne to kontakt seksualny bez zgody ofiary. Ofiara jest
wykorzystywana seksualnie wbrew jej wlasnej woli, ponizana jest w sytuacjach
seksualnych.6
Anna Lipowska – Teutsch7 pisze, iz w badaniach nad psychologicznymi skutkami gwaltu
ustalono, ze zaburza on poczucie panowania nad swoim cialem, nad soba i nad sytuacja,
czesto wywoluje wstyd, poczucie winy, samooskarzenie s
w powazny sposób zaklóca
mozliwosc satysfakcjonujacego zycia seksualnego, podwaza zaufanie do ludzi, wiaze sie
z lekiem paralizujacym nieraz na dlugo mozliwosc normalnego funkcjonowania z poczuciem
nieodwracalnej straty.
Pr zemoc mater ialna (ek onomiczna) jest bezprawnym finansowym wykorzystaniem
lub kontrolowaniem srodków niezbednych do utrzymania ekonomicznej niezaleznosci ofiary,
zmuszanie jej do pozostawienia w stanie materialnej zaleznosci.
2.3. Fazy pr zemocy.
Badania wykazaly, ze zwiazki , w których kobiety doznaja przemocy fizycznej
ze strony swoich partnerów, przechodza przez trzy fazy powtarzajacego sie cyklu:

1. Faza nar astania napieci a.
W tej fazie partner jest napiety i stale poirytowany. Kazdy drobiazg wywoluje jego
zlosc, czesto robi awanture, zaczyna wiecej pic, przyjmowac narkotyki lub inne substancje.
Prowokuje klótnie, staje sie coraz bardziej niebezpiec
Kobieta stara sie jakos opanowac
sytuacje – uspokaja go, spelnia wszystkie zachcianki, wywiazuje ie nad tym, co moze
zrobic, by poprawic mu humor. Niektóre kobiety w tej fazie maja rózne dolegliwosci
fizyczne, jak bóle zoladka, bóle glowy, bezsennosc, utrate apetytu, traca energie do zycia
lub staja sie niespokojnie i pobudliwe nerwowo.
2. Faza gwaltownej pr zemocy.
W tej fazie partner staje sie gwaltowny. Wpada w szal wyladowuje sie. Eksplozje
wywoluje zazwyczaj jakis drobiazg, np. lekkie opóznienie posilku. Skutki uzytej przemocy
moga byc rózne – podbite oko, polamane kosci, obrazenia wewnetrzne, poronienie, smierc.
Kobieta stara sie zrobic wszystko, zeby go uspokoic i
siebie. Zazwyczaj niezaleznie
od tego jak bardzo sie stara, wscieklosc partnera narasta coraz bardziej. Czuje sie bezradna,
bo ani przekonywanie sprawcy , ani bycie mila, ani unikanie nie pomaga. Po zakonczeniu
wybuchu przemocy, kobieta jest w stanie szoku. Nie mozna uwierzyc, ze to sie naprawde
stalo.

6
7

Tamze
A. Lipowska – Teutsch „Rodzina a przemoc”, Warszawa 1998, s. 29
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2. Faza miodowego miesiaca
Gdy sprawca wyladowal juz swoja zlosc i wie, ze posunal sie za daleko nagle staje sie
inna osoba. Szczerze zaluje za to co zrobil, okazuje skruche obiecuje, ze to sie nigdy
nie powtórzy. Stara sie znalezc jakies wytlumaczenie dla tego co zrobil i przekonuje ofiare,
ze to byl jednorazowy, wyjatkowy incydent, który juz sie nigdy nie zdarzy. Sprawca okazuje
cieplo i milosc. Staje sie znowu podobny do tego, jaki byl na poczatku znajomosci. Przynosi
kwiaty, prezenty, zachowuje sie jakby przemoc nigdy nie miala miejsca. Rozmawia z ofiara,
dzieli sie swoimi przezyciami, obiecuje, ze nigdy juz nie skrzywdzi. Dba o ofiare, spedza
z nia czas i utrzymuje bardzo satysfakcjonujace kontakty seksualne. Sprawca i ofiara
zachowuja sie jak swiezo zakochana para. Ofiara zaczyna wierzyc w to, ze partner sie zmienil
i ze przemoc byla incydentem. Czuje sie kochana, mysli, ze jest dla niego wazna i znowu
go kocha. Jednak faza miodowego miesiaca przemija i znowu rozpoczyna sie faza narastajaca
napiecia.

I I I . OBOWI A ZK I ORGANÓW ADM I NI STRA CJI RZADOWEJ I
SAM ORZADOWEJ W PRZECI WDZI AL ANI U PRZEM OCY W RODZI NI E.
3.1. Zadani a or ganów administr acji r zadowej .
Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie sa realizowane przez
organy administracji rzadowej i jednostki samorzadu terytorialnego na zasadach okreslonych
w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175,
poz. 1362, z pózn. zm.) lub ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu
w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2007 r. Nr 70, poz. 473, z p ózn.
zm.), chyba ze przepisy niniejszej ustawy stanowia inaczej.
Do zadan z zakresu administracji rzadowej realizowanych przez powiat nalezy
w szczególnosci:
1) tworzenie i prowadzenie specjalistycznych osrodków wsparcia dla ofiar przemocy
w rodzinie,
2) opracowywanie i realizacja programów oddzialywan korekcyjno -edukacyjnych dla osób
stosujacych przemoc w rodzinie.
3.2. Zadania or ganów administr acji samor zadowej.
Do zadan wl asnych gminy nalezy w szczególnosci twor zenie gminnego systemu
pr zeciwdzialani a pr zemocy w r odzinie, w tym:
1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdzia ia przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie
w szczególnosci poprzez dzialania edukacyjne sluzace wzmocnieniu opiekunczych
i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrozonych przemoca w rodzinie,
3) zapewnienie osobom dotknietym przemoca w rodzinie miejsc w osrodkach wsparcia,
4) tworzenie zespolów interdyscyplinarnych.
Do zadan wlasnych powiatu nalezy w szczególnosci:

1) opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdzialania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
2) opracowanie i realizacja programów sluzacych dzialaniom profilaktycznym majacym
na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwlaszcza
zakresie promowania
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i wdrozenia prawidlowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach
zagrozonych przemoca w rodzinie,
3) zapewnienie osobom dotknietym przemoca w rodzinie miejsc w osrodkach wsparcia,
4) zapewnienie osobom dotknietym przemoca w rodzinie miejsc w osrodkach interwencji
kryzysowej.
Do zadan wl asnych samor zadu województwa nalezy w szczególnosci:
1) opracowanie i realizacja wojewódzkiego programu przeciwdzialania przemocy
w rodzinie,
2) inspirowanie i promowanie nowych rozwiazan w zakresie
iwdzialania przemocy
w rodzinie,
3) opracowywanie ramowych programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie
oraz ramowych programów oddzialywan korekcyjno -edukacyjnych dla osób stosujacych
przemoc w rodzinie,
4) organizowanie szkolen dla osób realizujacych zadania zwiazane z przeciwdzialaniem
przemocy w rodzinie.
Zgodnie z zadaniami wojewódzkimi wprowadza sie obowiazek zatrudnienia Wojewódzkiego
Koordynatora ds. Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie.
Do zadan woj ewody nalezy w szczególnosci:

1) opracowywanie
materialów
instruktazowych,
zalecen,
procedur
postepowania
interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych zwiazanych z
w rodzinie dla osób
realizujacych te zadania,
2) monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie,
3) powolywanie i odwolywanie Wojewódzkiego Koordynatora Realizacji Krajowego Programu
Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie,
4) monitorowanie realizacji Krajowego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie przy
pomocy Wojewódzkiego Koordynatora Realizacji Krajowego Programu Przeciwdzialania
Przemocy w Rodzinie,
5) nadzór nad realizacja zadan z zakresu przeciwdzialania przemocy w rodzinie realizowanych
przez samorzad gminny, powiatowy i województwa,
6) kontrola realizacji zadan z zakresu przeciwdzialania przemocy w rodzinie
wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie
z organami
administracji rzadowej i samorzadowej.

3.3. I nstytucje zobligowane do pr acy na r zecz pr zeciwdzi alani a pr zemocy w r odzinie.
Zadania instytucji do podejmowania dzialan na rzecz przeciwdzialania przemocy
w rodzinie dotyczy pomocy spolecznej, policji, sluzby
oswiaty, prokuratury, sadów
opiekunczych oraz organizacji pozarzadowych.

Pomoc spoleczna
Celem dzialania pomocy spolecznej (zgodnie z ustawa o pomocy spolecznej) jest
umozliwienie osobom i rodzinom przezwyciezenia trudnych sytuacji zyciowych,
same nie sa w stanie pokonac, a takze zapobieganie powstawaniu tych sytuacji. Pomoc
spoleczna jest udzielania miedzy innymi w przypadku przemocy w rodzinie. Przemoc
domowa jest przyczyna dysfunkcji rodziny, a takze moze byc konsekwencja dysfunkcji
o innym podlozu.
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Pomocy spolecznej udziela sie takze w przypadku: ubóstwa, sieroctwa, bezdomnosci,
alkoholizmu, narkomanii, bezradnosci w sprawach opiekunczo -wychowawczych. Wszystkie
te sytuacje moga sprzyjac wystepowaniu przemocy wobec
ich badz z niej wynikac.
W strukturach lokalnych dzialaja Miejskie lub Gminne Osrodki Pomocy Spolecznej.
Bezposrednia pomoca rodzinom i osobom potrzebujacym zajmuja sie pracownicy socjalni
dzialajacy zgodnie z ustalona rejonizacja. W ramach swoich kompetencji i zadan pomoc
spoleczna:

− przeprowadza wywiad srodowiskowy umozliwiajacy diagnoze sytuacji rodziny lub osoby
(Niebieska karta – zalacznik do wywiadu),
− przygotowuje wszechstronny plan pomocy,
− monitoruje efekty podjetych dzialan,
− pomaga w zalatwianiu spraw urzedowych i innych waznych spraw bytowych,
− udziela szeroko rozumianego poradnictwa, np. prawnego, psychologicznego lub wskazuje
miejsca gdzie mozna uzyskac taka pomoc,
− udziela informacji o przyslugujacych swiadczeniach i formach pomocy,
− w uzasadnionych przypadkach:
§
§
§
−
−
−
−
−
−

udziela pomocy finansowej w formie zasilków stalych, okresowych, celowych,
udziela pomocy rzeczowej np. przekazanie odziezy, zywnosci,
udziela zasilków i pozyczek na ekonomiczne usamodzielnienie sie,

informuje o mozliwosciach uzyskania pomocy w srodowisku lokalnym,
wskazuje miejsca zajmujace sie pomaganiem ofiarom przemocy domowej,
w tym mozliwosci otrzymania schronienia np. w schroniskach, hostelach, osrodkach,
w razie potrzeby badz na zyczenie zainteresowanych zwraca sie do policji o podjecie
dzialan prewencyjnych wobec sprawcy, zgodnie z kompetencjami policji,
w przypadku stwierdzenia badz podejrzenia popelnienia przestepstwa powiadamia organy
scigania,
moze organizowac i prowadzic np. punkty informacyjne, osrodki pomocy, grupy
wsparcia dla ofiar przemocy domowej, swietlice dla dzieci,
wspólpracuje z innymi instytucjami i organizacjami.

W razie bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia dziecka w zwiazku z przemoca
w rodzinie
pracownik
socjalny
wykonujacy
obowiazki
sluzbowe
wspólnie
z funkcjonariuszem
Policji,
a takze
z lekarzem,
lub ratownikiem
medycznym,
lub pielegniarka ma prawo podjac decyzje o odebraniu dziecka z rodziny i umieszczeniu
go u innej nie zamieszkujacej wspólnie osoby najblizszej, w rodzinie zastepczej
lub w calodobowej placówce opiekunczo -wychowawczej. Pracownik socjalny ma obowiazek
niezwlocznego powiadomienia sadu opiekunczego o tym fakcie, nie pózniej jednak niz
w ciagu 24 godzin. Rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym przysluguje zazalenie
do sadu opiekunczego na odebranie dziecka. W zazaleniu mozna domagac sie zbadania
zasadnosci i legalnosci odebrania dziecka oraz prawidlowosci jego dokonania. Zazalenie
moze byc wniesione za posrednictwem pracownika socjalnego lub funkcjonariusza Policji,
którzy dokonali odebrania dziecka (w takim przypadku zazalenie podlega niezwlocznemu
przekazaniu do sadu opiekunczego) lub bezposrednio do sadu rejonowego, wydzial rodzinny
i nieletnich, wlasciwego ze wzgledu na miejsce dokonania odebrania dziecka. Sad rozpatruje
zazalenie niezwlocznie, nie pózniej jednak niz w ciagu 24 godzin. W razie uznania
bezzasadnosci lub nielegalnosci odebrania dziecka sad zarzadza natychmiastowe przekazanie
dziecka rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym, od których dziecko zostalo

14

odebrane. W przypadku stwierdzenia bezzasadnosci, nielegalnosci lub nieprawidlowosci
odebrania dziecka sad zawiadamia o tym przelozonych osób, które dokonaly odebrania.
Policj a
Jest jedna z nadrzednych instytucji, które wnosza swój olbrzymi wklad w to, aby przemoc
zostala ukarana.

Do podstawowych zadan policji nalezy m.in.:
•
•
•

•

ochrona zycia i zdrowia obywateli przed bezprawnymi zamachami naruszajacymi
te dobra,
ochrona bezpieczenstwa i porzadku publicznego w tym równiez zapewnienia spokoju
w miejscach publicznych,
inicjowanie i organizowanie dzialan majacych na celu zapobieganie popelnianiu
przestepstw i wykroczen oraz zjawiskom kryminogennym i wspóldzialanie w tym
zakresie
z instytucjami panstwowymi, samorzadowymi i
organizacjami
pozarzadowymi,
wykrywanie przestepstw i wykroczen oraz sciganie ich sprawców.

Dzialania chroniace ofiary przemocy domowej podejmowane przez policje zgodnie
z obowiazujacym prawem to:
•

•

•
•

•

•
•
•
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udzielania ofiarom przemocy niezbednej pomocy, w tym udzielenia pierwszej
pomocy, wezwania pogotowia ratunkowego lub zawiadomienia innych instytucji,
które moga udzielic pomocy,
podjecia, w razie potrzeby, innych niezbednych czynnosci zapewniajacych ochrone
zycia, zdrowia i mienia osób bedacych ofiarami przemocy, wlacznie
z zastosowaniem, odrebnych przepisów, wobec sprawcy przemocy srodków
przymusu bezposredniego i zatrzymania,
ustalenia przebiegu zdarzenia i jego nastepstw,
przeprowadzenia, jezeli jest to mozliwe, ze sprawca przemocy rozmowy,
w szczególnosci o odpowiedzialnosci karnej za znecanie sie fizyczne lub psychiczne
nad osoba najblizsza lub inna osoba pozostajaca w stalym lub przemijajacym
stosunku zaleznosci od sprawcy albo nad maloletnim lub osoba nieporadna
ze wzgledu na jej stan psychiczny lub fizyczny, oraz wezwania sprawcy
do zachowania zgodnego z prawem i zasadami wspólzycia spolecznego,
przeprowadzenia na miejscu zdarzenia, w przypadkach nie cierpiacych zwloki,
czynnosci procesowych w niezbednym zakresie, w granicach koniecznych
do zabezpieczenia sladów i dowodów przestepstwa,
policjant przeprowadzajacy interwencje kazdorazowo sporzadza notatke urzedowa
o przemocy w rodzinie karte A,
ofiarom przemocy w rodzinie przekazuje informacje dla iar przemocy w rodzinie
karte B,
podejmuje dzialania majace na celu zapobieganie zagrozeniom mogacym wystepowac
w rodzinie, w szczególnosci sklada systematyczne wizyty sprawdzajace stan
bezpieczenstwa osoby, co do której istnienie podejrzenie, ze jest dotknieta przemoca
w rodzinie, w zaleznosci od potrzeb okreslonych przez zespól interdyscyplinarny
lub grupe robocza.

Oswiata
Nadrzednym zadaniem szkoly jest udzielanie pomocy uczniom znajdujacym
sie w trudnej sytuacji rodzinnej, dbanie o wlasciwy rozwój dzieci i mlodziezy i w tym celu
podejmowanie dzialan wychowawczych, opiekunczych, profilaktycznych, zaradczych.
Sprawcami przemocy domowej wobec dzieci bywaja zarówno mezczyzni i kobiety,
najczesciej rodzice lub opiekunowie, ale takze inni cz
rodziny (dziadkowie, starsze
rodzenstwo). Pewne formy przemocy sa tak bardzo wrosle w tradycyjne pojecie
wychowania, ze znajduja wciaz dosc szeroka akceptacje spoleczna.
Do przemocy fizycznej wobec dzieci dochodzi wbrew czestym opiniom nie tylko
w rodzinach dysfunkcyjnych, ale takze wsród osób z wyzszym wyksztalceniem i wysokim
statusem spolecznym i materialnym. Niekiedy podlozem przemocy wobec dzieci moze byc
pedofilia. Dzieci zazwyczaj sa równiez posrednimi ofiarami przemocy domowej, bedac
swiadkami stosowania przemocy miedzy rodzicami lub opiekunami.
Nauczyciele zobligowani sa do reagowania na kazda informacje która dotyczy
przemocy wobec dziecka oraz stanowi naruszenie jego dóbr, w tym równiez
do wnioskowania (Wnioskowanie) o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych
srodowiskowo oraz ofiar pomocy w rodzinie do Sadu Rodzinnego i Nieletnich.
Szkola powinna organizowac indywidualna opieke pedagogiczna: – pomoc uczniom
w rozwiazywaniu konfliktów rówiesniczych (mediacje), terapia zachowan dysfunkcyjnych
w stosunku do uczniów niedostosowanych spolecznie, agresywnych, a takze ofiar przemocy
w rodzinie .
Uczniowie moga sie zglaszac do pedagoga, nauczyciel a :
•
•
•
•

gdy ktos naruszy ich prawa,
gdy ktos stosuje wobec nich przemoc,
gdy potrzebuja pomocy i rady ,
gdy chca porozmawiac z kims zyczliwym.

For my pr zeciwdzialania pr zemocy w r odzinie, ze szczególnym uwzglednieniem
pr zemocy wobec dzieci :
− dzialania z zakresu interwencji kryzysowej,
− wsparcie i profesjonalna pomoc,
− oddzialywanie korekcyjno -edukacyjne dla osób stosujacych przemoc,
− organizowanie i prowadzenie zajec terapeutycznych dla ofiar przemocy /m. in. grupy
wsparcia/,
− dostarczenie wiedzy spoleczenstwu o zjawisku przemocy w sposobach radzenia sobie
z tym problemem,
− propagowanie pozytywnych rozwiazan merytorycznych, organizacyjnych i prawnych
zwiazanych z przeciwdzialaniem przemocy,
− motywowanie spolecznosci lokalnych, mass mediów, organizacji i instytucji
do podejmowania dzialan na rzecz ofiar przemocy ze szczególnym uwzglednieniem
krzywdzonych dzieci.
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Waznym dzial aniem sa zadania w zakr esie diagnostycznym, pr ofilaktycznym
i edukacyjnym dotyczace pr zemocy w r odzinie r ealizowane pr zez por adnie
psychologiczno-pedagogiczne i szkoly.
Dzialania wobec ofi ar :

− zapewnienie bezpieczenstwa (plan dzialan i schronienie) ,
− udzielenie wsparcia psychologicznego, informacji, wskazanie miejsc pomocowych
na zyczenie lub z mocy prawa,
− powiadomienie Policji, Sadu, Prokuratury ,
− uruchomienie dzialan zwiazanych z interwencja kryzysowa.
Dzialania wobec dzieci:

− diagnoza sytuacji rodzinnej, szkolnej, zdrowotnej,
− zapewnienie bezpieczenstwa, zdobycie wsparcia rodziny .
Dzialanie wobec spr awcy:

−
−
−
−
−
−

przeprowadzenie rozmowy interwencyjno -ostrzegawczej,
przeprowadzenie rozmowy motywujacej do podjecia leczenia odwykowego ,
skierowanie do punktu konsultacyjnego, poradni dla osób uzaleznio nych,
skierowanie do udzialu w programie korekcyjno -edukacyjnym ,
powiadomienie Policji, Prokuratury ,
skontaktowanie sie z kuratorami sadowymi.
Sluzba zdr owi a

Glównym zadaniem sluzby zdrowia jest ochrona zdrowia pacjenta. Zjawisko przemocy
domowej kwalifikuje sie do zakresu sytuacji objetych swiadczeniami zdrowotnymi
poniewaz:

− bardzo czesto towarzysza mu wyrazne uszkodzenia zdrowia somatycznego,
− zawsze wystepuja powazne uszkodzenia zdrowia psychicznego.
W dziedzinie pomocy ofiarom przemocy domowej, oprócz zadan podstawowych, takich
jak np. udzielenie pomocy medycznej, istotne jest:
− rozpoznanie sygnalów swiadczacych o wystepowaniu przemocy, szczególnie gdy ofiary
badz swiadkowie próbuja to ukryc,
− umiejetnosc przeprowadzenia rozmowy umozliwiajacej rozpoznanie form przemocy
i czestotliwosci jej wystepowania,
− poinformowanie ofiar o mozliwo sciach szukania pomocy,
− bezplatne wystawienie na prosbe poszkodowanych zaswiadczenia lekarskiego
o stwierdzonych obrazeniach,
− poinformowanie ofiar o miejscach i warunkach wy stawienia obdukcji,
− w przypadku stwierdzenia takiej koniecznosci lub na prosbe poszkodowanych
powiadomienie innych sluzb, np. pomocy spolecznej, policji, gminnej komisji
rozwiazywania problemów alkoholowych,
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− w przypadku stwierdzenia podczas badania lub podejrzenia popelnienia przestepstwa
np. ciezkiego uszkodzenia ciala lub wykorzystania seksualnego powiadomienie organów
scigania.
Pr okur atur a
Osoby poszkodowane na skutek przemocy domowej, a takze swiadkowie, moga zlozyc
w prokuraturze badz na policji zawiadomienie o przestepstwie sciganym w trybie
publiczno-skargowym lub wniosek o sciganie przestepstwa (dotyczy to przestepstw
sciganych na wniosek osoby poszkodowanej). W przypadku uzasadnionego podejrzenia,
ze popelniono przestepstwo prokuratura wspólnie z policja ma obowiazek:
•
•
•
•

wszczac postepowanie przygotowawcze majace na celu sprawdzenie czy faktycznie
popelniono przestepstwo,
wyjasnienia okolicznosci czynu,
zebrania i zabezpieczenia dowodów,
ujecia sprawcy.

W uzasadnionym przypadku prokurator moze zastosowac srodek zapobiegawczy wobec
sprawcy przemocy w postaci dozoru policyjnego, opuszczenia lokalu mieszkalnego
zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym lub wystapic z wnioskiem do sadu rejonowego
o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania.
Sady opiekuncze
Sa zobowiazane do reagowania na kazda informacje, która dotyczy wszelkich
nieprawidlowosci
w
opiece
nad
dzieckiem
oraz
naruszenia
jego
dóbr.
Powolane sa do rozpoznawania spraw z zakresu prawa rodzinnego, opiekunczego,
postepowania w sprawach nieletnich oraz w stosunku do osób uzaleznionych od alkoholu.
Majac na uwadze dobro dzieci, w swoich kompetencjach m
one zastosowac nastepujace
dzialania:

Ar t.109 k.r .io.:
§1. Jezeli dobro dziecka jest zagrozone, sad opiekunczy wy

powiednie zarzadzenia.

§2. Sad opiekunczy moze w szczególnosci;
1) zobowiazac rodziców oraz maloletniego do okreslonego p
owania z jednoczesnym
wskazaniem sposobu kontroli wykonania wybranych zarzadzen ,
2) okreslic, jakie czynnosci nie moga byc przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sadu,
albo poddac rodziców innym ograniczeniom ,jakim podlega opiekun ,
3) poddac wykonywanie wladzy rodzicielskiej stalemu nadzorowi kuratora sadowego ,
4) skierowac maloletniego do organizacji lub instytucji powolanej do przygotowania
zawodowego albo innej placówki sprawujacej czesciowa piecze nad dziecmi,
5) zarzadzic umieszczenie maloletniego w rodzinie zastepczej albo w placówce opiekunczowychowawczej.

Ar t. 1132k.r .io.:
§ 1. Jezeli wymaga tego dobro dziecka, sad opiekunczy ograniczy utrzymywanie kontaktów
rodziców z dzieckiem.
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§ 2. Sad opiekunczy moze w szczególnosci:
1) zakazac spotykania sie z dzieckiem,
2) zakazac zabierania dziecka poza miejsce jego stalego pobytu,
3) zezwolic na spotykanie sie z dzieckiem tylko w obecnosci drugiego z rodziców albo
opiekuna, kuratora sadowego lub innej osoby wskazanej przez sad,
4) ograniczyc kontakty do okreslonych sposobów porozumiewania sie na odleglosc,
5) zakazac porozumiewania sie na odleglosc.

Ar t.1133
Jezeli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem powaznie zagraza dobru dziecka
lub je narusza, sad zakaze ich utrzymywania.
Sady kar ne
W procesie przeciwdzialania przemocy w rodzinie wazna
odgrywaja takze sady karne
i przepisy art. 72 kk, na mocy których Sad moze m.in. zobowiazac sprawce przestepstwa do:
§ 1. pkt 6. – do poddania sie leczeniu, w szczególnosci odwykowemu lub rehabilitacyjnemu,
albo oddzialywaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjnoedukacyjnych,
7) powstrzymywania sie od przebywania okreslonych srodowiskach lub miejscach,

7 a) powstrzymywania sie od kontaktowania sie z pokrzywdzonym lub innymi osobami
w okreslony sposób,
7b) opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,
8) innego stosownego postepowania w okresie próby, jezeli moze to zapobiec popelnieniu
ponownie przestepstwa.
Or ganizacj e pozar zadowe
Organizacje pozarzadowe sa to glównie stowarzyszenia, fundacje i kluby. W zakresie
pomocy ofiarom przemocy domowej organizuja: telefony zaufania, punkty informacyjnokonsultacyjne, osrodki pomocy, schroniska, hostele, swietlice dla dzieci. W ramach swojej
dzialalnosci oferuja, m. in.:

−
−
−
−
−
−
−
−

pomoc psychologiczna, w grupie i w kontakcie indywidualnym,
pomoc prawna, w tym pisanie p ism do organów scigania i sadów,
pomoc socjalna,
grupy wsparcia,
grupy samopomocowe,
pomoc socjoterapeutyczna dla dzieci,
udzial w prowadzeniu wywiadów srodowiskowych,
udzial w pracach zespolów pomagajacych ofiarom przemoc np. przy gminnej komisji
czy osrodku pomocy spolecznej,
− udzial w interwencjach,
− pilotowanie przypadków;
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− pomoc w zalatwianiu spraw urzedowych i innych.
I V. DI AGNOZA PROBL EM U NA TERENI E POWI A TU.
4.1. Char akter ystyka pr oblemu pr zemocy domowej na poziomie ogólnopolskim.
Diagnoza problemu przemocy w rodzinie w Polsce zostala przedstawiona
w Wynikach badan TNS OBOP przeprowadzonych w 2007 r. dla Ministerstwa Pracy
i Polityki Spolecznej. Celem badania bylo rozpoznanie zjawiska przemocy w rodzinie
– funkcjonujacych stereotypów, postrzeganej spolecznie
li zjawiska na róznych
poziomach dystansu wobec przecietnego czlowieka (poziom kraju, województwa,
miejscowosci, najblizszej okolicy) oraz okolicznosci towarzyszacych przemocy w rodzinie
na poziomie ogólnym, ale równiez z mozliwoscia analizy na poziomie poszczególnych form
przemocy (fizycznej, psychicznej, ekonomicznej czy seksualnej). Uzyskane w badaniu
wyniki pozwolily na oszacowanie liczby ofiar oraz sprawców przemocy, ich charakterystyke,
zmierzenie czestotliwosci wystepowania przemocy oraz oszacowanie okresu, kiedy podobna
sytuacja miala miejsce ostatnio. Ponadto, celem badania byla tez kwestia przemocy
dokonywanej pod wplywem alkoholu.
Na podstawie tego badania po przeprowadzeniu ankiet stwierdzono:
− wciaz pokutuje w spoleczenstwie przekonanie, ze ofiary przemocy akceptuja swoja
sytuacje (49%), co moze wplywac na obojetnosc wobec przypadków przemocy
w rodzinie obserwowanych w otoczeniu,
− czeste jest zrzucanie na ofiary odpowiedzialnosci za doswiadczana przemoc – co czwarty
respondent sadzi, ze sprawca zaprzestanie przemocy, gdy nie bedzie prowokowany
(24%), tyle samo uwaza, ze strach przed poruszaniem pewnych problemów w rozmowie
z mezem jest problemem zony,
− wciaz znaczna czesc spoleczenstwa uwaza za normalne podczas klótni w rodzinie:
− obrazanie i wyzwiska (24%) oraz szarpanie i popychanie (18%). Powodem do niepokoju
moga byc dopiero siniaki i rany na ciele ofiary (16%), a wiec przemoc kojarzy sie przede
wszystkim z przemoca fizyczna,
− dosc niska jest swiadomosc tego, jak moze przejawiac sie przemoc ekonomiczna
− co trzeci Polak (34%) wydzielanie pieniedzy i kontrolowanie wydatków wspólmalzonka
uwaza za przejaw gospodarnosci,
− znaczny odsetek, bo prawie dwie trzecie (64%) Polaków
w swoim otoczeniu,
sasiedztwie takie rodziny, o których slyszeli lub wiedza, ze dochodzi w nich do róznych
form przemocy, wsród znanych sobie rodzin, najczesciej badani dostrzegaja
wystepowanie przemocy psychicznej (52% respondentów stwierdzilo, ze znaja takie
rodziny, w których dochodzi do przemocy psychicznej) oraz fizycznej (44%),
− przypadki przemocy ekonomicznej (26%) oraz w szczególnosci seksualnej (9%) znane
sa mniejszej liczbie ankietowanych, byc moze dlatego, ze sa one latwiejsze do ukrycia,
byc moze rzeczywiscie wystepuja rzadziej; nie wykluczone tez, ze ma to zwiazek
z wiedza na temat tych form przemocy i brakiem umiejetnosci identyfikowania
symptomów swiadczacych o przemocy ekonomicznej i seksualnej,
− kiedykolwiek jakiejkolwiek formy przemocy od czlonka rodziny doswiadczyl wiecej niz
co trzeci Polak (36%), ogólnie ponad dwie piate (42%) Polaków zamieszkuje
lub zamieszkiwalo w gospodarstwie domowym, w którym dochodzilo do przemocy
(byli ofiara przemocy, jej sprawca lub swiadkiem stosowania jej wobec innego czlonka
rodziny),
− do bycia ofiarami przemocy najczesciej przyznaja sie kobiety (39%), mieszkancy miast
powyzej 500 tys.(42%),
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− przemoc wobec dzieci jest zjawiskiem wystepujacym stosunkowo czesto, 14%
respondentów zyje w gospodarstwie, w którym ofiara przemocy bylo dziecko,
− dzieci najczesciej padaly ofiara przemocy psychicznej
badanych deklarowalo,
ze w zamieszkiwanym gospodarstwie domowym ofiara przemocy emocjonalnej byla
osoba maloletnia) i fizycznej (7%), rzadziej ekonomicznej (3%) i seksualnej (mniej
niz co setny).
Spozywanie alk oholu ma duzy wpl yw na wystepowanie pr zemocy w r odzinach.
Okazuje sie, ze 46% ofiar – niezaleznie od rodzaju przemocy – stwierdzilo,
ze przynajmniej raz sprawca byl w momencie zdarzenia pod wyplywem alkoholu. Poziom
korzystania z pomocy róznych instytucji i organizacji rodzin dotknietych przemoca jest
bardzo niewielki – korzystala z niej jedynie co piata rodzina (21%). Uzyskiwana pomoc
najczesciej ograniczala sie do interwencji policji, ewentualnie sadu lub kuratora. Bardzo
rzadko rodziny dotkniete przemoca korzystaly z pomocy terapeutycznej, leczenia
odwykowego, „Niebieskiej Karty” itp. Dodatkowymi danymi na temat rozmiarów zjawiska
przemocy w rodzinie moga byc dane z 2009 roku, opracowane przez Komende Glówna
Policji, Centrum Badania Opinii Spolecznej, Fundacje Dzi eci Ni czyje oraz Instytut
Psychologii Zdrowia. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami:
− 23% doroslych Polaków padlo ofiara przemocy ,
− 11% Polaków zostalo przynajmniej raz uderzonych przez partnera lub wspólmalzonka,
− 49% badanych akceptuje kary cielesne dla dzieci,
− 19% badanych przyznaje, ze bije lub bilo swoje dzieci,
− 63% badanych przyznaje, ze w dziecinstwie byli karani klapsami, w tym 38% przyznaje,
ze byli bici pasem lub innym przedmiotem,
− co czwarty pacjent lecznictwa odwykowego przyznaje sie do stosowania przemocy
wobec dzieci, w czasie trwania choroby alkoholowej.
W samym 2008 r. ofiarami przemocy w rodzinie stalo sie ponad 47000 osób ponizej
18 r. z. (dane Komendy Glównej Policji). Corocznie K omenda Glówna Policji
przeprowadza wnikliwa analize zabójstw na tle niepor ozumien r odzinnych. Stwierdzono,
ze liczba zabójstw w Polsce od 2002 roku systematycznie spada. W 2009 roku policjanci
prowadzili ponad 729 sledztw dotyczacych zabójstw. To o 19 mniej
rok wczesniej.
Zarzuty uslyszalo
755 osób, a najczestszym motywem byly nieporozumienia
jak wynika z podanych
informacji. Motyw rodzinny dotyczyl 221 spraw. Porównujac rok 2001, w którym bylo 1325
zabójstw z rokiem 2009, jest to spadek o 55%.
Badania nad przemoca w rodzinie sa wlasciwie calkiem nowe i podjeto je dopiero
okolo 25 lat temu. Zainicjowano je glównie w Ameryce P
Europie Zachodniej,
Australii i Nowej Zelandii. W Polsce problemem przemocy w rodzinie zajeto sie w latach
90 – tych przy okazji modernizacji lecznictwa odwykowego.
ie dostepne informacje
opieraja sie glównie na badaniach dotyczacych osób korzystajacych z pomocy
instytucjonalnej. Statystyki pomocy spolecznej zawieraja na ogól informacje na temat mniej
uprzywilejowanych spolecznie grup, które maja obowiazek udzielania informacji w trakcie
sporzadzania wywiadu srodowiskowego. Ludzie dobrze sytuowani materialnie maja wieksza
mozliwosc uchronienia swojej prywatnosci przed zainteresowaniem urzedów i policji.
Dlatego tez trudno uchwycic prawdziwe rozmiary przemocy w rodzinie, chociaz jest ona
zjawiskiem spolecznie zauwazalnym.
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4.2. Skala pr zemocy w r odzinie w powiecie koninskim .
Powiat koninski obejmuje terytorium polozone w srodkowej czesci Polski,
na wschodnich krancach Wielkopolski. Zajmuje powierzchnie 1.578,7 km 2 , co plasuje go pod
tym wzgledem na czwartym miejscu w województwie i pozwala zaliczyc do najwiekszych
powiatów w kraju.
W sklad terytorium powiatu koninskiego wchodzi 14 gmin:

− 5 gmin miejsko - wiejskich: Golina, K leczew, Rychwal, Sompolno, Slesin,
− 9 gmin wiejskich: Gr odziec, K azimier z Biskupi, K r amsk, K r zymów, Rzgów, Skulsk,
Star e M iasto, Wier zbinek, Wilczyn.
Podzielone sa na 297 solectw. Spolecznosc lokalna zamieszkuje 488 miejscowosci
wiejskich i 5 miejskich. Ludnosc powiatu koninskiego (wg stanu na 30.06.2009 r.) liczyla
125.759 mieszkanców. Najwieksza populacje mieszkanców
gmina Slesin (13 711),
natomiast najmniejsza - gmina Grodziec. Najwiekszym miastem pod wzgledem ilosci
mieszkanców jest Golina.
4.2.1. Zj awisko pr zemocy w r odzinie na podstawie analiz danych K omendy M iejskiej
Policji w K oninie.
Na podstawie danych statystycznych Komendy Miejskiej Policji w Koninie wynika,
ze w roku 2010 liczba interwencji domowych zwiazanych przemoca w rodzinie wyniosla
- 511.
Waznym elementem, który laczy rózne instytucje i sluzby, a przede wszystkim
policje, pomoc spoleczna oraz gminna komisje rozwiazywania problemów alkoholowych
– jest procedura „Niebieskiej Karty”. Okresla ona zasady przeprowadzania interwencji
domowych w sprawach dotyczacych przemocy w rodzinie, dokumentowania przebiegu tych
interwencji oraz zasady prowadzenia dalszej pracy z rodzina8 .
Obowiazuje ona w policji od 1998 roku, w pomocy spolecznej od 2004 roku. Jest
zalecana takze do stosowania przez gminne komisje rozwiazywania problemów
alkoholowych, w przypadku, gdy w rodzinie wystepuje równiez problem alkoholowy.
Glównym celem tej procedury jest rozpoznawanie przemocy i usprawnienie pomocy
oferowanej przez przedstawicieli róznych sluzb w srodowisku lokalnym, ale tez tworzenie
warunków do systemowego, interdyscyplinarnego modelu pracy z rodzina. Podstawa
skutecznosci procedury i oferowanej pomocy jest wspólpraca przedstawicieli róznych sluzb
na rzecz osób doznajacych i stosujacych przemoc w rodzinie. Rozpoznanie przemocy
i wypelnienie „Niebieskiej Karty” przez policjanta czy pracownika socjalnego to poczatek
procesu pomagania.
Liczba sporzadzonych „Niebieskich Kart” na terenie powiatu koninskiego w roku
2010 wyniosla – 331.
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Wyk r es 1

L iczba inter wencj i domowych or az l iczba r odzi n w pr ocedur ze
Niebieskie K ar ty.
L iczba inter wencji domowych dotyczacych pr zemocy w r odzinie
L iczba r odzin obj etych pr ocedur a „ Niebieskie K ar ty”

331

5 11

Wyk r es 2

L iczba ofi ar pr zemocy
K obiety

Dzieci do 13 lat

Dzieci od 13 do 18 lat

13%

55%
32%

Osobami pokrzywdzonymi w glównej mierze stanowily kobiety (55%). Duzy procent
osób pokrzywdzonych stanowily maloletni do ukonczenia
lat (32%) oraz maloletni
powyzej 13 lat (13%). Brak jest natomiast danych, by pokrzywdzonymi byli mezczyzni.

Wsród 336 sprawców przemocy najwieksza liczbe, bo az 330 stanowili mezczyzni
– wykres 3
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Wyk r es 3

L iczba spr awców pr zemocy
M ezczyzni

K obiety
2%

98%

Jak wynika z wykresu 3 zdecydowana wiekszosc sprawców przemocy to mezczyzni (98%).
W glównej mierze sprawcy przemocy byli pod wplywem alkoholu, co obrazuje wykres 4.
Wyk r es 4

Spr awcy pr zemocy pod wpl ywem al koholu
M ezczyzni
1%

99%
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K obiety

Sprawcy przemocy dzialajac pod wplywem alkoholu staja sie zagrozeniem nie tylko
dla wlasnej rodziny, ale takze dla siebie samych. Z danych policyjnych wynika, ze 65%
sprawców mezczyzn i 1 % kobiet bedacych pod wplywem alkoholu zostalo przewiez
do Izby Wytrzezwien.
W roku 2010 ilosc wszczetych postepowan z art. 207 KK
63, z tego
zakonczonych aktem oskarzenia - 48.
4.2.2. Zj awisko pr zemocy w r odzinie na podstawie analiz danych Wydzialu K ar nego
Sadu Rejonowego w K oninie or az Pr okur atur y Rejonowej w K oninie.
W roku 2010 Prokuratura Rejonowa w Koninie odnotowala 171 postepowan
zwiazanych z przemoca w rodzinie. Sposród tych spraw 60 zakonczylo sie skierowaniem
aktu oskarzenia do wlasciwego Sadu , natomiast wydano
postanowien o odmowie
wszczecia dochodzenia, 39 spraw umorzono z róznych przyczyn. Pozostale sprawy pozostaja
otwarte – wykres 5
Wyk r es 5

L iczba spr aw zwi azanych z pr zemoca.
Skier owanie aktu oskar zenia do wlasciwego Sadu
Wydanie postanowien o odmowie wszczecia postepowan
Spr awy umor zone
Spr awy w toku postepowan

4%
23%

35%

38%

Dane powyzsze obrazuja duza liczbe spraw zwiazanych z
w rodzinie.
Wymienione dane nie przedstawiaja jednak szerokosci problemu przemocy w rodzinie.
Czesto dopiero po kilku latach osoba doswiadczajaca przemocy zglasza sprawe odpowiednim
instytucjom lub nie robi tego w ogóle z róznych wlasnych obaw. Dlatego tak wazne jest
uswiadomienie osobom doswiadczajacych przemocy, ze wyrok na sprawcy nie jest wyrokiem
dla nich, a jedynie wyzwoleniem ze sciezki przemocy.
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4.2.3. Zj awisko pr zemocy w r odzinie na podstawie analizy danych Powiatowego
Centr um Pomocy Rodzinie w K oninie.

Z danych Osrodka Interwencji Kryzysowej wynika, ze liczba osób, u których
zdiagnozowano przemoc wynosi w roku 2010 – 232. W tym przemoc dotyczyla 189 osób
doroslych oraz 25 dzieci. Ze schronienia hotelowego w Osrodku Interwencji Kryzysowej
w roku 2010 skorzystalo 13 osób. Najwiecej sytuacji zwiazanych z przemoca wystapila
w gminie Slesin – wykres 6.
Wykr es 6
L iczba osób doswiadczaj acych pr zemocy z r ozbiciem na gminy (dane % ).

25%
Slesin
Krzym ów

20%

Kram sk
Rychwal
Skulsk
Kazim ierz Biskupi

15%

Wierzbinek
Rzgów
Grodziec
Stare Miasto

10%

Som polno
Kleczew
Wilczyn
Golina

5%

Inne

0%

Sprawcami przemocy byli glównie mezczyzni, ofiarami przede wszystkim kobiety
i dzieci – wykres 7 i 8.
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Wyk r es 7
Spr awcy pr zemocy
Kobiety Mezczyzni
5%

9 5%

Wyk r es 8
Ofiar y pr zemocy
Kobiety Dzieci Mezczyzni

12%

3%

85%

W wiekszosci sytuacji przemocy sprawcy naduzywali alkoholu (68%). W pozostalych
sytuacjach osoby wykazywaly zaburzenia psychiczne oraz nieporadnosc zyciowa.
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Wyk r es 9
Pr zyczyny wystepowani a pr zemocy w r odzinie
Alkohol

Inne

32%

68%

Najczesciej sytuacje dotyczace przemocy w rodzinie byly zglaszane osobiscie
lub telefonicznie przez osoby doznajace przemocy w rodzinie bezposrednio w Osrodku
Interwencji badz tez podczas dyzurów specjalistów w gminach.. W dalszej kolejnosci sprawy
zwiazane z przemoca w rodzinie kierowaly sasiedzi/znajomi, rodzina, Osrodki Pomocy
Spolecznej, Policja oraz inne instytucje.

4.3. Diagnoza zasobów instytucjonalnych.
Dzialania majace na celu zapobieganie sytuacji przemocowych w rodzinie
realizowane sa przez rózne podmioty, których zadaniem
udzielenie wsparcia i pomocy
osobom pokrzywdzonym oraz stosowanie oddzialywan korekcyjno -edukacyjnych wobec
sprawców przemocy. Takimi instytucjami na terenie powiatu koninskiego sa:

− w obszarze ochrony zdrowia: zaklady opieki zdrowotnej publiczne i niepubliczne,
− w obszarze pomocy spo lecznej: Osrodki Pomocy Spo lecznej – 14, Gminne Komisje
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych – 14, Gminne Zespoly ds. Przeciwdzialania
Przemocy w Rodzinie – 14, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Osrodek Poradnictwa
Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, organizacje pozarzadowe,
− w obszarze wymiaru sprawiedliwosci: Sad Rejonowy, Sad
Prokuratura
Rejonowa, Komenda Miejska Policji,
− w obszarze edukacji: przedszkola – 12, szko ly podstawowe – 80, gimnazja – 24, szko ly
ponadgimnazjalne – 4, Powiatowa Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna.
4.4. Podsumowanie
Przedstawione dane odno snie wystepowania zjawiska przemocy w rodzinie, jak
i przedsiewziec podejmowanych w celu jej ograniczenia nie
iedlaja rzeczywistej
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skali tego problemu. Stosowanie przemocy bardzo czesto identyfikuje sie z mitem,
ze „przemoc w zwiazkach to sprawa prywatna”, ze „to nie moja sprawa”. Faktem jest jednak,
ze przemoc to nie osobisty problem, tylko przestepstwo scigane z urzedu. Nie zatrzymywana
prowadzi do eskalacji i jest realnym zagrozeniem dla zdrowia i zycia. Powoduje powazne
urazy psychiczne i fizyczne. Gdy zabraknie skutecznej interwencji, prowadzi do eskalacji
przemocy i nierzadko do zabójstwa9 .
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nadaje wszystkim obywatelom szereg
wolnosci, praw i obowiazków. Zgodnie z art. 40 Konstytucji: ni kt ni e moze byc poddany
torturom ani okrutnemu, ni eludzki emu lub poni zajacemu traktowani u i karaniu. Zakazuje si e
stosowani a kar ci elesnych. Zgodnie z art. 41 kazdemu zapewnia si e ni etykalnosc osobi sta
i wolnosc osobi sta. Pozbawi eni e lub ograni czeni e wolnosci moze nastapi c tylko na zasadach
i w trybi e okreslonych w ustawi e. Zgodnie z art. 71 ust. 1 panstwo w swojej polityce
spolecznej i gospodarczej uwzgledni a dobro rodzi ny. Rodziny znajdujace si e w trudnej
sytuacji materialnej i spolecznej, zwlaszcza wi elodzi e
i ni epelne, maja prawo
do szczególnej pomocy ze strony wladz publi cznych. Zgodnie z art. 72 ust. 1 Rzeczpospolita
Polska zapewnia ochrone praw dzi ecka. Kazdy ma prawo zadac od organów wladzy
publi cznej ochrony dzi ecka przed przemoca, okruci enstwem, wyzyski em i demorali zacja.
Uwzgledniajac powyzsze, nalezy dolozyc szczególnych staran, by osoba, której
wolnosci i prawa sa ograniczone, miala mozliwosc uzyskania specjalistycznej pomocy, której
celem bedzie rozwiazanie trudnej sytuacji zyciowej.
Powyzsza diagnoza pozwala na podejmowanie nowych przedsiewziec i opracowania
nowatorskich rozwiazan tego problemu. Powiat koninski wykazuje wysoki stopien
znajomosci problemu rodzin dotknietych jakakolwiek forma przemocy w rodzinie. Bardzo
charakterystycznym zjawiskiem jest przemoc wobec kobiet i dzieci. Wiele informacji
wskazuje, iz osoby dotkniete przemoca coraz czesciej korzystaja z pomocy instytucji.
Zajmowanie sie przemoca domowa wymaga zrozumienia zlozonosci zjawisk zycia
codziennego, jak i szczególnej troski oraz uwaznosci w trakcie interwencji. Ponadto
by skutecznie i szybko zapewnic pomoc ofiarom przemocy w rodzinie nalezy wypracowac
wysoka jakosc wspólpracy miedzy instytucjami i organizacjami pozarzadowymi.
Taka zdolnosc do stworzenia lokalnej koalicji jest pierwszym krokiem w drodze
ku profesjonalnemu przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie i ochronie ofiar.
V. ANAL I ZA SWOT ZJA WI SK A PRZEM OCY W RODZI NI E .
Analiza SWOT jest bardzo istotna, ukazuje ona wiele szans i mozliwosci
w skutecznym, interdyscyplinarnym dzialaniu, którego celem jest niwelowanie szeregu
barier, przeszkód i utrudnien w przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie, przy skonsolidowaniu
sluzb, instytucji i organizacji pozarzadowych.

9
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Slabe str ony
1. Zjawisko przemocy silnie zakorzenione
w obyczajowosci oraz utrwalone .
i podtrzymywane poprzez mity i stereotypy.
2. Brak umiejetnosci wlasciwego

rozpoznawania zjawiska przemocy, nawet
przez same ofiary, a szczególnie swiadków i
sprawców.
3. Nieprawidlowa koordynacja dzialan przez
sluzby i instytucje.
4. Brak lokalnego spójnego systemu
wspólpracy i przeplywu informacji miedzy
podmiotami dzialajacymi na rzecz rodzin
zagrozonych przemoca.
5. Brak dostepnosci do poradnictwa
specjalistycznego w gminach wiejskich
i miejsko – wiejskich.
6. Brak terapii rodzinnej .
7. Zjawisko silnie powiazane z innymi
szkodliwymi zjawiskami (uzale znienia,
ubóstwo, brak pracy); moze byc zarówno ich
skutkiem, jak i przyczyna.
8. Mala liczba organizacji pozarzadowych
zajmujacych sie wspieraniem ofiar przemocy
w rodzinie, szczególnie ich brak na terenach
wiejskich.
9. Slaby merytorycznie dobór osób/ czlonków
m.in. gminnych komisji ds. rozwiazywania
problemów alkoholowych w gminach.
10. Brak srodków finansowych na szkolenia
specjalistyczne dla kadry zajmujacych sie praca
w zakresie przeciwdzialania przemocy.
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M ocne str ony
1. Nowelizacja ustawy o przeciwdzialaniu
przemocy, nakladajaca nowe obowiazki na
samorzady, m.in. powiatowe, gminne.
2. Krajowy Program Przeciwdzialania
Przemocy w Rodzinie.
3. Osrodek Poradnictwa Rodzinnego
i Interwencji Kryzysowej z hostelem
calodobowy m dla ofiar przemocy.
4. Powolywanie lokalnych interdyscyplinarnych
zespolów ds. przeciwdzia lania
przemocy w rodzinie.
5. Realizacja programów korekcyjno –
edukacyjnych dla osób stosujacych przemoc.
6.Zjawisko coraz bardziej naglasniane przez
media- edukacja.
7. Natychmiastowe reagowanie na problem
przemocy domowej na symptomy i sygnaly
mogace swiadczyc o jej wystepowaniu.
8. Zgodnosc dzialan z obowiazujacymi
procedurami.
9. Wykwalifikowana kadra specjalistycznych
placówek.
10. Wysoki poziom posiadanych kompetencji
kadry bezposrednio pracujacej z
osobami dotknietymi przemoc a.

Zagr ozeni a
1. Nierównomierny uklad sytuacji prawnej i
socjalno – bytowej sprawców; czesto jest
lepsza niz ofiar.
2. Zjawisko powodujace duze szkody
spoleczne, gdyz zaburza funkcjonowanie
calych rodzin.
3. Wypalenie zawodowe kadry pomocy
spolecznej.
4. Niskie naklady finansowe na
przeciwdzialanie przemocy w rodzinie.
5 Szereg schorzen psychicznych swiadków
i ofiar doznanych wskutek przemocy
trwajacej latami.
6. Lek osób doznajacych przemocy, ze bez
sprawcy sobie finansowo i zyciowo nie
poradza.
7. Rozciagniete w czasie dzialania
od ujawnienia przemocy do trwalej zmiany w
sytuacji ofiary.

Szanse
1. Realizacja na poziomie powiatu oraz gmin
spójnych systemów profilaktyki majacych
na celu przeciwdzialanie przemocy
w rodzinie.
2. Powszechne uznanie szkodliwosci zjawiska
przemocy w rodzinie (uwrazliwienie
spoleczne na wystepujace akty przemocy).
3. Rosnacy wskaznik zaufania do instytucji
udzielajacej pomocy osobom
pokrzywdzonym.
4. Szkolenia dla kadr pomocy spolecznej,
wymiaru sprawiedliwosci, policji, sluzby
zdrowia, placówek oswiatowych –
z zakresu przeciwdzialania i reagowania
na zjawisko przemocy.
5. Realizacja na poziomie powiatu i gmin
spójnych programów dzialan
profilaktycznych na rzecz przeciwdzialania
przemocy; wspólpraca sluzb i instytucji w
tym zakresie.
6. Edukacja spoleczna na temat zjawiska
przemocy w rodzinie.

VI . CEL E PROGRAM U.
Szczególowa diagnoza problemu przemocy w rodzinie w powiecie koninskim dala
podstawe sformulowania celów programu: glównego oraz operacyjnych. Cel glówny
realizowany bedzie za pomoca celów operacyjnych oraz wyznaczonych
n. Opracowane
cele programu maja przede wszystkim ograniczyc skale zjawiska przemocy w rodzinie
oraz skutków stosowania przemocy. W realizacje celów operacyjnych oraz zadan programu
zaangazowane zostana rózne podmioty, instytucje i organizacje, których zadaniem
jest przeciwdzialanie przemocy w rodzinie.
CEL GL ÓWNY
Ograniczanie zjawiska przemocy w powiecie koninskim.
Cel oper acyjny 1 Rozszer zenie ofer ty for m pomocy i wspar cia dl a osób uwiklanych
w pr zemoc
Poprawa jakosci pracy podmiotów zaangazowanych w
Opis celu
przeciwdzialanie przemocy oraz rozwijanie wspólpracy pomiedzy
nimi.
Zadanie
Efekt

1. Opracowanie i realiza cja programów ⇒ Program skierowany do osób doznajacych
skierowanych do osób pokrzywdzonych przemocy.
oraz osób stosujacych przemoc.
⇒ Program skierowany do osób stosujacych
przemoc.
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2. Usprawnienie procedury interwencji
poprzez wypracowanie wspólnych
systemów wspomagania.

⇒ Stworzenie sprawnego systemu

3. Stworzenie spójnego systemu
wspólpracy pomiedzy podmiotami
dzialajacymi na rzecz rodzin
zagrozonych przemoca.

⇒ Rozwój wspólpracy interdyscyplinarnej

4. Zatrudnienie dodatkowo psychologa
lub zwiekszenie dyzuru w placówce
Interwencji Kryzysowej w dni
weekendowe

⇒ Stworzenie pomocy specjalisty w dni

5. Wzmocnienie wspólpracy instytucji
pomocy spolecznej z organizacjami
pozarzadowymi.

⇒ Wspólne szkolenia.
⇒ Wymiana doswiadczen.
⇒ Spotkania interdyscyplinarne
⇒ Szkolenie pracownika/ów z zakresu pracy

6. Wspieranie osób zawodowo
zajmujacych sie przeciwdzialaniem
przemocy w rodzinie i zwiekszenie
profesjonalizmu ich dzialan.

pomocy rodzinom oraz osobom dotknietym
przemoca.

w przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie.
⇒ Sprawny przeplyw informacji
pomiedzy podmiotami.
weekendowe umozliwi instytucjom powiatowym
reagowania w najczestszych dniach wystepowania
przemocy

z rodzina w kryzysie, a szczególnie w zakresie
pracy ze sprawca przemocy.
⇒ Superwizje funkcjonujacych zespo lów na
rzecz przeciwdzialania przemocy
7. Stworzenie systemu uslug
⇒ Powstanie poradni rodzinnej
terapeutycznych.
zajmujacej sie terapia rodzinna.
jednostki samorzadu powiatowego, gminnego, policja, osrodki
Podmioty
pomocy spolecznej, komisje ds. rozwiazywania problemów
uczestniczace
alkoholowych, organizacje pozarzadowe, sad, prokuratura,
placówki ochrony zdrowia, placówki oswiatowe, koscioly,
zwiazki wyznaniowe.
Zr ódla finansowania samorzad powiatu i samorzady gmin oraz ich jednostki
organizacyjne, fundusze unijne, budzet panstwa
Pr owadzenie edukacji spol ecznej i pr omocj a dzial an wolnych
od pr zemocy
Podniesienie
swiadomosci
i poszerzenie wiedzy spoleczenstwa
Opis celu
na temat zjawiska przemocy jego skutków oraz promocji
zdrowego wizerunku rodziny.
1. Zwiekszenie dostepnosci informacji
⇒ Wydanie informatora zawierajacego
o mozliwosci uzyskania pomocy
wykaz adresowy podmiotów zajmujacych
w sytuacji wystepowania przemocy
sie problemem przemocy w rodzinie.
w rodzinie.
⇒ Stworzenie bazy internetowej
umozliwiajacej kontakt ze wszystkimi sluzbami
i podmiotami w powiecie koninskim
dzialajacym na rzecz osób pokrzywdzonych
2. Profilaktyka i edukacja w zakresie
⇒ Kampanie i warsztaty w zakresie
przeciwdzialania przemocy w rodzinie
przeciwdzialania przemocy w rodzinie.
skierowana do róznych grup spo lecznych.
⇒ Artykuly w prasie lokalnej dotyczace
problemu przemocy w rodzinie.
Cel oper acyjny 2
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⇒ Wyposazenie osób bioracych udzial w
Podmioty
uczestniczace

Zr ódla
finansowania

profilaktyce i edukacji w umiejetnosci radzenia
sobie w sytuacjach przemocowych.
jednostki samorzadu powiatowego, gminnego, policja, osrodki
pomocy spolecznej, komisje ds. rozwiazywania problemów
alkoholowych, organizacje pozarzadowe, sad, prokuratura, placówki
ochrony zdrowia, placówki oswiatowe, koscioly, zwiazki wyznaniowe
samorzad powiatu i samorzady gmin oraz ich jednostki organizacyjne,
fundusze unijne, budzet panstwa

VI I . PODSTA WY PRA WNE .
Powiatowy Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie realizowany bedzie w oparciu o nastepujace akty prawne:
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
z 2005 r., Nr 180, poz. 1493 z pózn. zm.),
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spolecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175,
poz. 1362 z pózn . zm.),
3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekunczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9,
poz. 59 z pózn. zm.),
4. Ustawa z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 z pózn . zm.),
5. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postepowania
(Dz. U. z 1997 r.,
Nr 89, poz. 555 z pózn . zm.).
VI I I . SPOSÓB REAL I ZA CJI PROGRAM U, M ONI TOROWANI E
I EWAL UA CJA.
Celem Powiatowego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie jest
ograniczenie zjawiska przemocy oraz skutków jej stosowania w powiecie koninskim.
Program ma charakter wielofunkcyjny i stanowi interdyscyplinarna strategie dzialan.
Program beda realizowac: jednostki samorzadu powiatowego, instytucje oraz podmioty
zobligowane do podejmowania dzialan w tym zakresie oraz organizacje pozarzadowe.
Wielofunkcyjny charakter programu oraz zbiór celów i zadan zaplanowanych na poziomie
ogólnym, umozliwia dostosowywanie podejmowanych dzialan do lokalnych potrzeb.
Cele programu beda realizowane w formie pracy ciaglej przez caly okres programowania.
Zadania wynikajace z Programu beda finansowanie z wykorzystaniem wielu zródel.
Monitorowanie przebiegu realizacji Programu odbywac sie w oparciu
o sprawozdawczosc podmiotów zaangazowanych w jego realizacje. Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w ramach corocznie przedstawianego Radzie Powiatu
Koninskiego sprawozdania z dzialalnosci jednostki przedlozy równiez raport z realizacji
Programu.
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1. Rozszer zenie ofer ty for m pomocy i wspar cia dl a osób uwiklanych w pr zemoc.

L p.

Zadanie

Sposób r ealizacji

Podmiot odpowiedzi alny

1.

Opracowanie i realizacja
programów skierowanych do
osób pokrzywdzonych oraz osób
stosujacych przemoc.

⇒ Wyznaczenie koordynatora
odpowiedzialnego za stworzenie
programu dla osób uwiklanych
w przemoc.

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie

⇒? Stworzenie otwartej grupy
edukacyjno – terapeutycznej
dla osób uwiklanych w przemoc.
⇒ Opracowanie programu.
korekcyjno – edukacyjnego dla
sprawców przemocy

2.

Usprawnienie procedury
interwencji
poprzez wypracowanie wspólnych
systemów wspomagania

⇒ Popularyzacja „Szkoly dla
rodziców i wychowawców”.
⇒ Spotkania cykliczne instytucji
pomocowych ( przedstawicieli) z
terenu powiatu koninskiego celem
ustalenia spójnych procedur dzialania.

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie – Osrodek Poradnictwa
Rodzinnego i Interwencji
Kryzysowej

Ter min r ealizacji

2012 -2020

Poradnia PsychologicznoPedagogiczna
Wszyscy realizatorzy
programu
2012 -2020

3.

Stworzenie spójnego systemu
wspólpracy pomiedzy podmiotami
dzialajacymi
na rzecz rodzin zagrozonych
przemoca.

⇒ Wdrozenie ustalonych procedur w
zakres dzialania instytucji
pomocowych.
⇒ Wyznaczenie na poziomie kazdej
instytucji realizatora Powiatowego
Programu Przeciwdzialania Przemocy
w Rodzinie, osoby odpowiedzialnej
za prawidlowe wdrazanie Programu.

Wszyscy realizatorzy
Programu

Dyrektorzy i kierownicy placówek

2012 -2020

4.

5.

Zatrudnienie dodatkowo
psychologa lub zwiekszenie
dyzuru w placówce Interwencji
Kryzysowej w dni weekendowe

Wzmocnienie wspó lpracy
instytucji pomocy spolecznej z
organizacjami pozarzadowymi.

⇒ Organizowanie szkolen oraz
konferencji naukowych.
⇒ Zwiekszenie dyzuru specjalisty w
dni wolne od pracy.
⇒ Zatrudnienie psychologa umozliwi
szybka pomoc w sytuacjach
kryzysowych .
⇒Prowadzenie grup wsparcia dla
ofiar przemocy.
⇒ Spotkania instytucji pomocowych
z organizacjami pozarzadowymi
majace na celu nawiazanie wspólpracy
w zakresie pomocy rodzinom
uwiklanym w przemoc.
⇒ Tworzenie partnerskich projektów
dotyczacych pomocy rodzinie przez
organizacje pozarzadowe.
⇒ Zaangazowanie organizacji
pozarzadowych w realizacje
programów dla osób pokrzywdzonych
osób oraz realizacje programów
korekcyjno-edukacyjnych
dla sprawców przemocy.

Powiat Koninski oraz gminy

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie
oraz gminy w ramach zawartego
porozumienia.

20 12 -2020

2012 -2020
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie

6.

Wspieranie osób zawodowo
zajmujacych sie
przeciwdzialaniem przemocy w
rodzinie i zwiekszenie
profesjonalizmu ich dzialan.

⇒ Organizowanie kampanii
spolecznych mobilizujacych
spolecznosc lokalna do aktywnego
przeciwstawiania sie przemocy
w rodzinie.
⇒Wspólpraca z Interdyscyplinarnymi
Gminnymi Zespolami ds.
przeciwdzialania przemocy w
rodzinie.
⇒ Podnoszenie kwalifikacji Kadry w
zakresie przemocy w rodzinie w
poszczególnych instytucjach.
⇒ Zapewnienie pomocy
psychologicznej superwizji dla osób
zawodowo zajmujacych sie
przeciwdzialaniem przemocy w
rodzinie.
⇒ Organizowanie
interdyscyplinarnych szkolen
przeciwdzialania przemocy oraz
szkolen z zakresu podniesienia
umiejetnosci pracy z klientem i
lepszego radzenia sobie ze stresem.
⇒ Doradztwo metodyczne w zakresie
przeciwdzialania przemocy w rodzinie
dla kierowników i pracowników
jednostek organizacyjnych pomocy
spolecznej i organizacji
pozarzadowych z terenu powiatu.

Koordynator Programu
dyrektorzy i kierownicy placówek

2012 -2020
Koordynator Programu,
dyrektorzy i kierownicy placówek

Koordynator Programu,
dyrektorzy i kierownicy placówek

PCPR w Koninie

7.

Stworzenie systemu uslug
terapeutycznych.

⇒ Pozyskanie funduszy ze srodków
unijnych, rzadowych, powiatowych i
gminnych.
⇒ Zatrudnienie specjalistów
prowadzacych terapie systemowa

8.

Zapewnienie
pomocy i ochrony
ofiarom przemocy
w rodzinie.

⇒ Prowadzenie osrodka interwencji
kryzysowej zapewniajacego
schronienie i pomoc specjalistyczna
ofiarom przemocy.
⇒ Telefon zaufania.
⇒ Prowadzenie procedur „Niebieskiej
Karty”.

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie oraz gminy powiatu

PCPR w Koninie/OPRiIK w
Slesinie

KMP w Koninie; OPRiiK w
Slesinie; Gminne Zespoly
Interdyscyplinarne
KMP w Koninie; powiatowe i
gminne placówki pomocy
spolecznej, oswiaty, sluzby
zdrowia.

⇒ Zapewnienie dzieciom zagrozonym
przemoca w rodzinie miejsc w
PCPR w Koninie
zawodowych rodzinach zastepczych,
w szczególnosci w pogotowiach
rodzinnych.
⇒ Pomoc osobom opuszczajacym
osrodki interwencji kryzysowej w
usamodzielnieniu sie.

2012-2020

OPRiIK w Slesinie; Osrodki
pomocy spolecznej z terenu
Powiatu koninskiego
PCPR w Koninie

2012-2020

9.

Poprawa skutecznosci
realizowanych zadan przez
instytucje i organizacje dzialajace
w obszarze przeciwdzialania
przemocy w rodzinie

⇒ Udzial specjalistów powiatowych
w zespolach interdyscyplinarnych i
grupach roboczy ch gmin powiatu
koninskiego.

Placówki pomocy
spolecznej, oswiaty
i sluzby zdrowia

⇒ Ochrona ofiar przemocy poprzez:
- izolacje sprawcy przemocy od
ofiary,
- zakaz kontaktowania sie z osoba
pokrzywdzona,
- nakaz opuszczenia lokalu
mieszkalnego .
⇒ Powiatowy zespól konsultacyjny
(wymiana doswiadczen miedzy
przewodniczacymi gminnych
zespolów interdyscyplinarnych)

KMP w Koninie
Prokuratura
Rejonowa w
Koninie,
Sad Rejonowy

PCPR w Koninie

2012-2020

2012-2020

2. Pr owadzenie edukacji spol ecznej i pr omocji dzi al an wolnych od pr zemocy.

L p.

Zadanie

Sposób r ealizacji

1.

Zwiekszenie dostepnosci
informacji na temat tego, gdzie
mozna uzyskac pomoc z zakresu
wystepowania przemocy
w rodzinie.

⇒ Stworzenie bazy danych osób,
miejsc, instytucji udzielajacych
pomocy.
⇒ Edukacja srodowiska lokalnego
poprzez ulotki, plakaty, broszury,
spotkania edukacyjne.
⇒ Internetowe forum dyskusyjne na
temat przemocy w rodzinie.
⇒ Spotkania edukacyjno –
informacyjne w szkolach w zakresie
profilaktyki przeciwdzialania
przemocy w rodzinie.
⇒ Inicjowanie audycji radio wych,
artykulów w prasie i internecie.
⇒ Organizowanie kampanii
spolecznych.
⇒ Opracowanie, dystrybucja,
publikacja, ulotek, broszurek
dotyczacych zjawiska przemocy w
rodzinie.
⇒Interwencje w srodowisko ucznia
ofiary przemocy domowej.

2.

Profilaktyka i edukacja w zakresie
przeciwdzialania przemocy w
rodzinie skierowana do róznych
grup spolecznych.

Podmiot odpowiedzi alny
(r ealizator )
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie oraz organizacje
pozarzadowe

Pedagodzy szkól oraz
Powiatowa Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna oraz
organizacje
pozarzadowe
Koordynator Programu

Ter min r ealizacji

2012-2020

2012-2020

