
UCHWAŁA NR V/36/19
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMEK

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie w Gminie Chełmek na lata 2019 – 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 6 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. 2015 poz. 1390)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy  w rodzinie
w Gminie Chełmek na lata 2019-2023”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka oraz Dyrektorowi MOPS
w Chełmku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2019 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Chełmek

Marek Palka

Id: D2087F14-2EB3-4159-A932-FFB034F52FEE. Podpisany Strona 1



PROGRAM

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY

W RODZINIE W GMINIE CHEŁMEK

NA LATA 2019 - 2023

Załącznik do uchwały Nr V/36/19

Rady Miejskiej Chełmek

z dnia 28 lutego 2019 r.

Id: D2087F14-2EB3-4159-A932-FFB034F52FEE. Podpisany Strona 1



2

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP………………………………………………………………………………….…….………3

II. CHARAKTERYSTYKA PRZEMOCY W RODZINIE…………………………………………..…3

1. Definicja przemocy w rodzinie……………………………………………………………….……3
2. Rodzaje i formy przemocy….………………………………………..………….…………………4
3. Przemoc wobec dzieci……………………………………………………………...….……..……5
4. Uzależnienie od alkoholu a przemoc………………………………………………...……..….…..6

III. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM
PRZEMOCY W RODZINIE………………………………………………………………………..6

IV. DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE……………….…………………….…….7

V. DIAGNOZA ZASOBÓW INSTYTUCJONALNYCH…………………………………………….11

VI. ANALIZA SWOT………………………………………………………………………..………..14

VII. PROCEDURY POSTĘPOWANIA WOBEC PROBLEMU PRZEMOCY
W RODZINIE……………………………………………………………………………………..15

VIII. ZAŁOŻENIA PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE………………………………………...……..….17

IX. CELE PROGRAMU………………………………………………………………………....…….19

X. REALIZACJA ZADAŃW RAMACH CELÓW OPERACYJNYCH……………………...….….20

XI. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA…………………………………………………………………..…26

XII. MONITOROWANIE I EWALUACJA PROGRAMU……………………………………...……26

Id: D2087F14-2EB3-4159-A932-FFB034F52FEE. Podpisany Strona 2



3

I. WSTĘP

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w art. 18 i 71 wskazuje, że instytucja
rodziny jest objęta szczególną ochrona i opieką Rzeczpospolitej Polskiej, a jej dobro państwo ma
obowiązek uwzględnić w swojej polityce społecznej, zwłaszcza poprzez udzielanie szczególnej pomocy
rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji społecznej. Przepis art. 72 Konstytucji stanowi, iż
Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka, a każdy ma prawo żądać od organów władzy
publicznej ochrony praw dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Nie budzi
wątpliwości fakt, że zadaniem państwa jest ochrona rodziny przed zagrożeniami płynącymi z zewnątrz i
wewnątrz, w tym zwłaszcza przed przemocą ze strony osób najbliższych.

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019
– 2023, zwany dalej Programem, znajduje normatywne oparcie w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1390
z późn. zm.). Zgodnie z powołanym przepisem do zadań własnych gminy należy opracowanie i
realizowanie programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Program uwzględnia założenia Krajowego
programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2014-2020 przyjętego Uchwałą nr 76 Rady
Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. oraz jest zgodny z Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Chełmek.
Głównym celem Programu jest dążenie do ograniczania skali i skutków przemocy domowej
i rodzinnej na terenie Gminy Chełmek. Program zakłada podejmowanie działań chroniących ofiary
przemocy, skierowanych do sprawców przemocy oraz działań edukacyjnych skierowanych do
społeczeństwa i służb świadczących fachową pomoc i wsparcie. W programie zawarto podstawowe
informacje dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie, istotne przy planowaniu działań w zakresie
zapobiegania i zwalczania przemocy. Określono cel strategiczny oraz konkretne zadania Programu.
Wskazano źródła finansowania zadań programowych w sposób umożliwiający ich rozwinięcie
i uszczególnienie, adekwatnie do aktualnych potrzeb lokalnych. Niniejszy Program będzie stanowił
wspólny plan działań instytucji i organizacji zobowiązanych do podejmowania działań na rzecz
zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie. Przez interdyscyplinarność powinien przyczynić się do
usprawnienia lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy oraz ograniczenia zjawiska przemocy, a tym
samym poprawy kondycji chełmeckich rodzin.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa zadania przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, zasady postepowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie
oraz zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
Ustawodawca zobowiązał gminę do tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. W tym zakresie gmina zobowiązana jest do realizacji czterech rodzajów działań:
do opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie, do prowadzenia 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, do
zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, a
także do tworzenia zespołów interdyscyplinarnych.

II. CHARAKTERYSTYKA PRZEMOCY W RODZINIE

1. Definicja przemocy w rodzinie

Dla skutecznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności właściwego określania
zadań, w tym organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, konieczna jest świadomość specyfiki zjawiska
i wiedza na temat cyklu przemocy w rodzinie oraz sytuacji psychologicznej osób jej doświadczających,
zwłaszcza że z przemocą w rodzinie wiąże się wiele mitów i stereotypów z pewnością
utrudniających walkę z tym zjawiskiem. Poniżej wskazano istotne informacje i fakty uzasadniające
potrzebę podejmowania przez organy państw w odniesieniu do przemocy w rodzinie specjalnych działań,
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jak również dotyczące mitów i stereotypów funkcjonujących na temat przemocy w rodzinie, które często
uniemożliwiają skuteczną reakcję przedstawicieli tych organów.
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. Przemoc narusza prawa i dobra osobiste ofiary – sprawca
wykorzystuje przewagę siły, narusza podstawowe prawa człowieka jak: prawo do nietykalności fizycznej,
godności, szacunku. Przemoc jest przyczyną cierpienia i bólu – sprawca naraża zdrowie i
życie ofiary na szkody, osłabiając jej zdolność do samoobrony.
Każdy rodzaj przemocy powoduje ból i cierpienie, narusza prawa i dobra osobiste. Istnieje wiele rodzajów
przemocy, które maja specyficzne cechy i wiele wspólnych elementów. Sprawcy przemocy najczęściej nie
ograniczają się tylko do jednej formy przemocy. Przemoc domowa to specyficzna forma przemocy, do
której dochodzi do tzw. czterech ścianach, wielokrotnie, za biernym przyzwoleniem innych członków
rodziny czy sąsiadów, którzy nie reagują w obawie o własne życie czy zdrowie. Osoby doznające przemocy
domowej są najczęściej bezsilne wobec sprawców przemocy. Mają trudności w określaniu zachowań
akceptowalnych i niedopuszczalnych. Wstydzą się, boją, nie wiedzą gdzie szukać pomocy. Osoby
doświadczające przemocy charakteryzują się niskim poczuciem własnej wartości, są uległe, zastraszone,
obarczają się wina za sytuacje w jakiej się znalazły.
Powszechnie sądzi się, że przemoc domowa to takie zachowania, których bezpośrednie skutki można
dostrzec. Jednak sprawcy przemocy wiedząc o konsekwencji swoich czynów często stosują inną formę
przemocy niż przemoc fizyczna, lub stosują takie formy przemocy fizycznej, które nie pozostawiają
śladów na ciele ofiary.
Przemoc domowa przebiega w cyklu, w którym wyodrębnia się trzy fazy:

· Faza narastającego napięcia – w zachowaniu sprawcy pojawia się napięcie, złość, poirytowanie;
prowokuje awantury, traci panowanie nad emocjami, sięga po alkohol i inne środki odurzające. Ofiara
uspokaja go, spełnia wszystkie jego zachcianki, wywiązuje się ze wszystkich obowiązków, często
przeprasza, doświadcza dolegliwości psychosomatycznych. W wyniku narastania napięcia często sama
prowokuje awanturę.

· Faza gwałtownej przemocy – sprawca staje się gwałtowny, wpada w szał, wyładowuje się dokonując
aktów przemocy. Ofiara stara się zrobić wszystko, żeby go uspokoić i ochronić siebie, jest bezradna.
Po akcie przemocy jest w szoku, odczuwa wstyd, upokorzenie, przerażenie, staje się apatyczna, traci
ochotę do życia, odczuwa złość i bezradność.

· Faza miodowego miesiąca – sprawca przemocy przeprasza, okazuje skruchę , żałuje, obiecuje poprawę,
usiłuje tłumaczyć swoje zachowanie, zapewnia że więcej tego nie zrobi, dba, kupuje kwiaty, prezenty.
Ofiara przemocy zaczyna wierzyć w przemianę sprawcy, czuje się kochana, odczuwa bliskość, jest
pełna nadziei.

Po okresie miodowego miesiąca cykl ten się powtarza.
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 doświadczonej w dzieciństwie. Przemoc domowa jest
poważnym problemem społecznym. Niezwalczana przemoc niszczy system rodziny, niesie za
sobą ryzyko dziedziczenia zachowań przemocowych.

2. Rodzaje i formy przemocy

Obecnie przyjmuje się, że istnieją następujące formy przemocy:

· Przemoc fizyczna - wszelkie działania polegające na użyciu siły i prowadzące do naruszenia
nietykalności cielesnej. Przemocą fizyczną jest popychanie, odpychanie, obezwładnianie,
przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką, pięściami,
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bicie przedmiotami, parzenie, polewanie żrącymi substancjami, używanie broni, ograniczanie
dostępu do pożywienia, nieudzielanie koniecznej pomocy itp.

· Przemoc psychiczna - 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. Przemocą
psychiczną jest 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.

· Przemoc seksualna - wymuszanie niechcianych przez ofiarę zachowań w celu zaspokojenia potrzeb
seksualnych sprawcy. Są to sadystyczne formy współżycia seksualnego, wymuszanie pożycia
seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych form i praktyk seksualnych, krytyka zachowań
seksualnych itp.

· Przemoc ekonomiczna - działania prowadzące do całkowitego finansowego uzależnienia ofiary od
sprawcy, niezaspokajanie materialnych potrzeb rodziny, odbieranie zarobionych pieniędzy,
uniemożliwianie podjęcia pracy zawodowej, zmuszanie do pracy bez wynagrodzenia itp.

· Zaniedbanie - ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych, emocjonalnych osób
najbliższych. Zaniedbanie odnosi się najczęściej do relacji rodzic – dziecko. Nie wiąże się
z użyciem siły, ale może powodować poważne szkody psychiczne oraz uszczerbek na zdrowiu.
Zaniedbanie to brak okazywania wsparcia i troski, brak zainteresowania i opieki, niezapewnienie
odpowiednich warunków socjalnych, właściwego ubioru, opieki medycznej czy możliwości
edukacji.

3. Przemoc wobec dzieci

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.

4. Uzależnienie od alkoholu, a przemoc
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Zjawiskiem często współistniejącym z przemocą jest uzależnienie od alkoholu. Osoby znajdujące
się pod wpływem alkoholu często tracą kontrolę nad własnym zachowaniem. Częściej reagują złością i
gniewem na niepowodzenia życiowe. Stan upojenia alkoholowego może powodować błędną interpretację
zachowań innych osób, sprawia również, że znikają istniejące w człowieku wewnętrzne hamulce krepujące
jego zachowanie. Nadużywanie alkoholu prowadzi do nasilenia się zachowań agresywnych. Nawet osoba
uznawana powszechnie za spokojną i opanowaną, w stanie upojenia alkoholowego, może stosować
przemoc krzywdzącą swoją rodzinę. Pijany człowiek nie jest w stanie logicznie myśleć, rozumieć i oceniać
swoich czynów oraz nie docierają do niego racjonalne argumenty. Mimo to nie można w żaden sposób
usprawiedliwić jego agresywnych zachowań. Jeśli sprawca przemocy maltretuje ofiarę pod wpływem
alkoholu nie usprawiedliwia to jego zachowania. Uzależnienie od środków odurzających nie jest
okolicznością łagodzącą. Sprawca przemocy, wprowadzając się w stan upojenia alkoholowego ponosi
pełna odpowiedzialność za swoje zachowanie. Osoba uzależniona od alkoholu wywiera negatywny wpływ
na siebie, ale również stanowi poważne zagrożenie dla pozostałych członków rodziny. Życie z
alkoholikiem może doprowadzić do współuzależnienia. Zarówno osoby uzależnione jak i współuzależnione
wymagają specjalistycznej pomocy psychologicznej i terapeutycznej. Osobom pokrzywdzonym nie jest
łatwo mówić o tym, że w rodzinie występuje problem alkoholu i przemocy. Ogromne poczucie wstydu, że
w rodzinie jest osoba uzależniona, która znęca się nad bliskimi, strach przed oceną otoczenia, a także przed
zemsta dręczyciela, czy nieracjonalne poczucie bycia współwinnym utrudnia lub odwleka decyzje by
zwrócić się o pomoc.

III. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM PRZEMOCY
W RODZINIE

· Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483

z późn. zm.).

· Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015

r. poz. 1390 z późn. zm.).

· Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.).

· Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508

z późn. zm.).

· Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600)

a) art. 207 – znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą,

b) art. 191 par. 1 – zmuszanie przemocą lub groźbą do określonych zachowań,

c) art. 156 – uszkodzenie ciała,

d) art. 197 par. 1 – doprowadzenie osoby przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem

do obcowania płciowego,

e) art. 217 – naruszenie nietykalności cielesnej,

f) art. 209 par. 1 – uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego,

g) art. 160 par. 2 – narażenie osoby na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia

lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,

h) art. 190 par. 1 – groźba popełnienia przestępstwa na szkodę osoby najbliższej,

i) art. 200 par 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 wykonywanie czynności

seksualnej,

j) art. 210 par. 1 – porzucenie małoletniego poniżej 15 lat wbrew obowiązkowi

troszczenia się oraz porzucenie osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny

lub fizyczny.

· Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
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682 z późn. zm.).

· Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 z późn. zm.).

· Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz. U. z

2018 r. poz. 969).,

· Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.

1030 z późn. zm.).

· Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy

domowej, sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 961).

· Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla

matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. Nr 43, poz. 418).

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca

2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania

dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku

z przemocą w rodzinie (Dz. U. Nr 81, poz. 448).

· Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie

zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 487).

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 %
wobec 10 %),

· 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
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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.

DANE STATYSTYCZNE POLICJI W OKRESIE OD 2015 DO 2017 ROKU

Dane 2015 2016 2017
Liczba wypełnionych
formularzy „Niebieska
Karta”

75495
( w tym 61133
wszczynających
procedurę i 14362

dotyczących kolejnych
przypadków w trakcie

procedury)

73531
(w tym 59590
wszczynających
procedurę i 13941

dotyczących kolejnych
przypadków w trakcie

procedury

75662
( w tym 61980
wszczynających
procedurę i 13682

dotyczących kolejnych
przypadków w trakcie

procedury)
Ogólna liczba ofiar
przemocy

97501 91789 92529

Liczba ofiar – kobiet 69376 66930 67984
Liczba ofiar – mężczyzn 10733 10636 11030
Liczba ofiar - małoletnich 17392 14223 13515
Ogólna liczba osób
podejrzewanych o
przemoc

76034 74155 76206

Liczba podejrzewanych
sprawców – kobiet

5244 5461 5878

Liczba podejrzewanych
sprawców - mężczyzn

70484 68321 70035

Liczba podejrzewanych
sprawców – nieletnich

306 373 293

Ogólna liczba sprawców
będących pod wpływem
alkoholu

48841 46537 46092

Podejrzewani sprawcy pod
wpływem alkoholu –
kobiety

1972 1993 2028

Podejrzewani sprawcy pod
wpływem alkoholu –
mężczyźni

46830 44499 44037

Podejrzewani sprawcy pod
wpływem alkoholu -
nieletni

39 45 27

Liczba dzieci
umieszczonych w
niezagrażającym im
miejscu (np. rodzina
zastępcza, dalsza
rodzina, placówka
opiekuńcza)

275 598 413

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

Jak wynika z danych ogólnopolskich zgromadzonych przez policję liczba ofiar przemocy domowej
w 2017 roku w porównaniu z rokiem 2015 nieco spadła.
Dane statystyczne Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu z podjętych przez policje działań
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dotyczących procedury „Niebieskie Karty” w okresie od 01.01.2016 r. do 18.10.2018 r. wskazują,
że liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta” wyniosła ogółem – 166, w tym: liczba formularzy
wszczynających procedurę – 158, liczba formularzy dotyczących kolejnych przypadków przemocy w
rodzinie w trakcie trwającej procedury – 8. W mieście wypełniono 79 formularzy „Niebieska Karta”, a na
wsi – 87.
Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą domową ogółem wyniosła –
202, w tym: kobiet – 153 ( do 65 roku życia – 131, od 66 roku życia – 22), mężczyzn – 25 (do 65 roku
życia – 19, od 66 roku życia – 6), małoletnich – 24 (dziewcząt – 14, chłopców – 10). Liczba osób, wobec
których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie wyniosła – 167 w tym: kobiet – 17, mężczyzn
– 149, nieletnich – 1. Liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie
będących pod wpływem alkoholu wyniosła– 66, w tym: kobiet – 1, mężczyzn – 65. W okresie od
01.01.2016 r. do 18.10.2018 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu odnotowano 7639
interwencji domowych, 60 – interwencji dot. przemocy w rodzinie w związku z procedurą „Niebieskie
Karty”. Odnotowano 146 przypadków przemocy fizycznej, 162 przypadki przemocy psychicznej, 8 –
seksualnej, 4- ekonomicznej i 100 przypadków innego rodzaju przemocy.

OSOBY POKRZYWDZONE WWYNIKU PRZEMOCY DOMOWEJ W GMINIE CHEŁMEK W
LATACH 2015 – 2017

LATA OGÓŁEM KOBIETY MĘŻCZYŹNI MAŁOLETNI
DO 13 LAT

MAŁOLETNI OD
13 DO 18 LAT

2015 17 12 0 4 1
2016 5 3 2 0 0
2017 8 6 1 0 1

ŹRÓDŁO: Dane Komisariatu Policji w Chełmku

Liczba osób pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej w 2017 roku zmalała w porównaniu do 2015
roku.

SPRAWCY PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CHEŁMEK W LATACH
2015 – 2017

LATA OGÓŁEM KOBIETY MĘŻCZYŹNI NIELETNI
OSOBY

ZNAJDUJĄCE
SIĘ POD

WPŁYWEM
ALKOHOLU

2015 12 1 11 0 5

2016 5 0 5 0 3

2017 6 0 6 0 1
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ŹRÓDŁO: Dane Komisariatu Policji w Chełmku

RODZAJE STOSOWANEJ PRZEMOCY W GMINIE CHEŁMEK
W LATACH 2015 – 2017

LATA PRZEMOC
FIZYCZNA

PRZEMOC
PSYCHICZNA

PRZEMOC
SEKSUALNA

PRZEMOC
EKONOMICZNA

INNY RODZAJ
PRZEMOCY

2015 7 11 2 0 0
2016 3 5 0 0 0
2017 6 7 0 0 0

ŹRÓDŁO: Dane Komisariatu Policji w Chełmku

RODZAJE STOSOWANEJ PRZEMOCY W GMINIE CHEŁMEK
W LATACH 2015 – 2017

LATA PRZEMOC
FIZYCZNA

PRZEMOC
PSYCHICZNA

PRZEMOC
SEKSUALNA

PRZEMOC
EKONOMICZNA

INNY RODZAJ
PRZEMOCY

2015 6 6 0 0 0
2016 6 9 0 0 0
2017 3 8 0 0 0

ŹRÓDŁO: Dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku

OSOBY POKRZYWDZONE WWYNIKU PRZEMOCY DOMOWEJ W GMINIE CHEŁMEK W
LATACH 2015 – 2017

LATA OGÓŁEM KOBIETY MĘŻCZYŹNI MAŁOLETNI
DO 13 LAT

MAŁOLETNI OD
13 DO 18 LAT

2015 7 4 1 2 1
2016 8 6 2 0 0
2017 8 4 2 1 1

ŹRÓDŁO: Dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku

SPRAWCY PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CHEŁMEK W LATACH
2015 – 2017

LATA OGÓŁEM KOBIETY MĘŻCZYŹNI MAŁOLETNI
DO 13 LAT

MAŁOLETNI OD
13 DO 18 LAT

2015 5 1 4 0 0
2016 7 3 4 0 0
2017 5 1 4 0 0

ŹRÓDŁO: Dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku

LICZBA ZAŁOŻONYCH „NIEBIESKICH KART” W GMINIE CHEŁMEK
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W LATACH 2015-2017

LATA OGÓŁEM POLICJA MOPS SAMORZĄDOWE
ZESPOŁY SZKÓŁ

KOMISJA
ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH

SAMODZIELNY
GMINNY ZESPÓŁ

OPIEKI
ZDROWOTNEJ

2015 15 11 4 0 0 0
2016 24 15 7 2 0 0
2017 15 11 4 0 0 0
ŻRÓDŁO: Dane Policji, Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Chełmku, Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Chełmku, Samorządowego Zespołu
Szkolno- – Przedszkolnego nr 2 w Chełmku, Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie,
Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku.

Z danych statystycznych Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie wynika, że najwięcej Niebieskich Kart zostało założonych przez Policję, w dalszej kolejności
przez pracowników pomocy społecznej i oświaty.
W roku 2016 r. przez placówki oświatowe z terenu gminy Chełmek wszczęte zostały dwie procedury
„Niebieska Karta”. Przemoc psychiczna wystąpiła w 3 przypadkach, przemoc fizyczna również w 3
przypadkach. Nie odnotowano innych form przemocy.
Dane statystyczne wskazują na wzrost przypadków przemocy psychicznej w gminie.

Z przedstawionych danych dotyczących gminy Chełmek wynika, iż skala problemu przemocy
w rodzinie jest kwestią wymagającą systemowego działania. Z przedstawionych analiz wynika,
że przemoc w rodzinie, choć nadal jest problemem wstydliwym, niechętnie ujawnianym coraz więcej osób
decyduje się na poszukiwanie pomocy u przedstawicieli instytucji zajmujących się
przeciwdziałaniem temu zjawisku.

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
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· 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
● Świetlica Środowiskowa – Chełmek, ul. Brzozowa 9, tel. 33 846 10 25
● 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” -Chełmek, ul. Wojska Polskiego 1
● 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. Żwirki i Wigury 1b
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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, profilaktycznym
i kontrolnym związanych 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
● 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, tel. 14 655 66 59, 14 655 36 36

· pomoc psychologiczno – prawna,

· zapewnienie ofiarom przemocy noclegu i wyżywienia
● Tatrzański Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Zakopanem,
Zakopane, ul. Makuszyńskiego 9 , tel. 18 206 44 54

· zapewnienie ofiarom przemocy noclegu i wyżywienia,

· pomoc psychologiczna, medyczna i prawna
● Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Krakowie,
31-965 Kraków, os. Krakowiaków 46, tel. 12 4258170

VI. ANALIZA SWOT

Analiza SWOT stanowi kompleksowe narzędzie pozwalające pogłębić ocenę otoczenia
zewnętrznego i wewnętrznego danego obszaru problemowego. Zakłada ona w miarę możliwości
przejrzyste wyodrębnienie kluczowych czynników mających wpływ na rozwój sfery społecznej. Określa
ona czynniki wewnętrzne – mocne i słabe strony oraz czynniki zewnętrzne – szanse i
zagrożenia w otoczeniu.

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

- Działalność Zespołu Interdyscyplinarnrgo do spraw
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup
roboczych do indywidualnych przypadków przemocy

- Brak hostelu, schronienia dla osób doznających
przemocy na terenie gminy
- Zbyt mała ilość lokali socjalnych w zasobach gminy
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w rodzinie
- Opracowanie Gminnej Strategii Rozwiazywania
Problemów Społecznych
- Funkcjonowanie instytucji d.s. przeciwdziałania
przemocy
- Pozytywna współpraca służb i instytucji
w ramach zespołu interdyscyplinarnego
- Zaangażowanie i odpowiedzialność pracowników
instytucji
- Wykwalifikowani pracownicy MOPS działający na
rzecz przeciwdziałania przemocy w
rodzinach
- profesjonalizm podmiotów działających na rzecz
osób/rodzin doznających przemocy
- Gotowość stałego podnoszenia kwalifikacji,
uczestnictwa w szkoleniach przez pracowników
MOPS
- Wsparcie rodzin z trudnościami opiekuńczo-
wychowawczymi przez asystenta rodziny
- Zaangażowanie środków masowego przekazu w
działania edukacyjne i profilaktyczne
- Wzrost świadomości społecznej na temat zjawiska
przemocy w rodzinie
- Większy dostęp do informacji dotyczących oferty
pomocowej dla osób doświadczających przemocy

- Niechęć do udziału w programach korekcyjno –
edukacyjnych przez osoby stosujące przemoc
- Funkcjonowanie w społeczeństwie mitów
i stereotypów na temat przemocy domowej
- Przyzwolenie osób i grup społecznych na
zachowania przemocowe
- Brak reakcji na zachowania przemocowe ze strony
świadków takiej przemocy

SZANSE ZAGROŻENIA

- Akceptacja społeczna dla działań związanych
z przeciwdziałaniem przemocy
- Ustawowe uregulowania i zmiany prawne
umożliwiające skuteczne formy pomocy rodzinom
zagrożonym przemocą domową
- Realizacja procedury „Niebieskie Karty”
- Możliwość uczestnictwa w programach korekcyjno
– edukacyjnych dla sprawców przemocy
- Zmiana przekonań ofiar przemocy o sobie oraz na
temat swojej sytuacji
- Zwiększanie dostępności programów
terapeutycznych dla ofiar przemocy
- Systematyczne podnoszenie kwalifikacji przez kadrę
zajmującą się problematyka przemocy
- Wzrost świadomości społecznej na temat
możliwości przeciwstawiania się i reagowania na akty
przemocy w rodzinie

- Niewłaściwa postawa społeczeństwa wobec osób
doznających przemocy oraz sprawców przemocy
- Niechęć, strach osób doznających przemocy do
ujawniania przemocy domowej
- Niska samoocena ofiar przemocy
- Poczucie bezkarności osób stosujących przemoc
- Brak umiejętności poszukiwania wsparcia
i pomocy przez osoby doznające przemocy
- Niebezpieczeństwo marginalizacji osób i rodzin
dotkniętych przemocą
- Wydłużony tryb postepowania karnego
w sprawach o znęcanie się nad rodzina
- Brak systematycznej superwizji pracowników, co
może doprowadzić do wypalenia zawodowego lub/i
udzielania nieefektywnej pomocy

VII. 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
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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.
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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.

Id: D2087F14-2EB3-4159-A932-FFB034F52FEE. Podpisany Strona 16



17

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

1) weryfikacja i aktualizowanie planu pomocy

2) kontynuacja wsparcia dostosowanego do potrzeb

3) uzyskanie informacji o osobie stosującej przemoc

4) kontynuacja wspólnych wizyt w celu wzmocnienia przekonania sprawcy o pozostawaniu pod
nadzorem

10) ZAKOŃCZENIE DZIAŁAŃ W SYTUACJI USTANIA PRZEMOCY

VIII. 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

· Świetlica Środowiskowa w Chełmku

· Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku

· Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku

· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu
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· 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 w obszarze przeciwdziałania przemocy w
rodzinie

4. Miejsce i czas realizacji:

· gmina Chełmek

· od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2023 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.

IX. CELE PROGRAMU

CEL GŁÓWNY:

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz 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 w zakresie zjawiska
przemocy.
2. Budowanie skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3. Zwiększenie profesjonalizmu oraz poszerzenie oferty 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.
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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. Prowadzenie w szkołach zajęć uświadamiających zagrożenia płynące z przemocy w rodzinie oraz
propagujących zachowania sprzyjające pozytywnym postawom w rodzinie.
1.4. Propagowanie form spędzania wolnego czasu sprzyjających umacnianiu więzi rodzinnych.

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. Prowadzenie telefonu informacyjnego dla osób z problemem przemocy.
2.3. Dostęp do usług prawnych, psychologicznych w sytuacji kryzysu wywołanego zjawiskiem przemocy
w rodzinie.
2.4. Zwiększenie dostępności do akceptowanych społecznie form rozwiązywania konfliktów rodzinnych
poprzez udział osób trzecich w tym mediatorów.
2.5. Stosowanie procedury „Niebieskie Karty” oraz podejmowanie interwencji w środowisku zagrożonym
przemocą.

3. Zwiększenie profesjonalizmu oraz poszerzenie oferty form pomocy i wsparcia dla osób
uwikłanych w przemoc w rodzinie.
3.1. Poradnictwo w Punkcie Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w
Rodzinie.
3.2. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3.3. Współpraca z Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu w zakresie realizacji
programu dla sprawców przemocy w rodzinie.
3.4. Współpraca z Powiatowym Ośrodkiem 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.

4. Szkolenie służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
4.1. Realizacja szkoleń i kierowanie na dostępne formy dokształcania pracowników instytucji realizujących
zadania z zakresu przemocy w rodzinie.
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. Uczestniczenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego w grupach samopomocy.

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.

X. REALIZACJA ZADAŃW RAMACH CELÓW OPERACYJNYCH
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1. Edukacja społeczności lokalnej w celu podniesienia świadomości i wrażliwości w zakresie zjawiska
przemocy.

Zadania Działania Termin
realizacji

Wskażniki Realizatorzy

1.1.Opracowywanie
i upowszechnianie
materiałów informacyjno
– edukacyjnych na temat
przemocy
w rodzinie i jej
negatywnych skutków.

● opracowywanie
ulotek
informacyjnych na
temat przemocy

● opracowanie
plakatu
i rozwieszenie go na
terenie gminy
● rozprowadzanie
ulotek i plakatów o
przemocy
i jej skutkach na
terenie gminy

I kwartał 2019

I kwartał 2019

2019 - 2023

●Liczba
opracowanych
ulotek

● liczba
rozprowadzonych
ulotek

● liczba
rozwieszonych
egzemplarzy
plakatu

MOPS w Chełmku,

Policja,
Zespół
Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania
Przemocy
w Rodzinie

1.2.Prowadzenie kampanii
edukacyjnej na rzecz
przeciwdziałania
przemocy.

● informacja na temat
przemocy w prasie
lokalnej

● prowadzenie strony
internetowej

II i IV kwartał
każdego roku w
okresie
od 2019
do 2023

2019-2023

● Liczba
zorganizowanych
spotkań

● liczba artykułów
w prasie
● liczba informacji
w Internecie

MOPS w Chełmku,
Policja,

Zespół
Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania
Przemocy
w Rodzinie,
Samorządowe
Zespoły Szkół
w gminie i inni

1.3 Prowadzenie w
szkołach zajęć
uświadamiających
zagrożenia płynące z
przemocy w rodzinie oraz
propagujących
zachowania sprzyjające
pozytywnym postawom w
rodzinie.

● realizacja zajęć Wrzesień każdego
roku w okresie od
2019-2023

● Liczba dzieci
i młodzieży
uczestniczących
w programach
●Liczba
zorganizowanych
zajęć

Samorządowe
Zespoły Szkół
w gminie

1.4. Propagowanie form
spędzania wolnego czasu
sprzyjających umacnianiu
więzi rodzinnych

● organizowanie
imprez rekreacyjno-
sportowych
skierowanych do
rodzin

Raz w roku,
w okresie od
2019 - 2023

● Liczba
zorganizowanych
imprez
● Liczba
uczestniczących w
imprezach rodzin

Samorządowe
Zespoły Szkół
w gminie

2. Budowanie skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
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Zadania Działania Termin realizacji Wskażniki Realizatorzy
2.1. Opracowanie i
realizacja programu
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
i ochrony ofiar przemocy
w rodzinie

●Realizacja
Programu
Przeciwdziałania
Przemocy
w Rodzinie
i Ochrony Ofiar
Przemocy w
Rodzinie
w Gminie
Chełmek na lata
2019 – 2023
● informacja dla
środowiska
o programie

2019 – 2023

Raz w roku w
okresie od 2019
do 2023

● Liczba instytucji
uczestniczących
w realizacji
programu

● Liczba informacji
w prasie lokalnej
● Liczba plakatów
rozpowszechnionyc
h w gminie
Chełmek

MOPS w Chełmku,
wszystkie instytucje
i organizacje
działające na rzecz
przeciwdziałania
przemocy

MOPS w Chełmku

2.2. Prowadzenie telefonu
informacyjnego dla osób
z problemem przemocy.

● Prowadzenie
telefonu
informacyjnego
dla osób z
problemem
przemocy.

2019 - 2023 ●Liczba osób
korzystających z
informacji
telefonicznej

MOPS w Chełmku

2.3. Dostęp do usług
prawnych ,
psychologicznych
w sytuacji kryzysu
wywołanego zjawiskiem
przemocy w rodzinie

● 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

2019-2023

2019-2023

2019-2023

2019-2023

● Liczba osób
korzystających z
pomocy socjalnej,
prawnej,
psychologicznej,
pomocy
dzielnicowego
świadczonej w
Punkcie.

MOPS w Chełmku,
Policja,
Powiatowy Ośrodek
Interwencji
Kryzysowej w
Oświęcimiu,
Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna
w Oświęcimiu
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osób i rodzin
dotkniętych
przemocą

2.4. Zwiększenie
dostępności do
akceptowanych społecznie
form rozwiązywania
konfliktów poprzez udział
osób trzecich w tym
mediatorów

● Pomoc
mediatora,
konsultanta do
spraw uzależnień

2019-2023 ● Liczba osób
korzystających z
pomocy

Powiatowy Ośrodek
Interwencji
Kryzysowej
w Oświęcimiu i inni

2.5. Stosowanie procedury
„Niebieskie Karty” oraz
podejmowanie interwencji w
środowisku zagrożonym
przemocą.

● Stosowanie
procedury i
podejmowanie
interwencji

2019-2023 ● Liczba
wypełnionych
„Niebieskich Kart”
● Liczba
interwencji w
związku z przemocą

MOPS w Chełmku,
Policja, Samodzielny
Gminny Zespół
Opieki Zdrowotnej
w Chełmku,
Samorządowe
Zespoły Szkół,
Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
w Chełmku

3. Zwiększenie profesjonalizmu oraz poszerzenie oferty form pomocy i wsparcia dla osób uwikłanych
w przemoc w rodzinie.

Zadania Działania Termin
realizacji

Wskaźniki Realizatorzy

3.1.Poradnictwo w
Punkcie Informacji,
Wsparcia i Pomocy
dla Osób Dotkniętych
Przemocą
w Rodzinie.

● Poradnictwo socjalne,
poradnictwo prawne,
poradnictwo
psychologiczne, pomoc
dzielnicowego

2019 - 2023 ● Liczba osób
korzystających z
poradnictwa
socjalnego,
psychologicznego,
prawnego i pomocy
dzielnicowego

MOPS w Chełmku

3.2. Działalność
Zespołu
Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania
Przemocy
w Rodzinie

● diagnozowanie
problemu przemocy

● podejmowanie działań
w środowisku
zagrożonym przemocą
w rodzinie mających na
celu przeciwdziałanie
temu zjawisku
● inicjowanie interwencji

Raz w roku, do
31 marca
każdego roku

2019 – 2023

2019-2023

● Liczba rodzin
objętych
działaniami Zespołu
Interdyscyplinarneg
o

Zespół
Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania
Przemocy
w Rodzinie
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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

2019-2023

2019-2023

3.3. Współpraca
z Powiatowym
Ośrodkiem
Interwencji
Kryzysowej w
Oświęcimiu w
zakresie realizacji
programu dla
sprawców przemocy
w rodzinie

● Realizacja programu
korekcyjno –
edukacyjnego dla
sprawców przemocy

2019- 2023 ● Liczba
uczestników
programu

Powiatowy Ośrodek
Interwencji
Kryzysowej
w Oświęcimiu

3.4. Współpraca z
Powiatowym
Ośrodkiem
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 sytuacjach
kryzysowych,
prowadzenie grup
wsparcia oraz grup
terapeutycznych,
prowadzenie
indywidualnych
programów pomocy,
zabezpieczenie noclegu w
nagłych sytuacjach
kryzysowych, pomoc
prawna i psychologiczna

2019 – 2023 ● Liczba osób,
którym udzielono
pomocy
● liczba osób
uczestniczących
w grupach
● liczba osób
uczestniczących
w programach
pomocy
● liczba osób,
którym
zabezpieczono
nocleg

Powiatowy Ośrodek
Interwencji
Kryzysowej
w Oświęcimiu

4. Szkolenie służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Zadania Działania Termin
realizacji

Wskaźniki Realizatorzy

4.1. Realizacja szkoleń
i kierowanie na

● Organizowanie
szkoleń

2019 - 2023 ● Liczba
przeszkolonych

MOPS w Chełmku,
Komisariat Policji
w Chełmku,
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dostępne formy
dokształcania
pracowników instytucji
realizujących zadania
z zakresu przemocy
w rodzinie

pracowników
instytucji
●Liczba
zorganizowanych
szkoleń dla
przedstawicieli
instytucji i organizacji
zaangażowanych
w zapobieganie
i zwalczanie
przemocy w rodzinie

Samodzielny Gminny
Zespół Opieki
Zdrowotnej w
Chełmku, Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych w
Chełmku, placówki
oświaty

4.2. Realizacja
interdyscyplinarnych
szkoleń dla
przedstawicieli
instytucji
i organizacji
zaangażowanych
w zapobieganie
i zwalczanie przemocy
w rodzinie.

● Organizacja szkoleń Raz w roku w
okresie od
2019 - 2023

● Liczba
zorganizowanych
szkoleń dla
przedstawicieli
instytucji i organizacji
zaangażowanych
w zapobieganie
i zwalczanie
przemocy.
● Liczba instytucji
uczestniczących w
szkoleniach. Liczba
uczestników szkoleń.

Zespół
Interdyscyplinarny,
MOPS w Chełmku,

Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
w Chełmku, inne
instytucje
i organizacje

4.3. Uczestniczenie
członków Zespołu
Interdyscyplinarnego
w konferencjach,
seminariach,
warsztatach na temat
problematyki
przemocy.

● Uczestniczenie
w konferencjach,
seminariach,
warsztatach

2019 - 2023 ● Liczba konferencji,
seminariów,
warsztatów dla
członków Zespołu
Interdyscyplinarnego

Członkowie Zespołu
Interdyscyplinarnego
i grup roboczych

4.4. Uczestniczenie
członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w
grupach samopomocy

● Uczestniczenie
członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w
grupach samopomocy

Dwa razy w
roku w okresie
od 2019 -
2023

● Liczba spotkań
grup samopomocy
● Liczba uczestników
w spotkaniach grup
samopomocy

Członkowie Zespołu
Interdyscyplinarnego
i grup roboczych

5. Diagnozowanie i monitorowanie problemów przemocy domowej na terenie gminy

Zadania Działania Termin
realizacji

Wskaźniki Realizatorzy

5.1. Zbudowanie
bazy danych
dotyczących
zjawiska przemocy
w rodzinie i jej
aktualizacja

● Zbudowanie
i aktualizacja bazy
danych

I kwartał
każdego roku, w
okresie od 2020
do 2023

●Wielkość bazy
danych

MOPS w Chełmku
Zespół
Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania
Przemocy
w Rodzinie
Policja
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5.2.
Monitorowanie
zjawiska przemocy
domowej w gminie
Chełmek.

● Określenie skali
problemu przemocy w
gminie

2019 - 2023 ● Skala problemu
przemocy domowej
w gminie

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

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

● Badanie zasobów,
potrzeb, skuteczności
działań

I kwartał
każdego roku, w
okresie od 2020
do 2023

● baza zasobów
● katalog potrzeb
● raporty ewaluacyjne

MOPS w Chełmku,
Zespół
Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania
Przemocy
w Rodzinie,
Policja,
Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
w Chełmku,
inne instytucje
i organizacje
zajmujące się
problematyką
przemocy
w rodzinie

XI. 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

XII. MONITOROWANIE I EWALUACJA PROGRAMU

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie
Chełmek na lata 2019 – 2023 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. Do 31 marca danego
roku powinno dokonać się analizy i ewaluacji realizacji Programu za rok poprzedni.

W celu zbadania skuteczności program będzie podlegał ewaluacji każdego roku począwszy od marca 2020
r – w trakcie realizacji programu i po jego zakończeniu.
Ewaluacja programu uwzględnia :

· diagnozę problemów społecznych w gminie – systematycznie prowadzony monitoring,

· ocenę stopnia realizacji celów operacyjnych zawartych w programie,

· ocenę stopnia realizacji poszczególnych zadań zawartych w programie,

· ocenę efektów podejmowanych działań.
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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,

· 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 Chełmek,

· 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.

Id: D2087F14-2EB3-4159-A932-FFB034F52FEE. Podpisany Strona 26



27

Id: D2087F14-2EB3-4159-A932-FFB034F52FEE. Podpisany Strona 27




