
DRUK NR 3/XXI

Projekt

Uchwała Nr 
Rady Powiatu Słubickiego

z dnia....... .......
w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

na lata 2016 -  2020

Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 
z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Powiatowy program przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 -  2020, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słubickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie 
do projektu uchwały Rady Powiatu Słubickiego 

w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

na lata 2016-2020

Zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 
z późn. zm.), do zadań własnych powiatu należy w szczególności 
opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

W 2011 roku opracowano i przyjęto do realizacji Powiatowy 
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Powiecie Słubickim na lata 2011 -  2015, 
stanowiący załączniki do uchwały Nr V/46/11 Rady Powiatu Słubickiego 
z dnia 22 lutego 2011r., wobec czego zachodzi konieczność przyjęcia 
nowego dokumentu na kolejne lata.

Projekt Programu został opracowany przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Słubicach, jest zgodny z powiatową strategią 
dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych oraz Powiatowym 
programem działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrożenia 
prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach 
zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2014-2018.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni 
uzasadnione.



Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr 

Rady Powiatu Słubickiego 
z dnia.............

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA 
PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY 

OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 
NA LATA 2016-2020

POWIAT SŁUBICKI
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1. WPROWADZENIE

Jednolite działania na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie w Polsce 
określiła ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
( Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.). Ustawa ta została uchwalona „w celu 
zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowania 
i wspierania działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej 
w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie”.

Opracowanie powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
i ochrony ofiar przemocy w rodzinie jest wykonaniem nałożonego na powiat 
obowiązku wynikającego z art.6 ust. 3 pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
0 przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Głównym założeniem niniejszego Programu jest podejmowanie działań 
profilaktycznych mających na celu zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie 
oraz rozszerzenie oferty pomocy i wsparcia dla osób dotkniętych przemocą domową
1 zwiększenie skuteczności działań podejmowanych wobec osób stosujących 
przemoc w rodzinie.

Zaplanowane w Programie działania są kontynuacją szeregu działań, 
które podjęto w ramach realizacji wcześniej uchwalonego „Powiatowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
na lata 2011-2015”.

Założenia ww. Programu skupiały się w trzech głównych obszarach:

1) profilaktycznym: część dotycząca edukacji mieszkańców,
2) interwencyjnym: część dotycząca pracy na rzecz osób doświadczających

przemocy,
3) terapeutycznym: część dotycząca pracy ze sprawcą przemocy.

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie na lata 2016 -  2020 wynika m.in. z założeń Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych dla Powiatu Słubickiego na fata 2014 -  2020 i jest zgodny 
z Powiatowym programem działań profilaktycznych w zakresie promowania 
i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach 
zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2014-2018.

W realizację Programu włączone zostaną instytucję i organizacje sieci 
wsparcia społecznego, co umożliwi szeroką promocję zadań Programu, 
optymalizację oddziaływań profilaktycznych oraz wypracowanie efektywnego modelu 
wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
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2. ANALIZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE SŁUBICKIM

W Powiecie Słubickim we wszystkich Gminach funkcjonują Zespoły 
Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W ich skład wchodzą 
przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji 
rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, 
Prokuratury oraz kuratorzy sądowi. Według obowiązujących przepisów od 2011 roku 
wszystkie Niebieskie Karty przekazywane są do przewodniczących gminnych 
zespołów interdyscyplinarnych. Celem Zespołów Interdyscyplinarnych jest 
budowanie lokalnego systemu współpracy dla osób i rodzin doświadczających 
przemocy, a także wypracowanie standardów współpracy międzyinstytucjonalnej na 
rzecz przeciwdziałania przemocy.

Zgodnie z ww. ustawą, podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny 
dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty” i nie 
wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Procedura „Niebieskiej Karty” 
obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli 
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku 
z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Poniżej przedstawione dane obrazują skalę zjawiska w Powiecie Słubickim 
w latach 2011 -2015.

Tabela 1. Ilość uruchomionych procedur Niebieskiej Karty w poszczególnych 
gminach w powiecie słubickim w latach 2011 -  2015.

Wyszczególnienie 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok

Gmina Słubice 18 56 84 68 60
Gmina Ośno Lubuskie 6 23 18 10 22
Gmina Rzepin r 3 35 35 31 30
Gmina Górzyca 0 7 6 6 7
Gmina Cybinka 1 16 31 24 20
Razem 28 137 174 139 139

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Interdyscyplinarnych Zespołów 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z gmin z powiatu słubickiego

W perspektywie pięciu lat widoczny jest znaczy wzrost liczby uruchomionych 
procedur Niebieskiej Karty w Powiecie Słubickim w latach 2011 -  2013. Następnie 
spadek liczby uruchomionych procedur Niebieskiej Karty w 2014 roku i pozostanie 
tej liczby na niezmienionym poziomie w roku 2015. Z danych zamieszczonych 
powyżej wynika, iż zdecydowana większość Niebieskich Kart w Powiecie w latach
2011 -  2015 dotyczy Gminy Słubice, a najmniej procedur Niebieskiej Karty 
uruchomiono w tym samym okresie w Gminie Górzyca.
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Tabela 2. Liczba Niebieskich Kart założonych przez przedstawicieli poszczególnych 
służb powiecie słubickim w latach 2011 -  2015

Wyszczególnienie 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok

Pomoc społeczna 0 12 13 9 7

Policja 28 124 156 126 130

GKRPA 0 0 3 2 1

Oświata 0 1 1 2 0

Ochrona zdrowia 0 0 0 0 0

Organizacje
pozarządowe 0 0 0 0 0

Kuratorzy sądowi 0 0 1 0 0

Inni 0 0 0 0 1
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Interdyscyplinarnych Zespołów 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z gmin z powiatu słubickiego

Zdecydowana większość Niebieskich Kart w latach 2011 -  2015 w Powiecie 
Słubickim została założonych przez Policję. Widać jednak na przestrzeni lat
2012 -  2015 wzrost liczby Niebieskich Kart założonych przez przedstawicieli pomocy 
społecznej. W 2012 roku -  12 „Niebieskich Kart”, w 2013 roku -  13, w 2014 roku -  9, 
a w 2015 -  7 „Niebieskich Kart” zostało założonych przez pracowników socjalnych. 
Ponadto, „Niebieska Karta” została założona również na przestrzeni lat 2011 -  2015 
przez przedstawiciela oświaty, przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Społecznych oraz przez kuratora sądowego.

Tabela 3. Osoby pokrzywdzone w wyniku przemocy domowej w powiecie słubickim 
w latach 2011 -2015

Wyszczególnienie 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok

kobiety 28 126 152 119 113
nieletni do 18 roku życia 0 3 10 41 41
mężczyźni 0 8 16 16 17

Razem 28 137 178 176 171
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Interdyscyplinarnych Zespołów 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z gmin z powiatu słubickiego
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W wyniku przemocy domowej pokrzywdzonych zostało w 2011 roku -  28 
osób, w 2012 roku -  137 osób, w 2013 roku -  178 osoby, w 2014 -  176 osób, 
natomiast w 2015 roku -  171 osób.

Zdecydowaną większość spośród osób pokrzywdzonych przemocą stanowią 
kobiety. W 2011 roku wszystkie osoby pokrzywdzone w wyniku przemocy domowej 
to kobiety, w 2012 roku pokrzywdzonych wyniku przemocy domowej zostało 126 
kobiet, 8 mężczyzn, a 3 osoby to nieletni do 18 roku życia. W 2013 roku ofiarami 
przemocy domowej w zdecydowanej większości były kobiety (152 osoby), 
w mniejszym stopniu mężczyźni (16 osób) oraz nieletni do 18 roku życia (10 osób). 
W 2014 roku i 2015 roku niepokojące jest, że zdecydowanie wzrosła liczba osób
-  nieletnich do 18 roku życia, które zostały pokrzywdzone w wyniku przemocy 
domowej tj. 41 osób zarówno w 2014 i w 2015 roku. Zdecydowaną większość 
spośród osób pokrzywdzony przemocą w 2014 i w 2015 roku stanowią kobiety (2014 
rok -  119 kobiet, 2015 -  113 kobiet zostało pokrzywdzonych w związku z przemocą).

Tabela 4. Osoby, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie 
w powiecie słubickim w latach 2011 -  2015

■

Wyszczególnienie 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok

kobiety 0 6 13 11 11
nieletni do 18 roku życia 0 1 0 0 0

mężczyźni 28 130 161 128 122

Razem 28 137 174 139 133
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych interdyscyplinarnych Zespołów 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z gmin z powiatu słubickiego

Wśród osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc 
w rodzinie zdecydowaną większość stanowią mężczyźni. W 2011 roku osobami, 
wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie byli mężczyźni 
(28 osób). W 2012 roku spośród ogólnej liczby osób, będących sprawcami przemocy 
(137) -  6 osób to kobiety a 1 osoba to nieletni do 18 roku życia. W 2013 roku wobec 
161 mężczyzn istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie oraz wobec 13 
kobiet. W 2014 roku spośród ogólnej liczby osób, będących sprawcami przemocy 
(139) -  11 to kobiety, natomiast w 2015 roku również 11 osób to kobiety a 122 osoby 
to mężczyźni, wobec których istniało podejrzenie stosowania przemocy.
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Tabela 5. Liczba interwencji związanych z przemocą domowa w latach 2011 -  2015 
przeprowadzonych przez policjantów z KPP w Słubicach

Wyszczególnienie 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok

Powiat Słubicki 125 147 180 148 145

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Słubicach

Z danych zawartych w tabeli powyżej wynika, iż wzrasta liczba interwencji 
związanych z przemocą w rodzinie w latach 2011 -  2013 przeprowadzanych 
przez policjantów KPP w Słubicach.

Tabela 6. Liczba osób zatrzymanych, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują 
przemoc w rodzinie w powiecie słubickim w latach 2011 -  2015

Wyszczególnienie 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok

Liczba osób zatrzymanych, 
wobec których istnieje 
podejrzenie, że stosują 

przemoc w rodzinie
55 78 79 66 55

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Połicji w Słubicach

W latach 2011 ~ 2013 wrosła liczba osób zatrzymanych, wobec których 
istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. W kolejnych latach 2014 i 2015 
liczba ta zaczęła się zmniejszać. Podczas interwencji Policji wobec przemocy 
w rodzinie zatrzymanych zostało w 2011 roku 55 osób, wobec których istniało 
podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, w 2012 roku -  78 osób, w 2013 roku
-  79 osób, w 2014 -  66 osób, a w 2015 -  55 osób.

Tabela 7. Stan trzeźwości osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują 
przemoc w rodzinie w powiecie słubickim w latach 2011 -  2015.

Wyszczególnienie 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok
Pod wpływem 

alkoholu 102 119 99 83 78

Trzeźwi 23 28 81 65 67
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Połicji w Słubicach

W większości przypadków osoby, wobec których istniało podejrzenie, 
że stosują przemoc w rodzinie były pod wpływem alkoholu.
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Tabela 8. Liczba postępowań przygotowawczych oraz przestępstw stwierdzonych 
z art. 207 k.k. w powiecie słubickim w latach 2011 -  2015.

Okres Postępowania
wszczęte

Postępowania
zakończone

Przestępstwa
stwierdzone

2011 rok 57 57 20

2012 rok 64 64 24

2013 rok 62 62 22

2014 rok 58 62 31

2015 rok 54 45 14
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Słubicach

W 2011 roku wszczęto 57 postępowań przygotowawczych z art. 207 k.k., 
natomiast stwierdzono 20 przestępstw z art. 207 k.k. W 2012 roku wszczęto 
64 postępowania przygotowawcze, natomiast stwierdzono 24 przestępstwa z art. 207 
k.k. W 2013 roku wszczęto 62 postępowania przygotowawcze, natomiast 
stwierdzono 22 przestępstwa z art. 207 k.k, W 2014 roku wszczęto 58 postępowań 
przygotowawczych, natomiast stwierdzono 31 przestępstwa z art. 207 k.k. 
W 2015 roku wszczęto 54 postępowania przygotowawcze, natomiast stwierdzono 
14 przestępstwa z art. 207 k.k.

3. REALIZACJA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W POWIECIE SŁUBICKIM

Realizacja zadania polegającego na świadczeniu interwencji kryzysowej 
na terenie Powiatu Słubickiego opiera się na działalności Punktu Interwencji 
Kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach. Punkt 
Interwencji Kryzysowej zapewnia doraźną pomoc osobom znajdującym się 
w kryzysie (tj. przemoc w rodzinie, uzależnienie, rozwód, klęska żywiołowa, 
katastrofa itp.) poprzez udzielanie specjalistycznej pomocy psychologicznej, 
poradnictwa socjalnego i prawnego, bez zapewnienia schronienia. W przypadku 
pojawienia się sytuacji, w której poza ww. formami pomocy potrzebne jest udzielenie 
schronienia w całodobowej placówce, założeniem jest, aby takie osoby kierowane 
były do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
w Gorzowie Wielkopolskim.

W 2013 roku z pomocy Punktu Interwencji Kryzysowej przy tut. Centrum 
skorzystało 51 rodzin z całego powiatu, w 2014 roku -  28 rodzin, w 2015 roku
- 23 rodziny. W związku z podejmowanymi działaniami mającymi na celu pomoc 
osobie, bądź rodzinie znajdującej się w kryzysie, w zależności od potrzeb i sytuacji, 
pracownik tut. Centrum współpracował min. z pracownikami socjalnymi Ośrodków 
Pomocy Społecznej, pedagogami szkolnymi, kuratorami, dzielnicowymi, prawnikiem, 
psychologiem.
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Działania podejmowane w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej to przede 
wszystkim: wizyty w środowisku, porady udzielane przez pracownika socjalnego 
w siedzibie tut. Centrum, sporządzenie wniosków do Sądu o wgląd w sytuację 
rodzinną, udzielenie specjalistycznej pomocy tj. prawnik i psycholog, a także 
pokierowanie osoby, bądź rodziny do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Uzależnień 
„Źródło”, Stowarzyszenia Po Prostu itp.

4. PROGRAM KOREKCYJNO -  EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH 
PRZEMOC W RODZINIE

Program oddziaływań korekcyjno -  edukacyjnych wobec osób stosujących 
przemoc w rodzinie stanowi integralną część całego systemu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz uzupełnia różne formy interwencji prawnych 
i administracyjnych podejmowanych wobec tych osób.

Program ten ma charakter edukacyjno -  korekcyjny. W części edukacyjnej 
koncentruje się na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy, 
natomiast część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności 
niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych i asertywności 
oraz naukę konstruktywnego rozwiązywania sporów i korzystania ze wsparcia 
społecznego.

Program ten ma na celu ukierunkowanie osób stosujących przemoc domową 
na taką zmianę zachowań i postaw, które zmniejszą ryzyko dalszego stosowania 
przemocy, rozwiną ich zdolność do samokontroli agresywnych zachowań 
i do konstruktywnego współżycia w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach realizuje corocznie 
program korekcyjno -  edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program realizowany jest w oparciu o założenia programu The Model Duluth, 
obejmuje 60 godzin zajęć (15 spotkań). Prowadzony jest przez dwie osoby (kobietę 
i mężczyznę), którzy przeszli odpowiednie przygotowanie w tym zakresie. Program 
obejmuje spotkania indywidualne i grupowe.

Realizowanymi w ramach programu działaniami korekcyjno -  edukacyjnymi 
objęte są zarówno te osoby wobec, których założono Niebieską Kartę, a w stosunku 
do których nie toczy się postępowanie sądowe, jak i osoby skazane prawomocnymi 
wyrokami sądów za przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece popełnione z użyciem 
przemocy

W ciągu ostatnich pięciu lat, w programie wzięło udział łącznie 39 osób 
(w 2011 roku -  14 osób, w 2012 roku -  6 osób, w 2013 roku -  5 osób, w 2014
-  7 osób, w 2015 -  7 osób). Z ogólnej liczby osób uczestniczących w ww. programie, 
13 osób go ukończyło.
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5. CEL GŁÓWNY PROGRAMU, CELE SZCZEGÓŁOWE ORAZ ZADANIA 
DO REALIZACJI

Uwzględniając nadrzędną, określoną wizję rozwoju powiatu słubickiego w zakresie 
polityki społecznej przyjętą w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
dla Powiatu Słubickiego na lata 2014 -  2020:

..Powiat Słubicki odpowiednim miejscem do życia i rozwoju rodziny, 
sprzyjającym aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym w oparciu o zintegrowany system pomocy”.

za naczelny cel Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzime na lata 2016 -  2020 przyjęto:

„Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz rozszerzenie oferty 
pomocy i wsparcia dla osób dotkniętych przemocą domową i zwiększenie 

skuteczności działań podejmowanych wobec osób stosujących
przemoc w rodzinie”

Cel szczegółowy 1:

Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie.

Zadania:

1) Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących 
z przemocy w rodzinie i poszerzenie wiedzy na temat jej skutków:
a) organizowanie konferencji dotyczących problematyki przemocy 

w rodzinie;

b) organizacja lokalnych kampanii informacyjno -  edukacyjnych 
dotyczących przemocy w rodzinie;

c) rozpowszechnienie ulotek i plakatów o charakterze 
informacyjnym i edukacyjnym dotyczących zjawiska przemocy;

d) prowadzenie działań edukacyjno -  informacyjnych podczas 
spotkań, zebrań z rodzicami w szkołach;

2) Wspieranie działań społeczności lokalnych na rzecz przeciwdziałania 
zjawisku przemocy w rodzinie.

3) Zapewnienie dostępności do specjalistycznych form pomocy 
tj. poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, socjalnego
i prawnego dla rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie.

4) Organizacja warsztatów dla rodziców wymagających wsparcia 
w pełnieniu funkcji opiekuńczo -  wychowawczych, zagrożonych 
przemocą w rodzinie.

5) Monitorowanie środowisk zagrożonych przemocą domową.
6) Współpraca z organizacjami pozarządowymi -  dążenie 

do realizacji wspólnych przedsięwzięć mających na celu 
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
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J^pższerżenie oferty pomocy i wsparcia dla osób dotkniętych
" i  f i ; ■''? w ź'-¡' przernocą domową, • •.''

Cele szczegółowy 2: ^

Zadania:

1) Rozwój poradnictwa specjalistycznego dia osób doznających 
przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem 
krzywdzonych dzieci.

2) Opracowanie i realizacja programów skierowanych do ofiar 
przemocy.

3) Rozwój wiedzy i umiejętności osób zajmujących się zjawiskiem 
przemocy w rodzinie i jej przeciwdziałaniem poprzez udział 
w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4) Wymiana doświadczeń przedstawicieli instytucji, podmiotów 
działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez 
organizowanie i udział w konferencjach na temat zjawiska przemocy 
w rodzinie.

5) Rozszerzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
włączanie organizacji pozarządowych w działania mające na celu 
pomoc i wsparcie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

6) Skoordynowana i kompleksowa pomoc ze strony wszystkich 
instytucji i organizacji działających na rzecz zapobiegania przemocy 
w rodzinie -  udział w zespołach interdyscyplinarnych i grupach 
roboczych.

7) Zapewnienie osobom doznającym przemocy w rodzinie: 
bezpiecznego, czasowego schronienia, oraz dostępu do pomocy 
o charakterze:
- udzielenia natychmiastowego wsparcia psychologicznego,

- diagnozy kryzysu wynikającego z przemocy w rodzinie,
- udzielenia pomocy dotyczącej trudności wychowawczych,
- zaspokojenia doraźnych potrzeb socjalno -  bytowych,

- dostępności form samopomocy związanej z doznawaniem 
przemocy (grupa wsparcia),

- dostępności do bezpłatnej pomocy prawnej mającej na celu 
rozwiązanie problemu przemocy z optymalnym wykorzystaniem 
instrumentów prawnych.

spotkania przedstawicieli instytucji, służb oraz organizacji 
pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie na terenie Powiatu Słubickiego, mające na celu 
opracowanie wspólnych metod działania przeciw przemocy 
w rodzinie.

8)
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Cel szczeqółówv 3:

■f :>?W/ęArŝ e/7fe' stoutę&ntó 
p  ; ivo6ec osó6 stosujących przemóc w rodzinie. :7-7-:rXc :  ̂ i  :

Zadania:

1) Usprawnienie procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie.
2) Realizowanie programów terapeutycznych i psychoedukacyjnych 

dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
3) Realizowanie programu korekcyjno -  edukacyjnego dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie.

4) Zwiększenie efektywności oddziaływań korekcyjno -  edukacyjnych 
wobec osób stosujących przemoc w rodzinie

5) Stworzenie systemu monitorowania zachowania związanego 
z przemocą u osób uczestniczących w programie, w trakcie trwania 
programu i do 3 lat po jego zakończeniu.

6) Monitoring skuteczności programów terapeutycznych, 
psychoedukacyjnych i korekcyjno -  edukacyjnych.

7) Wspieranie inicjatyw zwiększających udział osób stosujących 
przemoc w programach oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych

8) Systematyczne przekazywanie informacji o programach korekcyjno 
-  edukacyjnych skierowanych do osób stosujących przemoc 
w rodzinie do sądów, prokuratury, zespołów kuratorskich, ośrodków 
pomocy społecznej i zespołów interdyscyplinarnych.

9) Współpraca z instytucjami działającymi w rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie mająca na celu motywowanie sprawców 
przemocy do uczestnictwa w programie korekcyjno -  edukacyjnym 
(objęcie oddziaływaniami korekcyjno -  edukacyjnymi jak największej 
liczby sprawców przemocy).

10)Informowanie społeczności lokalnej o realizowanym programie 
korekcyjno -  edukacyjnym poprzez rozpowszechnianie ulotek, 
plakatów oraz za pośrednictwem mas mediów.

11)Kolportaż materiałów informacyjnych o możliwości skorzystania 
z działań edukacyjnych dla osób stosujących przemoc.

12) Podejmowanie działań interdyscyplinarnych wobec osób stosujących 
przemoc w rodzinie.
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6. ADRESACI ORAZ REALIZATORZY PROGRAMU

Program kierowany jest do:

Osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym:

- dzieci,
- współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych,
- osób starszych,
- osób niepełnosprawnych,

oraz

- osób stosujących przemoc w rodzinie,
- świadków przemocy w rodzinie,

- przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie.

Koordynator programu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach 

Partnerzy:

Instytucje zaangażowane w realizację programu to m.in.:

1) Ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatu słubickiego,
2) Komenda Powiatowa Policji w Słubicach,
3) Zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
4) Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
5) Sądy - Kuratorzy sądowi,
6) Placówki oświatowe,
7) Placówki służby zdrowia,
8) Poradnia Psychologiczno -  Pedagogiczna w Słubicach,
9) Organizacje pozarządowe,
10) Placówka Opiekuńczo -  Wychowawcza „Nasza Chata” w Cybince,

Zakres działania i stopień zaangażowania:
- wymiana informacji dotyczących rodzin, zagrożonych zjawiskiem przemocy 
w rodzinie,

- podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie,

- współdziałanie w zakresie rozwiązywania sytuacji kryzysowych wynikających 
z przemocy domowej,

- stworzenie spójnego sytemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
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7. OCZEKIWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU
s  zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie;
s  wzrost świadomości osób uwikłanych w przemoc, co do natury samego 

zjawiska oraz możliwości szukania profesjonalnej pomocy;
S pozyskanie organizacji pozarządowych na rzecz działań związanych 

z zapobieganiem przemocy w rodzinie;

s  spadek liczby rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie;
S spadek popularności stereotypów narosłych wokół zjawiska przemocy 

w rodzinie;

s  upowszechnienie wiedzy o instytucjach, zajmujących się profesjonalną 
pomocą osobom uwikłanym w przemoc;

s  zwiększenie ilości lokalnych inicjatyw na rzecz przeciwdziałania zjawisku 
przemocy w rodzinie;

S stworzenie płaszczyzny do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy 
podmiotami realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy;

s  wzrost skuteczności i celowości podejmowanych działań zorientowanych 
na pomoc osobom uwikłanym w przemoc domową;

S interdyscyplinarność działań różnych służb udzielających wsparcia w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

s  spadek liczby rodzin, w których interwencje muszą być podejmowane 
wielokrotnie;

s  zmiana postaw osób stosujących przemoc;
s  większy udział osób stosujących przemoc w programach edukacyjno -  

korekcyjnych.

8. SPOSÓB MONITOROWANIA I EWALUACJA PROGRAMU

Program ma charakter otwarty i może być aktualizowany w miarę 
pojawiających się potrzeb, inicjatyw i możliwości.

Monitoring i ewaluacja programu polegać będzie na systematycznej ocenie 
realizowanych zadań oraz modyfikacji kierunków działań w przypadku istotnych 
zmian społecznych, które mogą pojawić się poprzez zmianę regulacji prawnych 
czy też narastanie poszczególnych kwestii społecznych.

Realizacja Programu monitorowana będzie na bieżąco przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, a efekty realizacji przedstawiane będą 
Radzie Powiatu Słubickiego w corocznym sprawozdaniu z działalności Centrum.
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9. PODSUMOWANIE

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy zakłada stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla rodzin, w tym 
przede wszystkim dla rodzin doznających przemocy, jak również rodzin zagrożonych 
przemocą. Głównym celem programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy 
w rodzinie w Powiecie Słubickim oraz poszerzenie oferty pomocy i wsparcia dla osób 
dotkniętych przemocą domową i zwiększenie skuteczności działań podejmowanych 
wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

W celu osiągnięcia zamierzonych celów szczegółowych konieczna będzie 
współpraca różnych instytucji, placówek i organizacji pozarządowych, które swoimi 
działaniami wspierają osoby i rodziny doświadczające przemocy domowej.

Zakładając, że realizacja niniejszego programu będzie stanowiła wspólny 
strategiczny plan działań wobec problemu przemocy w rodzinie i będzie przebiegać 
wielopoziomowo we wszystkich instytucjach i organizacjach, oczekuje się, 
iż przyczyni się on do usprawnienia systemu przeciwdziałania przemocy, 
ograniczenia zjawiska przemocy i towarzyszących mu innych zjawisk patologicznych 
oraz poprawy kondycji rodzin.
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