Załącznik do Uchwały Nr XVII/143/16
Rady Miasta w Myszkowie
Z dnia 3 marca 2016r.

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
na lata 2016-2020

1

Spis treści

Wstęp .......................................................................................................................................... 3
Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych. ............................................. 4
Dane statystyczne ....................................................................................................................... 6
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
na lata 2016 – 2020 .................................................................................................................. 12
Realizacja Gminnego Programu............................................................................................... 13
Realizatorzy Programu ............................................................................................................. 16

2

Wstęp
Przemoc ze strony najbliższej osoby jest doświadczeniem traumatycznym,
okaleczającym psychikę, przybiera ona różne formy: od przemocy fizycznej, przez przemoc
psychiczną i seksualną, po przemoc ekonomiczną, nie jest incydentem jednorazowym.,
zazwyczaj ma ona charakter długotrwały i cykliczny. Rodzina jest najważniejszym
środowiskiem w życiu człowieka, bardzo ważne w życiu rodziny jest jej prawidłowe
funkcjonowanie oparte na

wzajemnych relacjach, które nie są zaburzone. Realizacja

Gminnego Programu ma na celu stworzenie wsparcia profesjonalnej pomocy zmierzającej do
zwiększenia dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy dla osób uwikłanych
w przemoc. Program służy do podjęcia celowych i skoordynowanych działań na rzecz
zapobiegania przemocy

w rodzinach na terenie miasta Myszkowa. Ważne jest przede

wszystkim, aby zwrócić szczególną uwagę mieszkańców Myszkowa na zjawisko jakim jest
przemoc, przerwanie go i zminimalizowanie skutków, doprowadzenie do poniesienia
konsekwencji naruszania norm społecznych przez osoby stosujące przemoc.
Zgodnie z dyrektywa zawartą w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań
własnych gminy należy tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
poprzez opracowanie i realizowanie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, także prowadzenie poradnictwa interwencji
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapewnienie osobom dotkniętym
przemocą

w

rodzinie

miejsc

w

ośrodkach

wsparcia

oraz

tworzenie

zespołów

interdyscyplinarnych.
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2016 – 2020 jest kontynuacją działań podjętych w ramach realizacji
Programu na lata 2010-2015. Istotnym elementem Programu jest koordynacja działań
podejmowanych przez Gminę na rzecz osób doświadczających przemocy oraz sprawców
przemocy. Podejmowane dotychczas działania potwierdzają ich skuteczność zarówno
w sferze udzielania profesjonalnej pomocy jak również w sferze działań prewencyjnych.
Podstawę programu stanowi podejście interdyscyplinarne, zgodnie z którym wszelkie
działania na rzecz pomocy w rodzinie powinny być planowane i wdrażane przez specjalistów
z różnych dziedzin, będących przedstawicielami różnych instytucji i organizacji.
Zgodnie z art. 9d ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie podejmowanie interwencji
w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę
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„Niebieskie Karty” od sierpnia 2010 r. nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą
w rodzinie. Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie
przeciwko członkowi rodziny naruszające jego godność oraz podstawowe prawa i wolności,
powodujące

cierpienie

i

szkody”

[Nowakowska,

2008,

s.

21].

Ustawa

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493
z późn. zm.) definiuje przemoc w rodzinie jako jednorazowe lub powtarzające się umyślne
działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny,
w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające
ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich
zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne
u osób dotkniętych przemocą.
Rodzaje przemocy:
1. Przemoc fizyczna – jej celem jest zadanie ofierze bólu fizycznego, uszkodzenie jej
ciała, pogorszenie jej zdrowia lub pozbawienie ją życia.
2. Przemoc seksualna – to zachowanie zmuszające ofiarę do podjęcia niechcianych
zachowań seksualnych lub zdeprecjonowania jej seksualności.
3. Przemoc psychiczna – to zachowanie, którego celem jest umniejszanie poczucia
własnej wartości ofiary, wzbudzanie w niej strachu.
4. Przemoc ekonomiczna – to każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne
uzależnienie ofiary od sprawcy.
5. Zaniedbanie – to ciągłe niezaspakajanie podstawowych potrzeb fizycznych
i emocjonalnych.

Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup
roboczych.
Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup
roboczych, które w ramach swoich kompetencji i obowiązków zawodowych realizowały
zadania wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29.07.2005
•

powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego nastąpiło na podstawie Uchwały nr IV/25/11
Rady Miasta w Myszkowie z dnia 1 lutego 2011 w sprawie powołania Zespołu
Interdyscyplinarnego

do

realizacji

zadań

związanych

uzależnieniom przemocy w rodzinie oraz trybu jego pracy.
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z

przeciwdziałaniem

•

obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie zapewniał Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie.

•

siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej
ul

Pułaskiego

7.

Posiedzenia

Zespołu

Interdyscyplinarnego

odbywają

się

w pomieszczeniach OPS
•

Funkcje Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego pełnił pan Tomasz Malara,
w toku pracy Zespołu funkcje Przewodniczącego objęła pani Elżbieta Stocka,
pracownik socjalny tut Ośrodka, która pełnią w/w funkcje do nadal.

•

w skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:
- jednostki organizacyjnej pomocy społecznej,
- Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Policji,
- oświaty,
- ochrony zdrowia,
- organizacji pozarządowych,
- kuratorzy sądowi

•

procedura „Niebieskie Karty” realizowana była we współpracy wymienionych
podmiotów w ramach tzw. grupy roboczej.

•

wszczęcie procedury następowało przez wypełnienie formularza części „A” Niebieska
Karta, który niezwłocznie (oryginał) , nie później niż w ciągu 7 dni od daty wszczęcie
procedury jest przekazywany do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego
(liczono zgodnie z datą wpływu do ZI)

•

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego nie później niż w ciągu 3 dni od daty
wpływu zapoznawali się z wszczętą procedura u poszczególnych rodzin decydując
o powołaniu grup roboczych.

•

do udziału w grupach roboczych zapraszani byli przedstawiciele wskazanych przez
ustawodawcę instytucji, podczas prac grup roboczych opracowywano indywidualne
plany pracy z rodzina gdzie pojawia się zjawisko przemocy w rodzinie. Z każdego
posiedzenia grupy sporządzano protokół podpisany przez członków grupy roboczej.
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•

o zakończenie procedury Niebieska Karta wnioskowano na posiedzeniach grup
roboczych, co było zawarte w protokołach, następnie sytuacje rodziny były omawiane
na posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego.

Ocena skali przemocy w rodzinie jest trudna, najlepiej obrazują ją statystyki, opracowane
na podstawie danych Zespołu Interdyscyplinarnego zebrane w ramach procedury „Niebieskie
Karty”

Dane statystyczne
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w mieście Myszków
powołano w roku 2011, w ramach realizacji działań w oparciu o Ustawę o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie podejmowano działania w związku z prowadzoną procedurą Niebieska
Karta w 48 rodzinach. W roku 2011 odbyło się 6 spotkań grup roboczych Zespołu
Interdyscyplinarnego. W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 207 kk
skierowano dwie sprawy do Prokuratury Rejonowej.
ROK 2012
Powołano 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.
Sporządzono 91 Niebieskich Kart, gdzie Jednostki Organizacji Społecznej wszczęty 13
procedur, KPP Myszków 77 i MKRPA 1, Oświata 0, Ochrona Zdrowia 0 Do Prokuratury
Rejonowej przekazano wnioski o podejrzenie popełnienia przestępstwa w 12 przypadkach,
Sąd Rodzinny został poinformowany o sytuacji w rodzinach w 11 przypadkach.
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ROK 2013
Powołano 7 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.
Sporządzono 110 Niebieskich Kart, gdzie Jednostki Organizacji Społecznej wszczęły 11
procedur, KPP Myszków 99 MKRPA 0, Oświata 0, Ochrona Zdrowia.

Do Prokuratury

Rejonowej przekazano wnioski o podejrzenie popełnienia przestępstwa w 12 przypadkach,
Sąd Rodzinny został poinformowany o sytuacji w rodzinach w 11 przypadkach.
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ROK 2014
Powołano 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.
Sporządzono 123 Niebieskich Kart, gdzie Jednostki Organizacji Społecznej wszczęły 18
procedur, KPP Myszków 99, MKRPA 1, Oświata 0, Ochrona Zdrowia 0 Do Prokuratury
Rejonowej przekazano wnioski o podejrzenie popełnienia przestępstwa w 12 przypadkach,
Sąd Rodzinny został poinformowany o sytuacji w rodzinach w 13 przypadkach.
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ROK 2015
Powołano 5 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego.
Sporządzono 90 Niebieskich Kart, gdzie Jednostki Organizacji Społecznej wszczęły 4
procedur, KPP Myszków 84, MKRPA 2, Oświata 0, Ochrona Zdrowia. Do Prokuratury
Rejonowej przekazano wnioski o podejrzenie popełnienia przestępstwa w 9 przypadkach, Sąd
Rodzinny został poinformowany o sytuacji w rodzinach w 9 przypadkach.
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Profilaktyka i edukacja-szkolenia interdyscyplinarne
Listopad 2011- Szkolenie dla członków i kandydatów do Zespołu Interdyscyplinarnego,
przeprowadzone przez Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa-Kraków
Grudzień 2012- Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnegotemat-Niebieska Karta i działania grup roboczych
Organizacja pracy Zespołu Interdyscyplinarnego, Skierowanie sprawy do Zespołu
Interdyscyplinarnego, Procedura Niebieska Karta, Analiza formularzy Niebieska Karta, Grupa
robocza-kontakt z rodziną, grupa robocza-praca w zespole.
Listopad 2015 –Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych,
MKRPA oraz przedstawicieli placówek oświaty Miasta Myszków. Szkolenie prowadzone
przez pana Grzegorza Wronę, który specjalizuje się w prawie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Temat szkolenia obejmował aspekty prawne procedury Niebieska Karta.
Przeszkolono 25 osób.
Podnoszenie świadomości mieszkańców, co do zagrożeń wynikających z przemocy
domowej
2011 r –Kampania przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom-ulotka w ramach Projektu
Reintegracja

społeczno

zawodowa

osób

długotrwale

bezrobotnych

korzystających

z pomocy społecznej w Myszkowie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podniesienie świadomości społecznej
w zakresie zjawiska przemocy i problemów związanych z uzależnieniem. Zajęcia z tego
tematu prowadzone były zarówno dla dzieci jak i rodziców. Dodatkowo została uruchomiona
w tym celu strona internetowa www.stopprzemoc.pl poświęcona tematyce przemocy
i możliwościach uzyskania fachowej pomocy. Strona funkcjonowała podczas trwania
Projektu w roku 2011
2011 r- Konkurs plastyczny „Stop Przemocy”
Adresatem konkursu była młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Myszków.
12 najciekawszych prac zostało wydrukowanych w formie kalendarza.
Jedna praca została opublikowana w formie plakatu.
W dniu 18.11.2011r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród
Warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół gimnazjalnych
Zajęcia prowadziła– specjalista psychoterapii
Cele zajęć:
-określenie konsekwencji wychowania w rodzinach z problemem alkoholowym
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-sprecyzowanie specyfiki nałogowego używania dopalaczy, narkotyków i nikotyny
-obniżenie progu wzmożonej syntetyzacji i radzenia sobie w sytuacjach trudnych
-określenie ról pełnionych przez dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem
alkoholowym
-dookreślenie mechanizmów funkcjonowania DDA-dorosłych dzieci alkoholików
2012 r.- W dniu 18.05.2015 r w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie odbyło spotkanie
z panią Anna Marią Wesołowską, W ramach projektu Reintegracja społeczno zawodowa osób
długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej w Myszkowie. Sędzia
spotkała się z uczniami szkół gimnazjalnych gdzie poruszała zagadnienia dotyczące miedzy
innymi cyberprzemocy, wczesnej inicjacji seksualnej, sięganiu po różnego rodzaju używki.
Pani Anna Maria Wesołowska spotkała się także z przedstawicielami szkół Policji
stowarzyszeń funkcjonujących na terenie Myszkowa a także z mieszkańcami miasta.
Poruszono wtedy tematykę profilaktyki przestępczości wśród dzieci i młodzieży, przemocy
w rodzinie.
2013-2015 Kampania Reaguj na przemoc- zakup broszur, plakatów i ulotek
informacyjnych, rozpropagowanie na terenie gminy. Kampania skierowana dla mieszkańców
w celu podniesienia świadomości
Uruchomiono zakładkę na stronie internetowej MOPS Myszków która dotyczy tematyki
związanej z przemocą w rodzinie.
Interwencja
Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowie przeprowadzili interwencje
udzielając schronienia dzieciom
2011 rok-3 interwencje
2012 rok-9 interwencji
2013 rok-0 interwencji
2014 rok-0 interwencji
2015 rok-0 interwencji
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Zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy dla ofiar przemocy

rok

Porady prawne

Wsparcie
psychologiczne

Grupy wsparcia
Dla osób uzależnionych/ oraz
współuzależnionych

2013

200 porad

2014

306 porad

2015

106 porad

27 spotkań Klub
Jedność
50 spotkań
MOPS
15 spotkań
Klub Jedność
50 spotkań
MOPS
26 spotkań
Klub Jedność
50 spotkań
MOPS

40 spotkań

44 spotkania

24 spotkania

24 spotkania

20 spotkań

22 spotkania

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020
Cele programu
Cel ogólny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym zmniejszenie skali zjawiska przemocy
w rodzinie poprzez zwiększenie dostępności i skuteczności wsparcia i pomocy dla rodzin
gdzie występuje zjawisko przemocy.
Cele szczegółowe
1. diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie
2. podnoszenie wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie
3. zwiększenie dostępności pomocy socjalnej, prawnej, psychologicznej
4. stała edukacja środowiska lokalnego w zakresie problematyki przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
5. podnoszenie kwalifikacji i wiedzy przedstawicieli służb zajmujących się problemem
przemocy w rodzinie
6. zwiększenie skuteczności ochrony ofiar, oddziaływanie na sprawców przemocy
w rodzinie
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Zadania programu
1. Analiza danych dotyczących przemocy w rodzinie w Gminie Myszków
2. Prowadzenie skoordynowanych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie poprzez reagowanie odpowiednich służb w sytuacjach zagrożenia dobra
rodziny, działania Zespołu Interdyscyplinarnego
3. Edukacja społeczeństwa, profilaktyka w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
4. Podniesienie jakości opieki dziennej nad dziećmi w istniejącej na terenie Gminy
Myszków placówki wsparcia dziennego.
5. Koordynacja

programu

dotyczącego

przeciwdziałania

przemocy w

rodzinie

z programem przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, które są wdrożone
w Gminie Myszków

Realizacja Gminnego Programu
LP

Zadania

Realizacja działań

Podmiot
odpowiedzialny

Termin

Wskaźnik

1

Działanie Zespołu
Interdyscyplinarnego/gru
p roboczych
w ramach
skoordynowanej pracy
służb

1.1 Przyjmowanie
zgłoszeń, które
dotyczą przemocy
domowej,
uruchomienie
procedury
Niebieska Karta
1.2 Podejmowanie
działań
interwencyjnych
i prewencyjnych
w sprawach gdzie
ujawniono
zagrożenie
przemoc
w rodzinie
1.3 Dokumentowanie
działań w ramach
monitoringu
rodziny w
których jest
procedura
Niebieska Karta

Policja
Jednostki
Organizacji
Pomocy
Społecznej
Ochrona Zdrowia
MKRPA
Oświata

Działania
ciągłe

Liczba
wszczętych
procedur
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KPP
MOPS

KPP -Dzielnicowy
MOPS-pracownik
socjalny

Liczba
wysłanych
wniosków

Liczba
wysłanych
wniosków

2

Analiza danych
dotyczących zjawiska
przemocy w rodzinie na
terenie Gminy

3

Profilaktyka i edukacja

1.4 Kierowanie do
Sądu Rodzinnego
wniosków
o wgląd
w sytuacje
rodziny

Zespół
Interdyscyplinarny
MOPS

1.5 Zawiadamianie
Prokuratury
Rejonowej
o podejrzeniu
popełnienia
przestępstwa
zgodnie z art. 12
ustawy o
przeciwdziałaniu
przemocy w
rodzinie

Zespół
Interdyscyplinarny
MOPS

1.6 Motywowanie
i kierowanie ofiar
przemocy do
specjalistówprawnik,
psycholog itp.

Członkowie
Zespołu
Interdyscyplinarnego i grup
roboczych

1.7 Motywowanie
sprawców
przemocy do
korzystania z
udziału w
programie
korekcyjnoedukacyjnym
2.1 Tworzenie
statystyk, które
przedstawiają
wielkość zjawiska
przemocy na terenie
Gminy

3.1Zamieszczanie
informacji na stronie
internetowej

Podnoszenie
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Liczba osób
korzystających
z porad

Członkowie
Zespołu
Interdyscyplinarnego i grup
roboczych

Zespół
Interdyscyplinarny

Dane
statystyczne
Ilość
posiedzeń
Zespołu
Interdyscyplin
arnego i grup
roboczych

MOPS
KPP
MOPS
MKRPA,

Strona
internetowa
MOPS KPP

świadomości
mieszkańców dotyczącej
zjawiska przemocy
domowej

3.2Rozpowszechnianie
ulotek i materiałów
edukacyjnych

Prowadzenie wśród
dzieci i młodzieży
profilaktyki
przeciwdziałania
przemocy

3.3Współuczestnictwo
w kampaniach
prowadzonych na
rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

3.4 Prowadzenie zajęć
w ramach szkolnego
programu profilaktyki

Rozwijanie kompetencji
wychowawczych i
rodzicielskich

4

Zapewnienie wsparcia
instytucjonalnego dla
ofiar przemocy

Zwiększenie dostępności
profesjonalnej pomocy

Zapewnienie schronienia
i pomocy materialnej
ofiarom przemocy
w rodzinie

Zespół
Interdyscyplinarny
MOPS
KPP
MKRPA,
Placówki
Oświatowe,
Służba Zdrowia,
Kuratorzy
Placówki oświaty
Placówki Oświaty
MKRPA, MOPS
placówka wsparcia
dziennego
Organizacje
pozarządowe
Placówki
oświatowepedagodzy
MOPS-asystent
rodziny

3.5 Wspieranie
różnych forma
spędzania czasu
wolnego i
wypoczynku,
3.6 Realizacja
programów
edukacyjnych dla
rodziców, szczególnie
rodziców dzieci które
sprawiają problemy
wychowawcze
4.1 Prowadzenie pracy
socjalnej
4.2Prowadzenie
poradnictwa w ramach
punktu
konsultacyjnego
4.3 Zatrudnienie na
potrzeby gminy
psychologa
Wspieranie i rozwój
działań poprzez
współpracę
z organizacjami
pozarządowymi
4.4 Współpraca
z ośrodkami

Ilość działań
w placówkach
oświatowych

Ilość rodzin
którym
udzielono
wsparcia
asystenta
rodziny

MOPS
MKRPA

MOPS
MKRPA
Liczba osób
skierowanych
do OIK

MOPS
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Ilość kampanii
przeciwdziała
nia przemocy
w rodzinietematy

Liczba osób

zapewniającymi
schronienia ofiarom
przemocy

5

Doskonalenie grup
zawodowych
realizujących zadania
związane z
przeciwdziałaniem
przemocy w rodzinie

6

Koordynacja programu
dotyczącego
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
z programem
przeciwdziałania
narkomanii i
alkoholizmowi

korzystających
z OPS gdzie
jest
prowadzona
procedura

4.5Udzielanie
wsparcia w ramach
świadczeń
pomocy
społecznej

MOPS

5.1 Uczestnictwo w
szkoleniach
wspólnych
i resortowych z
zakresu
diagnozowania
przemocy w rodzinie i
realizacji procedury
Niebieska Karta
6.1 Realizacja działań
związanych z
przeciwdziałaniem
przemocy w rodzinie
u osób uzależnionych i
współuzależnionych

MOPS
KPP
Oświata
Ochrona Zdrowia
MKRPA
Kuratorzy

MKRPA
stowarzyszenia
abstynenckie

Realizatorzy Programu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Komenda Powiatowa Policji
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Punkt Konsultacyjno – Informacyjny,
Placówki oświatowe,
Placówki wsparcia dziennego,
Służba zdrowia,
Zespół Kuratorów Sądowych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
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Liczba
szkoleń
Tematy
szkoleń
Liczba osób
które brały
udział
w szkoleniach

