UCHWAŁA NR XXI/1600020
MIEJSKIEJ BĘDZINA

RADY

z dnia 23 marca 2020

r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2019 rok z realizacji „Miejskiego

Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Oiiar Przemocy w Rodzinie na lata 1016 - 2020"

Na podstawie an.

ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (teksijednnlity poz 506 z późn. zm) w związku z an. 6 ust. 2 pkt ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekstjednoiity - Dz. U, z 2015 roku, poz. 1390)
18

Dz. U, z 2019 roku,

1

Rada Miejska Będzina
uchwala:
& ]. Przyjąć sprawozdanie za 2019 rok z realizacji „Miejskiego
Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020", stanowiące załącznik do niniejszej
uchwały.
@

2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Będzina.

53. Uchwała wchodzi

w zycie z dniem podjęcia.
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Zalacznik do uchwaly Nr XXI/1600020
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 23 marca 2020 r.

Sprawozdanie za 2019 rok z realizacji
Mieiskieqo Proaramu Przeciwdziałania Przemocv w Rodzinie
oraz Ochronv Ofiar Przemocv w Rodzinie
na lata 2016 — 2020

Wydzial Polityki Spolecznej i Działalności Gospodarczej
marzec 2020
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Zgodnie z art, 6 ust. 2 pkt

1

ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu

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

25

dniu

W

listopada

Rada

Miejska

Będzina

Uchwałą

Nr

XIV/10012015

przyjęta Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016
Czlowiek

jest

istotą

wolną,

która

posiada

—

2020.

godność.

swoją

Każdy więc akt wymierzony przeciw osobistej wolności czlowieka jest rozumiany jako akt
przemocy. Wymuszanie na czlowieku czegos, co jest sprzeczne z jego wolą. również

jest przemocą. Przemoc jest skutkiem wielowiekowego, społecznego przyzwolenie
na krzywdzenie osób najbliższych, w szczególności kobiet dzieci. Przemoc domowa,
i

zwana też przemocą w rodzinie, to „zamierzone wykorzystujące przewagę sil dzialanie
skierowane przeciw członkowi rodziny, które narusza prawa dobra osobiste, powodując
cierpienie szkody", Przemoc to wreszcie wykorzystanie w kontaktach międzyludzkich
i

i

i

przewagi sprawcy, aby realizować jego wlasne cele. Dokonuje się ona przez naruszenie
praw osobistych drugiego czlowieka. manipulowanie, nieliczenie się z dobrem ońary
W wielu środowiskach akceptuje się bicie
przemocy, powodowaniem cierpienia.
stosowanie kar cielesnych. Przemoc może być spowodowana utratą kontroli
i

nad agresywnym zachowaniem sprawcy, poczuciem bezradności oraz siły planowanym
lub impulsywnym zachowaniem. Jednak o przemocy decydują trzy podstawowe warunki:
i

sprawca może sobie pozwolić na przemoc. ponieważ czuje się bezkarny; przemoc
zachowanie to narusza dobro prawa ofiary. Wyróżnia
realizuje potrzeby sprawcy
i

i

się przede wszystkim cztery formy przemocy:
przemoc fizyczna - bicie, znęcanie się, glodzenie, zamykanie, kopanie,
policzkowanie, szarpanie, duszenie, ciągnięcie za wlosy, rzucanie przedmiotami,
używanie niebezpiecznych narzędzi lub grożenie ich użyciem, zadawanie bólu,
~

~

~

-

przemoc psychiczna - sprawowanie przez sprawcę psychicznej kontroli nad ofiara,
zakazywanie kontaktów (straszenie zabójstwem, użyciem przemocy. zabraniem
dzieci, grożenie zniszczeniem rzeczy, upokarzanie, używanie wulgarnych słów),
przemoc seksualna ~ zmuszanie do odbywania stosunku lub poddania się innym
zachowaniom seksualnym,
przemoc ekonomiczna - utrzymywanie osoby w całkowitej zależności finansowej,
zakazywanie pracy zawodowej, nie dawanie wystarczającej ilości środków
finansowych na prowadzenie gospodarstwa domowego.
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O przemocy domowej można mówić wówczas, gdy spełnia następujące cechy:
~

ma charakter intencjonalny co oznacza, że działania sprawcy są świadome
zamierzone;
i

-

jest rodzajem relacji, w której jedna ze stron podporządkowana jest drugiej
sprawca wykorzystuje swoją przewagę fizyczną,
lub społeczną, aby zdominować ofiarę;

~

-

psychiczną,

—

ekonomiczną

jest relacją, w której sprawca podejmując działania lub zaniechując ich narusza
prawa idobra osobiste chary;
powoduje szkody fizyczne

i

psychiczne oraz wywołuje cierpienie

u

osoby,

która doznaje przemocy.
Panuje przekonanie o dominującej roli mężczyzny, awszystko, co się dzieje
w rodzinie należy do sfery prywatności, Z jednej strony wywołuje to poczucie bezkarności

bezradności ofiary, a z drugiej

nasila niechęć innych osób do ingerowania
w „cudze sprawy rodzinne”. W środowiskach charakteryzujących się dużą społeczną
akceptacją przemocy, ofiary rzadko mogą liczyć na pomoc wsparcie osób spoza rodziny,
sprawcy

i

—

i

z kolei sprawcy nie muszą obawiać się zewnętrznych nacisków na zmianę zachowań

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

jest najlepszym najbardziej skutecznym sposobem na rozwikłanie wszelkich problemów.
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
i

może wywoływać frustrację. To z kolei może sprzyjać pojawieniu się przemocy w rodzinie.
Niebagatelny wpływ na intensywność stosowania przemocy ma także uzależnienie

inadużywanie alkoholu,

narkotyków

lub

innych środków

odurzających,

Oslabia

ono kontrolę własnych zachowań, zwieksza prawdopodobieństwo reagowania złością
igniewem na trudności
niepowodzenia
życiowe, zaburza ocenę sytuacji
może powodować błędną interpretację zachowań innych osób. Uzależnienie od alkoholu
nie zwalnia z odpowiedzialności za popełnione czyny, mimo że sprawcy często
i

i

wykorzystują fakt bycia nietrzeźwym jako usprawiedliwienie swojego zachowania. Warto
jednak podkreślić, że nadużywanie alkoholu niejest ani koniecznym, ani wystarczającym
warunkiem stosowania przemocy.
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Przemoc

w

rodzinie jest najczęściej

zjawiskiem powtarzalnym

charakteryzującym

się swoistą dynamiką. Wyróżnia się następujące etapy cyklu przemocowego:
1.

Faza narastającego napięcia

—

charakteryzują ją pojawianie się coraz większej

narastające napięcie w zwiazku, Sprawca przemocy
staje się coraz bardziej drażliwy, ofiara przemocy stara się opanować sytuację,
tlumaczy zachowania sprawcy.
liczby sytuacji konfliktowych

2. Faza ostrej

gwałtowne,
i

i

przemocy — zachowania sprawcy stają się nieprzewidywalne,
często wpada w szal. Dochodzi do zachowań agresywnych

stosowania przemocy.

3. Faza miodowego

miesiąca

sprawca przeprasza ofiarę za wybuch przemocy,
znajduje zewnętrzne powody swojego zachowania. Dba o ofiarę, spędza z nią czas,
utrzymuje satysfakcjonujące kontakty seksualne. Ofiara zaczyna wierzyć,
—

że sprawca się zmienił.
Należy pamiętać, że cykle przemocy często się powtarzają. Faza miodowego
miesiaca jest silnie gratyfrkująca dla ofiary, wzbudza ambiwalencję uczuć i postaw wobec
sprawcy. Między innymi z tego powodu związki przemocowe są często trwale, ofiary mogą
mieć trudności z zakończeniem takiego związku. Sytuacja przemocy w rodzinie często
prowadzi do powstania syndromu wyuczonej bezradności u ońary przemocy. Wyuczona
bezradność to poddanie się, zaprzestanie wszelkich działań wynikające z przekonania,

że zmiana sytuacji przemocowej nie jest możliwa. Osoby doświadczające wyuczonej
bezradności mają deficyty w trzech sferach: poznawczej (zniekształcone przekonania
o wlasnej

niewiara w możliwość zmiany), motywacyjnej (są bierne,

bezsilności.

nie podejmują działań)

i

emocjonalnej (stany apatii, lęku, depresji). Wielu badaczy

w kontekście przemocy w rodzinie mówi o syndromie sztokholmskim.

Jest to poczucie

solidarności ofiary ze sprawcą przemocy, które jest skutkiem silnej reakcji
na stres oraz podejmowanych przez ofiarę przemocy prob zwrócenia na siebie uwagi

sympatii

i

wywołania wspolczucia u sprawcy. Zarówno mechanizm dzialania faz przemocy,
jak wyuczona bezradność oraz syndrom sztokholmski silnie wiążą ofiarę ze sprawcą,
i

stabilizują przemocowy związek. Zawsze w pracy z ofiarami sprawcami przemocy należy
mieć świadomość tych mechanizmów,
i

Dane ogolnopolskie w zakresie przemocy budzą niepokój, gdyż jak wskazują
badania IPSOS (europejska agencja badawcza) „Przemoc w rodzinie, występowanie
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i

częstotliwość

zgłaszania",

Ministerstwa Spraw
iż

na

przeprowadzone w grudniu 2014 roku na zlecenie

Wewnętrznych,

14%

ogolu badanej populacji zadeklarowalo,

w przeciągu ostatniego roku bylo świadkiem przemocy w rodzinie. Tylko dwóch

pięciu świadków

lub organizacjom

trzecia

~

przemocy postanowilo zglosic ją odpowiednim instytucjom
najczęściej kontaktowano sie w tej sprawie z policją (60%), jedna

respondentów sprawę zglosiia Ośrodkowi Pomocy

Spolecznej, 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 zglosily tego faktu: 21% ankietowanych
stwierdzilo, że problemy rodzinne należy rozwiązywać w domu, a 20%, że zgłoszenie
itak nic by nie dalo, Co ósmy respondent stwierdzil, że to nie jego sprawa. a 8% obawialo
się formalności. Zdecydowana większość respondentów (95%) jest zdania. że policja
powinna sprawdzać każdy przypadek przemocy w rodzinie zglaszany przez świadka
takiego zdarzenia.
Wedlug „Diagnozy lokalnych zagrozeń społecznyc
opracowanej na zlecenie
gminy Będzin w 2019 roku. respondenci odpowiadali między innymi na pytania związane
ze swoimi relacjami rodzinnymi oraz klimacie panującym w ich domu. 97,50% osób
udzielających odpowiedż przyznalo, iż czuje się bezpiecznie w swoim domu. Pozostale
2,50% udzielila odpowiedzi negatywnej Nieco niepokojący okazal sie wynik dotyczący
poziomu wiedzy uczniów w zakresie instytucji, które świadczą pomoc dla osob dotkniętych
przemocą, Jak wynika z danych, aż 53,37% uczniów nie posiada wiedzy w tym zakresie.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku

wsprawie procedury „Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta"
zgloszenie stosowania przemocy w rodzinie następuje poprzez wypelnienie formularza
„Niebieska Karta". Dzięki programowi możliwe jest rejestrowanie śladów przebiegu
wydarzeń podjętych czynnosci. a także gromadzenie informacji z interwencji domowych
staly kontakt z zagrożoną rodziną. Zadaniem programu jest także rozpoznawanie skali
i

i

i

zjawiska

i

zagrożeń w rodzinie. Poniższa tabela przedstawia dane statystyczne działań

podjętych przez Policję w całym kraju w związku z przemocą domową w procedurze
„Niebieskie Karty".

ld: 89F6E329-FElD-4ICPB3l4-908341549D380.Uchwalnny

SrrnnaS

Sprawozdanie z realizacji procedury "Niebieskie Karty", opracowane w Wydziale
Prewencji Biura Prewencji Komendy Glównej Policji.
2017 rok 2018 rok 2019 rok
lLiczba wypełnionych formularzy „Niebieskie Karty”

.

Ogólna liczba ofiar przemocy:

i

14313

75 652

73 153

82 529

88 133

80 032

WLiczba

onar ~ kobiet

67 984

65 057

65 195

„Liczba

onar - mężczyzn

11

030

10 672

10 676

:Liczna ofiar - małoletnich

13 515

12 404

12 161

«Ogólna liczba osób podejrzewanych o przemoc:

76 205

73 S&

74 910

Liczba podejrzewanych sprawców - kobiet

5 878

6 045

6 448

Liczba podejrzewanych sprawców - mężczyzn

70 035

67 306

65 148

293

303

314

46 092

43 132

42 58.1

"Liczba podejrzewanych sprawców - nieletnich

35331: ranili:gainewanych

sprawców będących pod

903

2 126

44 037

41 257

40 435

27

22

413

427

2 028

[Podejrzewam sprawcy pod wpływem alkoholu - kobiety
wPociejizewani

sprawcy pod wptywem alkoholu - mężczyźni

:

Podejrzewani sprawcy pod wpływem alkoholu - nieletni
Liczba dzieci umieszczonych w

nieugnżającym lm

miejscu (np. rodzina zastępcza, dalsza rodzina, placówka

1

~

22
„

0 ”
_

Jopiekuńcza)

Przedstawione dane wskazują,

iż w

porównaniu do roku poprzedniego spadla liczba

ofiar przemocy w rodzinie. Wśród osób pokrzywdzonych prawie 74,06% stanowią kobiety,

12,13% mężczyźni oraz 13,81% osoby małoletnie. W przypadku dzieci doznających
przemocy analogicznie do 2018 roku odnotowano spadek wartości liczbowych.
Realizując zadania zawarte w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 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 Prezydent Miasta Będzina
Zarządzeniem Nr 0050.2312017 z dnia 18 maja 2017 roku powolal Miejski Zespól
Interdyscyplinarny do spraw

przeciwdziałania

przemocy

w

rodzinie w

Będzinie,

6
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funkcjonujący przy Miejskim Osrodku Pomocy Społecznej w Będzinie, który zgodnie
z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:
—
—

diagnozowal problem przemocy w rodzinie,
podejmował działania w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie,

—

inicjował interwencje w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

—

rozpowszechniał informacje o instytucjach. osobach możliwościach udzielania pomocy
w środowisku lokalnym,
i

inicjował dzialania w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W 2019 roku odbyło się 5 plenarnych spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego
oraz 251 spotkań grup roboczych, które mialy 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:
'

i

!

3

lj

›

1

Rok

2017

2016

Liczba plenarnych posiedzeń
Zespołu Interdyscyplinarnego
do spraw przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

5

4

,

,

,

_

,

W

2019

!

5

'
„

W

Liczba spotkań grup roboczych
,

4

;<,
l

„

351

337
,

251

,

j

„;*—7%

*

Dzięki ścisłej współpracy wypracowano zasady koordynacji działań pomiędzy instytucjami

aktywnie uczestniczącymi

w pracach grup

roboczych, tj. dzielnicowymi Komendy

Powiatowej Policji w Będzinie, kuratorami zawodowymi i społecznymi Sądu Rejonowego
w Będzinie, przedstawicielami placówek oświatowych, służby zdrowia oraz innymi
specjalistycznymi instytucjami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W 2019 Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej w Będzinie w związku z występującą
przemocą w rodzinie prowadzil ogółem 137 spraw w ramach procedury „Niebieskie Karty",
założono 75 nowych Niebieskich Kart Wporównaniu do roku poprzedniego zmniejszyła
się również liczba prowadzonych spraw z 165 w roku 2018 do 137 w roku 2019.
W minionym roku Komenda Powiatowa Policji w Będzinie wszczęła procedurę
„Niebieskiej Kart" w 52 przypadkach w tym 46 po raz pierwszy. odnotowała 1575
interwencji domowych w których, w 26 przypadkach wszczęto procedurę „Niebieskiej
Kart".
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W Miejskiej Świetlicy Środowiskowej wystąpiło jedno podejrzenie stosowania wobec

dzieci przemocy fizycznej i psychicznej. Jedna rodzina podlegająca pod Miejską Świetlice
Środowiskowa posiada Niebieska Kartę.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie opracowało Powiatowy Program
Korekcyjno — 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

osób

których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa
w oddziaływaniach korekcyjno ~ edukacyjnych,
2) osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia
od

alkoholu

lub

psychotropowych

narkotyków
albo

lub

srodków

środków

innych

odurzających,

dla

zastępczych,

których

substancji

oddziaływania

korekcyjne - edukacyjne mogą stanowić uzupełnienia podstawowej terapii,
3) osób, które w wyniku innych okolicznosci zgłoszą się do uczestnictwa w programie
korekcyjno - edukacyjnym.
Z informacji przedstawionych

przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Będzinie wynika, iż w ubiegłym roku Program Korekcyjno - Edukacyjny
dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowany byl w warunkach zamkniętych
w

Zakładzie

Karnym

Wojkowicach.

w

Wśród

jednak

jego

uczestników

nie było mieszkańców Będzina.

Poradnia

Psychologiczno—Pedagogiczna

w

Będzinie

świadczy

pomoc

psychologiczną dzieciom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych spowodowanych
między innymi przemocą w rodzinie, nie prowadzi jednak statystyki w tym zakresie.
W Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi odnotowano 16
mieszkańców

Będzina,

konsultowanych

w

przyszpitalnych

przychodniach

specjalistycznych w związku z przemocą w rodzinie, Nie odnotowano przypadków
hospitalizacji pacjentów w związku z występowaniem przemocy w rodzinie.
Kolejnym z realizowanych zadań Programu bylo udzielenie

pomocy i wsparcia

osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie miasta Będzina. W ubiegłym roku
pomoc finansowa z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie wyniosła ogółem
75 478 złotych.
Mając na celu objęcie interdyscyplinarną pomocą osoby i rodziny z problemem
do sytuacji
problemami, stosownie
przemocy i innymi współwystępującymi
B
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każdej z rodzin, w pracę grup roboczych zaangażowani są psycholodzy, asystenci rodzin
oraz konsultanci Dzialu Poradnictwa Specjalistycznego:
—

z pomocy

konsultanta ds. osób chorych psychicznie skorzystalo

21

osob

w tym 16 kobiet, liczba konsultacji wynosila 42;
—

z pomocy konsultant ds. rodzin skorzystały 3 osób w tym 2 kobiet,

liczba

konsultacji wynosila 4
Osoby, które z różnych względów nie skorzystały ze wsparcia Dzialu Poradnictwa
Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Będzinie zostaly
poinformowane
wfunkcjonujących

o

możliwości

otrzymania

psychologicznej
pomocy prawnej
na terenie miasta trzech Punktach Konsultacyjne-Informacyjnych
i

mieszczących się w:
1.

Punkt Konsultacyjna - Informacyjny w Szkole Podstawowej nr 6

przy ulicy Konopnickiej 13,
2. Punkt Konsultacyjne - Informacyjny w Miejskiej Świetlicy Środowiskowej
przy ulicy rtm. Pileckiego 17,
3. Punkt Konsultacyjne - Informacyjny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
przy ulicy 11 Listopada 1.

Punkty te pełnią bardzo ważną rolę w świadczeniu pomocy psychologicznej i prawnej
osobom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie, do zadań ich nalezy:
— udzielanie wsparcia
informacji o możliwościach uzyskania pomocy powstrzymywania
i

i

przemocy,
—-

—

inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy w rodzinie,
gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy
poszczególnych

służb

i

instytucji

z terenu gminy,

i

kompetencji

które powinny być wlączone

w systemową pomoc dla rodziny,
—

motywowanie w przypadku występującego w rodzinie alkoholizmu do podjęcia
psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
W 2019 roku z uslug prawnych świadczonych w wymiarze 8 godzin tygodniowo

skorzystalo 447 osób, uzyskując m.in. porady z zakresu prawa rodzinnego. Z 426
porad psychologicznych świadczonych w wymiarze 12 godzin tygodniowo skorzystalo 63
mieszkańców. Osoby korzystające z punktów to w przeważającej części kobiety wspóluzależnione
i

od alkoholu, wobec których stosowana jest przemoc fizyczna

psychiczna.
W ramach omawianego zadania Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej w Będzinie
9
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gwarantował ofiarom przemocy schronienie w ośrodkach wsparcia. W Ośrodku Interwencji
Kryzysowej, mieszczącym się w Domu Dziecka w Sarnowie nie przebywały żadne rodziny.

Zespół Niebieskich Kart w celu udzielenia pomocy ofiarom przemocy w rodzinie podejmuje
szereg działań polegających na:
— konsultacjach dla osób współuzależnionych
—

—
—
—

—

i

ofiar przemocy,

skierowaniu do Ośrodka interwencji Kryzysowej,
powiadomieniu Prokuratury Rejonowej Sądu Rejonowego,
pomocy w sformułowaniu wniosku o alimenty,
i

pomocy w sformułowaniu wniosku o nakaz opuszczenia mieszkania,
udzieleniu wsparcia, konsultacje, motywowanie.

Realizując trzecie zadanie Programu pn. profilaktyka i edukacja społeczna gmina
ponownie przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii społecznej „Przemoc boli". W trakcie
realizacji założeń kampanii będzińskie szkoly podejmowały szereg działań z zakresu
przeciwdziałania przemocy z wykorzystaniem powyższych materialów. Tegoroczna
kampania skupiła się na wszystkich osobach zaangażowanych w konflikt. Materiały
dydaktyczne ukazywały jakie są rodzaje przemocy i jak sie przed nią broni. Cyklicznie
organizowano spotkania dla rodziców, na których poznawali metody wcześniejszej
interwencji przepisy prawa chroniące dzieci przez przemocą,
i

Wszelkie podejmowane
w rodzinie dążyły do

przedsięwzięcia

dotyczące przeciwdziałania przemocy

przekazania jak największej liczbie mieszkańców

informacji

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

adresy

placówek

psychologicznego

oraz harmonogram udzielanych porad prawnych
osobom borykającym się z przemocą w rodzinie

i

i

wsparcia
problemem

alkoholowym.
17 stycznia 2019 roku pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Będzina

Łukasza Komoniewskiego odbył się konkurs Małych Form Teatralnych pod hasłem
„Młodość bez

przemocy".

Celem

konkursu

byla

chęć propagowania

zdrowego

odpowiedzialnego stylu życia poprzez ukazanie alternatywnych do przemocy sposobów
zachowania, ale także kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie wyobrażni,
i

kreatywności

i

wrażliwości mlodziezy. Taka realizacja działań profilaktycznych jest jedną

z najskuteczniejszyoh form oddziaływania. Wynika to z dwóch podstawowych sposobów
uczenia — modelowania społecznego i doświadczenia poczucia własnej skuteczności.
Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, wręczono trzynaście nagród za indywidualne
kreacje aktorskie. Młodzi będzinianie wyszli z konkursu z przekonaniem. że słowa maja
10
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moc. którą można wykorzystywać dobrze

że codzienne, małe wybory draża skałę,
dlatego warto uśmiechać się do ludzi, być serdecznym, pomyśleć dobrze o innych starać
i

i

się, by nikt nie był samotny.
ramach

W

Programu

prońlaktyczno

-

wychowawczego

w

Miejskiej

Świetlicy

Środowiskowej w ramach podjętych działań wobec podopiecznych z rodzin z problemem
przemocy, przeprowadzono zajęcia, dotyczące problemu
nauki radzenia sobie z problemem oraz dobrej współpracy

i

przemocy

rówieśniczej

współdziałania w grupie

i

rówieśniczej:
~

„Poznajmy się" - czyli „ja" w nowej grupie rówieśniczej

~

„Nie

jestem sam, otaczają mnie inni" - czyli o współpracy współdziałaniu w grupie.
i

oraz podtrzymywaniu nawiązywaniu pozytywnych relacji z innymi
i

'
~

~

„Z

czym masz problem?" - czyli jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych

„Bezpieczniej znaczy lepiej, przyjemniej" - czyli o naszym bezpieczeństwie
„Promocja zdrowia i kreatywne wykorzystywanie czasu wolnego" - jak zdrowo

mądrze wykorzystywać czas wolny
„Gniew tak, agresja nie"- czyli o zachowaniach asertywnych
i

-

W kolejnym Programie prońlaktyczno ~wychowawczego w Miejskiej Świetlicy
Środowiskowej zostaly przeprowadzone następujace zajęcia, dotyczące zagrożenia
i

nauki radzenia sobie nadużycia/wykorzystanie:
1. Różnorodne postawy ludzi i reakcje z nich wynikające
2. Rozpoznawanie zachowań agresywnych, uległych i asertywnych
3. Zagrożenia współczesnego świata —TV, Internet, Dopalacze

4. Jak radzić sobie z trudnymi emocjami
5. Pułapka uzależnienia

—

jak w nią nie wpaśc': asertywność, sztuka odmawiania,

sztuka bycia asertywnym
Przedsięwzięcia z zakresu przeciwdziałania przemocy rówieśniczej
domowej
adresowane do rodziców/opiekunów, Miejska Świetlica Środowiskowa organizowała
i

spotkania z rodzicami, podczas których odbyły się rozmowy edukacyjno - wychowawcze
o charakterze prohiaktycznym,
W

zadania Programu pn. podniesienie
kompetencji służb i innych podmiotów realizujących działania z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie czterech pracowników Miejskiego Ośrodka
związku z

realizacją

czwartego

Pomocy Społecznej w Będzinie, zostało przeszkolonych z niżej wymienionych tematów:
1, „Realizacja procedury Niebieskiej Karty ze szczegółowym uwzględnieniem sytuacji
11
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dziecka doświadczonego przemocą",
2. „Dziecko krzywdzone w rodzinie z problemem alkoholowym",
3. „lnterdyscyplinarnos'ć

współdziałanie

i

—

działania

praktyka

zespołów

interdyscyplinarnych igrup roboczych",
4. „Dialog motywujący z osobą uzależniona",
5. „Diagnoza,

monitoring

działań

ewaluacja

i

prowadzonych

w

obszarze

przeciwdziałania przemocy w rodzinie”,
6. „Interwencja kryzysowa w pracy z osobami doświadczonymi przemocą".
Przemoc domowa jest zjawiskiem o zasięgu znacznie większym niż odnotowują
to przeprowadzane badania

statystyki.

i

do destrukcji psychicznej, emocjonalnej
Doświadczenie

cielesnych.

fizycznego

i

Jest sytuacją kryzysową,

prowadzącą
społecznej. a nierzadko także do obrażeń
bólu,

stresu,

chronicznego

zniewolenia.

przerażenia, zawężenia pola świadomości, które towarzyszą społecznej obojętności
powodują, że problematyka przemocy w rodzinie wymaga skutecznych intemencji
indywidualnym ispołecznym. Nadal wiele ofiar zaprzecza istnieniu
tego problemu w ich otoczeniu. Wszelkie zadania podejmowane w ramach realizacji
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ońar
w wymiarze

w Rodzinie w 2019 roku miały na celu zmniejszenie rozmiarów przemocy w będzińskich

rodzinach. Dzięki inicjowanym
i

i

i

wspieranym przedsięwzięciom w zakresie przyczyn

skutków przemocy a także współdziałaniu z instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę
bezpieczeństwo osób krzywdzonych pojawiła się szansa na znaczny wzrost świadomości

wrażliwości mieszkańców miasta Będzina na zachowania noszące znamiona przemocy.
Koordynowanie działań przez Miejski Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania

i

przemocy

scaliło współpracę między

instytucjami odpowiedzialnymi

za

ochronę

bezpieczeństwo osób krzywdzonych. Wpłynęło na efektywniejszą skuteczniejszą pomoc
świadczoną bezpośrednio osobom pokrzywdzonym. Realizacja programu w znacznym
i

i

stopniu przyczyniła się do zwiększenia dostępność i zakresu świadczonej pomocy ofiarom
przemocy, wpłynęła na podniesienie świadomości mieszkańców naszego miasta,
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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