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Przemoc w rodzinie jest jedna z najciezszych form naruszania praw czlowieka.
To zjawisko dotykające rodziny o roznym statusie spotecznym ktorego konsekwencje
daleko wypiegaja poza bezpośrednie lizyczne obrazenia

onary.

Zjawisko

przemocy

rodzinie powaznie zaburza funkcjonowanie calej rodziny prowadząc do naruszenia

w

norm moralnych

prawnych Statystycznie osobami doznajacym przemocy w rodzinie
dzieoi.
kobiety
starsze.
osoby chore.
niepelnosprawne

i

najczesciej

sa

i

Dzreor ktore doświadczają przemocy

I

częściej staja sie zarowno onarami jak

I

Przemoc w
nie

wszystkie

rodzinie
ofiary

jest

obserwują przemoc w domu, w dorostyni Życlu
sprawcami przemocy

problemem
otwarcie

przemocy

do

trudnym

przyznają

zdiagnozowania,
się

do

sytuacji

poniewaz

panującej

w ich rodzinach. Vihelu specjalistow wskazuje, ze jest to jeden ze szczególnie waznych

problemow

spolecznych

Polsce

w

który

wymaga

podjecia

szerokiego

dobrze

zaplanowanego na wiele lat programu przeciwdziatania, ktorego
realizacja powinna przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa onar przemocy

zorganizowanego
w

rodzinie

i

ich

oraz

Przemoc

rodzin

spowodowana utrata kontroli
nad agresywnym zachowaniem sprawcy poczuciem bezradności oraz sity planowanym
lub impulsywnym zachowaniem
moze

być

i

Przemoc domowa jest jednym z problemów spolecznych wymagajacych rzetelnego
diagnozowania oraz podejmowania systematycznych. dtugoralowych
dziatan realizowanycn przez przedstawicieli wielu instytucji i sluzba

i

specjalistycznych

Miejski Program Przeciwdzialania Pizemooy w Rodzinie oraz Ochrony otiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2021

-

2025 jest realizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku

o pizeciwctziataniu przemocy w rodzinie zgodnie z ktora do zadań wlasnych gminy nalezy

lt opracowanie

realizacja gminnego programu przeciwdzialania przemocy w rodzinie
oraz ochrony oftar pizemocy w rodzinie,

2

prowadzenie

i

poradnictwa

i

interwencji

w

zakresie

w rodzinie w szczególności poprzez dzialania

opiekuriczycti

4

i

wychowawczych

kompetencji

przeciwdzialania

przemocy

edukacyjne stuzace wzmocnieniu

rodzicow w rodzinach zagrozonych

przemocą w rodzinie
zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w osrodkach wsparcia
tworzenie zespolow interdyscyplinamych

ld XGmDTGF-ClADe-Hliz
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POJECIE PRZEMOCY W RODZINIE
liteialurze

W

i

w

mediach

Przemoc jest zjaWiskiem wszechobecnym

jest

aktualny

wciaz

problem

przemocy.

Wyslepuje w roznych środowiskach

zycia. We współaesrlym swiecie jest zjaWiskiem coraz bardziej widocznym

i

i

slerach

niepokojąco

narastającym. Termin przemoc potoanie najczęsciej zastępowany jest takimi pojęciami
jak brutalnosc, okrucieństwo. przestępczość. Pod pojęciem przemocy najczesciej rozumie
sie relacje między ludźmi, ktora opiera sie na uzyciu przewazajacej siły, co utrudnia

samoobrone osoby pokrzywdzonej z uwagi wlasnie na wyraźną asymetrię sil- jedna
bowiem ze stron ma przewagę nad druga; onara jest slabsza, a sprawca silniejszy.
Przemocy jednakze nie nalezy utozsamiac z agresja To. co odroznia przemoc od agresji,

w

to owa przewaga sil jednej strony
w przypadku agresji

przemocy zawsze wystepuje ona po stronie sprawcy,

zas jest zrownowazona. Celem przemocy jest wyrzadzenie pnerze

szkody, wywolanie bolu, zadanie cierpienia, ponizenie. Sprawca naraza na szkody zdrowie
zycie

j

Przemoc

onary.

jest

konlrolowanie

Jest

intencjonalnym
i

swiadomy

tym

przy

dzialaniem

zamierzonym

i

podporządkowanie

skutkow

dzialari.

swoich

czlowieka.

ma

na

celu

onary. Dokonuje się ona poprzez naruszenie praw

osobistych drugiego czlowieka, manipulowanie, nieliczenie sie z dobrem chary przemocy,
powodowaniem cierpienia.

Przemoc jest skutkiem wielowiekowego, spoleunego przyzwolenia na kizywdzenie
osob najblizszych. w szczegolnosci kobiet
dzieci. Przemoc domowa, zwana
i

tez przemocą w rodzinie, to „zamierzone

i

skierowane przeciw ozlonkowi rodziny, ktore narusza prawa
cierpienie

i

przewagę sil dzialanie
dobra osobiste, powodując

wykorzystujace
i

szkody". Przemoc to wreszcie wykorzystanie w kontaktach międzyludzkich

przewagi sprawcy, aby realizowac jego wtasne cele Dokonuje sie ona przez naruszenie
praw osobistych drugiego czlowieka,
przemocy,

manipulowanie,

nieliczenie sie z dobrem onary

powodowaniem cienoienia. Jednak o przemocy decyduja lrzy podstawowe

sprawca moze sobie pozwolić na przemoc, ponieważ czuje sie bezkarny,
przemoc realizuje potrzeby sprawcy zachowanie to narusza dobro prawa oliary. Duzym
warunki:

i

i

problemem w przeciwdzialaniu

przemocy stosowanej wobec kobiet są wspomniane

już

czyli

stereotypy

myslowe.

Wplyw na to ma glownie zla socjalizacja,

swego

rodzaju

spoleczna

akceptacja.

przygotowująca do spolecznej roli związanej

z olcia. Kobieta powinna być ulegla, dbać o rodzinę, zajmowac sie dziecmi, osobami

niedcleznymi, a takze męzem _ bez wzgledu czy jest sprawca przemocy, czy nie

kl
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Simon

Żle Widziane są jakiekolWiek przejawy niezależności kobiet. pewności siebie czy dominacji.
Wielu ludzi twierdzi ze jedynym sukcesem

i

celem zyciowym kobiety powinno byc' wyjscie

za maz zalozenie rodziny stworzenls szczesliwego domu. przez przymilne zachowanie
wobec męza. Panuje przekonanie ze jezeli kobieta nie spetnia tych oczekiwari sarna
i

bicie.

prowokuje

Uwzględniając

rodzaje

zachowari

najczesciej dzielimy na. fizyczną. psychiczną. seksualną

Przemoc fizyczna

naruszanie

—

nietykalności

przemoc w rodzinie

sprawcy.

ekonomiczną

I

nzycznej

jest

.

intencjonalnym

zachowaniem. w którym sprawca wykorzystuje przewage sil w stosunku do czlonkow
swojej

rodziny.

powodującym

uszkodzenie

ciala

lub

niosącym

takie

ryzyko.

np. popychanie, szarpanie, ciągnięcie. szturchanie. klepanie, klapsy ciągnięcie za uszy.
wtcsy. szczypanie. kopanie

bicie reka. piescia. uderzenie w twarz ~ tzw "policzek".

papierosem duszenie. krępowanie ruchow. itp Sprawca naraza zdrowie
izycie ofiary na powazne szkody. a doświadczanie polu cierpienia sprawia. ze onara ma
przypalanie

i

mniejszą zdolnosc do samoobrony.

Przemoc psychiczna . naruszenie godności osobistej . obejmuje przymus. grozby.
zastraszenia. wykorzystywanie emocjonalne. Ma na celu pozbawienie ofiary jej zaufania
do siebie

wlasnych kompetencji w roznych obszarach zycia Najczęstsze lorrny przemocy
psychicznej to obrazanie. wyzywanie. zawstydzanie. stosowanie groza. wmawianie
i

chorob psychicznych.

kontrolowanie

ograniczanie kontaktów z innymi. wysmiewanie
pogladow. religii. pochodzenia czy wyksztalcenia. naizucanie wlasnych poglądów. stala
krytyka. domaganie sie posmszeristwa. ograniczanie snu. pozyWienia. itp. Stosowanie
i

przemocy psychicznej jest najczesciej występująca lormą przemocy w rodzinie. co wynika
przede wszystkim z tego. ze naruszenie
lub stery seksualnej

zarowno

nietykalnosci

cielesnej

czthieka zawsze oznacza ingerencję w

czestotliwosc

wystepowania

mogą byc w przypadku

przemocy

przemocy
psychicznej

bardziej

«zycznaj

jego psychike Jednoczesnie

rodzinie.

w

(przemoc

jak

i

jej

dolegliwosc

uciążliwe niz bol lizyczny

konsekwencją takiej przemocy moze byc niska samoocena. wzmożona czujnosc:
nenivowe. zmiana nastrojow. slaba kontrola emocji
Przemoc

seksualna

.

naruszenia

intymności

.

polega

na

zmuszaniu

tiki

osoby

do aktywnosci

seksualnej wbrew jej woli. jak rowniez kontynuowaniu aktywnosci
seksualnej. gdy osoba nie jest w petm świadoma. bez pytania jej o zgodę
lub gdy na skutek zaistniatych warunków obaWia sie Odmćwlć.

Przymus moze polegać

na bezposrednim uzyciu sity lub emocjonalnym szantazu. Przemoc seksualna występuje

ld
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wraz z nzycznym

psychicznym znęcaniem się Formy przemocy seksualnej to: gwalt,

i

wymuszanie pozycia, zmuszanie do niechcianych praktyk seksualnych, komentowanie
szczeooiow anatomicznych, krytyka zachowan seksualnej, wygladu, itp.

Przemoc ekonomiczna . naruszenie wlasności sprawia ze paara staje sie zależna
szczególnie podatna na przemoc innego typu. Przyklady tej przemocy
obejmują ograniczenie dostepu do pieniędzy czy do iniormacji o sianie nnansowym

od pannera

i

rodziny, zmuszanie do proszenia o najmniejsze choćby środki, wykradanie pieniędzy,

niedopuszczanie do pracy zarobkowej. Przemoc ekonomiczno Wiaze się rowniez
z celowym niszczeniem czyjejs wlasnosci, pozbawieniem srodkow lub sowai-zaniem
warunkow, w ktorych nie są zaspokajane potrzeby niezbędne dla przezycia, np niszczenie
wlamanie

rzeczy,
bez

do

zamkniętego

przegladanie

pozwolenia,

zaciąganie

wlasnoscia,

osobistego

dokumentow,
”na

pożyczek

pomieszczenia,

korespondencji,

wspóine

konto",

uzywanie

dysponowanie

sprzedawanie

rzeczy
czyjas

osobistych

lub wspólnych rzeczy bez uzgodnienia, zmuszanie do spłacania diugów, itp. Inną formą

przemocy

ekanomlanej jest zaniedbanie

na utrzymanie,

pozanianie jedzenia,

i

oznacza

np.

nie

dawanie

srodkow

ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie,

nie udzielenie pomocy, uniemozliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych

potrzeb. mieszkanie, kuchni, łazienki, łózka, itp Przemoc w radzinle rzadko jest czynem
jednorazowym

Znacznie aęsciej jest

procesem

dlugolalowym

i

ma

tendencję

do powtarzania się wedlug zauwazalnej praWidlowosci.
Inną często stosowana lorma przemocy w rodzinie jest zaniedbywanie dzieci,
Uwazane jest to za najlagodniejsza formę przemocy, ale to tylko pozory, poniewaz
jej skutki
nie

sa dramatyczne. Ogólnie rzecz biorąc charakteryzuje się ona po prostu

zaspokajaniem

podstawowych

potrzeb

dziecka,

zarówno

tych

z jego przezyciem. jak i tych, które mają zapewnić poczucie bezpieczenstwa

stymulację rozwoju.

w

Wielu

związanych
i

odpowiednia

przypadkach zaniedbywanie zaczyna się juz w okresie ciazy,

matka wowczas nieodpowtednio się odzyWia. prowadzi niehigieniczny tryb życia, ulega
nalogom,

podejmuje

swiadomie

dzialania

wywotujace

poronienie.

Do

najbardziej

powszechnych form zaniedbywania dziecka, po pnyiśmu na świat. należy porzucanie
go w miejscu, gdzie ma ono niewielkie szanse na znalezienie przez osoby trzecie,
a Więc na

przezycie,

niewystarczające pod wzgledem

ilościowym

odzyWianie, opieszale leczenie, brak zabezpieczenia przed chorobami,

dziecka.

w

stosunku

do starszych

dzieci

najczęstszymi

i

jakosciowym

zakldcanie snu

przejawami

zaniedbania

(›

id
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Uchwalon,

suonao

są maenie w jego obecnosci awantur. narażenie na wypadki. brak czujności w ocenie
zagrazającycli
seksualnego

wydarzen.

mu

Bardzo

mln.

Nie

dostrzegania

typowym zachowaniem

mozllwoścl

napastowania

rodzicow wobec dzieci w

rodzinacn

dystunkcjonalnycli jest zamykanie dziecka w osobnym pomieszczeniu podczas obecności
rodzlców w domu. oraz wylaczanie dziecka ze wspólnych zajec. izolowanie
od rowiesnikow. narzucanie ogromu oboWiązkow, lub staWianie wymagan przerastającycli

dziecka, Wymienione powyzej zjawiska określane są mianem zaniedbywania, mogą
one wynikac z braku wiedzy o potrzebach dziecka lub lez z braku umiejetnosci
sily

icii

zaspokajania

Na

podslaWie badan można Slwlerdzlć, ze duza grupa rodzicow

dzieci

zaniedbujących
w wyksztalceniu

i

pochodzi

ze

środowisk.

gdzie

mozna

zaobserwować

braki

trudnosci ekonomiczne.

Jak wskazują eksperci. zwykle dennicje przemocy biorą pod uwage trzy zasadnicze
kryteria~

rodzajzacnowania

~

intencje

~

skulkiprzemocy.

Poza lym pnemoc moze mleć charakter
~

~

~

~

instrumentalny. czyli sluzacy jako środek do realizacji określanych celow
bezinteresowny. czyli jako poszukiwanie zadowolenia w znęcaniu sie nad innymi
zbiorowy
incyWidualny.

Podstawowe cechy przemocy są następujące: jest to proces. nie pojawra sie znienacka
jest cykliczny. ma tendencje do powtarzania sie. eskaluje. nie zatrzymana przybiera
na sile. przebiega w wymiarze dominacja _ uleglosć. nie jest zjawrskiem niezaleznym
od udzialu czlowieka. przejawra sie w roznorodnycn formach

Przemoc

w

rodzinie jest najczesciej zjawrskierri powtarzalnym

cbarakteryzującym

sie swoista dynamiką. Wyrózrlla się następujące etapy cyklu przemocowego
I

Faza narastającego napięcia
liczby sytuacji konlliktowyon

-

charakteryzują ją pojawianie się coraz wiekszej

narastające napięcie w zwiazku. Sprawca przemocy
staje się coraz bardziej orazliwy, onara przemocy stara sie opanowac sytuacje.
tlumaczy zachowania sprawcy

ld
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1.

Fan ostrej przemocy _ zachowania sprawcy staja się nieprzewidywalne,
gwanowne, aęslo wpada w szal. Dochodzi do zachowań agresywnych
stosowania przemocy.

i

3

Faza mindowego miesiaca _ sprawca przeprasza onarę za wybuch przemocy,
znajduje zewnętrzne powody swojego zachowania Dba o ofiarę, spędza z nia czas,
utrzymuje

kontakty

satysiakcjonuj'ace

seksualne.

Ofiara

zaczyna wierzyc,

ze sprawca sie zmienil.
Nalezy pamiętać, że cykle przemocy często się powtarzają. Faza miodowego
miesiaca jest silnie graiynkujaca dla ońary, wzbudza ambiwalencje uczuć i postaw wobec
sprawcy Mlędzy innymi z tego puwodu zwiazki przemocowe są często trwale. onary mogą
mieć trudnoścl z zakończeniem takiego zWiazku

Sytuacja przemocy w rodzinie często

prowadzi do powstania syndromu wyuczonej bezradnosci u ofiary przemocy. Wyuczona

bezradnosc to poddanie się, zapizeslanie wszelkich dzialan wynikające z przekonania,
ze zmiana sytuacji przemccowej nie jest mozliwe. Osoby doświadczające wyuczonej
bezradnosoi maja deficyty w trzech siemon; poznawczej iznieksztalcone przekonania
bezsilnosci,

wlasnej

o
nie

podejmuja dzialari)
Kontekścle przemocy

W

nieWiaia

sympatii

w

mozliwosc

zmiany),

motywacyjnej

(są

bierne,

emocjonalnej (scany apatii, lęku, depresji), Wielu badaczy

i

Jest to poczucie

(Odzinie mówi o syndramle sztokholmskim.

W

solidarności onary ze sprawcą przemocy, które jest skutkiem silnej reakcji

i

na stres oraz podejmowanych przez ohare przemocy prob zwrócenia na siebie uwagi
wywotania

i

wspolczucia

u

sprawcy.

Zarowno

mechanizm

dzialania iaz przemocy,

jak wyuczona bezradność oraz syndrom sztokholmski silnie Wiąza ohare ze sprawcą,
stabilizują pizemocowy zwiazek. Zawsze w pracy z onarami

i

sprawcami przemocy nalezy

mieć świadomość tych mechanlzmów.
Pomoc osobom doznajacym przemocy rozumiemy jako wspieranie zmian życiowych
kierunku „stawania na wlasnych

w

nogach" w tempie

sie maiymi krokami z poszanowaniem dla tendencji
zmianę.

w

rozgrywającej

pierwszej

lazie

sie, formula

kontaktu
poradnictwa

z

osobami

określanym jako posuwanie

przeciwstawnych
doznajacymi

opóźniających

przemocy

aktualnie

ma zasadniczo powazniejsze zastosowanie

niz formuia psychoterapii. By moc rozpocząc trapie najpierw na|eży zatrzymac przemoc
i

dodać konstruktywnej mocy onerze

się

bronic,

wycoiywac'

albo

Osobie pokrzywdzonej nalezy najpierw pomóc
dopiero wtedy,
bezposrednio zatrzymac przemoc
i

gdy ona uslanie można zająć się śladami krzywd z przeszlosci. Najwazniejsze zasady,

ld

krwilnem-lemlozano-namawia:

ll'dlwalnny

Snunax

ktorymi powinniśmy kierować się w procesie pomagania. pamiętając, iz nie ma zadnego

usprawreoliwiema dla stosowania przemocy to

›
››

bezpieczeńslwu osoby ocznajacej przemocy
autonomia osoby doznajacej przemocy,

›

odpowiedzialnuść osoby stosującej przemoc.
Skutki przemocy w rodzinie to me tylko szkocy fizyczne, ale równiez trwale następstwa
w psychice czlowreka.
Bezposreonre skutki przemocy można poozrelrc na'
-

objawy «zyozne (m.in Obrzęki, otarcia rany zlamania oparzenia),

~

objawy emocjonalne (mln

Smutek wycofanie wzrost lęku

i

niepokoju. izolacja.

depresja, zmienność nastrojow mska samoocenaj
-

objawy

spoleczne

(mln.

Nieulnośó.

nieumiejętność

nawiązywania

kontaktu

dziecka (m.in. Seksualizacja

kontaktow

wyuczone bezradnoso spaoek poczucia kompetencjlt
~

objawy seksualnego
międzyludzklch,

wykorzystywania

wcląganle

innych dllecl w nietypowa

aktywnosc

seksualna,

swiadomosc seksualna wykraczająca poza poziom dojrzalosol dziecka ucieczki
z domu proby samobójcze problemy psychiatryczne).

z powodu

wrelu przykryon doswraoczen clerplą me tylko osoby ktore tej przemocy

ooznaja, ale równiez bezsilni swraokowre obserwujący akty przemocy, to są "E]CZęŚCle]
dZIeCl. Dzieci krzywdzone charakteryzują się zaburzeniami zachowania
związanymi
kontrolowania
z trudnosoramr
emocji | rozpoznawania
sytuacji
spolecznych
oraz obnizeniem

poziomu empalli Przemoc zwlaszcza w rodzinie burzy porządek
moralny. Zmierza do uksztatlowania takiego obrazu swiata, wzoru przekonań . sadów.

w

ktorym

Dziecko wytwarza w sobie przekonane

Wpisana jest ona jako norma.

ze wzajemne relacje polegają na odczratywanru na sleble „,sprawcy”

i

„Mary” Brutalne

wzorce osobowe utrwalają slę tak iż mlody czlowiek rne ma oporów przeo biciem
.
maltretowaniem slabszycn i mlodszyon kolegow, czym rekompensuje sobie doznane
Maltrelowame dzieci zaburza ich rozwój poznaway . spoleczny co objawia
trudnosoramr w nawrązywarnu kontaktow
rnteroyscyplrnamycn,
ogranrczajac
emocjonalnych
samym mozliwość wyrównania poznawanego braku wiezi

krzywdy
SIę

tym

Poszkodowane dzieci z reguly są nieufne nastawrone do otoczenia wrogo pelne
negatywrzrnu, slabo reaktywne, czesto przyjmują postawe biernego oporu
*)
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Przemoc w rodzinie jest ściśle powiązana z alkoholizmem. poniewaz w większości
przypadkow przemoc dokonywana jest wlaśnie pod wptywem alkoholu. Należy jednak

i

pamiętać. iz alkohol nie jest bezpośrednią przyczyną tego rodzaju patologli, a zwykle
jest swego rodzaju katalizatorem, ktory uwalnia agresję. Część przypadkow przemocy
w rodzinie dokonywana jest bez udzialu alkoholu. a rodziny, w ktorych sie ona odbywa
zwykle postrzegane

są

w społeczeństwie za rodziny normalne.

przemocy w rodzinie nie ogranicza się tylko do przemocy fizycznej,
lecz przybiera różnorodne formy. Spowodowane jest to glownie tym, ze zarowno metody
ziaWiśko

„

interwencji jak
wyjaśniające

i

podloze tych zachowari są odmienne.

przyczyny

psychologiczne

i

spotecznymi,

kto're

można

zjawrska

omawianego

Ogólnie teoretyczne modele
podzielić

Model socjologiczny polega na tączeniu

są powodem stresu
modelu

spolecznego. Wedlug tego

prowadzący do przemocy, są

w

rodzinie.

czynnikami.

na

przemocy z czynnikami

Stworzono wiec model stresu

ktore wywolują stres w

bezrobocre, zle warunki

niskie place.

socjologiczne

rodzinie,

mieszkaniowe,

izolacja. przeludnienie. Mozna wiec stwierdzic ze przemoc jest swojego rodzaju formą
przystosowania lub reakcją na stres strukturalny. Ten punkt wrdzenia jest jednak
ograniclony, gdyż przemoc w rodzlnle, jak juz wcześniej wspomniano, nie występuje tylko
rodzinach o niskim statusie spoleczne-ekonomicznym, ale dotyczy calego
w

spoleczenstwa. lnną proba wyjaśnienie
wymiany

i

przyczyn

omawranego

zjawiska jest teoria

kontroli spolecznej. Pudslawą tej teorii jest wzajemne nagradzanie się

Palęga to mniej więcej na tym,

iz

i

karanie,

ozlonkowre rodziny dokonują wzajemnej wymiany uczuć.

dobr oraz uslug lub wstrzymują je. W sytuacji, gdy bilans wymiany spelnia oczekiwania
wszystkich czlonkow w rodzinie panuje lad

i

porządek. w przypadku. gdy dojdzie

do naruszenia tego bilansu powstają okoliczności sprzyjające przemocy.
W socjologicznym podejściu do zjawiska przemocy pojawia sie takze model kulturowy.
Wedlug tej teorii zaklada sie, ze przemoc jednostki stanowi odzwierciedlenie jej relacji

ze spoleaeristwem. Wartości kulturowe oraz bezkarnośc sprawcow przemocy wywierają
ogromny wplyw na stosunek ludzi do zachowar'i agresywnych. Powoduje to akceptowanie
agresji oraz denniowanie jej jako formy wyrazania emocji, a takze kontroli nad innymi.
przedmiotu rnozna rowniez doszukać się analizy przemocy w rodzinie
kontroli spolecznej zaklada.
kategoriach kosztow i korzyści. Teoria wymiany

W Itteraturze
w

I

ze prywatny charakter środowiska domowego obniza koszty nadmiernej agresji w postaci
oflqalnej

nagany.

natomiast

brak

spolecznych

ograniczen

dudalkowu

zwieksza

10
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Uchwalmty

Slmlu la

prawdopodobienslwo zachowań agresywnych. Przemocy w rodzinie sprzyja laki, że latwo

jest sie jej dopuscic natomiast pardzo trudno jest ja wykryc Zwolennicy ujecie
socjologicznego wspolczesnie oddalają sie od modelu stresu spolecznego, zmierzając
jednoczesnie w kierunku analizy transakcji

pomiedzy

sprawcą a oflarą przemocy
w rodzinie spoleczenstwie lnnym ujęciem przyczyn przemocy jest ujecie psychologiczne,
które ooejmuje modele skoncentrowane na jednostce oraz modele integracyjne
i

Modele skoncentrowane na jednostce obejmują.
-

ktore koncentruje się na cechach osobowości. mających

ujęcie psychooiologiczne,

charakter psychopatyczny,
~

ujecie psychodynamiczne skupia się na odbiegających od normy cechach sprawcy
przemocy. lecz nacisk polozony jest w tym ujęciu na kontiikty wewnętrzne
oraz związane z nimi dysfunkcje:

~

Spolecznego

teorie

dla oiologicznego

uczenia

się,

ktora

stanoWi

swojego

rodzaju

alternatywę

determinizmu. koncentrując się na obserwacji zmian zachowania

jednostki agresywnej pod wplywem uczenia się.
Natomiast integracyjne modele przemocy w rodzinie ooejmuja:
~

~

~

model psychospoleczny, ktory sugeruje. że okreslone czynniki stresowe i negatywne
wplywy srodowiska moga predestynowac jednostke do stosowania przemocy
wreloczynnikowy model przemocy w rodzinie ktory zaklada istnienie czterech grup
czynnikow stresowych
stosunki pomiędzy opiekunami: wewnatrz malzenstwa, relacje z macocnal ojczymem

partnerem/partnerką,
~

relacje z dziećmi

~

stres

i

starszymi podopiecznymi wielkosc rodziny. roznica Wiekowo,

strukturalny

zle

warunki

mieszkaniowe

izolacja

spoleczna

zagrozenie

autorytetu
›

stres wywolany przez podopiecznych- niechciane dziecko, przewrazliwione dzrecko.
proolemy wychowawcze.
lnna teoria dotyczaca przyczyn stosowania

przemocy w rodzinie kladzie nacisk

na tzw Czynniki skorelowane z przemocą w rodzinie Do owych czynnikow zaliczamy
międzypokoleniowy przekaz wzorców przemocy, stres spoleczny. niski status ekonomiczny

ll
ld'

louimorumeiw

Miami)—(rumiana Lanciiitinl

sirook

li

oraz

izolacje

spoiecznaj

rodziny

przekaz wzorcow

Miedzypokoleniowy

przemocy

stwrerdza, że dziecko, ktore cierpiato wskutek przemocy lub bylo jej sWiadkiem samo
będzie stosowato przemoc w swojej rodzinie. Fowielt przekaz kulturowy dotyczący rn in.
stylu zycia. lnnym aynnikiem,
nominacji plci. petnienia okreslonych rol w rodzinie
i

mającym ogromny wptyw na stosowanie przemocy. jest stres społeczny na ktory wpryw
maja zmiany spoteozne dotyczące zmiany pracy, groźba jej utraty badź bezrobocie
Prowadzi to do zakiocenia funkcjonowania rodziny najczęściej w sytuacji, gdy dodatkowo
potąozony jest z izolacją,
funkcjonowania
ktory

danej

zwiększa

rodziny.

frustrację.

statusem ekonomicznym oraz pewnymi wzorcami
Stres jest tu rozpatrywany w aspekcie czynnika,

niskim

Kolejnym

czynnikiem

w rodzinach, ktore maja proolemy nnansowe

jest

o wiele

niski

status

ekonomiczny.

dochodzi do aktow

czesciej

przemocy. Niskie pensją bezrobocie. zle warunki socjalne powoduja dodatkowy stres,
który bardzo często tłumiony jest przez alkohol. Ciągle narastająca frustracja prowale
w

końcu do wybuchu agresji. Przemoc w rodzinie jest dla sprawcy atrakcyjna, poniewaz

prowadzi

do

szybkiego

wytadowania

energii,

negatywnej

ponadto

pozwala

sprawowanie wladzy. Innym plusem ola sprawcy przemocy jest to,
ze kontrola spoleczna wyraźnie nie polepia tego typu zachowania, co staje się swojego
na kontrolowanie

r

rodzaju przyzwoleniem, czynnikiem skorelowanym z przemocą w rodzinie jest takze
izolacja spoteczna rodziny. Mozna ja okreslic przez obserwowanie tego, jakie kontakty
ma dana

i

rodzina z

najbliższym

otoczeniem. Nie jest to jednak tatwe zadanie,

Najuestszymi osobami pierwszego kontaktu są przede wszystkim sasiedzi. rodzina
znajomi. Częstotliwość kontaktu z tymi osobami jest trudna do określenia. poniewaz
nalezy sie

wczesniej

wymienianie

zastanowic, o jakie

pozdrowień

te są zorientowane,

miedzy

konkretnie

sasiadami

nie

kontakty

oznacza

chodzi,

przeciez,

Codzienne
ze

osoby

jaka panuje sytuacja w danej rodzinie. Zdarza się nawet tak,

że najblizsze otoczenie nie chce się angażować w wewnątlzrodzlnnaj sytuację z obawy
np. Przed powolaniern ich jako sWiadka w sprawach sadowych. Zazwyczaj ludzie boją

się konlliktu z jakakotWiek osoba czy to z dalszej rodziny, czy z sąsiedztwa, nawet gdy
przemoc stosowana jest wobec dzieci Przemoc w rodzinie jest bardzo skomplikowanym
zjawtskiem. Formy. w jakich wystepuje są bardzo różnorodne. a przyczyny są trudne
do okreslenia często indywidualne dla kazdej rodziny t sprawcy,
i

w

początkowej lazie zachowania agresywne w rodzinie sa dosyc tatwe do ukrycia
Na zewnątrz staja sie wrdoczne dopiero, gdy dochodzi do zagrozenia zycia onary. nasilaja

m
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Slmlu iz

sie problemy

bądź gdy proces degradacji rodziny jest juz na lyle
czlonkcm nie zalezy na utrzymaniu pozytywnej oceny oloczenia.

wychowawcze,

zaawansowany. ze

je]

Nalezy podkreślić iaki że przemoc nie jest dobrym sposobem roniazywania koniliktow

zarówno bezpośrednia reakcja na ma.
a takze jej skuiki nie prowadza do wewnetrznego scalenia rodziny. a wręcz odwrotnie
rodzinnych czy problemow wychowawczych

i

do jej roztamii Przemoc nie jesi problemem jedynie sprawcy

zachowania
ze

dotyczą

maliretowana

zachowaniami
a

ci

czlonkow

wszystkich

kobieta

nie

potran

ofiary. skutki agresywnego

Bardzo

rodziny.

obronic

,

i

swoich

dzieci

lakie nie potrana w dorostym zyciu

Dzieci

czesio

zdarza

przed

agresywnymi

sie.

obronie swoich bliskich,

z kolei swoich. Teri proces nazywany jest mechanizmem biednego kola Wspomniany

model zycia rodzinnego dobrze jest znany osobom. które

bezposrednio

w

tym zyciu

uczestniczą. istnieje wiec ogromne prawdopodobienstwo. ze podswiadomie beda szukać
takiego partnera lub partnerki. kiory umożliwi im powielenie iego schematu

Bardzo

prawdopodobne jest rowniez to. ze ich wybor zostanie utwierdzony przez partnera, ktory
będzie zabiegai o pozyskanie matzorika o takich wlaśnie cechach. Wedtiig badan duza
część kobiei. które

w

dzieciństwie byty swiadkami przemocy lub jej ofiarami w dorosłym

zyciu wchodzi w podobne zwrazki.

w

mechanizm biednego kola wplatane sa nawel dzieci.

bedace tylko świadkami (oosenwatorami) przemocy w rodzinie. mimo że są sWiadcme.
że tego typu postępowanie jest zle, wystepuje duze prawdopodobienswro, że w dorostym
agresywne wzorce rodzicow. Co gorsza im bardziej dziecko czuje
się zagrozone we wlasnym domu. z tym wiekszą pewnoscią mozna przewidziec.
ze $próbuje zaprowadzic apodykiyczna kontrole w rodzinie, klore same zalozy. Natomiast
zyciu

w

poWiela

rodzinie macierzystej

mozna zauwazyc pierwsze symptomy. gdy dziecko sprawra

problemy wychowawcze. jesi postuszne tylko wobec osoby. klorej sie boi. reagują
na polecenia, które wymagają bezposredniej kontroli. a jak tylko osiągnie pewren siopier'i

samodzielnosci

robi

wszystko

by

tej

kontroli

uniknac.

W

dorosiym

zyciu.

czyli w momencie. gdy stanie sie silne, bedzie zylo w przekonaniu. że tylko przemocą

moga zyskać szacunek

i

tylko w ten sposob skulecznie wotywac' na ludzi

w

rodzinach

dysfunkcjanalnych. w klorycn Występuje przemoc. duzym problemem jesl takze nadmierny

dyslans emocjonalny poszczególnych czlonkow rodziny. Tak Maśnie wyglada proces
rozwoju wadliwej socjalizacji, z pokolenia na pokolenie przekazywane jest przekonanie.
ze rodzina jest przede wszystkim po to, by mozna bylo się komuś podporządkować.
lub by kogos podporządkować sobie

ld

KSGYDTGFĄ'MHVMEŻVAMHJWUWAM

lim

Ldmlllml)

Strain H

Przemoc w rodzinie powoduje wiele różnorodnych negatywnych skutków

u jej

onar

oraz u osob, które były jej świadkaml. Kolejnym takim skutkiem jest stres pourazowy.
Mozna wymienic trzy glowne kategorie objawow stresu pourazowego. Są to:
Nadmierne pobudzenie

›

-

osob, ktore doswiadczyry silnego stresu, żyją w ciągtej

golowosci zmierzenia sie z jakims nieprzewidzianym

niebezpieczeństwem',

system

nerwowy tych osób jest w stanie chronicznego pobudzenia. Oznacza to wzmożoną
czujność,

wyjątkową

wrazliwosc

na

hatasy.

koszmary

nocne,

bezsennosc',

wypatrywanie zagrozenia

-

Wtargniecia

-

w sWiadomosci

jednostki

uporczywie

pojawrają sie wspomnienia

urazowe, występujące w postaci ciaglego ich odtwarzania.
~

-

Zawezenie

rezygnacją z aktywnego

objawre się swojego rodzaju odrętwieniem,

zycia, nieadekwatnym do sytuacji spokojem, brakiem inicjatywy, obojętnością na bol,
catkownym bezruchem w obliczu niebezpieczeństwa. Jest to spowodowane przede
wszystkim tym. ze osoba znajduje sie w ogromnym lub chronicznym

poczuciu

zagrozenia nie jest nic w stanie zrobic, by to zagrozenie zlikwidować
i

Osoby, które nie doświadczyty

przemocy rodzinnej często nie potraną zrozumieć.

dlaczego onary przemocy pozostają w zwrazkaon krzywdzących. Ofiarami przemocy
w rodzinie są często osoby nzycznie sprawne, niezależne finansowo, czesto ujawniejace
wrogość w stosunku do sprawcy. Pojawia sie więc pytanie, dlaczego takie osoby nie chcą
walczyć z zagrozeniem lub przynajmniej się od niego oddalic, Ponadto. oliary w wielu
przypadkach starają się osłaniać sprawcę przed konsekwencjami prawnymi. Fakt ten
można wyltumaczyc poprzez mechanizm wyuczonej bezradności. Syndrom ten opisywany
jest jako bierne znoszenie zachowań krzywdzących, mimo petnej świadomości.
ze zachowania te są bezprawne, naruszają prawa osobiste
wrelu badan stwierdzono, ze kobiety

i

spoieane, Na podstawie

_ onary przemocy znoszą tego typu zachowania,

pozostawania w sytuacji krzywdzącej w ich psychice dokonat
rodzaju destrukcyjny proces. Zadna z ofiar przemocy nie godzi

ponieważ w wyniku
się

swojego

sie na ponizanie, bicie, ograniczanie jej swobody kazda z nich na poaątku sie buntuje,
Na tym etapie zwiazek ma najbardziej burzliwy przebieg, wystepują czeste awantury, bojki,

ucieczki, proby wymuszenie na sprawcy zaprzestania przemocy. W momencie, gdy ofiara
zorientuje ere, ze jej zabiegi są nieskuleczne, pojawia się przekonanie, ze itak nie moze
nic zrobic, aby uniknąć przemocy, lub ze jej dzialania rodzą jeszcze większe zagrozenie

14
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DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE

Dane

o-ólnoolskie

Przemoc jest skutkiem wielowiekowego, spotecznego przyzwolenia na krzywdzenie
osob najblizszycn w szczególności kooiet
dzieci W wielu środowiskach akceptuje
i

sie bicie istosowanie kar cielesnycri Panuje przekonanie o dominującej roli mezczyzny
a wszystko co sie dzieje w rodzinie nalezy do sfery prywatnosci. z jednej strony wywotuje
to poczucie bezkarnosci sprawcy bezradnośct onary a z drugiej — nasila niechec' innych
osób do ingerowania w „cudze sprawy rodzinne”, w srodoWiskaori charakteryzujących
i

sie duza spcteczna akceptacja przemocy, onary rzadko mogą liczyć na pomoc i wsparcie
osób spoza rodziny z kolei sprawcy nie muszą obawrac sie zewnętrznych nacisków
na zmiane zachowan wobec najblizszych
negatywne

tendencje

Zapewne duży wptyw na tego rodzaju
dziedziczenie opacznego wzorca z rodziny

rowniez

ma

z której się pochodzh Dzieci wychuwujące sie w środowiskach patologicznych, czesto
bedac charami lub swiadkami przemocy przyswajają sobie zachowania damsłych
Ucza sie wowczas ze najprostszym
konlliktow jest

Yrudnc

agresja uzywanie

jest

ustalic

najbardziej skutecznym sposobem rozwrazywania

i

sity fizycznej iup presji psychicznej.

rzeczywrsta

gdyz nie istnieje zaden centralny

i

liczbe

przypadkow

przemocy

w

rodzinie

ujednolicony system zbierania danych na ten temat

Jedynymi zrodtami inlormacji o przemocy są badania opinii spolecznej oraz analizy
dokumentacji policyjnych i sadowych. cd lege roku w Policji zostala wprowadzona
procedura postępowania w czasie interwencji wobec przemocy domowej pod nazwa
„Niebieska Karta" Procedura zostala opracowana przez Komendę stowna Policjk
Komendę

stoteczną

oraz

Policji

Panstwowa Agencje

Rozwrązywania

Proolemdw

Alkoholowych w Warszawie. „Niebieska Karta" jest dokumentem stuzbowym wypelnianyrn
przez funkcjonariusza Policji

i

stvirierdzenia lub podejrzenia

związanych

z

pnygomwanlu
w

od 2004 roku przez pracownika socjalnego w przypadku
przemocy w rodzinie

przemocą w danej
skutecznego

planu

rodzinie,
pomocy

stuzy ona dokumentowaniu taktow

ocenie zagrozenia dalsza przemocą,
osobie poszkodowanej, jest dowodem

sprawach sadowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady

MmlSlrÓw

z dnia 13 wrzesnia

2011 roku wsprawie procedury „Niebieskie Karty" oraz wzorow lormularzy „Niebieska

Kana" zgloszenie stosowania

przemocy

w

rodzinie następuje poprzez wypetnienie

lormularza „Niebieska Karta"

ld xóólD'VćF-CMDM

maa-mwmw

udiwalnny

simm
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Dzieki programowr mozliwe jest rejestrowanie sladow

I

przebiegu wydarzen podyetycrr

czynnosci, a takze gromadzenie lrllurmaql z intenwencrr domowych
z zagrozona rodzmą. Zadaniem
i

stały kontakt

i

programu yesl takze rozpoznawanie skali zyawiska

zagrozeń w rodzinie. Ponizsza tabela przedstawra dane statystyczne dzialari pooretycrr
przez Policję w calym krew w związku z przemocą domowa w procedurze „Nieoreskier
Kartyu

Sprawozdanie z realizacji

"Niebieskie

procedury

opracowane

Karty'x

w

Wydziale

Prewenqi Biura Preweriqi Komendy Glowney Poircri,
2015 rok
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cipa podejrzewanych sprawcow- nieletnich

Ogolna liczba podejrzewanych sprawców
będących pod wplywem alkoholu:
łzssżuśewanisprawcypndwpiywemalkuhnluA
Podeyrzewarn sprawcy pod wptywem alkoholi]
mezczyzni

Poderrzewen sprawcy pod wplywem alkoholu

-

44 499

„28
"

44 037

1

903 12126

41257 40435

i

-

maielm

Liczba dzleci umieszczonych w
niezagrażajacyrn im miejscu (np. rodzina

275

zastępcza, dalsza rodllna, placówka

598

413

427

D

upiekuńcxa)
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PrzedstaWione dane wskazulą iz w porównaniu do roku poprzedniego w nieWieikim
stopniu spadia liczba ofiar przemocy w rodzinie Wśród osób pokrzywdzonych praWie

upsa/„

sianoWia kobiety,

0,13%

mężczyzni oraz wma/„ osnby maioleinie. W przypadku

dzieci doznajacycn przemocy analogicznie do 2015 roku odnotowano spadek wartości
liczbowych
Siatystyki Komendy Giownej poiiqi pokazuia, ze Iitzba wypoiriionycn kari w 2019 roku
wynosiia ogoiem 74 313 tysięcy
iz w

Ze zgromadzonych przez Policję danycn wynika,

2019 roku nastapi wzrost liczby przypadkow przemocy w rodzinie. Odnotowano 166

102 sytuacye dotyczące poszczególnych rodzajów przemocy. oo w odniesieniu do 2015
roku daio wzrost o @ sos przypadkow natomiasi w stosunku do 2017 roku wzrosi o 332

sytuacje.

isanoo
155000

154000

2017

152000

umia
„2019

16000n

158000

155000

15Aooo

Zgodnie z badaniami CBOS Przemoc jest zjawiskiem
a

respondentom z róznych

rei

sprawcami

yak

jak najbardzie]
dosimadczon

i

ofiarami.

wiarygodne

badani

mogii

powodów

w

trudno

nieakceptowanyrn

spoiecznie

przyznawać się do bycia

zarówno

celu zminimalizowania tycri trudności oraz aby uzyskac

wyniku

aęśó

ankiety dotyczącą naybardziei

wyoeiniac samodzielnie.

Respondenci

osobistych

zapytani

zostaii

i7

id

855[DWF-CMD.”(›LAÓIHJ'HWAM-ixl
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srmrin

„

osooisie doświadczenla związane z przemocą ”czy respondenci sami
pamela/partnerki"
flzycznej
ze sirony
oflarą
padli
kiedykolwiek
przemocy

o

bardziej

oraz " czy im zdarzylo sie uoerzyo partnera/parinerke podczas kłótni".

Jak wynika z deklaracji co dziesiąty badany kiory kiedykoiwiek byl w siaryrn zwiazku,
doswiaoayl agresji ze sirony camera-najczesciej były to pojedyncze zdarzenia.
Zauwazyc mozna, ze od 17 lai, oo kiedy pyiamy o tę kweslie, odselek deklarującycn

ze dośwladczyli przemocy ze sirony pannem. kszialmje sie na względnie siaoilnym
poziomie.

(sz

w

Pana(i) małzeństwo» zdarzylo rip, ze

wxpn'lmalzanek(ka)/parinar/ka!uderzył(a)

ma

Pana(lą) podczas kloiniv

918990

sie

oo
70
oo

50

ze

w
o
Tak. wiele razy

Tak kilka , kilkanaście razy

Tale jeden , dwa razy

Nie mgdy sie co nie zdarzylo

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" powstało
w 1995 roku z inicjatywy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Działalność Ogólnopolskiego Pogolowra dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
obejmuje udzielanie inlorrnacji, porad prawnych oraz wsparcia emocjonalnego wszystkim
dotkniętym
swradkom

problemem
i

przemocy,

osobom krzywdzonym

I

krzywdzącym,

a lakze

tym. kiorzy pragną podzielić się swoimi wąlpliwcsoiami lub doświadczeniem

z lego zakresu. W styczniu 2020 roku

dyzurujący w Pogotowiu

„Niebieska

Linia”

18
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przeprowadzili 1850 rozmów, większość z nich (1789 rozmow 92%wszysikich rozmów)
za posrednictwem inioiiriii 8004204702. Znalazry sie jednak również osoby (59 teieioriow,
3%
w

wszystkich
poniedziaikowe

zainteresowane

rozmów)
i

kontaktem

prawnikiem

z

wtorkowe wieczory pod numerem 22

sama-50

(oczekuyacym

oraz w środowy

wieczór pod numerem 8004204002). W 43% rozmow był to pierwszy kontakt dzwoniącego
z nasza lniollnią. Wśród telefonuiacycti zdecydowaną większość stanowity kobiety (79%).

jednak

rowniez

mężczyźni

czy wsparcia. Numer rnioii

is

i

nierzadko

korzystali

wybierali giownie dorosii

potączer'i od dzieci lub niepełnoleimej miodziezy

z

mozliwuści

w

analizowanym okresie odebrano

(%

uzyskania

porady

wszystkich rozmów).

iczba rozmów w podziale na miejsce

zamieszkania dzwoniącego

Warszawa

Duze

mihm

mnie miasto

bruk dlnvch

wieu

spoza Foisk

W zalezności od zapotrzebowania osoby dzwoniącer specjaliści inioiiriii mogą udzieiać
informacii w zakresie swoicn kompetencjk siuzyc wsparciem lub przekazywac wiedzę
z zakresu

proriiakiyki

przemocy. Warto

rowniez

pamretaó

o

reguiarnycn

dyzurach

prawnikow po których porade mozna sie ZgiOSlfL Jak wskazuia statystyki ze stycznia 2020
73% rozmów miota charakter informacyjny 20% zaś stuzyio przede wszystkim wsparciu
emocjonalnemu,

7%

telefonow

koncentruwaio

sie

na

poradach

udzielanych

przez prawników

19
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Charakter rozmowy
%
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. wsumie
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%
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Konsultanm służą pomocą oraz radą osobom
swradkom

r

doznatącym

|

stosującym przemoc,

wszystkim tym, ktorzy mają pytania lub wątpliwości dotyczące tego zyawrska.

cnocraz najwięcej rozmow (35%) dyzurujacy przeprowadzni z doznającyml przemocy,

E

to jednak odeoralr rowmez 331 ootączen (15% wszystkrcn rozmówca s'wladków. Tetetony

od osób krzywdzących w dalszym ciągu zdarzają się sporadycznte. W styczniu 2020 roku
odnotowano ron 15 (ok. 1% wszystkich rozmow)

Rozmówcy określeni na wykresie

Jako „mnw to w wlększości osoby ktore w ogole nie poruszaty tematu przemocy.

i
%

ze osdoy zgtaszayąoe przemoc rzadko mówią
o tylko jednym jej
rodzaru. Przemoc
psychrczna
towarzyszy w zasadzre
kazdej z pozostatycn form. thaszato ya w srycznw 525 osób (w rym 7 dzieor). Przemoc
Nalezy

zwrócić

uwagę

na

takt

frzyczną zgtaszato 299 dzwcnlących (w tym 7 azreor). Odnotowano rownrez mematy udzrat
przemocy ekonomtcznej oraz seksualnej.
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Rodzaj zgłaszane] przemocy
i

:

MEPODAND

ZANlEDmelE

ExolicznA

srouma

mmm.
FIIVQNA

Na

podstawie

danych

zebranych

w

stycznlu

2020

roku

można

stwierdzić,

ze w zdecydowaną większości przypadków zglaszanych w Pogotowiu „Niebieska Linia"
osobą krzywdzaca jest partner (50% opisywanych przypadków). Dzwoniący nierzadko
opisywali równleż sytuacje, w których osobami siosująoymr przemoc byli rodzice,

Vajczęściei wskazywane osoba stosujące

przemoc

nnn/on.! Em

my

«arma/Mmmm

Zróznicnwany jest czas

upływaląCy

mmm

svn/Domu

mamu.

„

mus

od momentu doswiadczenia po raz pierwszy

lub zaobserwowania przemocy do chwili, gdy Świadek lub osoba krzywdzona oepyouie

się na kontakt z Pogolowrem

„Niebieska Linia". Jak mozna odczytać z wykresu,

21
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w

większości syluacji czas ien mozemy liczyć —niestety -w laiacn.

w

siyczniu 2020 roku

kcniaki z naszymi konsultantami rylko sporadycznie podejmowany byl juz po pierwszym
akcie przemocy.

Czas trwania przemocy

_

*

plawyumzowli,„

udzur

110

in

Diagnoza lokalna dla miasta Będzina
Wedlug „Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych", opracowanej na zlecenie gminy
Bedzin w

zale

roku, respondenci odpowiadali miedzy innymi na oyiariia zWiazane

ze swoimi relacjami rodzinnymi oraz klimacie panującym w ich domu. 97,5o% nsćh
udzielających odpovirieuż przyznalo,

iŻ

czuje się bezpiecznie w swoim domu. Pozostale

2,50% udziellia odpowiedzi negatywnej

Nieco niepokojący okazał się wynik dotyczący

poziomu Wiedzy uczniów w zakresie inslylucji, które śWiadczą pomoc dla osob dotkniętych

przemocą Jak wynika z danych, az 53,37% uuniow nie posiada wiedzy w tym zakresie
Mając na celu objęcie
przemocy

i

innymi

rodziny z problemem
pomoca osoby
problemami, sloscwnie do sytuacji kazdej

inierdyscyplinarna

współwystępującyml

i

zrodzin,w prace grup roboczych zaangazowani są psycholodzy, asystenci rodzin
oraz kcnsullanci Dzialu Poradnictwa Specjallaiycznego-

›

z pomocy konsultanta ds. osób chorych psychicznie skorzysoalo 2l
w

›

]

osob

tym 16 kobiet, liczba konsuliacji wynosna 42,

z pomocy konsultant ds. rodzin skcrzyslaiy 3 osob w iyrn 2 kobiei,

liczba

22

Id

SEEAD'MF-CMDĄIbzeAóiBrNDWAJEXBFA

Uchwuinny

srronazz

konsuliaci'i wynosila 4

Osoby. klore z róznych wzgledow nie skorzystaly ze wsparcia Dzialu Poradnictwa

Specialisiycznego Miejskiego osrodka Pomocy Spolecznei w Będzinie zosiaw
poinformowane o możliwości otrzymania pomocy prawnej

i

psychologiczne]

w lunkcyonuiacycn na ierenie miasia trzech Punktach Konsuliacyino . lnlormacyinych

mieszczących się w
l. Punki Konsullaoyino , Informacyjny w Szkole Podsiawowey nr 5
przy ulicy konopnickiei

13„

2 Punkl Knnsultacyjno - Informacyiny w Mieyskiej Śwlellicy środowiskowe]

przy ulicy nm Pileckiego 17,
3.

Punkt Konsultacyyno › lnlorriiacyiny w Miejskim osrodku Pomocy Spolecznej

ll

przy ulicy

Lislopada l.

Punkty (6 pełnią bardzo wazna role w świadczeniu pomocy psychologiczną
osobom dolknieiym problemem przemocy w rodzinie, do zadań ich nalezy:
udzielanie
możliwościach
wsparcia
o
lnlormaql
uzyskania

›

I

i

›
›

i

prawne]
pomocy

powstrzymywania przemocy

lnlcjowanle inierwencii w przypadku diagnozy przemocy w rodzinie,

gromadzenie
i

aktualnych

informacii

kompelencii poszczegolnych slużp

lemai

na
i

doslepnych

mieisc

pomocy

insiyiuqi z lerenu gminy, które powmny

być wlaczone w systemową pomoc dla rodziny

›

molywowanie w przypadku wysiepuiacego w rodzinie alkoholizmu do podjęcia
psychoterapii w zakladach lecznictwa odwykowego.

W

zale

roku z uslug

prawnych

swiadczonycn w wymiarze Bgodzin tygodniowe

skorzyslalo 447 osob, uzyskulac m.in. Porady z zakresu prawa rodzinnego. z 425 porad
psychologicznych
mieszkancow

sWiadczonycli w wymiarze

godzin

wobec których

skurzystaiu

53

części kobiety

-

tygodniowo

Osoby korzysiaiace z punkiow io w przewazayacej

wspoluzaleznione od alkuholu.
i

iz

slosowana iesi przemoc

«zyczna

psychiczna.

omawianego zadania Mieiski osrodek Pomocy Spolecznej w Będzinie
gwaraniowal ofiarom przemocy scnionienie w ośrodkach wsparcia w Ośrodku lnlerwencyi
W ramach

Kryzysowel. mieszczącym się w Domu Dziecka w SarnoWie nie pnebywafy zadne rodziny.
Zespol Niebieskich Kan w celu udzielenia pomocy oliarom przemocy w rodzinie podeimuie
szereg dzialan polegaiacych na-

ld
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v konsultacjach dla osób wspoluzaleznionycti

onar przemocy,

I

skierowaniu oo osrooka lnterwencii Kryzysowe].
powradomieniu Prokuratury Reionowei

i

Sądu Rejonowego

vvvv

pomocy w sionnulowaniu wniosku o alimenty,
pomocy w sformułowaniu wniosku o nakaz opuszczenia mieszkania,

›

udzieleniu wsparcia, konsultacje, motywowanie

Prezydent Miasta Będzina Zarządzeniem Nr 0050 231.2017 z dnia 18 maja 2017 roku
powolal Mieiski Zespol interoyscyplinamy oo spraw przeoiwdziaiania przemocy w rodzinie
w Będzinie,

funkoionuiący przy Mieiskim

Ośrodku

Spotecznei w Będzinie

Pomocy

który zgodnie z ustawą o przeciwdziaianiu przemocy w rodzinie:
››

diagnozowai problem przemocy w rodzinie

›

podejmowai dzialania w środowisku zagrozonym przemocą w rodzinie.

››

iniciowai intenuenqe w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

›

rozpowszechniał

informacie o instytuciacn osobach

i

mozliwościach

udzielania

pomocy w śmdDWisku lokalnym

›

iniciowai dzialania w stosunku do osób siosuisicyoti przemoc w rodzinie

W 2019 roku odoyio sie 5 plenarnych spoikania Zespoiu lnieroyscyplinarnego oraz 251
spotkań grup roboczycn ktore miaty na celu opracowanie indywidualnych planów pomocy
monitorowanie
rodzin
rodzinie
w
oraz
sytuacji
dotkniętych
przemocą
Liczbę posieozen Zespoiu
w

interoyscyplinarnego

do spraw

przeciwoziaiania

przemocy

rodzinie oraz liczbę spotkań grup roboczych w okresie ostatnich trzech lat prezeniuie

pon izsza tabela-

i

Dzięki

Liczba plenarnych posiedzeń
Zezpdu Incerdyscyplinarnegu
do spraw przeclwdziah :
przomocy w rodzin

5

4

5

Liczba spontan grup roboczych

357

337

zśl

scislej

wspolpracy

instytuciami aktywnie

wypracowano

uczestniczącymi

„

zasaoy

dzialari

kooroynaoii

w pracacn grup

roboczych,

Komendy Powiatowei Policii w Beozrnie, kuraiorami zawodowymi

i

ii

J

pomiedzy

Dzielnicowymi

spotecznymi saou

24
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waęozinie,

Rejonowego
oraz

przedstawicieiami

specjałisłycznymi

innymi

instyłuejanii

płacowek
w

csWiatowych,

zakresłe

zdrowra

słuzoy

przeciwdziałania

przemocy

wmdzłnie
W 2019 Miejski osrodek Pomocy Społecznej w Będzinie w zwiazku z wystepujaca
przemocą w rodzinie prowadził ogołem 137 spraw w ramach procedury „Niebieskie Keny".
załozono 75 nowych Niebieskich Kan W porownaniu do roku poprzedniego zmniejszyła
się rowniez iiczoa prowadzonych spraw z 165 w roku 2018 do 137 w roku 2019
W roku 2020 do dnła 30 sierpnia Miejski osrodek Pomocy Społecznej w Będzinie
prowadził ogołem 103 spraw w iym załozono 57 nowych Niebieskich Kati W ubiegłym
roku pomoc finansowa z Miejskiego osrodka Pomocy Społecznej w Będzinie wyniosła
ogcłem 75 475 złotych

Nałomiasł wysokość sWiadczen dła osob

i

rodzin z probiemem

przemocy w rodzinie do dnia 30 sierpnia 2020 roku wyniosła 12 45206 złotych

w

minionym roku

Komenda

Powiałowa

Połicjł

w

Będzinie wszczęła procedurę

Karl" w 52 przypadkach w tym 46 po raz pierwszy.

„Niebieskiej

Odnotowała 1575

interwencji domowych w kłorych w 25 przypadkach wszczęto procedurę „Niebieskiej
Kan” Wokresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 sierpnia 2020 roku Komenda Powiałowa
Połicji w Będzinie odnołowała:
~

›
~

913 intenwencji domowych

wszczęła procedurę „Niebieskiej Kart" w 42 przypadkach w tym 33 po raz pierwszy
w związku z wysiępowaniem przemocy w rodzinie skierowano do Prokurałory
Rejonowej w Będzinie

@

postępowań

W Miejskiej Swietlłcy Śrndowłskcwej wystąpiło jedno podejrzenie stosowania wobec

dzieci przemocy nzycznej
Środowiskowa

.

posiada

psychicznej. Jedna rodzina podłegajaca pod Miejska Świetlice
Niebieska

Kane

W

ramach

Programu

promaktyczno

wychowawczego przeprowadzono następujace zajęcia dotyczace problemu przemocy
w rodzinie
rówieśniczej i nauki radzenia sobie z prctoiemem oraz dobrej współpracy
i

i

wspołdziałania w grupie roWiesniczej
„Poznajmy siebiebczyłn,
-

'

nowej grupie łówłeśnlclej

„Nie jestem sam, otaczają mnie inni"

oraz podtrzymywaniu

i

- czyli o współpracy

współdziałaniu w grupie,

naWiazywamir pozytywnych relacji z innymi

~

„z czym masz problem?"

~

„Bezpieczniej znaczy jepiej przyjemnłej"

-

„Promocja

i

i

. czyii jak radzić sobie

,

w

syiuacjacti kryzysowych

czyłi o naszym bezpieczenstWie

kreatywne wykorzystywanie czaSu wolnego" ~ jak zdrowo

i

ma_drze

25
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51mm 35

%

wykorzystywac czas wolny

_ czyli

„Gniew tak, agresja nie"

„Stanowczo. lagodnie bez lęku”

-

w

ramach Programu

o uczuciach

i

sposobie ich wyrazania

- czyli o zachoWaniach

aaertywnych

profilaktycznwwychowawczegc przeprowadzono następujace

zajecia dotyczace zagrozenia nauki radzenia sobie naduzycia/wykorzystania:
i

„

~

Roznoroone postawy ludzi reakcje z nich wynikające

~

Rozpoznawanie zachowari agresywnych, uległych

E

i

i

asertywnych

~

Zagrożenia współczesnego swrata —TV, internet, dopalacze

-

Sztuka odmawiania _ rozwijanie zachowan aeertywnych

~

Konstruktywna sposoby wyrażania uczuc

i
Ś

%

%
~

-

Jak radzić sobie z trudnymi emocjami

-

Putapka uzaleznienia _ jakw nią nie wpaść' asertywnoso sztuka odmawrania

-

Sztuka bycia asertywnym

Prowadzone

]

rowiesniczei
spotkań

byty
i

z

rowniez

przedsięwzięcia

z

zakresu

przeciwdzialania

;

przemoc

domowej adresowane do rodzicow/ opiekunow w ramach ktorych podczas
rodzicami/opiekunami

odbyty

się

rozmowy

edukacyjno-wychowawcze

o charakterze proniaktycznym. rozdysponowano rowniez stosowne ulotki informacyjne,

Prokuratura Rejonowa w Będzinie w okresie od

»

1

stycznia 2020 roku do 30 sierpnia

2020 roku zarejestrowala oraz prowadzita sprawy zwrazanych z przemocą w rodzinie
z terenu miasta Będzina:
'

l

Liczba wewnętrznych spraw _ 44

27

Liczba spraw skierowanych do Sądu --13

3

i

Liczba spraw umorzonycn ~ 23

Od

i

%

lutego

2020

roku

prowadzone

są

Punkty

Konsultacyino-lntormacyjne

osi Przeciwdziatania Przemocy. Swoją pracę wykonuje w trzech Punktach:

i
E

2

›

w
w

Punkcie Konsultacyjno- informacyjnym w Miejskiej świetlicy
Będzinie przy ul. rtm

środowiskowej

Pileckiego 17 jestem w srody w godzinach od 5.00

do iz 00
-

w

Punkcie Konsultacyjno- lnlormacyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Spolecznej

w Będzinie przy
~

ul

11

Listopada

i

jestem w środy w goozinach od 13.00 do 1700.

W Punkcie Konsultacyjna lnlormacyjnym w Szkole

Podstawowej w Będzinie
i

przy ul. Konopnickiej 13 pracuje w czwartki oo 500 do i2.00.
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Praca psychologa przypada na szczegolny rok

- rok

wptynal

znacząco

zakres

jest to. ze

w

na

lorme

pracy jak

lormie zdalnej chetniej

i

i

pandemii COVID-19.

czas

Ciekawym

pomocy

pandemii

zjaWiskiem

odważniej sięgają po pomoc mężczyźni. Od t7 marca

do 25 maja 2020 roku od kiedy zostaly udzielane tzw. Teleporady zglosilo sie o pomoc 47
mezczyzn. w porownaniu do konsultacji stacjonarnych wyżej wymienionych Punktach
zgtosilo sie 6 mężczyzn
nie kurlfrontuje

Psycholog zauwaza iż. porady zdalne są anonimowe

sie od razu ze swoją sytuacja.

wstydem

i

lekiem

czlowiek

i

przed

ocena.

Przez telelon jest tez bardziej otwarty. W formie zdalnej czyli od 17 marca do 25 maja
2020 roku udzielono as kobietom informacji wsparcia na temat przemocy psychicznej,
fizycznej czy hnansowej Poinformowano rowniez o mozliwościach i zasadach dzialania
i

Niebieskiej Karty. Odkąd Punkty powrooity do stacjonarnego funkcjonowania psycholog

zauwaza Wieksza chec szukania pomocy przez kobiety. Czas izolacji
przebywania
większosc czasu razem uwypuklil problemy, które wcześniej byly niezauwazalne
i

lub ignorowane
PoWiatowy Zespol Zakladow Opieki Zdrowotnej w Czeladzi

pacjentów mieszkancow Będzina konsultowanych od dnia

1

poinlormowal.

iz

liczba

stycznia 2020 roku do 30

sierpnia 2020 roku w przyszpitalnych poradniach specjalistycznych w zwiazku z przemocą
w rodzinie wyniosta 1D w tym 2 kobiety Liczba pacjentow mieszkancow sedzina
hospitalizowanycn w zwiazku z przemocą w rodzinie wyniosla i w tym
zgonów mieszkancow Będzina.

1

kobieta. Liczba

hospitalizowanych w związku z przemocą w rodzinie

wyniosla o.
W 2020 roku w okresie od i stycznia do 30 sierpnia, Sąd Rejonowy w Będzinie
nie

organizowal kampanii

przedslęwzięć edukacyjnych z zakresu

i

przemocy w rodzinie adresowanych do mieszkancow Będzina
z zakresu przeciwdzlalanla

przeciwdzialania

Natomiast szkoleniami

przemocy w rodzinie objęci byli kuratorzy zawodoWi _ te

kuratorow oraz kuratorzy spoleczni _ 40 kuratorów. Sąd Rejonowy w Będzinie udzielil
rowniez lnfnrmacjh

iz

oraz liczba osob

dorostyon

z przemocą wooec

alonkow rodziny to

liczba wyroków zwiazanych z przemocą w rodzinie wynosila 9

mieszkancow
i

Będzina

objętych

przemocy

w

zwiazku

Nie bylo Żadnych przypadkow osob objętymi

postanoWieniami sądu o obowiązku uczeslnlctwa w programie
dla sprawcow

dozorem

Nie bylo osób doroslych

korekcyjnoaedukacyjnym

mieszkancow Będzina skazanych

po raz pieniiiszy oraz skazanych ponownie na odbycie kary pozbawienia

wolności

w zWiązku z aktami przemocy wobec czlonkow rodziny.
27
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PoWiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie opracowato Powiatowy Program
Kurekcyjno-Edukacyjny dla osob stosujących przemoc w rodzinie na lata 2018-2021
Oddziatywanie Korekcyjno›Edukacy|rte wobec osób stosujących przemoc w rodzinie
skierowane są do

osob skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie.
odbywających kare pozbawienia wolnosci w zakladach karnych albo wobec których

1.

sad warunkowo zawiesil wykonywanie kar,

zobowiązując je do uczestnictwa

w oddziatywaniach korekcyjna—edukacyjnych
za

osob stosujących przemoc w rodzinie, ktore uczestniczą w terapii leczenia
uzależnienia od alkaholu lub narkotyków lub innych srodkow odurzających,
substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla ktorych oddziatywanie
korekcyjna-edukacyjne mogą stanowić uzupetnienie podstawowej terapii,
osob, ktore w wyniku innych okolicznosci zglosza sie do uczestnictwa w programie
korekcyjne-edukacyjnym

Zawartosc
prugramńrw

zgodna jest z „Zaleceniaml dotyaącyml
dla osób stosujących
korekcyjmredukacyjnych

oddztatływar't

w rodzinie na terenie województwa Śląskiego"

Dzialania

~

w

IV.
i

realizacji

merytoryczna

dilgnostyczno

i

obejmuje następujące elementy.

informacje

—

przemoc

o

uczestniku.

jego

funkcjonowaniu

srodowisku aktualnej sytuacji zyciowej, relacjach z najbtizszymi.

Zasuh ins1 luc'analne świadcz.ce nomoc ofiarom .rzemot:
ski

Pomoc

Ośrodk Fumi):
spoleczna

jest

S

uoleclne'

częścią

w

de

systemu

zabezpieczenia

spotecznego. System
ten zapewnia ochronę przed określonymi rodzajami ryzyka socjalnego. Pumuc spoleczna
umożliwia plzezwyciężanie trudnych sytuacji zyciowych tym ktorzy nie są w stanie sami
icii pokonac, wykorzystujac wtasne uprawnienia zasoby mozliwosci. Pomoc spcteczna
I

wspiera ich w wysitkacti zmierzających do zaspokojenia niezbednych potrzeb
im

życie w

warunkach

odpowiadajacych

godności

i

czlowieka Zadaniem

umożliwia
pomocy

spoiecznej jest takze zapobieganie trudnym Sytuacjam życiowym przez podejmowanie
dziatar'i

zmierzających

do

usamodzielnienia

osob

i

rodzin

oraz

ich

integracji

ze środowiskiem Jednym z powodów udzielania pomocy jest wtasnie przemoc w rodzinie.
28

o

„now-„oaiowiec—owocow witany

smaa

;

Bezposrednia pomoca rodzinom osobom potrzebującym zajmują się pracownicy socjalni,
ktorzy dzialaja zgodnie z ustalona rejonizacja W ramach swoich zadan
kompetencji
i

i

pomoc spoleczna

t, pizeprowadza

wywiad

Środowiskowy,

umożliWiajacy

diagnozę

sytuacji

rodziny

lub osoby,

przygotowuje wszechstronny pian pomocy,
.="pr

monitoruje efekty podjętych dziatan,

pomaga

w

zetatwraniu spraw urzędowych

i

innych waznych spraw bytowych,

udziela poradnictwa (prawnego, psychologicznego, wskazuje miejsca, gdzie mozna
uzyskac pomoc),
&

m
?

udziela iniorrnacji o przyslugujacych świadczenlach

uzasadnionych przypadkach udziela

w

celowych, okresowych statych

)

i

pomocy:

formach pomocy
finansowej

w formie

zasitkow

pomocy rzeczowej,

I

e. informuje o mozliwosciach pomocy w środowisku lokalnym,
9.

wskazuje miejsca zajmujące sie pomaganiem oharcm przemocy, w tym mozliwosci
udzielenia schronienia w hostelach, ośrodkach schroniskach

i0.w przypadku stwierdzenia

lub podejrzenia

popelnienia

przestępstwa

powiadamia

jest

czloWiekowt

organy scigania,
11

wspolpracuje z innymi instytucjami
Glownym

celem

omawtanej

i

stery

organizacjami,
zycia

publicznego

pomoc

znajdującemu sie w trudnej sytuacji zyciowej, ktorej nie jest on w stanie przezwyclęzyć
samodzielnie Mając na uwadze caloksztatt regulacji, mozna wyróżnić następujace

szczegolowe cele pomocy spolecznej

›

umozliwrenie osobom

rodzinom zycia w warunkach odpowtadajacych godności

i

człowieka.

›

wspieranie osób

i

rodzin w wysilkach zmierzających do zaspokojenia niezbednych

potrzeb bytowych,

›

umozliwtenie osobom

i

rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji zyciowych,

ktorych nie sa w stanie pokonać,
mozilwości

wykorzystując wtasrie

uprawnienia,

zasoby

!

›

doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia swiadczeniobiorcow

I

ich integracji

ze srodowiskiem,

›

zapobieganie sytuacjom, w ktorych niezbędne jest udzielenie pomocy spolecznej.
29
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Placówka wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczowychowawczym. realizująca
program wychowawczo-edukacyjny skierowany do rodzin oyslunkcyjnych, dotkniętych
problemem alkoholowym oraz często doświadczających przemocy. Celem świetlicy jest
opieka wychowawua,

i

2. zapewnienie warunkow do nauki własne] w ramach zajęć grupowych

i

indyWiduaInych,

, wychowawczym

3.

prowadzenie zajęc grupowych o charakterze edukacyjno

A.

realizacja programow wychowawczych z zakresu profilaktyki uzaleznieri

i

promocji

zdrowia.
umozliWienie udzialu w zajęciach, konkursach. zabawach, imprezach środowiskowych

5

organizowanych przez placówki kuliuralne
organizowanie

&

zajec

i

oświatowe,
eliminowanie

umozliwiajacych

nlepoządanych

spolecznie

zachowań oraz prawidlowy przebieg socjalizacji m.in. przez nabywanie

róznych

umiejętnosci spolecznych koniecznych do samodzielnego iunkcyonowania w dorosłym
Życiu.

rozpoznawanie potrzeb opiekuńczo

7.

—

wychowawczych oraz eclukacyjnych,

s. scisla wspolpraca z rodzinami (opiekunami prawnymi) w celu rozpoznania srcoovriska
rodzinnego

i

wstępujących zagrozen cla praWiotowegc funkcjonowania rodziny

lub SMIerdZenla rodzaju dysfunkcji,

systematycznej pomocy rodzinie w Zakresle metod wychowawczych
ksziahowania u
rodziców umiejetnosci radzenia sobie w sytuacjach trudnych

udzielanie

9
i

i

kryzysowych

10 wspieranie

roozin

niewydolnych

wychowawczo

i

znajdujących

się w

trudnych

sytuacjach zyciowych w celu zapobiegania umieszczaniu dzieci w placowkach opieki
calkowitej.
li

utrzymywanie
dydaktycznej

stalego

kontaktu

iwychowawczej

ze

szkolami

w

celu

ustalenia form

oraz w miare wystepujacych

pomocy

potrzeb z instytucjami

ptacuiącymi na lzecz dziecka.
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Uchwnluny

Smnam

Do

podstawowycn

zadan

Pciicj,

nalezy

ochrona

zdrowa

zycia,

i

mienia

przed bezprawnym zamacnami naruszajaoyrni te dobra. Oznacza to obowiązek ocnrony
osob siabszycii › krzywdzonych

—„

Dziatania policji cnroniaoe ofiary przemocy domowej ic. interwencja,
1.

sporządzanie dokiadnego opisu zdarzenia (notatka urzedowai

2.

zatrzymanie

sprawców

przemocy

domowej

stwarzających w sposob

oczywisty

zagrozenie dla zycia badz zdroWia onar, a takze mienia
3. wszczęcie
w

4

4

postępowania

przygotowawczego

przeciwko

sprawcy

przemocy

przypadku zgtoszenia |ub stwierdzenia popetnienia przestępstwa

zabezpieczenie dowodów popetnienia przestępstwa

podjęcie dziaian prewencyjnycn wobec sprawcy przemocy,
e. udzieienie informacji onarom przemocy o rnoziiwosciacn uzyskania pomocy.
Każda osoba wzywajaca policje ma prawo do uzyskania od policjantow zapewnienia

5

doraźnego bezpieczenstwa

uzyskania intorrnacjr kto przyjectiat na wezwanie (numer

identynkacyjny policjantow, nazwa

i

siedziba jednostki)

interwencji policyjnej jako dowodow w sprawie karnej
zgtoszenia inteniyeniujacycti poiicjantow

wykorzystania
przeciw

dokumentacji

sprawcy przemocy

na sWiadkow w sprawie sadowej.

Siraz Miejska realizuje w rarnacn swoich kompetencji zadania z zakresu bezpieczeństwa
i

porzadku

pubiicznego.

stwarzających

w sposob

Straznicy Miejscy uprawnieni sa m

in.

do ujmowania osob

oczywisty bezposrednie zagrożenie dla zycia iub zdrowra

iudzkiego ich niezwiocznego doprowadzania do najblizszej jednostki Policji.
i

świadkowie

przemocy

tub

osc-by

poszkodowane

moga

ztozyc

w

prokuraturze

(iub na poiicji) zaWiadornienie o przesicpstwie ściganym z urzędu. Przestępstwa scigane
z urzędu, to przestępstwa, w ktorych opoWiązkiem państwa jest ściganie sprawcy,

bez względu na to czy chce tego czy iez nie pokrzywdzony. ZaWiadomienie organow
scigania o podejrzeniu lub popetnieniu przestępstwa jest obowrazkiern kazdej instytucji„
organizacji tub osoby, ktora sie otym dowiedziaia. W przypadku podejrzenia o popetnieniu

przestępstwa prokuratura ma obowiazek: wszczac postepowanie przygotowawcze mające
na oeiu sprawdzenie czy popetniono przestepstwo ziecic zebranie
zabezpieczenie
l

›
i
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dowodow. zlecic ujecie sprawcy. Moze tez zastosować środek zapobiegawczy wobec
sprawcy przemocy w postaci np. dozoru policyjnego lub wystąpić do sądu z wnioskiem
o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

dR

wEdz

no

'

W zwiazku z wykonywaniem orzeczeń sadu, na podstawie ustawy o kuratorach sadowych,

kuratorzy zawodom

i

diagnostycznym

resocjalizacyjnym.
w

środowisku

spoleuni realizują zadania

ich pobytu, w szczególnoscl na terenie zakladow

osrodek tntenuencji Kryzysowej jest jednostka
w

zaktadow

organizacyjna

powiatu

—

zadania

swoje

placówek

karnych.

, rehabilitacyjnych.

wychowawczych oraz leczniczo

wychowawczo

Wykonują

pronlaktycznym.

!

a takze na terenie zamknietych

podopiecznych.

mieszczącą się

charakterze

o

placówek

i

opiekuńczo
'

-

będzińskiego.

Domu Dziecka w SarnoWie Zapewnia schronienie osobom znajdującym

się w sytuacji kryzysowej, w tym ofiarom przemocy domowej. Ze wsparcia osrodka
korzystaja rodziny zamieszkujące na terenie Powiatu Bedzinskiego w ramach interwencji
udzielane

kryzysowej

jest

całodobowe

schronienie.

Placówka

zapewnia

szybką

interwencje w środowisku rodzinnym lub lokalnym osobom korzystającym z tej tormy
s'Wiadczenia,

celem

rozpoznania

sytuacji kryzysowej

Ośrodek zapewnie wsparcie psychologa

I

i

ustalenia dalszego dziatania.

pracownika socjalnego obejmujące.

> pomoc w zatatwieniu spraw urzędowych.
„,

kierowanie na terapie indywidualna lub grupową,

>

wspolprace

z

podopiecznym

domami

samotnej

opuszczającym

matki

celu

w

zapewnienia

osrodek a nie mogącym

schronienia

wrocic

do

domu

rodzinnego,

›

doradztwo

oraz

motywowanie

do

podejmowania

dzialań

mających

na oelu

przezwyciezenie sytuacji kryzysowej.

osrodek jest specjalistyczna placówka o charakterze opiekuńczo-wychowawczym.
Celem dzialania placowki jest

udzielanie

dziecku

kryzysowych (szkolnych. rodzinnych, rówieśniczych
opieki.

w

tym pomocy w nauce,

i

i

rodzinie pomocy w sytuacjach

osobistych), organizowanie dziennej

zagospodarowanie czasu wolnego. wzmacnianie
32
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strona::

prawrdtowych relaoii w rodzinie oraz wspomaganie prawotowego rozwoju emoqonalno

osrodek

spotecznego.
indywrdualna
wsparcia

oferule'

pomoc

psychologiczna

grupowa w ujeoiu syslemowym

i

dla

rodzicow

zalęcia

I

poznawczo

sooiolerapeutyczne

w

pedagogiczna,

i

—

,

terapie

behaWioralnym, grupy

starych

grupach

zajęcia

zajęcia korekcyyno - kompensacyirie trening
asertywności, komunlkacll, podnoszenia kompetenoii spotecznycn terapie dla ofiar
konsultacie dla rodzicow, pracownikow socyalnych nauczycieli,
przemocy parady
pronlaktyczne

I

psychoedukacyine

i

pedagngów szkolnych

PoWiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od 2007 roku realizuie Program Korekcyjnu .
Edukacyiny dla Sprawców Przemocy Domowei. Zajęcia prowadzone są w grupach 10-15
osobowych.

;

Program

zaklaoa

charakter diagnostyczny

;

(1

przeprowadzanie

spotkan

indywidualnych

maiących

godzina edukacylna ola uczestnika) oraz 60 godzln zaięc

grupowych o charakterze edukacyjno-korekcyinym

Program przewrduie takze mozliwosci

korzystania z konsultacii lndywidualnych przez uczestników w zaleznosci od zgloszonych
potrzeb Przebleg oraz elekly oddziatywan korekcyino—edukacyinycn obięte sa dziataniami
munllorującyml
Prowadzony monitoring ootyozy oceny postępów i zachowania
uczestnikow programu na poszczególnych etapach realizacir iak
lat po lego zakończerllu.

i

rowniez pizez okres 3

Poradnia będąca placowką powiatu pedzinskiego sWiadczy pomoc psychologicznopedagogiczna dzieciom mtodziezy oraz rodzicom nauczycielom w zakresie wychowania
i

Wspomaga rozwoi intelektualny emocionalny
ogranlczeń
osobowosci
i

i

spoleczny dziecL sluzacy pokonywaniu

oarier wewnetrznych stanoWiacycti przeszkody w harmonijnym rozwoiu

i

i

praWidlowym

funkcjonowaniu w sWiecie zewnetrznym

Wspiera rodzicow

nauczycieli w tworzeniu oplymalnych warunkow zapewniaiaoych wszechslronriy rozwoi

leecka

w

środowisku rodzinnym instytucjonalnym

,

i

szerszym środowisku spolecznym.

Poradnia prowadzi zayecia korekcyino
kompensacyine dla uczniow ze specyficznymi
lrudnosciami w nauce i warsztaty psychoedukacyyne dla mlodziezy w zakresie radzenia
sobie z problemami emocjonalnymi

Ę

M

marmon ioiuiocenciiuiinwcsllza

i

Uchwhluny

sytuacjami kryzysowymi

$mnu xi

mgla ofiar nrlemgc w rodzinie:

alknlmlowe w
Punkty

konsultacyjne

pelnia

psychologicznej osoocm

i

konsultacyjnych

w

rolę

znaczną

duśwradczającym

w

świadczeniu

pomocy

prawnej

przemocy w rodzinie. Do zadań punktow

zakresie występowania

iiniormacji o mozliwosciach uzyskania pomocy

przemocy
i

na|eży:

udzielanie

wsparcia

powstrzymyWania przemocy, inicjowanie

inteniirencji w przypadku diagnozy przemocy domowej, gromadzenie aktualnych Informacji

na temat dostępnych miejsc pomocy
z terenu

ktore powinny być wiaczone w systemową

gminy.

motywowanie

kompetencji poszczegolnych stuzo

i

pizypadku

w

występującego

rodzinie

w

i

pomoc dla

alkoholizmu

do

instytucji
rodziny,

podjęcia

psychoterapii w zakladach lecznictwa odwykowego.

Placówki szkolno—w chnwawcze:
Świadczą wsparcie oraz pomoc rodzicom
wychowawczych

i

i

uczniom w zakresie rozwiązywania problemów

edukacyjnych, powstatych na skutek przemocy w rodzinie.

w

ramach

realizacji zadan z zakresu przeciwdzialania temu zjawrsku przeprowadzane są w szkolach

ustawą o przeciwdzialaniu

Zgodnie ze znowelizowaną

przemocy w rodzinie osobie

dotkniętej przemocą udzielana jest bezplatne pomoc w formie poradnictwa medycznego
i
badania Iekarsklego w celu ustalenia przyczyn rodzaju uszkodzen ciota związanych
i

z
w

uzyciem

w

przemocy

rodzinie

oraz

wydania

zaswiadczenia

lekarskiego

tym przedmiocie. Do zadań ochrony zdrowa na|eży udzrelenie podstawowej pomocy

oraz

medycznej
przemocy

I

umiejętne

przeprowadzenie

rozmowy

umozliWiajacej

rozpoznanie

nakierowanie osoby krzywdzonej do miejsc, gdzre taką pomoc może uzyskać.

oocWiązkiem

ochrony zdrowra jest wydanie zaświadczenia

pracownika

o doznanych obrazeniach

i

poinformowanie osoby krzywdzonej o miejscach

lekarskiego
i

warunkach

wystawrenia obdukoji oraz powiadomienie organow scigania, gdy zachodzi podejrzenie
popełnienia przestępswva (np. Ślady ciezkiego uszkodzenia olała, slady wykorzystania

seksualnego, itp.).
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Sosnow
Izba vwlrzezwren odgrywa wazna role w odlzolowanlu nretrzezwych osob. ktore slanowra
zagrozenie dla sleble, Swolch rodzin Spoleczer'lstwa
l

V.

SWOT MIEJSKIEGO

ANALIZA
RODZINIE

I

PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2021- 202

Analiza SWOT
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

I„Strategra
ISpclecznych Rozwiązywania Problemów

, zlawlsko przemocy sllnle zakorzenrone
Mlasta Będzina na lata
w obyczayowoscr utrwalone podtrzymywane
mm ›2031 uwzględniayąca problem przemocy
przez slereotypy
w rodllrllet
lekl poziom świadumeścr obywatelskrey
› Iunkqonowanie Zespolu lnlerdyscyplmarnego
Iw zakresle problemu przemocy w rodzinie
ds. Przeclwdzralanla Przemocy w Rodzlnle
oraz problemu przemocy rówreśrliczejt
Dobrze przygotowana slalc doskonalące
Iumiejęlrloścl kadra instyluqr dzialającycrl na rzecz , nlSka skuteczność oddzlaływania na sprawcę
rodzrny,
przemocy
- dzialanie Punktu Konsultacyyrrych dla Ollar
. blerność swraokow przemocy
«Przemocy w Roozrnre
„ nlewystarczające srookr nnanaowe
- umlejęlrlosc wykorzystania rslnreyącego
polenqalu w rcalizaqr zadań z zakresu promaklykr na uzupelnlenie mlrastruktury socralnel o nowe
mreysca pomocy osobom coswradczayacym
przemocy domową
- znayomośó środowiska lokalnego,
Iprzemocy domowej.
w

r

A

—

l

'.

„

l

wspólpraca placowek pomocowych lnstylucji
dzlalalących na rzecz wsparcra osob doznayacych
przemocy
r

ZAGROŻENIA
oferly szkolenrowe dostosowane do polrzeo
osoo zajmulących srę praca z rodzinami
problemowym
, akceptacja spoleczna dla dzlalań
podeymowanych na rzecz zapobleganla przemocy

, bezradność blerność rodzin

-

w

i

wlasnych problemow

. poglębiający się problem bezrooocra, ubóstwa.
bezradności

sprawach oprekunczo
wychowawczych rodzlrl oraz Innych proolemow

roozrnre

zagrożonych przemocą

.

Mozliwosci pozyskrwanra srookow «nansowyclr
z nowych zrooel fmansowanra

r

. negatywne wzorce zachowan' spolecznych,

medlach
poczucle bezkarnoścl u osoo stosuyacych
przemoc
_ wydluzony proces karny, zbyl nlskie kary.
_ mrty stereotypy spoteczne oraz wlasne
Idoświadczenla zwlązane z przemocą,
przekazu
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„

jak źródlem problemu przemocy w rodzrnre
~
problemy alkoholowe cZIorlkćw rodzlny

r

ld

w

spolecznych. oeoacych zarówno kunsekwenqą

kampanre akcje edukacylnoanformacyyne
powoouiace wzrost s'wraclomosci spoleczenstwa
w zakrasre przemocy domowel
_ Zmlarly w przepisach prawnych umozllwlające
-

Iskuteczrllejsze formy nieslerlla pomocy roozinom

w rozwlązywanlu

«

podtrzymujące pizemoc domową,
powstrzymujące przed ujawnieniem probiemu
poszukiwaniem pomocy powodujace
nieuzasadnione oczekiwania spoleczne
w stosunku do sluzb podejmujących interwencje
jwobec przemocy;
i

I.

CELE | ZADANIA PROGRAMU

Cel glowny:
ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI

PRZECIWDZIAŁANIA

PRZEMOCY W RODZINIE

ORAZ ZMNIEJSZENIE SKALI TEGO ZJAWISKA NA TERENIE MIASTA BEDZINA.

mm:

KOORDYNACJA DZIALAN LOKALNYCH INSTYTUCJI WZAKRESIE
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Wskaźniki realizacji dllaIań

Realizacja dzialari

1-

lnterweniowanie oraz reagowanie
IwIaŚciwych sluzb na wysiępowanie
przemocy w rodzinie _ stosowanie
procedury „Niebieskie Karty”

i'1.

liczba wszczętych Niebieskich

Kam
-

liczba rodzin objętych Niebieskimi

Karlam'h

liczba wszczętych i zakończonych
postepowań przygotowawczych

-

lz. Funkcjonowanie zespolu

'a

interdyscypiiriarhego . tworzenie grup
roboczych zajmujących się
rozwiązywaniem problemu przemocy
w rodzinie w indywidualnych przypadkach,
podejmowanie dzialari w srodowisku
zagrozonym przemocą w rodzinie mających
na celu przeciwdziaianie temu zjeWisku,
inicjowanie dzialari w stosunku do osób

stosujących przemoc

w

rodzinie

«monitoruwanie sytuacji rodzin dotkniętych
przemocą nrganizacja programów
jkorekcyjno _edukacyjnych dla osob
jsiosujacych przemoc w rodzinie,
motywowanie osób stosujących przemoc
do udzialu w programach korekcyjno
edukacyjnych.
i

liczba utworzonych grup

roboczych
› liczba posiedzeń zespolu

interciyscypiinarnego/grup
roboczych,
„ liczba osób objętych pomoca
zespolu interdyscyplinarnegol grup
roboczych,
, liczba rodzin objętych pomoca
zespolu interdyscyplinamego/ grup
roboczych.

,

oferty
ja Poszerzanie
wspierających

powiek

L liczba udzielonych porad,

udzielających pomocy
Selgromźdolknięlym przemocą w rodzinie,
i

, liczba osób objętych pomoca,
, zakres rodzaj świadczonych
i
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w tym

uslug

, punktow konsultacyjnych
osrookow wsparcia
_innych placówek sWiadczacych
specjalistyczna pomoc dla osob dotkniętych
lprzemoca w rodzinie

l

l

*

!

i

i

l

Zadagię "[ 2: UDZIELENIE FDMOCV I WSPARCIA OSOBOM DOTKNIĘTYM
FRZEMOCĄ W RODZINIE NA TERENIE MIASTA EEDZINA
a dllaIan
',

„

:

Wskaznlkl realllac dzlaIan

liczba osrookow wsparcia
j. liczba
miejscw osrodkach

spotpraca z instytucjami
jzapewriiajacymi schronienie oharorri
przemocy w rodzinie

wsparcia.

I2 Zapewnienie osobom

dotkniętym
przemocą w rodzinie miejsc w osrodkach
«wsparcia oraz w ośrodkach interwencji
kryzysowej

3. Pornoc osooorn dotkniętym przemocą
„w rodzinie w lormie poradnictwa

jpsychologrcznego

i

prawnego.

, liczoa osoo korzystajacych
z pomocy osrodkow wsparcia

~

'

l

osci: objętych pomoca
. liczba udzielonych konsultacji

liczoa

„

„

»

,

jp$ychologicznych

liczba udzielonych konsultacji
prawnych z podziatem na
klasynkaoj'ę zgtaszanych spraw

l

l

*

Zapewnienie osooorii rodzinom pomocy wysokość środków
hnansowej rzeczowej z Iylqu występującej przeznaczonych na realizacje
przemocy w rodzinie
zadania
, liczba osób otrzymujących pomoc
„finansową i rzeczową z tytulu
l
pujacej przemocy w rodzinie.
A.

j

I

I

,

i

i

& Upowszechnianie inlorrnacji w zakresre
mozliwosci i form uzyskania pomocy

psychologicznej prawnej socjalnej osobomj
dolknlętym przemocą w rodzime

:

»

j

»

. liczoa lokalnych kampanii
spolecznych.

»
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„

,

Tworzenie warunkow umozliWiajacych
'- icz a przyznanych mieszkan
rodzinie
josobom dotkniętym przemocą w
socjalnych.
jotrzymanie mieszkan socjalnych z zasobów
«komunalnych gminy.
5

i

'

Nvmm 17

i

i
i

. liczba zajec dla ofiar przemocy,

realizacja zajec
edukacyjnych kierowanych do osób
dotkniętych przemocą w rodzime w
zakresie podstaw prawnych i zagadnien
ipsychologicznych dotyczących reakcji
na przemoc w rodzime.
7. Opracowanie

i

i

i

iiczha uczestników zajec.

›

i
i
i

i

i

i

ie. Zapewnienie wsparcia instytucionainego

i

praca socjalną

*-

. pomoc w znalezieniu pracy,

%

pomoc dzieciom w zwiazku
z występnwaniem przemocy
w rodzinie,

›
i

i

i

ist Przyrmowanie zgioszen dotyczacych
i podejrzenia stosowania przemocy
w

liczbe zgioszen dotyczacych
podejrzenia stosuwenia przemocy
iw rodzinie
-

rodzinie oraz udzielanie stosownych

inrormacji osabom zgiaszayecym

ĘiZapewnienie bezpieaeristwa"

_

iiczba dzieci które zostary
odebrane z rodziny w razie

›

krzywdzonym dzieciom

oezposredniegc zagrożenia życia

lub zdrowia w związku

z przemocą w rodzinie

wonnmowvwmrz

NA SPRAWCÓW PRZEMOCY

w

RODZINIE

POPRZEZ DZIAŁANIA KOREKCVJNO-EDUKACYJNE

Wskazmki realizacji dzialan

Realizacja dzialan
1 Prowadzenie przez Zespot
i

›odeimowanie dziaian
w środowisku zagrożonym
przemocaw rodzinie majacych
na ceiu przeciwdziaiame temu

interdyscyplinarny zintegrowanych
skoordynowanych dziaiar'i w zakresie
przeciwdziaiama przemocy w rodzinie

'

zjawisko

, inicjowanie działań w stosunku
«do osób stosuyącycn przemoc
w rodzinia
› monitorowanie

sytuacji rodzin
dotkniętych przemucąi
- organizaqa prog ramow
korekcyjne Ądukacyynych dla osób
~etosuiacych przemoc w rodzinie,
- motywowanie osób stosujących
przemoc do udziaiu w programach
korekcyjno—edukacyinyoii,
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iz. Przeprowadzanie dzialari moiywujacych

”do

'~-rozrnowy moiywulace do zmiany

zmiany zachowan

i

,zachowar'i,
l-wyslępowanie z zawradomieniami
do prakuratury o podejrzeniu
popelnienia czynow określonych

;

'

warŁZśŻustawy,

'o przeoiwdziaianru przemocy

,

,

podana
u

!

kierowanie do udzialu
w dzialaniach korekcyjnoledukacylnych dla sprawców

»

«przemocy.
. kierowanie do udziału w ierapii

,uzaleznienia.

;adanie nr 4

:

i

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE | EDUKACYJNE SPOŁECZNOŚCI

LOKALNEJ

Rea zacja dzialari
Diagnozowanre zyawrska występUJącel
- Ilczba opracowanych diagnoz,
lpizcniocy w radzinle na ierenie miasia
i. coroczne sprawozdanie doiyczace
'pcprzez wspolprace i pozyskiwanie danych ,zraWiska przemocy w rodzinie,
,siatyslyoznych z insiyzucii organizacji
lprzeciwdzialayacych przemocy w rodzinie,
«

;

z Podniesienie swiadomosci mieszkancow
lw zakresie przyczyn i skutków
przemocy
lw rodzinie poprzez organizowanie i udział
w ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych
kampaniach edukacyjnych i spolecznych
oraz innych przedsiewzieciach
proliiakrycznycn z zakresu przeciwdzialania
przemocy w rodzinie,
l

„ Przygolowywanie
„_

i

i

lprzeciwdzialaniu pizcrnocy,
ilość zorganizowanych eweniow
na terenie miasta z zakresu
przeciwdziaiania przemocy.

i.

upowszechnianie

maleriaiow informacylno-ediikacyjnych
,dla mieszkańców (broszur, ulotek,
informatorów) na temat Zjawlska przemocy
W rodzinie, kompetencji sluzb
obowiązujących procedur, ilp.

*.

,w seminariach paświęcanych

'„_

„

,

3.

ilosc kampanii spolecznych,
ilość zorganizowanych lokalnych
konlerencii seminariów,
. ilosc osob uczesiniczacych
-

-

,

i

,

l

„

,

liczba opracowanych materialow.

'

'

l

,4 Poprawa jakości sysiemu dzialan
;profilakiycznych poprzez prowadzenie
poradnlctwa, w szczegolnosci dzialari
edukacyinycn, shizących wzmocnieniu rol

]

*

, liczba placówek prowadzących

,puradnlctwo,

» liczoa osop

którym udzielono

parad.

30

id

soaimnu

ND 41627AAIHJ'W'MAI

:()(l

›

Udlwdlmly

simm

.w

opiekunczycii iwyonowawuycn,
aiiernaiywnycii wobec siesowania
przemocy
liczba opracowanych i
rozdysirybuowanycn broszur,
piakaic'w, rabiic informujących
mieszkańców o zasobach
instyrucjonainycn w zakresie
przeciwdziaienia przemocy.

Rozpowszechnianie informacji
teleadresowych o instytucjach
5.

_

świadczących pomoc osobom
doświadczającym przemocy w rouzinie.

@.

Prowadzenie działań proiiiakiyanycn

-

iiczpa kampanii proniakiyanycn

skierowanych do dzieci miodziezy
ze środowisk szczególnie zagrożonych.
i

7, Edukacja dzieci i miodzrezy w zakresie
radzenia sobie z przejawami agresji
ji

organizowanie czasu wolnego
dzieci i miodziezy
- Marzenie w programów
profilakiycznycri z zakresu
przeciwdziałania przemocy
-

przemocy

i

Opracowanie meierieiow instruktażowych,
zaiecer'i procedur postępowania
inieiwencyjriego w sytuacjach przemocy
w rodzinie ze szczególnym

i

i

uwzgieiinieniem procedury „Niebieskiej

Keny" oraz zmian wynikających z

nowelizacji ustawy (› przeciwdziaianiu
przemocy w rodzinie.

40
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Zadanię nr 5

:

PODNIESIENIE KOMPETENCJI SŁUŻE

I

INNYCH PODMIOTÓW

REALIZUJĄCYCH DZIAŁANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE

kompelenc zawodowych
pracownikow inslyiuoji oraz przedstawicieli Iprzeciwozialania przemocy
organlzaql pozarządowych zaimuiących
iw rodzinie,
sie problemalyka przeoiwdzialania
„ liczba uczestników szkolen
rodzinie
w
w zakresie udzielania pomocy
„przemocy
poprzez
onarom przemocy,
organizowanie finansowanie szkolen
Iwarszlalow, konlerencji na temal udzielania ' liczba lnSIytuql obierych
szkoleniami z zakresu
:pomooy osobom dolknielym przemocą w
rodzime a lym samym zwrekszenie jakości
przeoiwdzialania przemocy
eieklywnosci pomocy udzielanei onarom
w rodzinie.
przemocy

i

'

i

i

;

_

i,

„

i

Przeciwdzialanie wypaleniu
izawodowemu osób realizujących zadania
„z zakresu prZeCIWleaIanla przemocy
w rodzinie poprzez wdrożenie systemu
wsparcia dla osob praouiącyoh
lbezpośrednio z osobami dolknieiymi
”przemocą w rodzinie z osobami
slosuiacymi przemoc, w lormie m In.
supenwizyi grup wsparcia
327

I. liczba osób obielym wsparciem

i- liczba superwizii,
liczba grup wsparcia.

Ia

i

~

Prowadzenie w placów ach oświaty
ikampanii, konkursow zajęć edukacyjnych
Imaiących na celu podniesienie
sWiaoomosci uczniów na temat zagrozen
związanych z przemocą

liczba przeprowadzonych
Ikampanii zaiec edukacyjnych
I- liczba uczniów uczeslnicząoych
«w kampaniach konkursach
'oraz zaieoiach edukacyinych
„. liczba inslycuoii objętych
„kampaniami i zaięoiami
edukacyinymi

Prowadzeneeoukacii wsrod dzieci
iw zakresie radzenia sobie ze stresem
Lifgresją wlasna innych.

Ia

i

.

;

i

;

14

„

I-

I

liczba przeprowadzonych

rwarszlalów
I

i

I

ADRESACI PROGRAMU

Program skierowany iesl dla mieszkancow miasta Będzina a w szczegolnosci, osob
zagrozonycn przemocą w rodzinie osob dotkniętych przemocą w rodzinie
››

osob stosujących przemuc w rodzinie
41

ld

ZEGID76F-CI6D-4I

ula-mwixsniim

Uchqunm

S'wlulźI

›

›

świadków przemocy w rodzinie,
sluzp zaimuiącycn się przeciwdzialamem przemocy w rodzinie.
REALIZATORZY PROGRAMU

VII

Zadania

uięle

Członków

Miejskiego

Przeciwdziaiania

Programie

Mieiskim

w

są przez Wydzial Poiiiyki Spolecznei
i

;

l

Zespołu

realizowane

Przemocy

Dzialalnosci Gospodarcze, przy współudziale:
do

lriierdyscypliriamego

przeciwdziaiania

spraw

przemocy w rodzinie,
Członków Miejskiej Komisii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Dyrekiora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie,
Komendanta Powiatowego Policji w Będzinie
smw>w~

Komendanta Sirazy Miejskiej w Będzinie,
Przedeiawrcielr Sądu

i

Prokuraiiiry w Będzinie.

szkci,

Dyrekiorow

placówek

oświatowoawychowawczych

opiekuńcze-

i

wychowawczych,
8.

Przedstawicieli stowarzyszeń

9.

Przedstawicieli iednosiek organizacyjnych Starostwa Powiaiowego w Będzinie,

ID,

Przedstawicieli kosciolow i związków wyznaniowych,

11

Przedstawicieli squby zdrowia, w tym lekarzy internislow

skulecznośm

iz

i

pediatrów.

EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU

PRZEWIDYWANE

zaklada się,

organizacji pozarządowych,

i

:

zadania realizowane w ramach Programu doprowadza do zwrększema

pomocy oraz wsparcie osobom

i

rodzinom zagrozonym

i

dolkniętyrn

przemocą poprzez

›

wzmocnienie

i

dzialari

upowszechnienie

promaklycznycn

zakresie

w

przeciwdziaiania przemocy w rodzinie,

›

Wzrcsl

swiadomosci

wrazliwosci

i

spuieczney

wooec

zjawisk

zwiazanych

z przemocą w rodzinie
> zmnieiszeme liczoy osob

›

zwiększenie
i

›

i

dostępności

rodzin dciknięiych przemocą,
i

rodzinom doświadczającym

podniesienie

)akoścl

uslug

skuiecznosci do pomocy

specjallstycznei

osobom

przemocy,
śwradczonych

przez

przedsiawicieli

lnslyluqi

realizujących zadenia z zakresu przeciwdzialania przemocy w rodzinie,
42
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v zintensyfikowane

podniesienie jakości dzialan w stosunku do osób stosujących

i

przemoc w rodzinie

v wzrost
osób

i

liczby osób profesjonalnie

rodzin zagrożonych

i

zajmujących się świadczeniem uslug na rzecz

dotkniętych przemoca oraz osób stosujących przemoc

w rodzinie

v

Usprawnienie przeplywu informacji

diagnozowania zjawrska przemocy w rodzinie

i

z uwzględnieniem inaywrdualnych potrzeb,
„,

Usprawnienie

wspótpracy

pomiedzy

instytucjami

zajmującymi

się

udzielaniem

pomocy osopom dotkniętym przemocą

›

ZWiekszenie zaangazowania

spolecznosci lokalnej w sprawy

przeciwdzialania

przemocy.
ZRODŁA FINANSOWANIA

.

Ustawa o wychowaniu w trzezwosoi

i

przeciwdzialaniu alkoholizmoWi naklada na gminę

obowiązek podejmowania zadań sluzacych ochronie przed przemocą w oparciu o środki
uzyskane zzezwoleri na alkohol Dysponentem wyżej wymienionych środków

jest

II

wiceprezydent Miasta Będzina.

Gtownym

zrodlem

finansowania

zadan

zawartych

w

Miejskim

Programie

Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony otiar Przemocy w Rodzinie na lata
2021 _ 2025 będą sroaki wtasne Gminy, pochodzące z oplat za zezwolenia na sprzedaz
napojow alkoholowym dotacje celowe oraz środki pozaoudzetowe pozyskiwane z innych
zrodel
XI

MONITORING

Monitorowanie programu będzie ewaluowane przez systematyczna sprawozdawczość
w postaci corocznie przyjmowanej przez Radę Miejską Będzina uchwaly w tym zakresie.
Monitoring
ich

Programu

skolecznos'ci

oraz

umozliwl

wgląd w

XII

biezących

podejmowanie

informacje pozwolą na planowanie dzialan

realizację

i

dzialari ocene
korygujących. Uzyskane

podejmowanych
dzialan

rozwrjanie programu w przyszlosci

PODSUMOWANIE

Przemoc w rodzinie jest gtownym problemem w kwestii przestrzegania praw
cztowreka, JestzjaWiskiem. którego zasieg jest znacznie większy, niz odnotowują
lo przeprowadzane padania istatystyki

Nadal wiele onar zaprzecza

istnieniu tego

43
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Sumin-H

problemu w ich srodowisku

Wynika to zwielu aspektów jednym z nich jest wstyd,

bezradnuść lnieufność, innym zaś obawa

(›

własne zdrowie

i

Życie.

Prawo ciary

do bezpieczeństwa, do ntepoddawania się przemocy jest naczelnym składnikiem godności
ludzkiej

dlatego winno odgrywać priorytetowe miejsce w ksztaltowaniu miejskiej polityki

I

za

spolecznej
w

pośrednictwem

Miejskiego

Przeciwdzialania

Programu

Przemocy

Rodzinie na lata 2021 - 2025.
Trudno jest jednoznacznie sprawdzić, jak często

i

kto pada oiiara przemocy,

gdyz osoby te nie chcą rozmawiać na ten temat. Często problem pozostaje w czterech

ścianach zacisze domowego. oo początku istnienia swiata ludzie w rozny sposób radzą
sobie z bólem i zagrozeniem,
Przemoc moze występować w kazdej rodzinie, nie ma na to wpływu sytuacja materialna
czy kregi kulturowe

i

religia. Powoduje szeroko pojęte cierpienia psychiczne

i

fizyczne,

chec odwetu, nlenawlść, a takze uniemożliwia prawidlowy rozwoj dzieci. Bardzo dużo
kobiet — onar przemocy w rodzinie, tu usoby wykształcone, zajmujące wysokie stanuvitlska,
podobnie jest w przypadku mężczyzn, którzy są sprawcamt Wbrew pozorom, przemoc
rodzinna to nie tylko tizyczne znęcanie się nad siapszymi czlonkami rodziny duzo gorsze
niż siniaki czy ztamania sa szkody psychiczne Przemoc moze byc spowodowana utrata

zachowaniem sprawcy poczuciem bezradności oraz sity
planowanym luo impulsywnym zachowaniem. Jednakze o przemocy decyduja trzy
nad

kontroli
i

agresywnym

podstawowe warunki:
-

sprawca moze sobie pozwolić na przemoc, gdyż czuje sie cezkamy

.

przemoc realizuje potrzeby sprawcy

-

zachowania to narusza dobro prawa onary.
i

Sprawcy uzywaja

WIeILI

metod w celu sprawowania kontroli nad otiara. Zaliczamy do nich

Zastraszanie, spoteczna izolacje oraz psychiczne znęcanie się. Bardzo często onara
jest poniżana, a jej waność jako czloWieka zanizana. Pojawia się takze zmuszanie
rn in.

poleceń
posluszenstwa z czasem ofiara staje
sie catkcwicie zniewolona, gdyz mysli o sobie jako o czlowieku drugiej — gorszej kategorii,
przezywa lek bezsilność. Przemoc w rodzinie jest ściśle powiązania z alkoholizmem,

dc

bezwarunkowego

spelnienia

i

;
t

i

poniewaz w Większości przypadkow przemoc dokonywana jest wlasnie pod wptywem
alkoholu Nalezy jednak pamiętać, rz alkohol nie jest bezpośrednią przyuyną tego rodzaju
patologii,

a zwykle jest swego

rodzaju

katalizatorem,

ktory uwalnia agresje.

Część

przypadków przemocy w rodzinie dokonywana jest bez udzialu alkoholu, a rodziny,

?

i
i
E

5

E
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w ktorych sie ona odbywa zwykle postrzegane sa w spoleczenstwie za rodziny normalne

Przemoc w rodzinie iest glownym problemem

Jest ziaWiskiem ktorego zasieg iest znacznie
badania

statystyki.

i

Wiekszy. niz odnotowuya to przeprowadzane

powodami klotni w polskich rodzinach jest brak

Naiczestszymi

pieniędzy. bezrobocie

przestrzegania praw czlowieka

naduzywanie alkoholu. nie wypelnianie obowiązków domowych

trudnosci wychowawcze zle stosunki malzenskie. sąsiedzkie oraz nie rzadko choroby

Czesto zdarza sie że z pozoru blaha awantura przeradza
się w prawdziwy dramat Nadal wiele osob doznaiacych przemocy zaprzecza istnieniu
problemow ich środowlsku. Wynika to z wielu aspektow wstyd bezradnosc'. nieutnose
obawy o wlasne zdroWie zycie oraz brak gotowosci do zmiany dotychczasowego trybu
natury

psychicznei.

I

życia. Ponadto czesc blednych
powoduje,

przekonari będących w śwladomości

spoleczenstwa

osoby doznajace przemocy nie potrafia temu ziawisku zapobiec Prawo onary
do bezpieczenstwa do nlepcddawanla sie przemocy iest priorytetowe w gmlnnej polityoe
IŻ

spoleczne;

za

w Rodzinie

posrednictwem

Gmlnnego

Rodzina iest podstawowym

w ktorym prio

wzrasta

wlasna rodzine

wychowawcze

i

i

rozwna sie.

w

Programu

Przeciwdzialania

Przemocy

najlepszym rriieiscem na swiecie dziecka

i

przyszlosci to dziecko stanie sie doroslym zalozy

naiczesciey bedzie powrelalo wyuczone role, stosowalo podobne metody

koniecznosc

lsiriieie

podeimowania

dzialari

zmierzaiacych

do przeciwdzialania przemocy w rodzinie. Gdy rodzina otworzy się na klopoty wykaze
zrozumienie cierpliwosc
pizede wszystkim zyczliwosc', lo stanie się sobie blizsza.
A co za tym idzie latwiej
lepiei będzie sobie radzic z nairoznieiszymi problemami
i

i

Gdy dorosli

beda starali się stosować zasade oparcia w sobie powstanie silna
wewnętrzna rodzina ktora potrati sama sobie radzic ze swoimi problemami bez uzycia

przemocy.

Dlatego

nalezy wspierac przedsiewziecie mające na

celu

podnoszenie

swiadomosci spoleczne] w zakresie przyczyn skutkow przemocy w rodzinie
Przemoc w rodzinie to ziawisko ktore nigdy nie powinno mieć rnieisca. Zaden
czloWiek nie ma prawa naruszac praw i dóbr osobistych drugiego czlowieka powoduiacych
i

jego cierpienie Niestety przemoc w radzlnle wystepuie od zawsze na pewno calkoWicie
nie zniknie Nie oznacza to jednak, ze nie należy podeimowac dzialan malących na celu
i

zmrllelszenie skali tego ziaWiska Wrecz przeciwnie

, trzeba każdego dnia

wysilki ukierunkowane na zapobieganie temu ziaWisku

i

udzielac wsparcia tym którym nie

udalo sie umknąć tych lakże przykrych dosWiadczeri, a takze inicjowania
przedsiewziec

Id
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mających

nąlaa-iniwexxv

na celu podnoszenie

Ildiwalmly

podeiniowac

sWiadomosci

spoleczne]

i

wspierania
w zakresie

sunnus

„

%

przyczyn

i

skutkow

z instytucjami

i

przemocy

w

rodzinie Należy w tym względzie

wspotdziaiao

organizacjami pozarządowym ktore swiadczyc mogą pomoc wszystkim

'

osobom dotkniętym przemocą.
istnieje

konieczność

podejmowania

przemocy w rodzinie. a także inicjowania

dziatari
i

zmierzających

do

przeciwdziatania

wspieranie przed$ięwzlęć mających na celu

podnoszenie świadomuści spciecznej w zakresie przyczyn skuków przemocy w rodzinie.
i

Należy w tym wzgieozre wspotdzietec' z instytucjami

i

organizacjami

pozarządowymi,

które świadczyć mogą pornoo wszystkim osobom dotkniętym przemocą. Miejski Program
Przeciwdzialama Przemocy W ROdZinie uraz Ochrony Dńar Przemocy W Rodzinie na lata
2021

_ 2025 skierowany jest do Mieszkańcow Będzina, zarówno do osób doznającyoh

przemocy

domowej, jak rowniez będących

swiadkami tego zjawrska.

Opracowany

Program pozwoii na dążenie do osiągnięcia wyznaczonych celow, ktore umożliwrą dobrą
wspótpraoe jednosrek podmiotów dziatającyoh na
I

rzea osob

i

ich rodzin.
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