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„Świat nie zostanie zniszczony przez ludzi czyniących zło, 

lecz przez tych, którzy się temu złu przypatrują i nic nie robią.” 
Albert E inste in 
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I .  W S T Ę P  

 
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2018 jest realizacją art. 6 ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze 
zm.) zgodnie, z którym do zadań własnych gminy naleŜy „opracowywanie i realizowanie programów 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie”. 
 
Głównym celem programu jest dąŜenie do ograniczania skali i skutków przemocy domowej na terenie 
miasta Szczecinka.  
 
Program zakłada podejmowanie działań chroniących ofiary przemocy, jak teŜ edukację osób 
stosujących przemoc przez słuŜby i instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe. 
 
W programie zawarto podstawowe informacje dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie, istotne przy 
planowaniu działań w zakresie zapobiegania i zwalczania przemocy.  
 
Cele i zadania programu, a takŜe źródła jego finansowania zostały sformułowane na poziomie 
ogólnym, umoŜliwiającym ich rozwinięcie i uszczegółowienie, adekwatnie do aktualnych potrzeb 
lokalnych.  
Zakładając, Ŝe niniejszy program będzie stanowił wspólny plan działań instytucji i organizacji 
zobowiązanych do podejmowania działań na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, 
wówczas przyczyni się on do usprawnienia lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy oraz 
ograniczenia zjawiska przemocy a tym samym poprawy kondycji szczecineckich rodzin. 
 

Ilekroć dalej jest mowa o: 
Przemocy – oznacza to przemoc w rodzinie. 
Programie – oznacza to gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie, 
Ustawie - oznacza to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 
Nr 180, poz. 1493, z późn. zm) 
Zespole Interdyscyplinarnym - oznacza to Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie w Szczecinku. 
Podmioty „N.K.” - oznacza to podmioty biorące udział w procedurze „Niebieskiej Karty” (pracownik 
socjalny, policjant, przedstawiciel ochrony zdrowia, przedstawiciel oświaty i komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych.) 
MKRPA – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinku. 
POIK – Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczecinku 
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I I .  P R Z E M O C  W  R O D Z I N I E  –  P O D S T A W Y  T E O R E T Y C Z N E  

 
Rodzina i dom rodzinny utoŜsamiane są z bezpiecznym schronieniem przed wszelkim złem świata 
zewnętrznego, jednak dla wielu osób są miejscem cierpienia, poniŜenia, lęku i rozpaczy.  
 
Termin „przemoc w rodzinie” określa wszelkie odmiany złego traktowania tych członków rodziny, 
którzy nie są w stanie skutecznie się bronić.  
Rada Europy zdefiniowała przemoc domową jako kaŜde działanie lub zaniedbanie, które zagraŜa Ŝyciu, 
cielesnej i psychicznej integralności lub wolności innego członka tej samej rodziny bądź powaŜnie 
szkodzi rozwojowi jego osobowości.  
Przemoc dotyka wszystkich członków rodziny, niezaleŜnie od wieku i płci, czy warstw społecznych. 
MoŜe być zarówno skutkiem jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie, ale zawsze jest zachowaniem 
negatywnym o duŜej szkodliwości społecznej.  
UwaŜa się, Ŝe statystyki policyjne oraz inne oficjalne źródła nie odzwierciedlają skali zjawiska 
przemocy.  
Sprawcy przemocy są bezwzględni, zniewalają swe ofiary stosując wobec nich groźby i demonstracje 
swej siły. Ofiary natomiast są zwykle bierne, cechuje je poczucie winy i przypisywanie sobie 
odpowiedzialności za akty przemocy.  
WaŜnym jest, aby sprawca przemocy otrzymał konkretny sygnał, Ŝe przemoc w rodzinie jest 
przestępstwem, nie tolerowanym przez prawo, a ofiara nie czuła się bezradna i pozostawiona sama 
sobie. 
 
Przemoc w rodzinie – jest zamierzonym i wykorzystującym przewagę siły, działaniem lub 
zaprzestaniem działania skierowanym przeciw członkowi rodziny, które narusza jego prawa i dobra 
osobiste, powodując cierpienia i szkody.  
 
Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, Ŝe jest intencjonalna, działania sprawcy są zamierzone i 
mają na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary. Siły są nierówne, więc w relacji jedna ze stron 
ma przewagę nad drugą. Sprawca narusza prawa i dobra osobiste, wykorzystuje swoją przewagę i 
narusza podstawowe prawa ofiary, tj. godności, szacunku i nietykalności fizycznej.  

 
RODZAJE I FORMY PRZEMOCY W RODZINIE 
 

RODZAJ PRZEMOCY FORMY PRZEMOCY 
 

PRZEMOC FIZYCZNA 
Popychanie, kopanie, duszenie, bicie, policzkowanie, obezwładnianie, 
nieudzielanie pomocy, porzucenie, uŜywanie broni, ograniczanie snu i 
jedzenia, itp. 

 
PRZEMOC PSYCHICZNA 

PoniŜanie, narzucanie poglądów, kontrolowanie, ograniczanie 
kontaktów społecznych, zawstydzanie, zastraszanie, szantaŜ, 
wyśmiewanie, wmawianie zaburzeń psychicznych, itp.  

 
PRZEMOC EKONOMICZNA 

Zaniedbywanie potrzeb materialnych rodziny, odbieranie pieniędzy, 
uniemoŜliwianie podjęcia pracy, itp. 

 
PRZEMOC SEKSUALNA 

Zmuszanie do poŜycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych 
zachowań seksualnych, gwałt, krytyka zachowań seksualnych, 
sadystyczne formy współŜycia seksualnego, itp.  

 
Przemoc dzieli się równieŜ na: 
GORĄCĄ – naładowaną furią, złością, gniewem, pełną ekspresji, 
CHŁODNĄ – bez gniewu, z premedytacją, uporządkowaną, mogą jej przyświecać pozytywne cele tj. 
przekonania, filozofia, wiara, itp. 
 
Przemoc przebiega w cyklu, w którym wyodrębnia się trzy fazy. 
 

1. FAZA NARASTAJĄCEGO NAPIĘCIA – w zachowaniu sprawcy pojawia się napięcie, złość, 
poirytowanie; prowokuje awantury, traci panowanie nad swoimi emocjami; sięga po alkohol 
lub inne środki odurzające.  
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Ofiara przemocy uspakaja, spełnia zachcianki, stara się jak najlepiej wywiązywać ze swoich 
obowiązków, przeprasza, stara się poprawić humor sprawcy, doświadcza dolegliwości 
psychosomatycznych; prowokuje awanturę. 
 

2. FAZA GWAŁTOWNEJ PRZEMOCY – sprawca staje się gwałtowny, wpada w szał, 
wyładowuje się dokonując aktów przemocy wobec ofiary. 
Ofiara uspokaja, usiłuje się bronić, jest bezradna; po akcie przemocy jest w szoku, odczuwa 
wstyd, upokorzenie, przeraŜenie; staje się apatyczna, traci ochotę do Ŝycia, odczuwa złość i 
bezradność. 
 

3. FAZA MIODOWEGO MIESIĄCA – sprawca przemocy przeprasza, okazuje skruchę, Ŝałuje, 
obiecuje poprawę, usiłuje tłumaczyć swoje zachowanie, zapewnia, Ŝe więcej tego nie zrobi; 
dba o ofiarę, spędza z nią czas, kupuje kwiaty, prezenty. 
Ofiara przemocy zaczyna wierzyć w przemianę sprawcy; czuje się kochana, odczuwa bliskość, 
jest pełna nadziei. 
 
Po okresie miodowego miesiąca cykl ten się powtarza. 

 
Przemoc w rodzinie moŜe być kontrolowana wyłącznie w sytuacji, gdy osoby zajmujące się tym 
problemem współpracują ze sobą, skutecznie wykorzystując potencjał środowiska lokalnego, w tym 
instytucje działające na ich terenie. 
 
W 2005 roku weszła w Ŝycie ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zakłada ona zwiększenie 
skuteczności, inicjowanie nowych i wspieranie podejmowanych juŜ działań w zakresie rozwiązywania 
problemu przemocy. Ustawodawca obowiązek ochrony rodziny przed przemocą nakłada głównie na 
samorząd gminny i powiatowy, kładąc szczególny nacisk na: 

- tworzenie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
- opracowywanie i realizację programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 
- prowadzenie ośrodków wsparcia, 
- tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 
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I I I .  P R Z E M O C  W  R O D Z I N I E  –  D A N E  S T A T Y S T Y C Z N E  

 
Przemoc w rodzinie jest problemem, którego skalę jest bardzo trudno oszacować. Badania 
przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii Społecznych w 2009 roku na temat „Przemoc i 
konflikty w domu” pokazują, Ŝe: 

� Większość ludzi, którzy doświadczyli przemocy w domu, padła jej ofiarą wielokrotnie. 
� Kobiety były ofiarami przemocy w domu częściej niŜ męŜczyźni. 
� Ofiarom przemocy łatwiej jest podawać przykłady osób pokrzywdzonych, niŜ mówić o 

własnych doświadczeniach. 
� Jedna trzecia badanych kobiet deklaruje, Ŝe zna przynajmniej jedną kobietę – ofiarę przemocy 

swojego partnera.  
� Ponad połowa osób, którym zdarzyło się być ofiarą, przyznaje się do aktów agresji. 
� Jedna piąta rodziców wychowujących dzieci poniŜej 19 roku Ŝycia przyznaje, Ŝe czasem je bije 

lub biła (treść pytania dotyczyła tzw. mocnego bicia). Przyjmuje się, Ŝe zjawisko to moŜe być 
niedoszacowane, gdyŜ społeczna presja mogła wpłynąć na ukrycie przez rodziców przemocy 
wobec dzieci. Jest to tym bardziej zastanawiające, Ŝe w stosunku do badań z roku 1998 grupa 
rodziców przyznających się do bicia dzieci spadła znacząco, tj. z 37% w 1998r., 22% w 
2005r., do19% w 2009 r. W pewnym stopniu jest to efekt zmieniających się metod 
wychowawczych, ale i rosnącej ostroŜności w deklaracjach. 

� Ubóstwo, brak środków finansowych, niezaspokojenie potrzeb materialnych i naduŜywanie 
alkoholu to najwaŜniejsze przyczyny konfliktów i agresji ze strony domowników. 

� Z innych badań CBOS wynika, Ŝe w Polsce przemoc w rodzinie jest rozpowszechniona 
w podobnym stopniu jak w innych krajach Europy Środkowej.  

 
Dane statystyczne Komendy Policji w Szczecinku z 2011 roku pokazują, Ŝe na terenie 

miasta przeprowadzono ogółem 774 interwencji domowych. Pod wpływem alkoholu znajdowało 
166 sprawców, których zatrzymano do wytrzeźwienia.  
Z wszystkich interwencji domowych 105 miało znamiona przemocy w rodzinie. Sprawcami przemocy 
byli głównie męŜczyźni.  
Przeprowadzono 98 postępowań przygotowawczych związanych z występowaniem przemocy 
w rodzinie, a takŜe wypełniono 25 „Niebieskich Kart”. 
 
Zgodnie ze statystykami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku, w 2011 
roku wydano 17 „Niebieskich kart pomocy społecznej”. Ponadto, w 20 rodzinach zgłoszona została 
przemoc domowa (tj. 52 osoby w rodzinie, w tym 11 dzieci), jednak osoby zgłaszające nie chciały 
wypełnić „Niebieskiej karty”. 
 
Ze sprawozdań Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy Domowej w Szczecinku 
wynika, Ŝe w roku 2011 z usług Punktu skorzystało 48 klientów, którym udzielono porad dotyczących 
radzenia sobie z problemem przemocy w rodzinie. W tym, z porad prawnych skorzystało 6 osób, 2 
osoby skorzystały z zastępstwa procesowego przed Sądem oraz przeprowadzono 43 konsultacje 
specjalistyczne.  
Ze spotkań grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy domowej skorzystało 16 osób. 
 
Z informacji uzyskanych z NZOZ ,,Patronka” wynika, Ŝe w spotkaniach grupy dla 
współuzaleŜnionych w 2011 roku brało udział 29 osób, z czego 7 osób z miasta Szczecinek 
doznających równieŜ przemocy domowej. 

Według danych Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w roku 2011 po pomoc zgłosiło 
się 10 osób, udzielono 16 porad, w tym 9 porad psychologicznych, 4 prawne i 3 porady telefoniczne. 
ZałoŜono 1 „Niebieska Kartę”. 
 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku od września do grudnia 2011 roku 
przeprowadziło program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. Program 
rozpoczęło 8 osób, a zakończyło 5 osób.  
W ramach konsultacji osobistych i telefonicznych wsparcie otrzymało 6 osób, nie załoŜono Ŝadnej 
„Niebieskiej Karty”. 
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W 2006 roku na terenie miasta przeprowadzone zostały badania dotyczące przemocy w dwóch 
obszarach, tj. przemoc w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy rówieśniczej oraz 
przemocy domowej. Badania pokazały, Ŝe: 

� Zachowania przemocowe traktowane są przez znaczną grupę rodziców jako metoda 
wychowawcza.  

� Co piąty z badanych dorosłych jest zwolennikiem surowego wychowania dzieci.  
� Połowa badanych nie popiera zakazu stosowania kar fizycznych przez rodziców.  
� W czterech rodzinach na dziesięć, dzieci doznają głównie przemocy psychicznej, tj. wyzwisk i 

poniŜania, w co jedenastej - dzieci są popychane, szarpane i bite. Znaczna część uczniów 
gotowa jest zaakceptować takie zachowanie i podaje okoliczności usprawiedliwiające 
przemoc.  

� Co szósty uczeń jest karcony w sposób niebezpieczny dla zdrowia, powodujący urazy 
fizyczne.  

� Co ósmy uczeń był ofiarą pobicia w szkole, co szósty był zmuszany do robienia rzeczy 
niechcianych, a co dwudziesty został napadnięty i okradziony. 

 

Z doświadczeń osób i organizacji zajmujących się przemocą domową wynika, Ŝe statystyki nie oddają 
powagi problemu, w szczególności gdy ofiarami przemocy w rodzinie są dzieci, które nie potrafią same 
prosić o pomoc. 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Szczecinku wymienia instytucje, organizacje, słuŜby 
i środowiska włączone w rozwiązywanie problemu, precyzuje podejmowane przez nich zadania oraz 
zasady ich współpracy.  
 
Dokument opracowano na podstawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 
przyjmując zbliŜoną do niego strukturę budowy i zakres merytoryczny.  
Program stanowi element Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Szczecinku na lata 
2009-2018 oraz Strategii Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2008-2017, ponadto jest skorelowany z 
Strategią Polityki Społecznej 2007-2013, Krajowym Programem Działań na rzecz Kobiet, Programem 
Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i MłodzieŜy, Narodowym 
Planem Działań na Rzecz Dzieci, Narodowym Programem Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych. 
 
Program ma charakter ramowy, harmonogram działań i sposób ich finansowania wymaga corocznego 
zatwierdzania i przyjęcia przez realizatorów. 
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I V .  S C H E M A T  F U N K C J O N A L N Y  P R O G R A M U  

 
 

CELE PROGRAMU 
 

1. Zwiększenie w środowisku lokalnym dostępności i skuteczności pomocy dla 
osób uwikłanych w przemoc. 

2. Podnoszenie kompetencji lokalnych słuŜb działających w obszarze 
przemocy domowej. 

3. Zwiększanie wraŜliwości społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie. 
 

 
ZAŁOśENIA NADRZĘDNE PROGRAMU 

  
� Za przemoc zawsze odpowiedzialny jest sprawca, bez względu na to, co zrobiła ofiara.  

� NajwaŜniejsze jest bezpieczeństwo ofiary. 

� Nie ma Ŝadnego uzasadnienia ani usprawiedliwienia przemocy. 

� Podstawowym zadaniem jest zatrzymanie przemocy, bez tego pomoc jest nieskuteczna. 

� Zrozumiałe i dopuszczalne są wahania i niekonsekwencje w zachowaniu i decyzjach ofiary, 

gdyŜ jest to jeden z objawów doznanych urazów. 

� Nikt nie ma prawa stosować przemocy wobec drugiego człowieka. 

� W przeciwdziałaniu przemocy naleŜy pamiętać o sprawcach, proponując im formy pomocy, 

które poprzez zmianę ich postaw i zachowań, w sposób trwały powstrzymają akty przemocy. 

 

POZIOMY PROGRAMU  

 
PROFILAKTYKA 

 

 
WSPARCIE 

 
INTERWENCJA 

 
1. Działania diagnozujące 
 
2. Działania informacyjne 
 
3. Działania edukacyjne 
 
 

 
1. Działania korekcyjno-

edukacyjne dla osób 
stosujących przemoc 

 
2. Działania terapeutyczne dla 

osób doznających przemocy 
 

 
1. Działania pomocowe dla 

osób doznających przemocy 
 
2. Działania interwencyjne 

kierowane do osób 
stosujących przemoc 

 
 

ZASADY FUNKCJONOWANIA ROGRAMU 
 

�  Interdyscypl inarność działań 
�  Ciągłość dz iałań 
�  Pierwszeństwo prof i laktyki  przed interwencją 
�  Autonomiczność podmiotów 
�  Współodpowiedzia lność 
�  Aktywny udzia ł społeczności  lokalnej 

 

  



Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2018 
Załącznik do Uchwały Rady Miasta Szczecinek Nr z dnia 

Strona 8 z 15 
 

POZIOM:  PROFILAKTYKA – DZIAŁANIA  DIAGNOZUJACE 
 
CEL:    Zdobycie wiedzy na temat rozmiarów zjawiska przemocy i jego dynamiki, w odniesieniu do środowiska lokalnego.  
 
 
SPOSÓB REALIZACJI 
 

 
REALIZATORZY GŁÓWNI  TERMIN REALIZACJI 

 
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA  

 
Gromadzenie informacji na temat rozmiarów zjawiska 
przemocy na terenie Szczecinka. 
 

Komenda Policji 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Powiatowy Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
Podmioty realizujące procedurę  „NK” 

Zadanie stałe 
realizowane corocznie 

W ramach bieŜącej 
działalności 
 

 
Badanie istniejącej infrastruktury instytucji słuŜb i organizacji 
zaangaŜowanych w rozwiązywanie problemów przemocy. 
 

Zespół Interdyscyplinarny 
 

Zadanie stałe 
realizowane corocznie 

 
Badanie skuteczności pomocy udzielanej rodzinom 
dotkniętym przemocą w tym badanie istniejących przeszkód 
w zakresie pomagania ofiarom przemocy. 
 

Komenda Policji 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Powiatowy Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
Zespół Interdyscyplinarny 
 

Zadanie stałe 
realizowane corocznie 

 
Zbieranie informacji na temat potrzeb szkoleniowych dla 
pracowników „pierwszego kontaktu”. 
 

Komenda Powiatowa Policji 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Powiatowy Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
Zespół Interdyscyplinarny 
 

Zadanie stałe 
realizowane corocznie 

 
Badania ankietowe dot. rozmiarów zjawiska oraz skuteczności 
pomocy. 
  

Wybrany podmiot Co 4 lata Środki z budŜetu miasta. 
Koszty szacowane na etapie 
zlecania zdania. 
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POZIOM:  PROFILAKTYKA – DZIAŁANIA  INFORMACYJNE 
 
CEL:    Podniesienie poziomu wraŜliwości społecznej na zjawisko przemocy domowej.  
            Dostarczanie informacji o dostępnych formach pomocy i wsparcia. 
 
 
SPOSÓB REALIZACJI 
 

 
REALIZATORZY 

TERMIN 
REALIZACJI 

 
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

 
Poprowadzenie kampanii społecznych, konferencji i zajęć 
warsztatowych dla osób stykających się z przemocą. 
 

Zespół Interdyscyplinarny 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Powiatowy Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
Organizacje pozarządowe 

Okresowe kampanie 
realizowane lokalnie, 
Okres prowadzonych 
kampanii 
ogólnokrajowych. 
 

W ramach bieŜącej działalności 
oraz środki z budŜetu miasta i 
pozyskane z innych źródeł, w 
tym pozabudŜetowych. 
 
 

 
Prowadzenie w szkołach zajęć uświadamiających zagroŜenia 
płynące z przemocy w rodzinie oraz propagujących 
zachowania sprzyjające pozytywnym postawom w rodzinie. 
 

Zespół Interdyscyplinarny 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
Powiatowy Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej  
Organizacje pozarządowe 

Zadania stałe 

 
Przygotowywanie i udostępnianie materiałów informacyjnych. 
 

Zespół Interdyscyplinarny 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Powiatowy Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej 
Organizacje pozarządowe 

Zadania stałe 

 
Współpraca ze środkami masowego przekazu w formie 
cyklicznych artykułów oraz stałych informacji. 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Zespół Interdyscyplinarny 
Organizacje pozarządowe 

Zadania stałe 

 
Przygotowywanie i upublicznianie rocznych sprawozdań 
dotyczących zjawiska przemocy  
 

Zespół Interdyscyplinarny 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Powiatowy Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej  
Organizacje pozarządowe 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
Komenda Policji 

Do końca marca 
kaŜdego roku za rok  
poprzedni 
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POZIOM: PROFILAKTYKA – DZIAŁANIA  EDUKACYJNE 
 
CEL:    Zwiększenie kompetencji i wiedzy słuŜb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy domowej. 
            Dostarczenie wiedzy i kompetencji społecznych dzieciom i młodzieŜy. 
 
 
SPOSÓB REALIZACJI 
 

 
REALIZATORZY 

TERMIN 
REALIZACJI 

 
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

 
Organizacja szkoleń i kierowanie na dostępne formy 
dokształcania, w tym pełne lub częściowe ponoszenie 
związanych z tym kosztów. 

Zespół Interdyscyplinarny 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Powiatowy Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
Komenda Policji,  
Oświata, Ochrona zdrowia, MKRPA. 

Zadanie stałe W ramach bieŜącej działalności 
 

 
Wypracowywanie i wdraŜanie procedur postępowania 
interwencyjnego w sytuacjach przemocy w rodzinie ze 
szczególnym uwzględnieniem procedury „Niebieskich Kart”. 
 

Zespół Interdyscyplinarny 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Powiatowy Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
Komenda Policji 
Podmioty  „NK” 

Zadanie stałe 

 
Gromadzenie i udostępnianie publikacji dot. przemocy 
w rodzinie. 
 

Zespół Interdyscyplinarny  
Podmioty  „NK” 
Biblioteka Miejska 

Zadanie stałe 

 
Edukacja przedmałŜeńska i rodzinna dot. problemów 
przemocy w rodzinie. 
 

Szkoły Ponadgimnazjalne 
Kościoły i Związki wyznaniowe 

Zadanie stałe 

 
Edukacja dzieci i młodzieŜy w zakresie specyfiki konfliktu, 
radzenia sobie ze stresem i agresją własną i innych. 
  

Przedszkola i Szkoły na wszystkich 
poziomach nauczania 
Inne podmioty uprawnione w ramach 
zadań lub na zlecenie 

Zadanie stałe W ramach środków na zajęcia 
pozalekcyjne 
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POZIOM: WSPARCIE – DZIAŁANIA KOREKCYJNO-EDUKACYJNE  DLA SPRAWCÓW 
 
CEL:  Zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc, zmierzająca do ograniczenia lub zakończenia przemocy w rodzinie. 
 
 
SPOSÓB REALIZACJI 
 

 
REALIZATORZY TERMIN 

REALIZACJI 

 
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

 
Opracowanie i wdraŜanie modelowych programów 
korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie 
 

Zespół Interdyscyplinarny 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Inne podmioty uprawnione, na zlecenie 

Zadania stałe  BudŜet państwa, ewentualnie środki 
z budŜetu miasta lub powiatu, a 
takŜe pozyskane z innych źródeł, w 
tym pozabudŜetowych. 

 
Utworzenie i prowadzenie grupy wsparcia dla sprawców oraz 
udzielanie wsparcia indywidualnego 

Zespół Interdyscyplinarny 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Inne podmioty uprawnione, na zlecenie 

Zadanie stałe środki z budŜetu miasta lub powiatu, 
a takŜe pozyskane z innych źródeł, 
w tym pozabudŜetowych. 
Szacowany koszt roczny: 
6.000,00 zł (8 h/m-c x 10 m-cy x 70 
zł/h + 400,00 koszty inne) 

    
 
Reintegracja społeczna i zawodowa sprawców przemocy 
poprzez udział w programach realizowanych przez instytucje i 
organizacje społeczne 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
Inne podmioty prowadzące reintegrację 
społeczną i zawodową 

Zadania stałe  Środki z budŜetu miasta lub 
powiatu, a takŜe pozyskane z innych 
źródeł, w tym pozabudŜetowych. 
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POZIOM: WSPARCIE – DZIAŁANIA TERAPEUTYCZNE DLA  OFIAR 
 
CEL:    Wspieranie ofiar w radzeniu sobie z problemem przemocy. 
           Zapobieganie kolejnym aktom przemocy. 
           Pomoc w odbudowaniu relacji w rodzinie. 
 
 
SPOSÓB REALIZACJI 
 

 
REALIZATORZY TERMIN 

REALIZACJI 

 
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

 
Opracowanie i realizacja programów terapeutycznych dla 
ofiar przemocy w rodzinie. 

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar 
przemocy w rodzinie  
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
Inne podmioty uprawnione, na zlecenie 

Zadania stałe  BudŜet państwa, ewentualnie 
środki z budŜetu miasta lub 
powiatu, a takŜe pozyskane z 
innych źródeł, w tym 
pozabudŜetowych. 

  
Tworzenie odpowiednich warunków do przesłuchań dzieci  
(niebieskie pokoje) oraz w miarę moŜliwości dorosłych – ofiar 
przemocy w rodzinie. 
 

Sąd Rejonowy 
Komenda Powiatowa Policji 
Prokuratura Rejonowa 
Organizacje pozarządowe 

Zadania stałe  W ramach bieŜącej działalności 
 
 

 

 
Opracowanie i realizacja programów reintegrujących rodzinę 
z problemem przemocy. 
 

Zespół Interdyscyplinarny 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
Inne podmioty uprawnione, na zlecenie 

Zadanie stałe BudŜet państwa, ewentualnie 
środki z budŜetu miasta lub 
powiatu, a takŜe pozyskane z 
innych źródeł, w tym 
pozabudŜetowych. 

 
Wyjazdy terapeutyczne dla ofiar przemocy i ich rodzin.  
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
Inne podmioty uprawnione, na zlecenie 

Zadanie stałe  Środki z budŜetu miasta lub 
powiatu, a takŜe pozyskane z 
innych źródeł, w tym 
pozabudŜetowych. 

 
Praca socjalna prowadzona przez instytucje pomocy 
społecznej i organizacje pozarządowe. 
 

Zespół Interdyscyplinarny 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
Inne podmioty uprawnione, na zlecenie 

Zadanie stałe W ramach bieŜącej działalności 
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POZIOM: INTERWENCJA – DZIAŁANIA  POMOCOWE DLA  OFIAR 
 
CEL:    Stworzenie infrastruktury, przygotowanie zasobów kadrowych oraz warunków organizacyjnych do udzielania skutecznej pomocy ofiarom 

przemocy w rodzinie. 
 
 
SPOSÓB REALIZACJI 
 

 
REALIZATORZY 

TERMIN 
REALIZACJI 

 
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

 
Kontynuowanie i doskonalenie współpracy między 
instytucjami wspierającymi ofiary przemocy w rodzinie. 
 

Zespół Interdyscyplinarny 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Komenda Policji 
Oświata, Ochrona zdrowia 
MKRPA 

Zadanie stałe W ramach bieŜącej działalności 

 
Tworzenie warunków umoŜliwiających ofiarom przemocy 
otrzymanie w pierwszej kolejności mieszkań socjalnych. 
 

 
ZGM TBS sp. z o. o. 
Komisja Problemów Społecznych Rady Miasta 

Zadanie stałe  

 
Prowadzenie lokalu interwencyjnego w celu umoŜliwienia 
izolacji ofiary od sprawcy przemocy. 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
Organizacje pozarządowe 
 

Zadanie stałe Środki z budŜetu miasta lub 
powiatu, a takŜe pozyskane z 
innych źródeł, w tym 
pozabudŜetowych. 

 
Dostęp do usług prawnych i psychologicznych. 
 

Zespół Interdyscyplinarny 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
Komenda Policji 

Zadanie stałe Środki z budŜetu miasta lub 
powiatu, a takŜe pozyskane z 
innych źródeł, w tym 
pozabudŜetowych. 

 
Zwiększanie dostępności do akceptowanych społecznie form 
rozwiązywania konfliktów rodzinnych poprzez udział osób 
trzecich, w tym mediatorów. 

Zespół Interdyscyplinarny 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
Komenda Policji 
Sąd Rejonowy 

Zadanie stałe Środki na bieŜącą działalność, 
środki z budŜetu miasta lub 
powiatu, a takŜe pozyskane z 
innych źródeł, w tym 
pozabudŜetowych. 
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POZIOM: INTERWENCJA – DZIAŁANIA  INTERWENCYJNE KIEROWANE DO SPRAWCÓW 
 
CEL:   Szybkie i skuteczne przerwanie aktów przemocy w rodzinie. 
 
 
SPOSÓB REALIZACJI 
 

 
REALIZATORZY TERMIN REALIZACJI 

 
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

 
Izolowanie sprawców od ofiar na  podstawie odrębnych 
przepisów. 
 

Sąd Rejonowy 
Komenda Powiatowa Policji 
Prokuratura Rejonowa 

Zadanie stałe W ramach bieŜącej działalności 

 
Stosowanie procedury „Niebieskiej Karty”. 
 

Komenda Powiatowa Policji 
Prokuratura Rejonowa 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Oświata  
Ochrona zdrowia 
MKRPA 

Zadanie stałe W ramach bieŜącej działalności 
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V .  W S K A Ź N I K I  R E A L I Z A C J I  P R O G R A M U  

 
W S K A Ź N I K I  R E A L I Z A C J I  P R O G R A M U  
 

1. Liczba „Niebieskich Kart”; 
2. Liczba interwencji w sprawach przemocy; 
3. Liczba udzielonych usług prawnych, psychologicznych i socjalnych w związku z przemocą; 
4. Liczba ofiar przemocy korzystających z systemu wsparcia; 
5. Liczba osób objętych edukacją na temat zjawiska przemocy w rodzinie; 
6. Liczba zrealizowanych godzin zajęć edukacyjnych na temat przemocy; 
7. Liczba miejsc w ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy; 
8. Liczba sprawców przemocy objętych działaniami korekcyjno-edukacyjnymi; 
9. Wskaźniki badań ankietowych dot. przemocy; 
10. Liczba i wykaz instytucji, słuŜb, organizacji i środowisk czynnie zaangaŜowanych w Program; 
11. Wykaz szkoleń z zakresu rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie i liczba osób 

biorących w nich udział; 
12. Liczba materiałów informacyjnych, w tym publikowanych w lokalnych mediach; 
13. Liczba i opis procedur przyjętych w związku z realizacją Programu. 

 
 
Zakłada się, Ŝe w oparciu o wyŜej wymienione wskaźniki monitoring realizacji Programu prowadzić 
będą wszystkie słuŜby, które w zakresie swoich kompetencji realizują zadania związane 
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz podmioty i organizacje, którym takie zadania zlecono 
do realizacji na podstawie stosownych umów. 
 
Koordynację działań wynikających z niniejszego Programu prowadzi Interdyscyplinarny Zespół ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Szczecinku. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 


