Załącznik do Uchwały Nr XXI/169/2012
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 28 sierpnia 2012 roku

PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY
W RODZINIE W GMINIE CHEŁMEK
NA LATA 2012 - 2014

I. WSTĘP
W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
inicjowania i wspierania działań polegających na podnoszeniu świadomości
społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie uchwalona
została ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).
Ustawa określa zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady
postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zasady
postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Zadania w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane na zasadach określonych
w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) ze zmianami wynikającymi z tej ustawy.
Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym :
 Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
 Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez działania edukacyjne
służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji
rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.
 Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach
wsparcia.
 Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.
Do zadań własnych powiatu należy w szczególności:
 Opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
 Opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym
mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie
promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku
do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.
 Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach
wsparcia.
 Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach
interwencji kryzysowej.
Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy
w szczególności:
 Tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar
przemocy w rodzinie.
 Opracowywanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób
stosujących przemoc w rodzinie.
Opracowanie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Gminie Chełmek na lata 2012 – 2014 jest zgodne z
zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Gminną Strategią
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chełmek na lata 2006 – 2015.

II. PRZEMOC W RODZINIE – DEFINICJA, RODZAJE I SKUTKI PRZEMOCY
Przemoc w rodzinie, zwana również przemocą domową, zgodnie z art. 2 pkt 2
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jest to jednorazowe albo
powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra
osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na
niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność
cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym
lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób
dotkniętych przemocą.
Przemoc w rodzinie jest:
 intencjonalna tzn. jest zamierzonym działaniem człowieka lub zaniechaniem
działania i ma na celu kontrolę nad ofiarą,
 naruszająca prawa i dobra osobiste ofiary – sprawca wykorzystuje przewagę
siły, narusza podstawowe prawa człowieka jak: prawo do nietykalności
fizycznej, godności, szacunku,
 przyczyną cierpienia i bólu – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na szkody,
osłabiając jej zdolność do samoobrony.
Wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje przemocy: fizyczną, psychiczną, seksualną,
ekonomiczną oraz zaniedbanie.
RODZAJ
PRZEMOCY
Przemoc
fizyczna

Przemoc
psychiczna

Przemoc

DEFINICJA PRZEMOCY
wszelkie działania polegające na użyciu siły
i prowadzące do naruszenia nietykalności
cielesnej

umyślne działania wykorzystujące nie siłę
fizyczną, lecz mechanizmy psychologiczne,
powodujące zachwianie pozytywnego obrazu
własnej osoby u ofiary, obniżenie u niej
poczucia własnej wartości, pojawienie się
stanów lękowych i nerwicowych

wymuszanie niechcianych przez ofiarę

FORMY
PRZEMOCY
popychanie, odpychanie,
obezwładnianie,
przytrzymywanie,
policzkowanie, szczypanie,
kopanie, duszenie, bicie
otwartą ręką, pięściami,
bicie przedmiotami,
parzenie, polewanie
żrącymi substancjami,
używanie broni,
ograniczanie dostępu do
pożywienia, nieudzielanie
koniecznej pomocy itp.
poniżanie, naśmiewanie się
z poglądów, pochodzenia,
religii, własnych poglądów,
stała krytyka, wmawianie
chorób psychicznych,
kontrolowanie
i ograniczanie kontaktów
z innymi osobami,
wymuszanie i domaganie
się posłuszeństwa,
upokarzanie, zawstydzanie,
szantażowanie, stosowanie
gróźb itp.
sadystyczne formy

współżycia seksualnego,
wymuszanie pożycia
seksualnego, wymuszanie
nieakceptowanych form i
praktyk seksualnych,
krytyka zachowań
seksualnych itp.
Przemoc
działania prowadzące do całkowitego
niezaspokajanie
ekonomiczna finansowego uzależnienia ofiary od sprawcy
materialnych potrzeb
rodziny, odbieranie
zarobionych pieniędzy,
uniemożliwianie podjęcia
pracy zawodowej,
zmuszanie do pracy bez
wynagrodzenia itp.
Zaniedbanie ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb niezaspokajanie potrzeb
fizycznych, emocjonalnych osób najbliższych fizycznych i emocjonalnych
seksualna

zachowań w celu zaspokojenia potrzeb
seksualnych sprawcy

Przemoc w rodzinie jest doświadczeniem traumatycznym, którego skutkami są
bezpośrednie szkody na zdrowiu psychicznym i fizycznym oraz poważne
i długotrwałe problemy ujawniające się w życiu dorosłym, a będące konsekwencjami
przemocy doświadczanej w dzieciństwie.
● Dzieci są bezpośrednimi ofiarami lub świadkami przemocy w rodzinie. Oprócz
obrażeń cielesnych przemoc domowa powoduje, że dziecko żyje w poczuciu
ciągłego strachu i zagrożenia, pozbawione miłości, zaufania i bezpieczeństwa.
Niezaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka wpływa na dalszy jego rozwój
i jest przyczyną wielu schorzeń psychosomatycznych. Dzieci będące ofiarami
wykorzystywania seksualnego wykazują wysoki poziom depresji, poczucie
osamotnienia, myśli samobójcze, zaburzenia snu, nadpobudliwość, agresję,
obniżenie samooceny i poczucie bezwartościowości. Maltretowanie psychiczne
może prowadzić do nieprzystosowania interpersonalnego (brak poczucia
bezpieczeństwa, niski poziom kompetencji społecznych, trudności w kontaktach
z rówieśnikami), deficytów intelektualnych (deficyty w zakresie możliwości
poznawczych, rozwiązywaniu konfliktów i kreatywności), problemów związanych
z niedostosowaniem społecznym oraz innych.
Doświadczanie przemocy w dzieciństwie ma wpływ na dorosłe życie. Ryzyko, że
krzywdzone dzieci same staną się krzywdzącymi rodzicami jest bardzo duże.
● U osób poddawanych długotrwałej przemocy występują poważne problemy
fizyczne i emocjonalne. Najczęstszymi objawami będącymi skutkami przemocy są:
obrażenia ciała, wzrost częstości chorób somatycznych związanych ze stresem,
przygnębienie, obojętność, stany depresyjne, niepokój, zmienność nastrojów,
decyzji, niepewność, nieufność, poczucie zagrożenia, niska samoocena, kłopoty
z koncentracją, koszmary nocne, bezradność, skłonność do zażywania leków.
Ofiary często zachowują się niezrozumiale, zmieniają zdanie, bronią sprawcy, nie
zgłaszają o przestępstwie.
● Przemoc domowa jest poważnym problemem społecznym. Niezwalczana przemoc
niszczy system rodzinny, niesie za sobą ryzyko dziedziczenia zachowań
przemocowych.

III. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM
PRZEMOCY W RODZINIE
● Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
● Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),
● Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.),
● Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
● Kodeks karny m. in.
art. 207 – znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą,
art. 191 § 1 – zmuszanie przemocą lub groźbą do określonych zachowań,
art. 156 – uszkodzenie ciała,
art. 197 § 1 – doprowadzenie osoby przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem
do obcowania płciowego,
art. 217 – naruszenie nietykalności cielesnej,
art. 209 § 1 – uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego,
art. 160 § 2 – narażenie osoby na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia
lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
art. 190 § 1 – groźba popełnienia przestępstwa na szkodę osoby najbliższej,
art. 200 § 1 i 2 – obcowanie płciowe z osobą małoletnią poniżej 15 lat lub
doprowadzenie jej do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania,
a także prezentowanie małoletniemu poniżej 15 lat wykonanie czynności
seksualnej,
art. 210 § 1 – porzucenie małoletniego poniżej 15 lat wbrew obowiązkowi
troszczenia się oraz porzucenie osoby nieporadnej ze względu na jej stan
psychiczny lub fizyczny.”,
● Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
● Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687
z późn. zm.).
IV. DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE
Dane niezbędne do zdiagnozowania zjawiska przemocy w rodzinie pochodzą z
badań opinii publicznej oraz analiz dokumentacji policyjnej.
Badania „Przemoc i konflikty w domu” przeprowadzone przez Centrum Badania
Opinii Społecznej z 2012 roku są próbą oszacowania skali zjawiska przemocy
domowej i opinii na temat przyzwolenia na użycie siły wobec partnera. Z badań
wynika:
 9 % Polaków deklaruje, że najczęściej doświadcza agresji w domu,
 Kobiety dwukrotnie częściej niż mężczyźni deklarują, że były ofiarami
przemocy w domu,
 Kobiety nieco częściej niż mężczyźni przyznają, że podczas kłótni uderzyły
partnera (12 % wobec10 %),
 Tylko nieliczni rodzice tj. 2 % przyznają, że byli kiedyś uderzeni przez swoje
dorastające lub dorosłe dziecko,
 12 % badanych przyznaje, że czasem bije lub biło swoje dziecko,
 11 % kobiet i 10 % mężczyzn przyznaje, że doświadczyło przemocy
fizycznej,



16 % kobiet i 20 % mężczyzn przyznaje, że doświadczyło przemocy
psychicznej,
 18 % żyjących w stałych związkach deklaruje, że zdarzają się sytuacje,
kiedy współmałżonek używa wyzwisk i obelg, 10 % doświadcza poniżania,
8% uskarża się na ograniczanie kontaktów z rodziną i znajomymi, 5 %
przyznaje, że partner grozi lub szantażuje,
 Najczęściej podawaną przyczyną nieporozumień są sprawy finansowe
(18%), odmienne poglądy (16 %), błahe sprawy (15 %), problem alkoholowy
(4 %).
Według policyjnych statystyk ofiarami przemocy domowej są zdecydowanie częściej
kobiety. W sondażu badania opinii publicznej mężczyźni równie często deklarują, że
doświadczają agresji ze strony partnerek.
Wyniki badania „Przemoc w rodzinie w opinii Małopolan”, przeprowadzonego przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, dowodzą, że:
 Grupą najczęściej doświadczającą przemocy w rodzinie są kobiety – 75,8 %,
 Dzieci ze strony swoich rodziców lub prawnych opiekunów – 64,8 %,
 Osoby starsze ze strony swoich opiekunów – 33,0 %,
 Rodzice ze strony dorastających dzieci – 30,8 %,
 Mężczyźni ze strony swoich żon/partnerek – 20,5 %,
Wyniki pokazują, że będąc świadkami przemocy najczęściej reagują osoby z grup
wiekowych: 50 – 59 lat (87 %), 30 – 40 lat (77 %), powyżej 70 lat (75 %).
Według Małopolan najczęstszą formą przemocy jest przemoc psychiczna – 89,0 %
respondentów, przemoc fizyczna – 82,4 %, ekonomiczna – 35,5 %, seksualna –
8,8 %.
Z badań wynika, że wielu mieszkańców województwa małopolskiego wie, iż przemoc
w rodzinie nie jest zjawiskiem akceptowalnym i wymaga reakcji z zewnątrz,
zdecydowana większość badanych nie akceptuje przemocy i ma świadomość, że jest
ona przestępstwem. Deklaruje również konieczność i gotowość podejmowania
interwencji na rzecz krzywdzonych.
OSOBY POKRZYWDZONE W WYNIKU PRZEMOCY DOMOWEJ W LATACH
2008 - 2011
LATA

OGÓŁEM

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

DZIECI DO 13
LAT

NIELETNI OD 13
DO 18 LAT

2008
2009
2010
2011

139 747
132 796
134 866
113 546

81 985
79 811
82 102
70 730

10 664
11 728
12 651
10 718

31 699
27 502
26 802
21 394

15 399
13 755
13 311
10 704

ŹRÓDŁO: Dane statystyczne policji // www.policja.pl

Jak wynika z danych ogólnopolskich zgromadzonych przez policję liczba ofiar
przemocy domowej w 2011 roku w porównaniu z latami ubiegłymi nieco spadła.
INTERWENCJE DOMOWE PRZEPROWADZONE W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM W
LATACH 2007 – 2011
LATA

PRZEPROWADZONE
INTERWENCJE DOMOWE

PRZEPROWADZONE
INTERWENCJE DOMOWE
W ZWIĄZKU Z PRZEMOCĄ

2007
2008
2009
2010
2011

2 550
2 969
2 869
3 023
3 107

257
383
246
255
236

ŹRÓDŁO: Dane Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu

LICZBA WYPEŁNIONYCH „NIEBESKICH KART” W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM
W LATACH 2010 - 2011
LATA

OGÓŁEM

MIASTO

WIEŚ

2010
2011

255
236

163
92

147
89

ŹRÓDŁO: Dane Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu

OSOBY POKRZYWDZONE W WYNIKU PRZEMOCY DOMOWEJ W POWIECIE
OŚWIĘCIMSKIM W LATACH 2007 – 2011
LATA

OGÓŁEM

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

MAŁOLETNI DO
13 LAT

MAŁOLETNI OD
13 DO 18 LAT

2007
2008
2009
2010
2011

506
713
486
479
537

244
376
247
276
238

28
37
54
47
32

136
179
109
14
214

98
121
76
52
53

ŹRÓDŁO: Dane Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu

W roku 2010 kobiety stanowiły 58 % wszystkich poszkodowanych, natomiast w 2011
roku – 44 %. 22 – 40 % wszystkich osób poszkodowanych w wyniku przemocy
domowej stanowili małoletni do 13 lat.
SPRAWCY PRZEMOCY DOMOWEJ W POWIECIE OŚWIECIMSKIM
W LATACH 2007 - 2011
LATA

OGÓŁEM

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

NIELETNI

2007
2008
2009
2010
2011

257
384
246
258
226

10
7
12
10
9

247
377
234
248
216

0
0
0
0
1

ŹRÓDŁO: Dane Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu

Przedstawione powyżej dane obrazują, że na terenie powiatu oświęcimskiego
zjawisko przemocy w rodzinie występuje na stałym, nadal wysokim poziomie.
OSOBY POKRZYWDZONE W WYNIKU PRZEMOCY DOMOWEJ W GMINIE
CHEŁMEK W LATACH 2010 – 2011
LATA

OGÓŁEM

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

MAŁOLETNI
DO 13 LAT

MAŁOLETNI
OD 13 DO 18
LAT

2010
2011

14
24

11
15

1
1

1
6

1
2

ŹRÓDŁO: Dane Komisariatu Policji w Chełmku

Liczba osób pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej w 2011 roku wzrosła
w porównaniu do 2010 roku.
SPRAWCY PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CHEŁMEK W LATACH 2007 – 2011
LATA

OGÓŁEM

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

NIELETNI

2007
2008
2009
2010
2011

12
16
18
11
14

1
0
0
1
0

11
16
18
10
14

0
0
0
0
0

ŹRÓDŁO: Dane Komisariatu Policji w Chełmku

RODZAJE STOSOWANEJ PRZEMOCY W GMINIE CHEŁMEK W LATACH 2010 –
2011
LATA

FIZYCZNA

PSYCHICZNA

FIZYCZNA
I
PSYCHICZNA

FIZYCZNA,
PSYCHICZNA
I
SEKSUALNA

EKONOMICZNA

ZANIEDBANIE

2010
2011

1
0

1
1

8
12

1
1

0
0

0
0

ŹRÓDŁO: Dane Komisariatu Policji w Chełmku

LICZBA ZAŁOŻONYCH „NIEBIESKICH KART” W GMINIE CHEŁMEK
W LATACH 2008 – 2011
LATA

NIEBIESKIE KARTY

2008
2009
2010
2011

16
18
11
14

ŹRÓDŁO: Dane Komisariatu Policji w Chełmku

Z danych statystycznych dotyczących gminy Chełmek wynika, iż skala problemu
przemocy w rodzinie jest niewielka. Z dokonanego przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Chełmku rozpoznania wynika, że przemoc w rodzinie jest nadal
problemem niechętnie ujawnianym i niewiele osób decyduje się na zgłoszenie
problemu przemocy i złożenie zawiadomienia o przestępstwie.
V. DIAGNOZA ZASOBÓW INSTYTUCJONALNYCH
Gmina Chełmek nie posiada zasobów instytucjonalnych, które w swoich
kompetencjach są wystarczające do zabezpieczenia wszystkich potrzeb społecznych
dotyczących problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie, stąd konieczność
współpracy ze specjalistycznymi instytucjami powiatowymi.
W gminie Chełmek i powiecie oświęcimskim funkcjonują następujące
instytucje zajmujące się zapobieganiem i zwalczaniem przemocy w rodzinie:
● Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku, ul. Staicha 1
Tel. 33 846 13 39
 realizacja zadań gminy z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania
przemocy w rodzinie,
 przyznawanie i wypłacanie zasiłków, praca socjalna,
 tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
 tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
● Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Chełmek, ul. Krakowska 11
Tel. 33 844 90 10
 inicjowanie działań w zakresie zwiększenia dostępności pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz
profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,
 stosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku leczenia
odwykowego
 realizacja procedury Niebieska Karta,
● Komisariat Policji w Chełmku, ul. Piastowska 16
Tel. 33 846 17 77









ochrona życia i zdrowia ludzi,
ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego,
zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń,
wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie sprawców,
prowadzenie interwencji w przypadku występowania przemocy w rodzinie,
zapewnienie ofiarom doraźnego bezpieczeństwa,
informowanie ofiar i świadków o przysługujących prawach, możliwościach
i miejscach uzyskania pomocy
● realizacja procedury Niebieska Karta”,
● Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Chełmku,
Tel. 33 846 11 04
Samorządowy Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 w Chełmku,
Tel. 33 846 13 86
Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku,
Tel. 33 846 17 37
Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie
Tel. 33 846 14 75
 wsparcie dla rodziców w wychowywaniu dziecka,
 profilaktyka zagrożeń,
 pomoc psychologiczno – pedagogiczna
 realizacja procedury Niebieska Karta
● Powiatowy Zespół Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
w Chełmku
Tel. 33
● wsparcie dla rodziców w wychowywaniu dziecka,
● profilaktyka zagrożeń,
● pomoc psychologiczno – pedagogiczna
● Chełmeckie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub „Paprotnik” w Chełmku,
ul. Staicha 1
Tel. 33 846 38 44
 grupa wsparcia dla osób z problemami alkoholowymi,
 propagowanie trzeźwego spędzania wolnego czasu
● Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku, ul. Staicha 1
Tel. 33 846 14 83
 udzielanie pomocy medycznej,
 informowanie o możliwościach uzyskania pomocy,
 wystawianie zaświadczenia lekarskiego o stwierdzonych obrażeniach
i leczeniu,
 powiadamianie innych służb o przemocy w rodzinie,
 powiadamianie organów ścigania o przestępstwie,
 realizacja procedury Niebieska Karta
● Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga”- Świetlica Środowiskowa,
Chełmek, ul. Wojska Polskiego 1
 zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży
● Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Tel. 33 842 42 27
 prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
 udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach ofiarom przemocy,
 szkolenie kadr z terenu powiatu oświęcimskiego,

 prowadzenie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy
● Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 2
Tel. 33 847 52 07
jak Komisariat Policji na szczeblu powiatowym
● Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział Karny, ul. Rynek Główny 14
Tel. 33 847 55 10
 rozpatrywanie spraw sądowych
● Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu, ul. Zaborska 2a
Tel. 33 842 22 29
 prowadzenie postępowań celem ustalenia czy doszło do przestępstwa,
 wyjaśnianie okoliczności zdarzeń,
 ujęcie sprawcy
● Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Oświęcimiu, ul. Jagiełły 29
Tel. 33 876 38 28
 realizowanie określonych przez prawo zadań o charakterze wychowawczo –
resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznymi i kontrolnym związane z
wykonywaniem orzeczeń sądu,
 praca kuratorów w środowisku podopiecznych
● Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Tel. 33 843 11 62
 wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
 pomoc psychologiczno – pedagogiczna,
 wspomaganie wychowawczej funkcji rodzin
● Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu,
ul. Dąbrowskiego 139
Tel. 33 476 01 03
 udzielanie szybkiej, doraźnej pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się
w sytuacjach kryzysowych,
 prowadzenie poradnictwa specjalistycznego,
 organizacja grup wsparcia, grup edukacyjno – terapeutycznych,
 prowadzenie indywidualnych programów pomocy,
 zabezpieczenie osobom noclegu w nagłych sytuacjach kryzysowych przez
krótki okres czasu
● Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Oświęcimiu, ul. Partyzantów 1
Tel. 33 842 33 52
 edukacja dzieci w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym,
 ochrona praw dzieci,
 prowadzenie kółek zainteresowań, zajęcia świetlicowe i organizowanie
wycieczek
● Poradnia Odwykowa w Oświęcimiu, ul. Orzeszkowej 1
Tel. 33 842 29 77
 diagnoza uzależnienia,
 terapia osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
 prowadzenie grup terapeutycznych,
 konsultacje indywidualne i sesje rodzinne
● Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w
Tarnowie, ul. Szarych Szeregów 1
14 655 66 59, 14 655 36 36
 pomoc psychologiczno – prawna,

 zapewnienie ofiarom przemocy noclegu i wyżywienia
● Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz
Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Zakopane, ul. Makuszyńskiego 9
Tel. 18 206 44 54
 zapewnienie ofiarom przemocy noclegu i wyżywienia,
 pomoc psychologiczna, medyczna i prawna
VI. PROCEDURY POSTĘPOWANIA WOBEC PROBLEMU PRZEMOCY
W RODZINIE
1) ZGŁOSZENIE PROBLEMU PRZEMOCY
 informacja od osoby doznającej przemocy, osoby trzeciej, przedstawiciela
instytucji
 przyjęcie zgłoszenia i podjęcie natychmiastowego działania
 przekazanie informacji o instytucjach świadczących specjalistyczną pomoc
 przekazanie informacji, że wszystkie podejmowane działania służą
zapewnieniu bezpieczeństwa i udzieleniu pomocy
 informacja o konieczności powiadomienia innych instytucji w celu
zapewnienia kompleksowej pomocy
2) PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ŚRODOWISKU
Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą
odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby
dotkniętej przemocą. Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje poprzez
wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku prowadzonych czynności
służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków
rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez
osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.
3) PROCEDURA NIEBIESKIE KARTY
1. Procedura „Niebieskie Karty” stosowana jest zgodnie z Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. (Dz. U. nr 209, poz. 1245).
Wzory formularzy „Niebieska Karta” wypełniane są przez przedstawicieli
podmiotów realizujących procedurę.
2. Procedura:
2.1. Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska
Karta A” przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem
zaistnienia przemocy w rodzinie.
2.2. Przy wszczęciu procedury następuje podjęcie działań interwencyjnych
mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobie, co do której
istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.
2.3. Przekazanie formularza „Niebieska Karta B” osobie, co do której istnieje
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.
2.4. Przekazanie wypełnionego formularza „Niebieska Karta A” do
przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego niezwłocznie, nie
później niż w terminie do 7 dni od dnia wszczęcia procedury.
2.5. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego nie później niż
w terminie do 3 dni od dnia otrzymania formularza zobowiązany jest do

przekazania go członkom Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy
roboczej.
2.6. Na posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej
następuje wypełnienie formularzy „Niebieska Karta C” i „Niebieska Karta
D”.
2.7. Do działań członków Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej
należy:
- udzielanie pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest
dotknięta przemocą w rodzinie,
- podejmowanie działań w stosunku do osoby, wobec której istnieje
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w celu zaprzestania
stosowania tego rodzaju zachowań,
- zaproszenie osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta
przemocą w rodzinie na spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego lub
grupy roboczej,
- opracowanie indywidualnego planu pomocy dla osoby, co do której
istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, i jej rodziny,
który zawiera propozycje działań pomocowych,
- rozstrzyganie o braku zasadności podejmowanych działań.
2.8. Do działań członków Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej
podejmowanych wobec osób podejrzanych o stosowanie przemocy
w rodzinie należy w szczególności:
- diagnozowanie sytuacji rodziny, co do której istnieje podejrzenie, że
jest dotknięta przemocą,
- przekazanie informacji o konsekwencjach popełnianych czynów,
- motywowanie do udziału w programach oddziaływań korekcyjno –
edukacyjnych,
- przeprowadzenie rozmowy pod kątem nadużywania alkoholu, środków
odurzających , substancji psychotropowych lub leków,
- przekazanie informacji o koniecznych do zrealizowania działaniach
w celu zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie.
2.9. Zakończenie procedury następuje w przypadku ustania przemocy
w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego
stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego
planu pomocy albo rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania
działań.
4) POWIADOMIENIE POLICJI LUB PROKURATURY
 na podstawie art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie „osoby, które
w związku wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych
powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem
przemocy w rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają o tym policję lub prokuratora”
oraz „osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym
policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie”.
 na podstawie art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego instytucje państwowe i
samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o
popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są zobowiązane niezwłocznie
zawiadomić o tym prokuratora lub policję oraz podjąć czynności w celu
niedopuszczenia do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa

5) PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI
ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA
ŻYCIA LUB ZDROWIA DZIECKA W ZWIĄZKU Z PRZEMOCĄ W RODZINIE
Na podstawie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w razie
bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą
w rodzinie pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe ma prawo odebrać
dziecko z rodziny i umieścić je w pierwszej kolejności u innej niezamieszkującej
wspólnie osoby najbliższej, w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego,
w drugiej kolejności w rodzinie zastępczej lub całodobowej placówce opiekuńczo wychowawczej. Decyzję, o której mowa pracownik socjalny podejmuje wspólnie
z funkcjonariuszem policji, a także lekarzem lub ratownikiem medycznym lub
pielęgniarką.
6) ZATRZYMANIE SPRAWCY PRZEMOCY DOMOWEJ
Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy o Policji „Policjanci wykonując czynności,
o których mowa w art. 14, mają prawo zatrzymania osób stwarzających w sposób
oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla
mienia” oraz na podstawie art. 244 § 1 kodeksu postępowania karnego „Policja
ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie,
że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej
osoby albo zatarcia śladów przestępstwa, bądź też nie można ustalić jej
tożsamości.”
7) POWIADOMIENIE KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH w przypadku uzależnienia od alkoholu osoby stosującej przemoc
8) DZIAŁANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CHEŁMEK
Zespół interdyscyplinarny to zespół strategiczny, którego zadaniem jest integrowanie
i koordynowanie działań podmiotów i specjalistów w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
● diagnozowanie problemu przemocy,
● podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających
na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
● inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
● rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia
pomocy w środowisku lokalnym,
● inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania
problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych
przypadkach. Prace w grupach roboczych prowadzone są w zależności od potrzeb
zgłaszanych przez Zespół Interdyscyplinarny.
Do zadań grup roboczych należy w szczególności:
● opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach
wystąpienia przemocy w rodzinie,
● monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin
zagrożonych wystąpieniem przemocy,
● dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodziny, w których dochodzi do
przemocy oraz efektów tych działań.

9) MONITORING SYTUACJI W RODZINIE
 weryfikacja i aktualizowanie planu pomocy
 kontynuacja wsparcia dostosowanego do potrzeb
 uzyskanie informacji o osobie stosującej przemoc
 kontynuacja wspólnych wizyt w celu wzmocnienia przekonania sprawcy o
pozostawaniu pod nadzorem
10) ZAKOŃCZENIE DZIAŁAŃ W SYTUACJI USTANIA PRZEMOCY
VII. ZAŁOŻENIA PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
1. Cechy programu:





systemowość – program jest spójnym i wielopoziomowym systemem
przeciwdziałania przemocy opartym o wyspecjalizowane zasoby
instytucjonalne i ludzkie, pomiędzy którymi istnieje relacja współpracy,
interdyscyplinarność – wszelkie działania na rzecz pomocy rodzinie
powinny być planowane i wdrażane przez specjalistów, będących
przedstawicielami różnych instytucji i organizacji,
kompleksowość – uwzględnianie różnych aspektów przemocy domowej:
prawnego, psychologicznego, moralnego, społecznego,
efektywność – diagnoza problemu, rozpoznanie zjawiska i jego lokalnych
uwarunkowań pozwala na wypracowanie skutecznych – efektywnych
rozwiązań.

2. Beneficjenci programu:
 rodziny i osoby dotknięte zjawiskiem przemocy,
 rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy domowej,
 przedstawiciele instytucji i służb pracujący z osobami i rodzinami
zagrożonymi bądź dotkniętymi przemocą,
 mieszkańcy gminy Chełmek.
3. Realizatorzy programu:
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku
 Urząd Miejski w Chełmku
 Komisariat Policji w Chełmku
 Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmku
 Samorządowy Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 w Chełmku
 Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku
 Samorządowy Zespól Szkół w Bobrku
 Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie
 Powiatowy Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Nr 8
w Chełmku
 Świetlica Środowiskowa w Chełmku
 Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku
 Samorządowy Gminny Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmku
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu









Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Oświęcimiu
Poradnia Odwykowa w Oświęcimiu
Sąd Rejonowy w Oświęcimiu
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Oświęcimiu
Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu
inne instytucje i organizacje społeczne działające
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

w

obszarze

4. Miejsce i czas realizacji:
 gmina Chełmek
 od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2014 roku
5. Prognozowane efekty:






Zmiana postaw społeczeństwa wobec zjawiska przemocy w rodzinie.
Pogłębienie wiedzy społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy w
rodzinie.
Zwiększenie dostępności pomocy dla ofiar przemocy.
Spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie.
Profesjonalizm pomocy w obszarze przemocy w rodzinie.

VIII. CELE PROGRAMU
CEL NADRZĘDNY:
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ograniczanie skutków stosowania
przemocy poprzez zbudowanie jednolitego, profesjonalnego systemu
interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych lub uwikłanych w zjawisko
przemocy.
CELE OPERACYJNE:
1. Edukacja społeczności lokalnej w celu podniesienia świadomości
i wrażliwości dotyczącej zjawiska przemocy.
2. Budowanie skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3. Profesjonalizm oraz szeroka oferta form pomocy i wsparcia dla osób
uwikłanych w przemoc w rodzinie.
4. Szkolenie służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
5. Diagnozowanie i monitorowanie problemów przemocy domowej na terenie
gminy.

ZADANIA:
1. Edukacja społeczności lokalnej w celu podniesienia świadomości i
wrażliwości dotyczącej zjawiska przemocy.
1.1. Opracowywanie i upowszechnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych na
temat przemocy w rodzinie i jej negatywnych skutków.
1.2. Prowadzenie kampanii edukacyjnej na rzecz przeciwdziałania przemocy.
1.3. Propagowanie form spędzania wolnego czasu sprzyjających umacnianiu więzi
rodzinnych.
1.4. Realizacja programów profilaktycznych w szkołach uwrażliwiających dzieci

i młodzież na problem przemocy w rodzinie.
2. Budowanie skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2.1. Opracowanie i realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
2.2. Podejmowanie interwencji wobec przemocy w rodzinie w oparciu o procedurę
Niebieskie Karty.
2.3. Uruchomienie telefonu informacyjnego dla osób z problemem przemocy.
2.4. Uruchomienie Punktu Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych
Przemocą w Rodzinie.
2.5. Poszerzanie oferty pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, prawnej,
socjalnej w sytuacji kryzysu wywołanego zjawiskiem przemocy.
2.6. Prowadzenie procedury „Niebieskie Karty”.
3. Profesjonalizm oraz szeroka oferta form pomocy i wsparcia dla osób
uwikłanych w przemoc w rodzinie.
3.1. Utworzenie Punktu Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych
Przemocą w Rodzinie.
3.2. Określenie zadań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
3.3. Poradnictwo w Punkcie Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych
Przemocą w Rodzinie.
3.4. Oferta Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w zakresie
realizacji programu dla sprawców przemocy w rodzinie.
3.5. Określenie zasad współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi
na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz kościołami w zakresie
udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
3.6. Oferta Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu z zakresie
szybkiej, doraźnej pomocy w sytuacji kryzysowej, uczestniczenia w grupach
wsparcia oraz grupach edukacyjno – terapeutycznych, prowadzenia indywidualnych
programów pomocy, zabezpieczania noclegu w nagłych sytuacjach kryzysowych.
4. Szkolenie służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
4.1. Realizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników socjalnych.
4.2. Realizacja interdyscyplinarnych szkoleń dla przedstawicieli instytucji i organizacji
zaangażowanych w zapobieganie i zwalczanie przemocy w rodzinie.
4.3. Uczestniczenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego w konferencjach,
seminariach, warsztatach na temat problematyki przemocy.
4.4. Podnoszenie kwalifikacji pracowników instytucji realizujących zadania z zakresu
przemocy w rodzinie.
5. Diagnozowanie i monitorowanie problemów przemocy domowej
na terenie gminy.
5.1. Zbudowanie bazy danych dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i jej
aktualizacja.
5.2. Monitorowanie zjawiska przemocy domowej w gminie Chełmek.
5.3. Badanie zasobów, potrzeb oraz skuteczności działań podejmowanych
w zakresie zapobiegania i zwalczania przemocy domowej.

IX. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH CELÓW OPERACYJNYCH
1. Edukacja społeczności lokalnej w celu podniesienia świadomości
i wrażliwości dotyczącej zjawiska przemocy.
ZADANIA

DZIAŁANIA

1.1.Opracowywanie
●
i upowszechnianie
opracowywani
materiałów
e ulotek
informacyjno –
informacyjnyc
edukacyjnych na
h na temat
temat przemocy
przemocy
w rodzinie i jej
negatywnych
● opracowanie
skutków.
plakatu
i rozwieszenie go
na terenie gminy
● rozprowadzanie
ulotek o przemocy
i jej skutkach na
terenie gminy
1.2.Prowadzenie
●
kampanii
organizowanie
edukacyjnej na
spotkań z
rzecz
mieszkańcami
przeciwdziałania
gminy na
przemocy.
temat
przeciwdziałan
ia przemocy w
rodzinie i
działań w tym
zakresie
podejmowany
ch na terenie
gminy
● działania o
charakterze
edukacyjnym
przeznaczone dla
dzieci i rodziców w
celu przygotowania
ich do wychowania
dzieci bez
przemocy
● informacja jw.
w prasie lokalnej

WSKAŹNIKI
● liczba
opracowanych
ulotek
● liczba
rozprowadzonych
ulotek
● liczba
rozwieszonych
egzemplarzy
plakatu

● liczba
zorganizowan
ych spotkań
● liczba artykułów
w prasie
● liczba informacji
w Internecie

REALIZATOR
ZY
MOPS w
Chełmku
Policja
Zespół
Interdyscyplinarny
ds.
Przeciwdziałania
Przemocy
w Rodzinie

MOPS w
Chełmku
Policja
Zespół
Interdyscyplinarny
ds.
Przeciwdziałania
Przemocy
w Rodzinie
Samorządowe
Zespoły Szkół
w gminie
i inni

i Internecie
1.3.Propagowanie
form spędzania
wolnego czasu
sprzyjających
umacnianiu więzi
rodzinnych.

1.4.Realizacja
programów
profilaktycznych
w szkołach
uwrażliwiających
dzieci i młodzież na
problem przemocy
w rodzinie.

●
organizowanie
imprez
rekreacyjnosportowych
skierowanych
do rodzin

● realizacja
programów
profilaktycznyc
h

● liczba
zorganizowan
ych imprez

MOPS w
Chełmku
Samorządowe
Zespoły Szkół
● liczba
w gminie
uczestniczący MOKSiR
ch rodzin
w Chełmku
Świetlica
Środowiskowa
Stowarzyszenie
Rodzina Kolpinga
i inni
Samorządowe
● liczba
Zespoły Szkół
zrealizowanyc w gminie
h programów
● liczba dzieci
i młodzieży
uczestniczący
ch w
programach

2. Budowanie skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
DZIAŁANIA
● opracowanie
i realizacja
Programu
Przeciwdziałania
Przemocy
w Rodzinie
i Ochrony Ofiar
Przemocy w
Rodzinie
w Gminie
Chełmek na lata
2012 - 2014
● informacja dla
środowiska
o programie
2.2. Podejmowanie
● wypełnianie
interwencji wobec
Niebieskich Kart
przemocy w rodzinie
●
w oparciu o procedurę interdyscyplinarny
„Niebieskiej Karty”
charakter działań
ZADANIA
2.1. Opracowanie
i realizacja programu
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
i ochrony ofiar
przemocy w rodzinie.
.

WSKAŹNIKI
● liczba instytucji
uczestniczących
w realizacji
programu
● liczba osób
korzystających
z programu

REALIZATORZY
MOPS w Chełmku

● liczba
założonych
Niebieskich Kart
● liczba
wspólnych
interwencji służb

MOPS w Chełmku
Policja
Zespół
Interdyscyplinarny
ds.
Przeciwdziałania

wszystkie instytucje
i organizacje
działające na rzecz
przeciwdziałania
przemocy

2.3. Uruchomienie
telefonu
informacyjnego dla
osób z problemem
przemocy.
2.4. Uruchomienie
Punktu Informacji,
Wsparcia i Pomocy
dla Osób Dotkniętych
Przemocą w Rodzinie.

● uruchomienie
telefonu
informacyjnego

● liczba osób
korzystających
z pomocy

● informacja
pracowników
socjalnych
o możliwości
uzyskania pomocy
w związku
z przemocą
● prowadzenie
poradnictwa
i terapii
psychologicznej
indywidualnej dla
osób dotkniętych
przemocą
w rodzinie
z terenu gminy
Chełmek
● poradnictwo
prawne, pomoc
pedagoga
szkolnego
i dzielnicowego
● konsultacje
osób i rodzin
dotkniętych
przemocą

● liczba osób
korzystających
z pomocy
świadczonej
przez punkt
● liczba osób
korzystających
z poradnictwa,
konsultacji
i terapii

Przemocy
w Rodzinie
Samodzielny
Gminny Zespół
Opieki Zdrowotnej
w Chełmku
Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
w Chełmku
Samorządowe
Zespoły Szkół
w gminie
Powiatowy Zespół
Nr 8 Szkół
Zawodowych i
Ogólnokształcących
w Chełmku
MOPS w Chełmku

MOPS w Chełmku

2.5. Poszerzanie
oferty pomocy
psychologicznej,
psychoterapeutycznej,
prawnej, socjalnej w
sytuacji kryzysu
wywołanego
zjawiskiem przemocy.

2.6. Prowadzenie
procedury „Niebieskie
Karty”.

● poradnictwo dla
osób uwikłanych
w przemoc –
socjalne,
psychologiczne,
prawne
● pomoc psychoterapeutyczna
● utworzenie
i rozwijanie grupy
wsparcia dla ofiar
przemocy
w rodzinie
● poradnictwo
prawne, pomoc
pedagoga
szkolnego
i dzielnicowego
● konsultacje
osób i rodzin
dotkniętych
przemocą
● prowadzenie
procedury

● liczba osób
korzystających
z poradnictwa
● liczba
uczestników
w grupie
wsparcia
● liczba osób
korzystających
z pomocy
terapeutycznej

MOPS w Chełmku
Powiatowy Ośrodek
Interwencji
Kryzysowej
w Oświęcimiu
Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna
w Oświęcimiu
i inni

● liczba
MOPS w Chełmku
wypełnionych
Policja
„Niebieskich Kart” Samodzielny
Gminny Zespół
Opieki Zdrowotnej
w Chełmku
Samorządowe
Zespoły Szkół
w gminie
Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
w Chełmku
Powiatowy Zespół
Nr 8 Szkół
Zawodowych i
Ogólnokształcących
w Chełmku

3. Profesjonalizm oraz szeroka oferta form pomocy i wsparcia dla osób
uwikłanych w przemoc w rodzinie.
ZADANIA
3.1.Utworzenie
Punktu Informacji,
Wsparcia i Pomocy

DZIAŁANIA
● przygotowanie
i rozprowadzanie
materiałów

WSKAŹNIKI
● liczba
przygotowanych
ulotek

REALIZATORZY
MOPS w Chełmku

dla Osób
Dotkniętych
Przemocą
w Rodzinie.

informacyjnych na
temat przemocy
w rodzinie
● przekazywanie
informacji
o możliwościach
uzyskania
pomocy
3.2. Określenie
● diagnozowanie
zadań Zespołu
problemu
Interdyscyplinarnego przemocy
ds. Przeciwdziałania ● podejmowanie
Przemocy
działań
w Rodzinie
w środowisku
zagrożonym
przemocą
w rodzinie
mających na celu
przeciwdziałanie
temu zjawisku
● inicjowanie
interwencji
w środowisku
dotkniętym
przemocą
w rodzinie
● rozpowszechnia
nie informacji
o instytucjach,
osobach
i możliwościach
udzielenia
pomocy w
środowisku
lokalnym
● inicjowanie
działań w
stosunku do osób
stosujących
przemoc w
rodzinie
3.3. Poradnictwo
● poradnictwo
w Punkcie
w zakresie
Informacji, Wsparcia możliwości
i Pomocy dla Osób
uzyskania
Dotkniętych
pomocy
Przemocą
● poradnictwo
w Rodzinie.
socjalne
● poradnictwo
prawne

informacyjnych,
plakatów
● liczba informacji
w prasie lokalnej

● liczba rodzin
objętych działaniami
Zespołu
Interdyscyplinarnego

Zespół
Interdyscyplinarny
ds.
Przeciwdziałania
Przemocy
w Rodzinie

● liczba osób
korzystających
z poradnictwa
● liczba osób
korzystających
z poradnictwa
socjalnego
● liczba osób
korzystających

MOPS w Chełmku

● poradnictwo
psychologiczne

z poradnictwa
prawnego
● liczba osób
korzystających
z poradnictwa
psychologicznego
● liczba uczestników PCPR
programu
w Oświęcimiu

3.4. Oferta
Powiatowego
Centrum Pomocy
Rodzinie
w Oświęcimiu w
zakresie realizacji
programu dla
sprawców przemocy
w rodzinie.
3.5. Określenie
zasad współpracy
z organizacjami
i stowarzyszeniami
działającymi na
rzecz
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
oraz kościołami
w zakresie
udzielania pomocy
osobom dotkniętym
przemocą
w rodzinie.

● realizacja
programu
korekcyjno –
edukacyjnego dla
sprawców
przemocy

● określenie
zasad współpracy

● liczba organizacji
i stowarzyszeń
działających na
rzecz
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
● liczba osób,
którym udzielono
pomocy

3.6. Oferta
Powiatowego
Ośrodka Interwencji
Kryzysowej w
Oświęcimiu w
zakresie szybkiej
doraźnej pomocy w
sytuacji kryzysowej,
uczestniczenia
w grupach wsparcia
oraz grupach
edukacyjno –
terapeutycznych,
prowadzenia
indywidualnych
programów pomocy,
zabezpieczania
noclegu w nagłych
sytuacjach
kryzysowych.

● szybka, doraźna
pomoc w sytuacji
kryzysowej
● prowadzenie
grup wsparcia
oraz grup
edukacyjno –
terapeutycznych
● prowadzenie
indywidualnych
programów
pomocy
● zabezpieczanie
noclegu w
nagłych
sytuacjach
kryzysowych
● pomoc prawna
i psychologiczna

● liczba osób,
którym udzielono
pomocy
● liczba osób
uczestniczących
w grupach
● liczba osób
uczestniczących
w programach
pomocy
● liczba osób,
którym
zabezpieczono
nocleg

MOPS w Chełmku
Zespół
Interdyscyplinarny
ds.
Przeciwdziałania
Przemocy
w Rodzinie
Urząd Miejski
w Chełmku
organizacje
i stowarzyszenia
działające na
rzecz
przeciwdziałania
przemocy
Powiatowy
Ośrodek
Interwencji
Kryzysowej
w Oświęcimiu

4. Szkolenie służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
ZADANIA
4.1. Realizacja
szkoleń
podnoszących
kwalifikacje
pracowników
socjalnych.
4.2. Realizacja
interdyscyplinarnych
szkoleń dla
przedstawicieli
instytucji
i organizacji
zaangażowanych
w zapobieganie
i zwalczanie
przemocy
w rodzinie.

4.3. Uczestniczenie
członków Zespołu
Interdyscyplinarnego
w konferencjach,
seminariach,
warsztatach na
temat problematyki
przemocy.
4.4. Podnoszenie
kwalifikacji
pracowników
instytucji
realizujących
zadania z zakresu
przemocy
w rodzinie.

DZIAŁANIA

WSKAŹNIKI

● szkolenie
pracownikó
w socjalnych

● liczba
przeszkolonyc
h pracowników
socjalnych

●
organizacja
szkoleń

● liczba
zorganizowany
ch szkoleń dla
przedstawicieli
instytucji i
organizacji
zaangażowany
ch w
zapobieganie i
zwalczanie
przemocy w
rodzinie
● liczba instytucji
uczestniczących w
szkoleniach
● liczba uczestników
szkoleń

REALIZATOR
ZY
MOPS w
Chełmku

MOPS w
Chełmku
Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
w Chełmku
inne instytucje
i organizacje

●
uczestnicze
nie w
konferencjac
h,
seminariach,
warsztatach

● liczba
konferencji,
seminariów,
warsztatów dla
członków
Zespołu
Interdyscyplina
rnego

Członkowie
Zespołu
Interdyscyplina
rnego i grup
roboczych

●
podnoszeni
e kwalifikacji
pracownikó
w
realizującyc
h zadania z
zakresu
przemocy w
rodzinie

● liczba
szkoleń dla
pracowników
instytucji
realizujących
zadania z
zakresu
przemocy w
rodzinie

instytucje
zajmujące się
problematyką
przemocy w
rodzinie

5. Diagnozowanie i monitorowanie problemów przemocy domowej
na terenie gminy.
ZADANIA
5.1. Zbudowanie
bazy danych
dotyczących
zjawiska przemocy
w rodzinie i jej
aktualizacja.

DZIAŁANIA
● zbudowanie
i aktualizacja bazy
danych

5.2. Monitorowanie
zjawiska przemocy
domowej w gminie
Chełmek.

● określenie skali
problemu
przemocy w gminie

5.3. Badanie
zasobów, potrzeb
oraz skuteczności
działań
podejmowanych
w zakresie
zapobiegania
i zwalczania
przemocy
domowej.

● badanie
zasobów, potrzeb,
skuteczności
działań

WSKAŹNIKI
● wielkość bazy
danych

REALIZATORZY
MOPS w Chełmku
Zespół
Interdyscyplinarny
ds.
Przeciwdziałania
Przemocy
w Rodzinie
Policja
● skala problemu
MOPS w Chełmku
przemocy domowej Zespół
w gminie
Interdyscyplinarny
ds.
Przeciwdziałania
Przemocy
w Rodzinie
Policja
● baza zasobów
MOPS w Chełmku
● katalog potrzeb
Zespół
● raporty
Interdyscyplinarny
ewaluacyjne
ds.
Przeciwdziałania
Przemocy
w Rodzinie
Policja
Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
w Chełmku
inne instytucje
i organizacje
zajmujące się
problematyką
przemocy
w rodzinie

X. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
 środki własne gminy, w tym przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi
 środki własne podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
 środki finansowe z budżetu wojewody

XI. MONITOROWANIE I EWALUACJA PROGRAMU
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gminie Chełmek na lata 2012 – 2014 stanowi strategię działania na
rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, realizowaną przez wszystkie
instytucje i organizacje zobowiązane do podejmowania działań w tym zakresie na
terenie gminy Chełmek i powiatu oświęcimskiego. Program będzie zarządzany przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku. Monitoring programu będzie
prowadzony corocznie w celu sprawdzenia, czy zadania ujęte w programie są
realizowane zgodnie z planem.
W celu zbadania skuteczności program będzie podlegał ewaluacji – w trakcie
realizacji programu i po jego zakończeniu.
Ewaluacja programu uwzględnia :
1) diagnozę problemów społecznych w gminie – systematycznie prowadzony
monitoring,
2) ocenę stopnia realizacji celów operacyjnych zawartych w programie,
3) ocenę stopnia realizacji poszczególnych zadań zawartych w programie,
4) ocenę efektów podejmowanych działań.
Wskaźnikami ewaluacji są:
 liczba rodzin uwikłanych w przemoc na podstawie rozpoznania pracowników
socjalnych,
 liczba rodzin uwikłanych w przemoc na podstawie rozpoznania policji,
 liczba rodzin korzystających z pomocy,
 liczba przeszkolonych pracowników zajmujących się problemem przemocy
w gminie,
 liczba niebieskich kart zarejestrowanych przez pracowników Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku,
 liczba niebieskich kart zarejestrowanych przez funkcjonariuszy Policji,
 liczba Niebieskich Kart założonych przez Samodzielny Gminny Zespół Opieki
Zdrowotnej w Chełmku, Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Chełmku, Samorządowe Zespoły Szkół w gminie, Powiatowy Zespół Nr 8
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku,
 liczba zgłoszeń o popełnieniu przestępstwa w związku z przemocą,
 liczba przygotowanych materiałów informacyjnych i edukacyjnych dotyczących
przemocy,
 liczba instytucji i organizacji działających w celu przeciwdziałania zjawisku
przemocy w gminie,
 liczba zarejestrowanych postępowań karnych dotyczących przemocy z terenu
gminy Chełmek.
Ewaluacja pozwoli na:
 rozwijanie różnorodnych form wsparcia dostosowanych do potrzeb
i problemów istniejących w gminie,
 zwiększenie skuteczności działań z zakresu pomocy społecznej,
 zwiększenie skuteczności działań z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie,
 wskazanie dalszych kierunków rozwoju systemu wsparcia dziecka i rodziny.
Ewaluację programu prowadzić będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Chełmku przy współpracy z pozostałymi realizatorami programu.

