UCHWAŁA NR IX/49/2019
MIEJSKIEJ BĘDZINA

RADY

z dnia 28 marca 2019 r
w

sprawie przyjęcia sprawozdania za 2018 rok z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku osamvrząd'zie gminnym (tekst
jednolity - Dr. U„ A 2019 roku po7. 506) w 7wiązku z art. 6 ust. 3 pkt ustawy zdnia 29 lipca 2005 roku
(› przcciwdziaianiu przemocy w rodzinie (tekst jednolity DZ. U. Z 2015 roku. poz. 1390)
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Rada Miejska Będzina
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]. Przyjąć sprawozdanie za 2018 mk 7 realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziaiania Przemocy
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Zalacznik Nr 1
do Uchwały Nr 0049/2019
Rady Miejskiej Będzma
z dnia 28 marca 2019 roku

Sprawozdanie za 2018 rok z realizacji
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
na lata 2016

—

2020

Wydział Polityki Spolecznej i Działalności Gospodarczej
marzec 2019
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Według art. 6 ust. 2 pkt

ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu

1

przemocy w rodzinie do zadań wlasnych gminy należy opracowanie realizacja gminnego
programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
i

Zgodnie z powyższym Rada Miejska Będzina Uchwalą Nr XIV/1002015

z dnia

25 listopada 2015 roku przyjęła Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzmie

na lata 2076 — 2020.
Przemoc jest skutkiem wielowiekowego, Spolecznego przyzwolenia na krzywdzenie
dzieci. W wielu środowiskach akceptuje
oso'b najbliższych, w szczególności kobiet
i

się bicie

i

stosowanie kar cielesnych. Panuje przekonanie o dominującej

roli

meżczyzny.

a wszystko, co się dzieje w rodzinie należy do sfery prywatnos'ci, Z jednej strony wywoluje
to poczucie bezkarności sprawcy

i

bezradności ofiary, a z drugiej

—

nasila niechęć innych

osób do ingerowania w „cudze sprawy rodzinne”, W środowiskach charakteryzujących
się dużą spoleczna akceptacją przemocy, ofiary rzadko mogą liczyć na pomoc wsparcie
osób spoza rodziny, z kolei sprawcy nie muszą obawiać się zewnętrznych nacisków
i

na zmiane zachowań wobec najbliższych. Przemoc bywa także przekazywana z pokolenia
na pokolenie. Dzieci wychowujące się w rodzinach. w których wyrządza sie krzywdę
bliskim, przyswajają sobie zachowania doroslych, których są świadkami lub ofiarami.
Uczą sie, że przemoc jest najlepszym
wszelkich problemów.

i

najbardziej skutecznym sposobem na rozwiklanie

Istotnym czynnikiem sprzyjającym występowaniu przemocy jest stres związany
zaktualną sytuacją socjalno-ekonomiczną rodziny. Bezrobocie, problemy finansowe,
mieszkaniowe czy zdrowotne, a także nawarstwianie się różnych problemów może
wywolywac frustrację. To z kolei może sprzyjać pojawieniu się przemocy w rodzinie.
Niebagalelny wplyw na intensywność stosowania przemocy ma także uzależnienie
inadużywanie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. Oslabia
ono kontrole wlasnych zachowań, zwieksza prawdopodobieństwo

reagowania zlością

może
niepowodzenia życiowe, zaburza ocenę sytuacji
powodować bledną interpretacje zachowań innych osób. Uzależnienie od alkoholu

igniewem na trudności

i

i

mimo że sprawcy czesto
wykorzystują fakt bycia nietrzeźwym jako usprawiedliwienie swojego zachowania. Warto
nie zwalnia z odpowiedzialności

za popelnione

czyny,

jednak podkreślić, że nadużywanie alkoholu nie jest ani koniecznym, ani wystarczającym
warunkiem stosowania przemocy.
Dane ogolnopolskie w zakresie przemocy budzą niepokój, gdyż jak wskazują
badania IPSOS „Przemoc w rodzinie, występowanie i częstotliwość zgłaszania”,
z
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przeprowadzone w grudniu 2014 roku na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
14% ogółu badanej

populacji zadeklarowało,

przeciągu ostatniego roku było

iż w

świadkiem przemocy w rodzinie. Tylko dwóch na pięciu świadków przemocy postanowilo
zglosic ją odpowiednim instytucjom lub organizacjom - najczęściej kontaktowano się w tej
sprawie z policją (60%), jedna trzecia respondentów sprawę zgłosiła Ośrodkowi Pomocy
Społecznej, pozostali ankietowani skorzystali z pomocy Niebieskiej Linii lub innego
telefonu zaufania (7%) oraz innej instytucji lub organizacji pozarządowej (20%). Różne
byly powody dla których, osoby będące świadkami przemocy domowej nie zgłosiły tego
faktu: 21% ankietowanych stwierdziło, że problemy rodzinne na|eży rozwiązywać w domu,
a 20%. ze zgloszenie i tak nic by nie dalo. Co ósmy respondent stwierdził, że to nie jego

sprawa, a 8% obawiało się formalności. Zdecydowana większość respondentów (95%)
jest zdania, że policja powinna sprawdzac każdy przypadek przemocy w rodzinie

zgłaszany przez świadka takiego zdarzenia.
Wedlug „Diagnozy mka/nych zagrożeń społecznych”, opracowanej na zlecenie
gminy Będzin w 2016 roku, prawie połowa badanych (43%) zna rodziny, w których
dochodzi do różnych form przemocy. Również prawie połowa respondentów (46%)
uznała, iż sytuacja materialna osób doznających przemocy jest zła. Niepokojący jest fakt,
że aż 63% ankietowanych nie Wie, jak zachować się w przypadku, gdy ktoś doświadcza
przemocy i w jaki sposób pomóc takiej osobie.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku

wsprawie procedury „Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta"
zgłoszenie stosowania przemocy w rodzinie następuje poprzez wypełnienie formularza
„Niebieska Karta". Poniższa tabela przedstaWia dane statystyczne dzialari podjętych przez
Policję w związku z przemocą domowa w procedurze „Niebieskie Karty".

2016 rok
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Liczna ofiar— małoletnich

Ogólnaczbaźosdbpodejrzewanych o'przemoc:
Liczba podejrzewanych sprawców - kobiet
«Liczba podejrzewanychsprawców

' mężczyzn

!

373

Liczba podejrzewanychsprawców - nieletnich

Ąagólna liczba podejrzewanych sprawców
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będących pod wpływem alkoholu:

*

46 092

46 537

i

iPodejrzewani sprawcy pod wpływem alkoholu - kobiety

*

1

'

993
,

Podejrzewam/' sprawcy pod wpływem alkoholu - męzczyz'ni

!

Podejrzewam sprawcy pod wpływem alkoholu - nieletni

'Liczba dzieci umieszczonych w niezagrażającym
im miejscu (np. rodzina zastępcza, dalsza rodzina,
placówka opiekuńcza)
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porownaniu do roku poprzedniego spadła liczba

ofiar przemocy w rodzinie. Wśród osób pokrzywdzonych prawie 74% stanowią kobiety,

12% mężczyźni oraz 14% osoby maloletnie. W przypadku dzieci doznających przemocy

analogicznie do roku 2017 odnotowano nieznaczny wzrost wartości liczbowych.
Realizując zadania zawarte w Miejskim Programie Przeciwdzraiania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzmle na lata 2016

—

2020 podejmowane

skuteczności przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz zmniejszenia skali tego zjawiska na terenie miasta Będzina.
W ramach pierwszego z zadań Programu pn, koordynacja działań lokalnych
przedsięwzięcia

zmierzały do zwiększenie

instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Prezydenl Miasta Będzina
Zarządzeniem Nr 0050.231.2017 z dnia 18 maja 2017 roku powolal Miejski Zespol
do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Będzinie,
funkcjonujący przy Miejskim Ośrodku Pomocy Spolecznej w Będzinie, który zgodnie
lnterdyscyplinarny

z ustawą o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie:
—

diagnozowal problem przemocy w rodzinie,
4
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—

podejmował działania w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie,

—

inicjował interwencje w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

—

rozpowszechniał Informacje o instytucjach, osobach możliwościach udzielania pomocy
i

w środowisku lokalnym,
—

inicjował działania w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
W 2018 roku odbyły się 4 plenarne spotkania

Zespołu lnterdyscyplinarnego

oraz 337 spotkań grup roboczych, które miały na celu opracowanie indywidualnych planów
pomocy oraz monitorowanie sytuacji rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.
Liczbę posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz liczbę spotkań grup roboczych w okresie ostatnich trzech lat prezentuje

poniższa tabela:
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Dzięki ścisłej współpracy wypracowano zasady koordynacji działań pomiędzy instytucjami

aktywnie uczestniczącymi

w pracach grup

roboczych, tj. dzielnicowymi Komendy

Powiatowej Policji w Będzinie, kuratorami zawodowymi
w Będzinie,

przedstawicielami

i

społecznymi Sądu Rejonowego

placówek oświatowych, służby zdrowia oraz innymi

specjalistycznymi instytucjami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W minionym roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie w związku
zwystępUJącą przemocą w rodzinie prowadził ogółem 165 spraw w ramach procedury
„Niebieskie Karty”, założono 87 nowych Niebieskich Kart › 10 mniej niż w ubiegłym roku.
Wporównaniu do roku poprzedniego zmniejszyła się również liczba prowadzonych spraw
z 185 w roku 2017 do 165 w roku 2018.
Funkcjonariusze

Komendy
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Powiatowej

Policji

w

Będzinie

przeprowadzili

Simmi

1978 interwencji domowych, glównie związanych z występowaniem przemocy w rodzinie,
w trakcie których wszczęto 52 procedury Niebieskich Kart.
Prokuratura Rejonowa w Będzinie wszczęla 88 spraw związanych ze stosowaniem
skierowala w tej sprawie
przemocy w rodzinie przez mieszkańców naszego miasta
i

do Sądu Rejonowego 29 aktów oskarzenia.
Na podstawie informacji uzyskanych od Prezesa Sądu Rejonowego w Będzinie

ustalono, iż w minionym roku zapadlo 21 wyroków związanych z przemocą domową —
16 wyroków orzekalo karę pozbawienia wolności w związku z atakami przemocy wobec
członków rodziny. Dwóch mieszkańców miasta stosujących przemoc wobec członków
rodziny objęto dozorem kuratorskim.
W minionym roku Ośrodek Wspierania Dziecka

i

Rodziny w Będzinie w związku

zwystępującą przemocą w rodzinie objął pomocą terapeutyczną 45 rodzin, którym
świadkami przemocy
udzielono 320 konsultacji. 23 dzieciom, będących charami
w rodzinie, zapewniono pomoc psychologiczną poprzez udzial w zajęciach indywidualnych
i

i

grupowych,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie opracowalo Powiatowy Program
Korekcy/no — Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2018 - 2021.
który skierowany jest do:
1)

skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie,
odbywających karę pozbawienia wolności w zakladach karnych albo wobec których
osób

sąd warunkowo

zawiesil

wykonanie

kary,

zobowiązując je

uczestnictwa

do

w oddzialywaniach korekcyjne - edukacyjnych,
2) osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia

od

alkoholu

lub

psychotropowych

narkotyków
albo

lub

środków

innych

środków

zastępczych

dla

odurzających,
których

substancji

oddzialywania

korekcyjno - edukacyjne mogą stanowić uzupelnienia podstawowej terapii,
3) osób, które w wyniku innych okoliczności zglosza się do uczestnictwa w programie
korekcyjne - edukacyjnym.
przedstawionych przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
wBędzinie wynika, iż w ubiegłym roku Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób
stosujących przemoc w rodzinie realizowany był w warunkach zamkniętych w Zakładzie
Z informacji

Karnym w Wojkowicach, jednak wśród jego uczestników nie bylo mieszkancow Będzina.

Poradnia

Psychologiczne—Pedagogiczna

w

Będzinie

świadczy

pomoc

psychologiczną dzieciom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych spowodowanych
5
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między innymi przemocą w rodzmie nie prowadzi jednak statystyki w tym zakresie.
W Powiatowym Zespole Zakladów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi nie odnotowano
przypadków hospitalizacji pacjentów w związku z występowaniem przemocy w rodzinie.
Kolejnym z realizowanych zadań Programu bylo udzielenie

pomocyi wsparcia

osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie miasta Będzina. W ubiegłym roku
pomoc finansową z Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Będzinie z tytulu
występującej przemocy w rodzinie otrzymalo 97 osob w 32 rodzinach. Wysokość
udzielonych świadczeń wyniosła ogółem 184 106 złotych.
Mając na celu objęcie interdyscyplinamą pomocą osoby rodziny z problemem
innymi wspólwystepującymi problemami. stosownie do sytuacji każdej
przemocy
i

i

z rodzin, w prace grup roboczych zaangażowani są psycholodzy, asystenci rodzin
oraz konsultanci Działu Poradnictwa Specjalistycznego:
—

z pomocy konsultanta ds. uzależnień i osób wspóluzależnionych skorzystaly
424 osoby z problemem alkoholowym. 5 osób wspóluzależnionych oraz 10 osób
w związku z występującą przemocą;

-

z pomocy konsultanta ds. osób chorych psychicznie korzystalo 28 osob
dotkniętych problemem alkoholowym oraz 17 dotkniętych przemocą;

—

z pomocy konsultant ds. rodzin skorzystało w związku z problemem alkoholowym
8 osob, w związku z przemocą 18 osob;

~

lekarz psychiatra odbyl wizyty w terenie u 16 osób mających problem alkoholowy,

Osoby„ które z różnych względów nie skorzystały ze wsparcia Działu

Specjalistycznego
poinformowane
wfunkcjonujących

mieszczących się
1.

Miejskiego
możliwości

o

Ośrodka

Pomocy

otrzymania

Spolecznej

pomocy

prawnej

Poradnictwa

Będzinie

w
i

zostaly

psychologicznej

na terenie miasta trzech Punktach Konsultacyjne - Informacyjnych
w:

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny w Szkole Podstawowej nr 6
przy ulicy Konopnickiej 13,

2. Punkt Konsultacyjno - Informacyjny w Miejskiej Świetlicy Środowiskowej

przy ulicy rtm. Pileckiego 17,
3. Punkt Konsultacyjne - Informacyjny w Miejskim Osrodku Pomocy Spolecznej
przy ulicy 11 Listopada 1.
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Punkty te petnią bardzo ważną rolę w świadczeniu pomocy psychologicznej
osobom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie, do zadań ich należy:
—

udzielanie wsparcia

i

informacji o możliwościach uzyskania pomocy

i

i

prawnej

powstrzymywania

przemocy,
—

inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy w rodzinie,

—

gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy
poszczególnych

slużb

i

instytucji

z terenu

|

kompetencji

gminy, które powinny być włączone

w systemową pomoc dla rodziny,

_ motywowanie w przypadku występującego w rodzinie alkoholizmu do podjęcia
psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
W 2018 roku prawnik i psycholog zatrudnieni w punktach konsultacyjnych udzielili

bezplatnego wsparcia 384 mieszkańcom Będzina dotkniętym problemem przemocy
wrodzinie i/Iub uzależnienia od alkoholu. Z uslug prawnych świadczonych w wymiarze
Bgodzin tygodniowo skorzystato 321 osób, uzyskując m.in. porady z zakresu prawa
rodzinnego. Z 463 porad psychologicznych świadczonych w wymiarze 12 godzin
63 mieszkańców.
Osoby
korzystające z punktów
tygodniowo skorzystato
to w przeważającej części kobiety - wspóluzależnione od alkoholu, wobec których

stosowana jest przemoc fizyczna psychiczna.
W ramach omawianego zadania Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej w Będzinie
i

ofiarom przemocy schronienie w ośrodkach wsparcia. W Ośrodku
Intenivencji Kryzysowej, mieszczącym się w Domu Dziecka w Sarnowie przebywaiy

zagwarantowat
3

rodziny (3 kobiety

i

4 dzieci), które zostaly skierowane przez Zespól ds. procedury

Niebieskie Karty. Pobyt w specjalistycznej placówce kryzysowej stworzyl tym rodzinom
warunki

i

poczucie bezpieczeństwa poprzez odseparowanie ich od sprawcy przemocy

izapewnienie wsparcia ze strony psychologa pracownika socjalnego.
i

Zespól Niebieskich Kart w celu udzielenia pomocy ofiarom przemocy w rodzinie podejmuje
szereg działań polegających na:
—

konsultacjach dla osób wspoluzależnionych

—

skierowaniu do Ośrodka Interwencji Kryzysowej,

—

powiadomieniu Prokuratury Rejonowej Sądu Rejonowego,

—

pomocy w sformułowaniu wniosku o alimenty,

—

pomocy w sformuiowaniu wniosku o nakaz opuszczenia mieszkania,

—

udzieleniu wsparcia, konsultacji.

i

ofiar przemocy,

i
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Realizując trzecie zadanie Programu pn. profilaktyka i edukacja społeczna gmina
ponownie

do

przystąpiła

Cyberprzemoc".

ogólnopolskiej

Ubiegłoroczna

społecznej

kampanii
miała

kampania

na

celu

„Przemoc

skłonienie

do

boli

refleksji

nad wszechobecną cyberprzemocą. Uczniom wskazała jakie
i

są formy przemocy
jak na nią reagować, zarówno gdy staną się jej ofiarą, jak wówczas gdy będą
i

jej świadkiem oraz jak należy postępować w celu uniknięcia cyberprzemocy a w przypadku

zetknięcia się ztym zjawiskiem gdzie zwrócić się o pomoc.
Z myślą o rodzicach opracowane zostały ulotki profilaktyczne-edukacyjne,

zktorych opiekunowie mogą dowiedzieć się m.in. jak nauczyć dziecko bezpiecznego
korzystania z Internetu oraz zwerynkowac' swoją Wiedzę na temat tego w jaki sposób ich
dzieci spędzają czas w wirtualnym świecie. Ulotki zawierają również wskazówki dotyczące
budowania zdrowych relacji z osobami, z którymi mamy styczność w internecie, jak
iw realnym świecie. Ponadto rodzicom wskazane zostaly przepisy prawne jakie chronią
ich dzieci przed cyberprzemocą. Poznają też różnicę pomiędzy działaniami nielegalnymi,
a treściami niepożądanymi. Materiał daje rownież wskazowki na temat tego gdzie szukać

pomocy w przypadku, gdy ktoś padnie ofiarą cyberprzemocy.
W trakcie realizacji założeń kampanii „Przemoc boli" będzińskie szkoły podejmowały

szereg działań z zakresu przeciwdziałania przemocy z wykorzystaniem powyższych
materialów. Organizowano Dni Bezpiecznego Internetu, w trakcie których wpajano
uczniom zasady bezpiecznego korzystania z internetu, poruszano zagadnienia
cyberprzemocy,

szkodliwych

treści,

Uzależnienia

czy

od

internetu.

Cyklicznie

organizowano spotkania dla rodziców z przedstawicielami instytucji wspomagających
rodziny na terenie miasta. Uczniowie uczestniczyli w prelekcjach prowadzonych przez
funkcjonariuszy Policji.
W ramach realizacji omawianego zadania Gmina po raz kolejny przystąpiła równiez
do kampanii „Reaguj na przemoc" skierowanej do ofiar, świadków

i

sprawców przemocy.

Dzięki niej ofiarom przemocy przekazano informacje do kogo mogą zwrócić się o wsparcie

oraz pomoc dla siebie

i

dzieci. Świadkom przemocy miała uzmysłowić jak ważna jest

ich reakcja, dzięki której mogą przemaó dramat osób doznających

krzywd ze strony

najbliższych. Sprawcom przemocy miała przypominać o grożących im konsekwencjach
isurowych karach. Pozyskane w trakcie kampanii materialy zostały przekazane
mieszkankom przed koncertem zorganizowanym w Dniu Kobiet w Teatrze Dzieci Zaglebia,
gdyż jak dowodzą badania statystyczne zdecydowana większość ofiar przemocy
to wlaśnie kobiety. Uczestniczki koncertu otrzymaly także ulotki informacyjne o punktach
9
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świadczących bezpłatną pomoc psychologiczną
miasta.
Wszelkie podejmowane

i

prawną zlokalizowanych na terenie

dotyczące przeciwdziałania przemocy
wrodzinie dążyły do przekazania jak największej liczbie mieszkancow informacji
przedsięwzięcia

o lokalnych instytucjach świadczących pomoc ofiarom przemocy. W tym celu opracowano

iprzekazano

miejskim

instytucjom

wskazujące

plakaty

oraz harmonogram udzielanych porad prawnych

i

adresy

placówek

wsparcia psychologicznego osobom

borykającym się z przemocą w rodzinie | problemem alkoholowym.
Ponadto pozyskane z Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego broszury edukacyjne, zawierające informacje związane z zaburzeniami
wynikającymi z używania alkoholu iwplywu tych zaburzeń na funkcjonowanie rodziny oraz

wskazujące możliwości
korzystającym

i

z porad

miejsca uzyskania pomocy, zostaly udostępnione osobom
i
konsultaqi psychologicznych udzielanych w Punktach

Konsultacyjne - Informacyjnych na terenie miasta.

zadania Programu pn. podniesienie
kompetencji służb i innych podmiotów realizujących działania z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie przekazano, do wszystkich będzińskich szkól
W

związku z

realizacją

czwartego

podstawowych gimnazjalnych przedszkoli żlobków, książki autorstwa Magdaleny Zając
Procedura „Niebieskie Karty". Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy
i

wrodzinie.

zawierające cenne wskazówki,

dzięki

którym

pracownicy

placówek

oświatowych będą mogli wlaściwie reagować na zjawisko przemocy
podejmować
stosowne dzialania w celu niezwlocznego zweryfikowania podejrzenia występowania
i

przemocy w rodzinie.

Ponadto w

powyższego zadania dwóch pracowników Zespolu
ds. procedury Niebieskie Karty Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Będzinie,
ramach

uczestniczyło w przedsięwzięciach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Pomocy
Spolecznej Województwa Śląskiego w Kalowicach. Jeden z nich wziąl udzial
w24—

Id:

godzinnym

szkoleniu

pn:

Przemoc

w

rodzinie

wobec

osób

starszych

i

niepełnosprawnych, podczas którego poruszano tematy z obszarów dotyczących:

—

skali zjawiska przemocy w rodzinie wobec osób starszych niepelnosprawnych,

—

diagnozy sytuacji osób krzywdzonych zależnych od innych,

—

portretu psychologicznego doroslej osoby doznającej przemocy,

i

70930921-F312-4l7Z-ADIb8724806A7651. Uchwalony

strona Ill

—

szczególnych potrzeb osób starszych niepełnosprawnych w zakresie bezpieczeństwa
i

oraz pomocy socjalnej, prawnej psychologicznej.
i

—

prowadzenia kontaktu z osobą doświadczającą przemocy poprzez pierwszy kontakt,
planowanie pomocy, aż do zakończenia kontaktu.

Druga z osób uczestniczyła w 24-godzinnym szkoleniu pn. Formy udzielania pomocy
osobom doświadczającym przemocy w rodzinie podzielonego na bloki tematyczne.
W trakcie szkolenia poruszono następujące problemy:
—

zjawisko przemocy w rodzinie w teorii praktyce,
i

_ procedury dotyczące udzielenia pomocy, zasady pracy interdyscyplinarnej
służb i instytucji, koordynacji działań, uregulowań prawnych,
—

*

kompetencji

diagnoza potrzeb członków rodziny z problemem przemocy, w tym osób doznających
przemocy, dZieCl krzywdzonych oraz stosujących przemoc,

_ diagnoza sytuacji i stopnia zagrożenia oraz planowanie pomocy dla rodzin z problemem
przemocy, kontakt z rodziną, specyfiki reakcji na przemoc,
~ tworzenie prowadzenie grupowych form pomocy dla ofiar przemocy, proces grupowy,
i

—

Marzenie prowadzenie grupowych form pomocy dla sprawców przemocy a sytuacja
i

ofiar przemocy.
Przemoc domowa jest zjawiskiem
to przeprowadzane badania

(›

zasięgu znacznie większym niż odnotowują

statystyki. Nadal wiele ofiar zaprzecza istnieniu tego
problemu w ich otoczeniu. Wszelkie zadania podejmowane w ramach realizacji Miejskiego
i

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie w 2018
na celu zmniejszenie rozmiarów przemocy w bedzrńskich rodzinach.
Koordynowanie działań przez Miejski Zespól Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania

roku

mialy

przemocy

scaliło współpracę między

instytucjami

odpowiedzialnymi

za

ochronę

bezpieczeństwo osób krzywdzonych. Wpłynęło na eiektywniejszą skuteczniejszą pomoc
świadczoną bezpośrednio osobom pokrzywdzonym. Realizacja programu w znacznym
stopniu przyczyniła się do zwiększenia dostępność zakresu świadczonej pomocy ońarom
przemocy, wpłynęła na podniesienie swiadomosci mieszkańców naszego miasta,
i

i

i

uwrażliwiając ich na zachowania noszące znamiona przemocy. Zwiększenie kompetencji
zawodowych pracowników służb społecznych zagwarantowało większy profesjonalizm
w rozwiązywaniu problemów rodziny doznającej przemocy.
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UZASADNIENIE
Zgndnic z url. 6 ust. 2 pkt ustawy L dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
do zadań własnych gminy należy w szczególności opracowanie i realizacja gminnego programu
przeciwdziałania przcmocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
W związku z powyższym na|eży podjąć uchwałęjak w sentencji.
I
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