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w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2012.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 291ipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) Rada Powiatu
Nowodworskiego uchwala, co następuje:

Przyjmuje się Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2012, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym
Dworze Mazowieckim.
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POWIATOWY PROGRAM

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

DLA POWIATU NOWODWORSKIEGO

na lata 2011- 2012
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Bezpieczeństwo w życiu codziennym to bardzo ważna kwestia dla każdego człowieka.

W Polsce przemoc w rodzinie przez wiele lat nie została przez opinię społeczną rozpoznana

jako społeczne zło i w związku z tym stanowiła ukryty problem społeczny. Krzywdzenie

wewnątrzrodzinne na terytorium RP stało się przedmiotem szerszego zainteresowania

dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Wówczas właśnie podjęto prace

nad prawnym uregulowaniem sytuacji osób dotkniętych przemocą domową, które

uwieńczone zostały w 2005 r. uchwaleniem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

(Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493). Niestety, do dnia dzisiejszego nie udało się rozwiązać

wielu podstawowych problemów wiążących się ze zjawiskiem przemocy, a zapewnienie

rodzinom przemocowym warunków do normalnego życia wciąż pozostaje w odniesieniu

do wielu przypadków tylko postulatem. Przemoc w rodzinie, zgodnie art. 2 ustawa z dnia

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493

z późno zm.) to ,jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie

naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych a także wspólnie zamieszkujących

lub gospodarujących, 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". Pojęcie przemocy w rodzinie

w trafny sposób wyjaśnia również definicja zaproponowana przez Państwową Agencję

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w myśl której jest to zamierzone

i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw członkom rodziny, które narusza

prawa i dobra osobiste powodując cierpienia i szkody. Powszechne postrzeganie przemocy

opiera się na założeniu, że jest to każdy akt godzący w osobistą wolność jednostki, zmuszanie

jednostki do zachowań niezgodnych z jej wolą. Celem przemocy jest wywarcie określonego

wpływu na ofiarę, podporządkowanie jej, uzyskanie kontroli nad jej osobą. Przemoc nie musi

manifestować się przez agresję, nie może być również utożsamiana z konfliktem

interpersonalnym. Charakterystycznym dla samego zjawiska przemocy jest to, że zazwyczaj

dochodzi do niej w sytuacji dysproporcji sił między sprawcą a ofiarą. Asymetria sił może

dotyczyć nie tylko fizyczności, ale również sfery emocjonalnej, ekonomicznej, intelektualnej

czy społecznej. Powiększa się tym bardziej, im dłużej przemoc jest stosowana. Cecha
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dysproporcji sił pozwala wskazać grupę szczególnie zagrożoną przemocą, do której

z pewnością za1ic~ć można osoby starsze, niepełnosprawne, kobiety oraz dzieci.

Specyficzną cechą przemocy w rodzinie jest także jej cykliczność. Cykl przemocy składa

się zazwyczaj z trzech następujących po sobie faz: fazy narastającego napięcia, będącej

początkiem cyklu - charakteryzującej się wzrostem napięcia i natężeniem sytuacji

konfliktowych, fazy ostrej przemocy podczas której następuje wybuch gniewu i wyładowanie

agresji oraz fazy miodowego miesiąca gdy sprawca okazuje skruchę i żal - faza ta kończy

się nawrotem przemocy spowodowanym ponownym wzrostem napięcia u sprawcy.

Przemoc w rodzinie może przybierać różnorodne formy. Tabela poniżej zawiera opis

pięciu formy złego traktowania jednostki w rodzinie. Wskazane formy przemocy, rzadko

stosowane są pojedynczo. Zazwyczaj działania sprawcy obejmują różne jej formy tak, aby

w jak największym stopniu osłabić i uzależnić od siebie ofiarę.

Tabela 1. Formy przemocy - opracowanie własne na podstawie D. Sasal, Przewodnik do procedury interwencji

wobec przemocy w rodzinie, Wydawnictwo Edukacyjne PARAPA, Przemoc w rodzinie, K. Michalska,

D. Jaszczak - Kuźmińska, Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, Przemoc - opis zjawiska Ogólnopolskie

Pogotowie dla Ofiar Przemocy "Niebieska Linia".

Rodzaje przemocy Katalog zachowań

to każde zachowanie naruszające popychanie, odpychanie, obezwładnianie,
nietykalność fizyczną, mające przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie,
zazwyczaj na celu zadanie ofierze bólu kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką

PRZEMOC
fizycznego wbrew jej woli, i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie

FIZYCZNA
uszkodzenie jej ciała, pogorszenie jej w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie
zdrowia lub pozbawienie jej życia substancjami żrącymi, użycie broni,

porzucanie w niebezpiecznej okolicy,
nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.

to każde zachowanie naruszające wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia,
godność osobistą, mające zazwyczaj na narzucanie własnych poglądów,
celu umniejszenie poczucia własnej uniemożliwienie podejmowania decyzji,
wartości ofiary, wzbudzenie w ofierze karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania,
strachu oraz pozbawienie jej poczucia szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby

PRZEMOC bezpieczeństwa i kontroli nad własnym psychicznej, izolacja społeczna
PSYCmCZNA życiem (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów

z innymi osobami), domaganie się
posłuszeństwa, ograniczanie snu, pożywienia
i picia, degradacja werbalna (wyzywanie,
poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),
stosowanie gróźb, szantażowanie, itp.
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to każde zachowanie naruszające wymuszanie pożycia seksualnego,
intymność, mające zazwyczaj na celu wymuszanie nieakceptowanych pieszczot

PRZEMOC
zmuszenie ofiary do podjęcia i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu

SEKSUALNA
niechcianych zachowań o charakterze z osobami trzecimi, sadystyczne formy
seksualnym lub deprecjonowanie jej współżycia seksualnego, demonstrowanie
seksualności zazdrości, krytyka zachowań seksualnych,

wyśmiewanie preferencji seksualnych itp.

to każde zachowanie naruszające odbieranie zarobionych pieniędzy, zabieranie
własność, mające zazwyczaj na celu kart płatniczych, uniemożliwianie podjęcia
ekonomiczne uzależnienie ofiary od pracy zarobkowej, zakazywanie chodzenia
sprawcy do pracy, nie zaspakajanie podstawowych

PRZEMOC materialnych potrzeb rodziny - odmawianie
EKONOMICZNA pieniędzy na dom, uniemożliwianie

uzyskiwania informacji o stanie finansów
rodzinnych, zmuszanie do zawierania
zobowiązań finansowych (kredyt, pożyczka,
poręczenie), niszczenie rzeczy itp.

naruszenie obowiązku do opieki ze zaniedbanie fizyczne - brak należytej opieki,

ZANIEDBANIE
strony osób bliskich, niezapewnienie psychiczne - obojętność, izolacja od osób
lub uniemożliwienie zaspokojenia bliskich itp.
potrzeb

Przemoc w rodzinie odciska swój ślad w psychospołecznym funkcjonowaniu człowieka.

Wagę tego doświadczenia podkreśla fakt, iż jego sprawcami są najczęściej osoby bliskie.

Przemoc w otoczeniu sprawia, że osoba nią dotknięta żyje w ciągłym strachu, stresie

i napięciu. Z upływem czasu ofiara zatraca pewność siebie, przyjmuje zachowania spełniające

oczekiwania sprawcy, minimalizuje znaczenie aktów przemocy. Dlatego właśnie pomoc

kierowana do ofiar przemocy powinna być od samego początku ukierunkowana na pełne

wsparcie i wzmocnienie ich aktywności oraz samodzielności życiowej, a także na pracę nad

minimalizowaniem potencjalnie niebezpiecznych konsekwencji, związanych

z doświadczaniem przemocy, w tym bezrobocia, bezdomności, utraty zdrowia, przewlekłej

wyuczonej bezradności, zaburzeń stresu pourazowego, uzależnienia od alkoholu lub środków

odurzających. Brak odpowiedniego wsparcia instytucjonalnego, rozproszenie podmiotów

realizujących pomoc rodzinom uwikłanym w problem przemocy, brak jasnych mechanizmów

współpracy służb i instytucji na poziomie gminnym i powiatowym stanowi poważne

zagrożenie dla skuteczności przeciwdziałania przemocy wewnątrzrodzinnej. Zwiększenie

efektywności p04ejmowanych działań jest możliwe tylko w przypadku kompleksowego

spojrzenia na problem przemocy i podjęcia systemowych rozwiązań, dzięki którym rodzina

uzyska potrzebną pomoc.

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar

Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2011-2012, zwany dalej
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"Programem" jest odpowiedzią na społeczne i instytucjonalne zapotrzebowanie dotyczące

uporządkowania działań związanych z przemocą na terenie Powiatu Nowodworskiego,

a także wypełnieniem wymogu, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz.1493

z późno zm.). Zasadniczym celem Programu, do osiągnięcia którego ma pośrednio przyczynić

się realizacja działań w nim zaplanowanych, jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

w Powiecie Nowodworskim. Cele szczegółowe bezpośrednio osiągane w Programie, odnoszą

się do całego systemu zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie. Istotnym elementem

Programu jest zwiększenie kompetencji i zaangażowania lokalnych instytucji w działania

pomocowe na rzecz rodzin dotkniętych przemocą. Założenia Programu zostały skonsultowane

z przedstawicielami Zespołów Kuratorskich Służb Sądowych, Komendy Powiatowej Policji

oraz Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Działania realizatorów Programu skierowane są do:

1) osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, m.in.: krzywdzonych dzieci,

współmałżonków lub partnerów, osób bezradnych, niepełnosprawnych, osób

starszych,

2) osób stosujących przemoc w rodzinie,

3) świadków przemocy,

4) przedstawicieli lokalnych instytucji 1 służb pracujących z osobami dotkniętymi

zjawiskiem przemocy,

5) lokalnej społeczności.

Planowani realizatorzy programu na szczeblu powiatowym:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim Dział

Ośrodek Interwencji Kryzysowej,

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim,

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim,

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze

Mazowieckim (Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia terapii uzależnienia

i współuzależnienia od alkoholu).
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Sady, zespoły kuratorskie, prokuratury:

Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim: I Wydział Cywilny, II Wydział

Karny, IIIWydział Rodzinny i Nieletnich,

Sąd Rejonowy w Pułtusku: I Wydział Cywilny, II Wydział Karny, III Wydział

Rodzinny i Nieletnich,

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonania orzeczenia w sprawach karnych,

do wykonania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich Sądu Rejonowego

wPułtusku,

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych

Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim,

III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczema w sprawach

rodzinnych i nieletnich Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim,

Prokuratura Rejonowa w Nowym Dworze Mazowieckim,

Prokuratura Rejonowa w Pułtusku.

Organizacje pożytku publicznego:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Mazowiecki Oddział Wojewódzki Powiat

Nowodworski,

Warsztaty Terapii Zajęciowej,

Oddział Stowarzyszenia Parafiada w Nasielsku,

Europejska Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących E.F.O.P.,

Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów "AGO".

Podmioty zaproszone do współpracy - partnerzy zewnętrzni:

Ośrodki Pomocy Społecznej Gmin Powiatu Nowodworskiego,

Miejskie, Miejsko-gminne l Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych Gmin Powiatu Nowodworskiego,

Szkoły i przedszkola publiczne z terenu Powiatu Nowodworskiego,

Placówki terenowe Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.
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Działania podejmowane w zakresie Programu realizowane będą w oparciu o następujące

akty prawne:

- ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

(Dz. U. z 2005 T. Nr 180, poz. 1493 ZpÓŹll. zm.),

- ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175,

poz. 1362 z późno zm.),

- ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9,

poz. 59 z późno zm.),

- ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r.

Nr 89, poz. 555 z późno zm.),

- ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536),

- ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r.

Nr 142, poz. 1595 z późno zm.),

- ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553

z późno zm.),

- ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2D07 r. Nr 70, poz. 473 z późno zm.),

- ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r.

Nr 179, poz. 1485 z późno zm.),

- ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r.

Nr 111, poz. 535 z późno zm.),

- ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późno

zm.),

- ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

2572 z późno zm.),

- ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późno

zm.),

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późno zm.),
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- ustaWę Z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r.

Nr 43, poz. 296 z późno zm.),

- ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 1997 r. Nr 90,

poz. 557 z późno zm.).

Program wpisuje się w założenia:

Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (uchwała Nr 162/2006

Rady Ministrów z dnia 25 września 2006 r.),

Projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata

2011 - 2016,

Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego (uchwała Nr XXXIVI163/2002 Rady

Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 kwietnia 2002 r.),

Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Nowodworskiego na lata 2007-2013 (uchwała

Nr XIIII7112007 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 listopada 2007 r.),

Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie

Nowodworskim w latach 2007-2012 (uchwała Nr XIII56/2007 Rady Powiatu

Nowodworskiego z dnia 25 października 2007 r.),

Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa

obywateli i po~u publicznego na lata 2008 - 2012 dla Powiatu Nowodworskiego

(uchwała Nr XXIIII132/2008 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 sierpnia

2008 r.),

Programu aktywności lokalnej w pOWIeCIe nowodworskim na lata 2009-2013

(uchwała Nr XXIx/178/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 stycznia

2009 r.).

Program koreluje z programami odnoszącymi się do problemu przemocy w rodzinie gmin

Powiatu Nowodworskiego.
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Powiat Nowodworski położony jest w środkowej części województwa mazowieckiego

i zajmuje obszar 691,6 km2. W skład powiatu wchodzi sześć gmin: Nowy Dwór Mazowiecki,

Nasie1sk, Pomiechówek, Zakroczym, Leoncinoraz Czosnów.

Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 czerwca 2010 r. łączna

liczba mieszkańców Powiatu Nowodworskiego wynosi 76737 osoby. Na terenie powiatu

przeważają kobiety jest ich 39442, z kolei mężczyzn jest 37295. Miasta zamieszkuje 38544

osoby (18495 mężczyzn i 20049 kobiet) natomiast liczba mieszkańców wsi wynosi 38193

(w tym 18800 mężczyzn i 19393 kobiet).

Niepokojący jest fakt wzrostu liczby osób bezrobotnych na terenie Powiatu

Nowodworskiego. Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w czerwcu 2010 r. liczba

zarejestrowanych bezrobotnych w Powiecie Nowodworskim wynosiła 3180 osoby a stopa

bezrobocia 11,3 % co oznacza 1,8 procentowy wzrost w stosunku do czerwca poprzedniego

roku. W czerwcu 2010 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wynosiła 1486 (21,4 %

wzrost w stosunku do czerwca 2009 r.) co oznacza 46,7 procentowy udział kobiet w liczbie

bezrobotnych ogółem. Jedynie 2% ogółu zaliczono do osób poszukujących pracy, 32,1%

bezrobotnych nie posiadało żadnych kwalifikacji zawodowych.

Miasto / Gmina
Zarejestrowani bezrobotni

razem w tym kobiety

Nowy Dwór Mazowiecki 1098 569
Czosnów 314 163
Leoncin 165 74
Nasielsk 1219 543

Pomiechówek 360 173
Zakroczym 311 135
OGÓŁEM 3467 1657

Skutkiem bezrobocia, szczególnie długotrwałego jest m. in. ubóstwo, brak perspektyw

oraz rosnące poczucie bezradności. To z kolei, przekłada się na wzrost zjawiska patologii
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- . społecznych, jakimi są m.ID.: alkoholizm czy bezradność w kwestiach opiekuńczo -

wychowawczych. Mogą one prowadzić do nasilenia zjawiska przemocy.

CHARAKTERYSTYKA I SKALA ZJAWISKA PRZEMOCY

NA TERENIE POWIATU
Dotychczas na terenie Powiatu Nowodworskiego me przeprowadzono badań

społecznych, które oszacowałyby skalę i formy stosowanej przemocy w powiecie. Aktualnie

więc brak jest danych które pozwoliłyby na charakterystykę i opis skali zjawiska przemocy

w rodzinie na terenie Powiatu.

Jedynymi danymi jakimi dysponujemy są wskaźniki udzielonej pomocy przez lokalne

instytucje. Dane te jak zostało wspomniane na wstępie nie pozwalają jednak na oszacowanie

wielkości zjawiska na terenie powiatu, dają natomiast opis świadczonej pomocy w wymiarze

materialnym i ilościowym.

Z informacji pozyskanych z lokalnych ośrodków pomocy społecznej wynika, że

przemoc najczęściej powstaje w skutek:

nieporozumień w sprawach rodzinnych,

konfliktów powodowanych brakiem -porozumienia w kwestii ponoszema opłat

na utrzymanie domu,

nadużywania alkoholu przez członków wspólnego gospodarstwa domowego,

choroby psychicznej

i dotyka kobiety oraz dzieci w wieku do 13-go roku życia, sprawcami są głównie mężczyźni.

Potwierdzają to dane z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim

za okres 2009 roku oraz I połowy 2010 r. W 2009 r. na terenie Powiatu Nowodworskiego

Policja odnotowała 1958 interwencji domowych z czego 7 % dotyczyło zjawiska przemocy

rodzinie. Do końca czerwca 20 lOT. 6% interwencji podejmowanych było w związku

z prewencją wewnątrzrodzinną. Poniższe wykresy przedstawiają liczbę ofiar przemocy

domowej z terenu powiatu, z rozróżnieniem na płeć i wiek.
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LICZBA OFIAR PRZEMOCY DOMOWEJ wg. procedury
"NIEBIESI<IEJ I<ARTY" w roku 2009

dzieci do lat 13

17%

nieletni od 13 do 18
lat

8%

dzieci do lat 13

nieletni od 13 do 18 lat

LICZBA OFIAR PRZEMOCY DOMOWEJ wg. procedury

'NIEBIESI<IEJ I<ARTY' w I połowic roku 2010

dzieci do lat 13

12%

nieletni od 13 do 18
lat
3%

mężczyźni

11%

kobiety

74%

mężczyźni

dzieci do lat 13

Najrzadziej dotyka ona mężczyzn, chociaż wartość z I połowy bieżącego roku jest niemal

o połowę wyższa niż w roku ubiegłym. Mężczyźni zdecydowanie dominują jako sprawcy

przemocy. Na 147 sprawców przemocy w roku 2009, aż 142 było pod wpływem alkoholu

co stanowi 97 % ogółu. W I połowie 20 lOr. było to blisko 78 %. Dane te potwierdzają tezę

o częstym współwystępowaniu przemocy i spożywania alkoholu.
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LICZBA SPRAWCOW PRZEMOCY

DOMOWEJ W 2009 r.

LICZBA SPRAWCOW PRZEMOCY

DOMOWEJ W I połowie 2010 r.

kobiety

3%
kobiety

7%

Zakres danych 2009 I-VI 2010

Liczba sprawców przemocy domowej
147 58

ogółem

Liczba sprawców przemocy domowej 142 45
będących pod wpływem alkoholu ogółem

w tym: kobiety 2 2
w tym: mężczyźni 140 43

Ujawienie zaistnienia przemocy w rodzinie wiąże się z konicznością podjęcia nie

tylko interwencji, ale również działań pomocowych przez różnego rodzaju instytucje.

Dotyczy to zarówno ofiar zjawiska jak i jego sprawców. W związku z powyższym Komenda

Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim kieruje informacje dotyczące

ujawnionych aktów przemocy w rodzinie do właściwych jednostek pomocy społecznej.

Z pozyskanych danych wynika, że informacje takie kierowane były nąjczęściej do gminnych

komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ośrodków pomocy społecznej.

Najrzadziej do placówek służby zdrowia.
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Liczba informacji o ujawnionych przypadkach przemocy
przekazanych do poszczególnych instytucji w 2009 r.

organizacje

pozarządowe r inne
3% 2%

placówki służby
zdrowia

2%

ośrodki pomocy
społecznej

35%

• Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie

• gminne komisje rozwiązywania
problemów alkoholowych

placówki służby zdrowia

gminne komisje
rozwiązywania

problemów
alkoholowych

50%

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

8%

Powyższe dane stanowią jedynie zarys skali problemu przemocy w rodzinie na terenie

powiatu. Nadal bowiem dla wielu osób jest to temat trudny, wstydliwy, zamykany

w "czterech ścianach". Lęk, bezradność oraz poczucie uzależnienia ofiary od sprawcy

powodują, że osoby krzywdzone zaczynają tłumaczyć działania agresorów, akceptować je

i dostosowywać własne zachowania do ich oczekiwań. Dlatego tak ważnym aspektem sprawy

jest skuteczne niesienie pomocy osobom uwikłanym w przemoc.
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INSTYTUCJONALNE ZASOBY POWIATU W

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCU W RODZINIE
Sąd Rejonowy w Nowym Dworze ul. Słowackiego 19

Mazowieckim 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 022 775- 22- 96

Sąd Rejonowy w Pułtusku ul. Rynek 37

06-100 Pułtusk

tel. 023 692- 99- 00

Komenda Powiatowa Policji ul. Paderewskiego 3

w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

SĄDY I ORGANY ŚCIGANIA tel.022 775-22-02, 022 775-22-03

e-mail: kppndm@policjawaw.pl

Prokuratura Rejonowa ul. Paderewskiego 3

w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 022 775-21-02, 022 775-60-35,

022775-60-85

Prokuratura Rejonowa ul. Daszyńskiego 6

w Pułtusku 06-100 Pułtusk

tel. 023 692-06-89, 023 692-09-79,

023 692-03-69

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Partyzantów 7

w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 022 775- 29- 83

Ośrodek Pomocy Społecznej Brody Parcele

w Pomiechówku ul. Słoneczna 51

05-180 Pomiechówek

tel. 022 785-45-19

OŚRODKI POMOCY Gminny Ośrodek Pomocy ul. Warszawska 59

SPOŁECZNEJ Społecznej w Czosnowie 05-152 Czosnów

tel. 022 78- 05-58, 022 785-00-02,

022 785-00-58

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. O. H. KOŹlnińskiego 15

w Zakroczymiu 05-170 Zakroczym

tel. 022 785-22-99, 022 785-35-04

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Partyzantów 3

w Leoncinie 05-155 Leonem

tel. 022 78- 65-82 wew. 17

mailto:kppndm@policjawaw.pl
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Miejsko-Gminny Ośrodek ul. Elektronowa 3

Pomocy Spolecznej w Nasielsku 05-190 Nasielsk

tel. 023 691-25-31

Miejska Komisja Rozwiązywania ul. Zakroczymska 30 pok. m 19

Problemów Alkoholowych 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

w Nowym Dworze Mazowieckim tel. 022 775-22-22 wew. 366

Gminna Komisja Brody Parcele

Rozwiązywania Problemów ul. Słoneczna 51

Alkoholowych w Pomiechówku 05-180 Pomiechówek

tel. 022 785-45-10

Gminna Komisja ul. Gminna 6

KOMISJE ROZWIĄZYWANIA Rozwiązywania Problemów 05-152 Czosnów

PROBLEMÓW Alkoholowych w Czosnowie tel. 022 785-05-58

ALKOHOLOWYCH Gminna Komisja ul. Warszawska 7

Rozwiązywania Problemów 05-170 Zakroczym

Alkoholowych w Zakroczymiu tel. 022 785-21-45

Gminna Komisja ul. Partyzantów 3

Rozwiązywania Problemów 05-155 Leoncin

Alkoholowych w Leoncinie tel. 022 785-83-70

Miejsko-Gminna Komisja ul. Elektronowa 3

Rozwiązywania Problemów 05-190 Nasielsk

Alkoholowych w Nasielsku tel. 023 693-02-50

II Zespól Kuratorskiej Służby ul. Słowackiego 19

Sądowej wykonujący orzeczenia 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

w sprawach karnych e-mail: kuratorzyndm@wp.pl

fax: 022 775- 64-19

IIIZespól Kuratorskiej Slużby ul. Słowackiego 19

Sądowej wykonujący orzeczenia 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

ZESPOŁY KURATORSKIEJ w sprawach rodzinnych e-mail: 3zkssndm@op.pl

SŁUŻBY SĄDOWEJ i nieletnich fax: 022 775- 64-19

Zespól Kuratorskiej Slużby ul. Rynek 37

Sądowej do wykonania orzeczeń 06-100 Pułtusk

w sprawach karnych, tel. 023 692-99-64

do wykonania orzeczeń e-mail:

w sprawach rodzinnych kuratorzy@pultusk.sr.gov.pl

i nieletnich fax. 023 692-99-69

mailto:kuratorzyndm@wp.pl
mailto:3zkssndm@op.pl
mailto:kuratorzy@pultusk.sr.gov.pl


Poradnia Psychologiczno ul. Bohaterów Modlina 40

Pedagogiczna 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

w Nowym Dworze Mazowieckim tel. 022 775-20-13

Filia:

ul. Warszawska 52

05-190 Nasielsk

tel. 023 691-26-47

Powiatowe Centrum Pomocy ul. Paderewskiego 1B

Rodzinie Dzial Ośrodek 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Interwencji Kryzysowej tel. 022 765-32-40

w Nowym Dworze Mazowieckim

Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Bohaterów Modlina 77a

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Zarząd Mazowieckiego Oddziału tel. 022 775-2- 44,02277- 15-55

Wojewódzkiego

Środowiskowe Ogniska ul. Bohaterów Modlina 77 a

Wychowawcze Towarzystwa 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Przyjaciół Dzieci Mazowieckiego tel. 022 775-29-44

INNE INSTYTUCJE Oddziału Wojewódzkiego

ul. Szkolna 3

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel.022 775-59-74

ul. Ki1ińskiego 3

05-180 Pomiechówek

tel. O668-124-345

Kosewo, Szczypiorno

05-180 Pomiechówek

tel. 0600-650-889

ul. KOŹOlińskiego 3

05-170 Zakroczym

tel. 022 785- 22- lO

Placówki oświatowe

Zakłady Opieki Zdrowotnej

Organizacje pozarządowe
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Celem strategicznym Programu jest pneciwdzialanie przemocy w rodzinie

w Powiecie Nowodworskim.

Program uwzględnia następujące poziomy oddziaływania:

1) profilaktykę pierwotną (I rzędową) obejmującą całą społeczność lokalną,

2) profilaktykę wtórną (II rzędową) adresowaną do rodzin, w których występują

czynniki ryzyka ale w których nie doszło jeszcze do przemocy,

3) profilaktykę III rzędową skierowaną do rodzin, w których doszło do przemocy,

a celem podejmowanych działań jest łagodzenie jej skutków i zapobieganie

w przyszłości.

W ramach profilaktyki pierwotnej (I rzędowej) będą podejmowane działania diagnozujące

oraz działania informacyjne. W profilaktyce wtórnej przewiduje się podjęcie działań

edukacyjnych. Z kolei w profilaktyce III rzędowej będą podejmowane działania

interwencyjne wobec sprawców przemocy oraz działania ochronne kierowane do ofiar

przemocy w rodzinie, działania terapeutyczne (z wyodrębnieniem strategii WSpIerająco-

terapeutycznych kierowanych do osób dotkniętych przemocą i działań korekcyj no-

edukacyjnych skierowanych do sprawców przemocy domowej) jak również działania

skierowane do profesjonalistów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy

w rodzinie zmierzające do wzrostu standardu świadczonej pomocy. Poniższy schemat

obrazuje działania i poszczególne cele realizowane w ramach obszarów działania profilaktyk.
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PROFILAKTYKA

I
PROFILAKTYKA

I
PROFILAKTYKA

PIERWOTNA WTÓRNA III RZĘDOWA

DZIAŁANIA
DIAGNOZUJĄCE

DZIAŁANIA
EDUKACYJNE

DZIAŁANIA
INTERWENCYJNE

- promocja prawidłowych metod wychowawczych
w stosunku do dzieci w rodzinach zagrO:l:onych przemocą

- zapewnienie realnej pomocy osobom doświadczającym
przemocy oraz szybsze i skuteczniejsze powstrzymanie
sprawcy- systematyczne monitorowanie zjawiska przemocy

w Powiecie Nowodworskim oraz stała ewaluacja
skuteczności podejmowanych działań

- zwiększenie świadomości osób zagro:l:onych
występowaniem przemocy w rodzinie w zakresie
przysługujących im praw

DZIAŁANIA
INFORMACYJNE

DZIAŁANIA
WSPIERAJĄCE I TERAPEUTYCZNE

- podniesienie świadomości lokalnej na temat zjawiska
przemocy wewnątrzrodzinnej - zmiana postaw osób stosujących przemoc w rodzinie

przez podjęcie działań korekcyjno-edukacyjnych
w stosunku do sprawców przemocy w rodzinie

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO
PROFESJONALISTÓW DZIAŁAJĄCYCH
W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE

- zwiększenie kompetencji zawodowych profesjonalistów
zaanga:l:owanych w pracę z rodzinami uwikłanymi
w przemoc

- integracja środowisk i działań na rzecz budowania
jednolitego systemu przeciwdziałania przemocy
w Powiecie Nowodworskim



BADANIE ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE
W POWIECIE NOWODWORSKIM

l) zebranie informacji na temat rozmiarów zjawiska przemocy

w rodzinie, dotyczących:

- skali zjawiska, z uwzględnieniem podziału na osoby

pokrzywdzone i stosujące przemoc, ich płci, wieku, chorób,

pozycji na rynku pracy, rodzaju uzależnienia

- potrzeb rodzin dotkniętych problemem przemocy

- rodzaju wsparCIa instytucjonalnego (m. in. interwencji

policji, poradnictwa specjalistycznego, schronienia)

i nieformalnego (np. pomoc sąsiedzka) wykorzystywanego

przez osoby uwikłane w przemoc

- liczby osób stosujących przemoc w rodzinie objętych

oddziaływaniami korekcyjno-edukacyjnymi

- liczby postępowań przygotowawczych dotyczących

przemocy w rodzinie oraz osób zatrzymanych stosujących

przemoc w rodzinie

- liczby interwencji podjętych przez Policję, KRP A,

jednostki pomocy społecznej, zakłady opieki zdrowotnej,

placówki oświatowe w ramach procedury "Niebieskiej

Karty"

- rodzaju podejmowanych działań w przypadku uzyskania

informacji o przemocy w rodzinie

2) analiza istniejącej infrastruktury instytucji zaangażowanych

w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, działań

podejmowanych w zakresie profilaktyki I, II i III - rzędowej

oraz obszarów, które wymagają wsparcia

3) weryfikacja skuteczności działań podejmowanych wobec osób

uwikłanych w przemoc wewnątrzrodzinną, w tym barier

w zakresie pomagania ofiarom przemocy.



RADi\. PO\NIAT-Y
\fi ~,jC'v'·J\/f{: / V;Ci?0W\Pcklm

'II t,;Lrz(II,\':cckC',[-:)
05-1 OO<Ńow,' Dwór Mazowiecki

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze

Mazowieckim

- Ośrodki Pomocy Społecznej Gmin Powiatu

REALIZATORZY Nowodworskiego

- Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze

Mazowieckim

- Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- opracowanie i opublikowanie raportu badań w formie
WSKAŹNIKI

elektronicznej i papierowej

SYSTEMATYCZNE MONITOROWANIE ZJAWISKA
PRZEMOCY W POWIECIE NOWODWORSKIM ORAZ

STALA EWALUACJA SKUTECZNOŚCI
PODEJMOWANYCH DZIALAŃ

1) kontrola prawidłowości i skuteczności wykonywanych działań

wynikających z Programu oraz oferowanych form wsparcia

poprzez bieżącą ewaluację, analizę, monitoring:

- wsparcia oferowanego osobom dotkniętym zjawiskiem

przemocy w rodzinie

- działań kierowanych do sprawców przemocy w rodzinie

2) uwspólnienie prowadzonych przez instytucje statystyk

1 wskaźników - stworzenie bazy danych dla ułatwienia

monitorowania zjawiska przemocy w rodzinie

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze

Mazowieckim;

Nowodworskiego;

- Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze

Mazowieckim

- Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej;

- Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- baza danych zawierająca wspólne statystyki
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PODNIESIENIE SWIADOMOŚCI SPOLECZNOSCI
LOKALNEJ NA TEMAT ZJAWISKA PRZEMOCY

WEWNĄTRZRODZINNEJ

l) systematyczne organizowanie akcji informacyjnych

lub współudział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach

społecznych na rzecz zmIany poglądów społecznych

dotyczących przemocy w rodzinie oraz stereotypów roli

kobiety i mężczyzny, przy współpracy z lokalnymi mediami

(zamieszczenie tematycznych artykułów I reportaży

przybliżających istotę zjawiska, informujących o możliwym

wsparciu I działaniach podejmowanych w zakresie

przeciwdziałania przemocy), Kościołami I związkami

podmiotami

2) opracowame I wdrożenie w placówkach oświatowych,

Środowiskowych Ogniskach Wychowawczych TPD

oraz Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie

powiatu, krótkich programów edukacyjnych, przybliżających

informacje na temat przemocy w rodzinie, w szczególności

czynników ryzyka, zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie,

konieczności reagowama na przemoc, możliwości Jej

zgłaszania do instytucji zajmujących SIę specjalistycznym

wsparciem i ochroną przed przemocą oraz propagujących

zachowania sprzyjające pozytywnym postawom w rodzinie

3) opracowanie, wydanie I dystrybucja materiałów

informacyjnych (plakatów, ulotek i broszur) skierowanych

do różnych grup odbiorców (pokrzywdzonych, sprawców,

świadków) zawierąjących treści edukacyjne o zjawisku

przemocy wewnątrzrodzinnej I możliwościach uzyskania

specjalistycznej pomocy na terenie powiatu

4) uruchomienie na stronie internetowej PCPR zakładki

pt. "Przemoc w rodzinie" zawierającej m. in. bazę lokalnych

i wojewódzkich instytucji, zajmujących SIę specjalistyczną
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pomocą osobom uwikłanym w przemoc (nazwa, adres, telefon,

obszar działań)

ZaWIerającego podstawową wiedzę o zjawisku przemocy

w rodzinie, możliwościach pomocnych działań dla osób

dotkniętych przemocą, sprawców i świadków przemocy

6) rozpowszechnianie telefonów zaufania:

- O800 120 148 "Zatrzymaj przemoc"

- O801 120 002 Niebieska Linia

- 116111 Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci

i młodzieży

- 0800121212 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw

Dziecka

- Placówki TPD działające w poszczególnych gminach

- Policja

- Warsztaty Terapii Zajęciowej

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze

Mazowieckim Dział Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Nowodworskiego

- Placówki Ochrony Zdrowia

- Kościoły i związki wyznaniowe

- lokalne media

- nakład rozpowszechnionych materiałów (ulotek, plakatów

i broszur)

- rodzaj grup odbiorców do których skierowane były

materiały informacyjne

- liczba osób odwiedzających stronę internetową,

poświeconą tematyce

w rodzinie



i elektronicznej

liczba kampanii społecznych, realizowanych na terenie

powiatu

liczba informacji zamieszczanych w mediach

placówek, w których przeprowadzono programy

osób uczestniczących w programie

PROMOWAmEPRA~DLOWYCHMETOD
WYCHOWAWCZYCH W STOSUNKU DO DZIECI
W RODZINACH ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ

zlecenie bądź zorganizowanie "Warsztatów kompetencji

wychowawczych" - cyklicznych spotkań grupowych dla rodzin

zagrożonych występowaniem przemocy. Celem warsztatów

kompetencji wychowawczych byłoby przeciwdziałanie

krzywdzeniu dzieci oraz wsparCIe rodzin zagrożonych

występowaniem przemocy poprzez modyfikację dotychczasowych

postaw rodzicielskich, podnoszenie wiedzy i umiejętności

wychowawczych. Cel ten realizowany będzie poprzez:

- pogłębienie świadomości rodziców dotyczącej własnych

zachowań przemocowych

- nabywanie umiejętności modyfikowania zachowań dziecka

przez system nagród i kar z wyłączeniem przemocy

- wzrost świadomości własnych potrzeb i potrzeb dziecka

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania i okazywania

emocji

- wzrost umiejętności komunikacyjnych I budowania

dobrego kontaktu dzieckiem, uwrażliwienie na znaczenie

komunikacji niewerbalnej, nabywanie umiejętności
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aktywnego, wspierającego słuchania dziecka

- poznanie zasad konstruktywnego rozwiązywania konfliktu

- uświadomienie sytuacji powodujących napięcie i własnego

modelu reakcji na stres

- nabywanie nowych umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Adresaci i rekrutacja grupy: w założeniu działania mają charakter

preWenCjI wtórnej, kierowane będą do rodzin zagrożonych

występowaniem przemocy. Rekrutacja odbywać SIę będzie

z pośród osób kierowanych przez sąd, zespoły kuratorskiej służby

sądowej, przedstawicieli oświaty, ośrodków pomocy społecznej.

Uczestnikami programu mogą być również osoby samodzielnie

zgłaszające chęć uczestnictwa w programie.

- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowym

Dworze Mazowieckim

- Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów "AGO"

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze

Mazowieckim Dział Ośrodek Interwencji Kryzysowej

- instytucje rekrutujące: sąd, zespoły kuratorskiej służby

sądowej, przedstawicieli oświaty, ośrodków pomocy

społecznej

- liczba osób zrekrutowanych do udziału z warsztatach

- liczba osób, które samodzielnie podjęły decyzję o udziale

w warsztatach

- liczba czynnych uczestników warsztatów

- ilość spotkań w ramach warsztatów

ZWIĘKSZENIE SWIADOMOSCI oson ZAGROŻONYCH
Cel operacyjny WYSTĘPOWANIEM PRZEMOCY W RODZINIE

W ZAKRESIE PRZYSŁUGUJĄCYCH IM PRAW

organizacja otwartych spotkań edukacyjnych, które przybliżą

DZIAŁANIA uczestnikom zagadnienia m. in. z zakresu prawa pracy,

rodzinnego, lokalowego - przykładowa tematyka spotkań:
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- czynności egzekucyjne w poszukiwaniu należności

alimentacyjnych

- małżeńska wspólnota majątkowa, podział majątku

dorobkowego, odpowiedzialność za długi współmałżonka

- molestowanie seksualne I mobbing po zmianach

w kodeksie pracy

- nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy

- odpowiedzialność za zobowiązania współmałżonka

- prawo pracy

- prawa osoby bezrobotnej

- rozwód, alimenty, władza rodzicielska

- sprawy mieszkaniowe

- świadczenia rodzinne

- władza rodzicielska

- zasiłki z ubezpieczenia społecznego

informacja o spotkaniach zamIeszczana będzie w lokalnych

mediach, na stronach internetowych instytucji powiatu

Nowodworskiego zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy

w rodzinie

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze

Mazowieckim Dział Ośrodek Interwencji Kryzysowej

- Prokuratura Rejonowa w Nowym dworze Mazowieckim

- Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim

- Komornik Sądowy

- liczba osób uczestniczących w spotkaniach

- ilość zorganizowanych spotkań

- specjaliści prowadzący spotkania
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ZAPEWNIENIE REALNEJ POMOCY OSOBOM
DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY ORAZ SZYBSZE
I SKUTECZNIEJSZE POWSTRZYMANIE SPRAWCY

1) przeprowadzanie interwencji w ramach procedury "Niebieskiej

Karty"

2) redukowanie bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia,

w rodzinie/związkach partnerskich bezpieczeństwa fizycznego

i psychicznego poprzez:

- udzielanie osobom doznającym przemocy bezpiecznego

schronienia w miejscu oddalonym od sprawcy (Hostel

Ośrodka Interwencji Kryzysowej)

- podjęcie działań na rzecz zapewmema schronienia

dzieciom krzywdzonym w wyniku przemocy domowej,

w interwencyjnych placówkach opiekuńczo -

wychowawczych

- oddzielenie sprawcy od ofiary poprzez stosowanie nakazu

opuszczenie lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie

z pokrzywdzonym oraz zakazu zbliżania SIę do

pokrzywdzonego, na poszczególnych etapach

postępowania karnego

- inicjowanie działań gmm Powiatu Nowodworskiego

(np. kontenerów socjalnych) dla osób stosujących przemoc

w rodzinie wobec których zastosowano nakaz opuszczenia

lokalu zajmowanego wspólnie z ofiarą lub wobec których

orzeczono eksmisję ze względu na stosowanie przemocy

w rodzinie
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3) utworzenie 1 certyfikacja Przyjaznego Pokoju Przesłuchań

Dzieci zgodnego ze standardami przesłuchań dzieci

opracowanymi przez Fundację Dzieci Niczyje i Ministerstwo

Sprawiedliwości, uwzględniającymi potrzeby dziecka oraz

wymogi wymiaru sprawiedliwości

4) pozyskanie środków na sfinansowanie obdukcji -

zaangażowanie lekarza medycyny sądowej

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze

Mazowieckim Dział Ośrodek Interwencji Kryzysowej

- Policja

- Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowiecki

- Sąd Rejonowy w Puhusku

- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowym Dworze

Mazowieckim

- Prokuratura Rejonowa w Nowym Dworze Mazowieckim

- Prokuratura Rejonowa w Puhusku

- Ośrodki Pomocy Społecznej

- liczba osób, którym udzielono pomocy w formie

schronienia w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej

- rodzaj udzielonej pomocy

- liczba "Niebieskich Kart" założonych przez pracowników

poszczególnych instytucji

- liczba wniosków prokuratury o tymczasowe aresztowanie

- liczba orzeczeń dozoru kuratorskiego

- liczba nakazów opuszczenia lokalu

- liczba nakazów powstrzymania się sprawcy od kontaktów

z osobą pokrzywdzoną

- liczba obdukcji sfinansowanych ze środków pozyskanych

ze źródeł zewnętrznych
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Cel operacyjny

1) zorganizowanie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,

dostarczanie osobom, doświadczającYm przemocy

w rodzinie/związkach partnerskich odpowiedniej pomocy

w zrozumieniu własnej sytuacji życiowej, wzmocnieniu chęci

zmiany w kierunku uwolnienia się od przemocy, pokonania

uczucia bezradności i przywrócenia wiary we własne siły

2) zwiększenie dostępności oraz poszerzenie oferty bezpłatnego

wsparcia/poradnictwa specjalistycznego: prawnego,

psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego,

psychiatrycznego, doradztwa zawodowego

3) zwiększenie dostępności usług specjalistycznych (prawnych,

psychologicznych) poprzez ustalenie dyżurów w gminach

oddalonych od siedziby Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie

4) inicjowanie działań Powiatowego Urzędu Pracy w NoWYffi

Dworze Mazowieckim na rzecz podnoszenia kwalifikacji

zawodowych (udział w kursach l szkoleniach) l wiedzy

dotyczących aktywnych instrumentów poszukiwania pracy

osób doświadczających przemocy w rodzinie, uzależnionych

ekonomicznie od sprawcy

- Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowiecki

- Sąd Rejonowy w Pułtusku

- Prokuratura Rejonowa w NoWYffiDworze Mazowieckim

- Prokuratura Rejonowa w Pułtusku

- Policja

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w NoWYffiDworze

Mazowieckim Dział Ośrodek Interwencji Kryzysowej

- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowym Dworze

Mazowieckim

- Ośrodki Pomocy Społecznej

- placówki oświatowe
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liczba klientów, którzy skorzystali z pomocy w formie

poradnictwa prawnego, psychologicznego, socjalnego,

zliczona na podstawie ewidencji prowadzonych przez

poszczególnych specjalistów

- liczba osób uczęszczających na grupę wsparcia dla ofiar

przemocy

ilość spotkań indywidualnych oraz grup wsparcia

ZMIANA POSTAW OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC
W RODZINIE POPRZEZ ODDZIAŁYWANIA

KOREKCYJNO - EDUKACYJNE W STOSUNKU
DO SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE

1) zlecenie przeprowadzenia w instytucjach innych niż

świadczące wsparcie ofiarom przemocy w rodzinie, programu

korekcyjno - edukacyjnego wobec osób stosujących przemoc

w rodzinie nakierowanego na:

- powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed

dalszym stosowaniem przemocy

- kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania

dzieci bez używania przemocy w rodzinie

- naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć

- uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej

odpowiedzialności za stosowanie przemocy

- nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych

związanych z nagromadzeniem agreSjI I negatywnych

emocji oraz innymi problemami życia rodzinnego

i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania

przemocy

- rozwijanie umiejętności samokontroli I współżycia

w rodzinie

- uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania

działań terapeutycznych
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2) terapia uzależnień u osób stosujących przemoc w rodzinie,

u których zostało rozpoznane uzależnienie od alkoholu,

narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji

psychotropowych albo środków zastępczych, przed

rozpoczęciem udziału w programie edukacyjno korekcyjnym

3) poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne

4) monitorowanie sytuacji rodzinnej sprawców, uczestników

programu.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze

Mazowieckim Dział Ośrodek Interwencji Kryzysowej

- Policja

- Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowiecki

- Sąd Rejonowy w Pułtusku

- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowym Dworze

Mazowieckim

- Prokuratura Rejonowa w Nowym Dworze Mazowieckim

- Prokuratura Rejonowa w Pułtusku

- Ośrodki Pomocy Społecznej

- Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej (Kuratorzy

zawodowi i społeczni)

- Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- Poradnia Zdrowia Psychicznego

- Poradnia Terapii Uzależnienia 1 Współuzależnienia

od Alkoholu

- liczba spotkań w ramach realizacji programu

z uwzględnieniem spotkań indywidualnych i grupowych

- czas realizowania programu

- liczba osób przystępujących do programu korekcyjno-

edukacyjnego

- liczba osób kończących program korekcyjno-edukacyjny

- liczba skierowań do programów korekcyjno-edukacyjnych

dla sprawców przemocy
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liczba sprawców zobowiązanych wyrokiem sądu

do udziału w zajęciach korekcyjno-edukacyjnych

i/lub terapii uzależnienia

liczba aktów przemocy dokonanych przez uczestników

programu w trakcie jego trwania i po jego zakończeniu

ZWIĘKSZENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
PROFESJONALISTÓW ZAANGAŻOWANYCH W PRACĘ
Z RODZINAMI UWIKŁANYMI W PROBLEM PRZEMOCY

1) rozszerzenie wiedzy dotyczącej sytuacji psychologicznej osób

uwikłanych w przemoc wewnątrzrodzinną (genezę, objawy

i skutki), mechanizmów funkcjonowania rodziny oraz profilu

ofiary i sprawcy a także interwencji prawnej i psychologicznej

poprzez organizację bądź zlecenie przeprowadzenia szkoleń

tematycznych dla przedstawicieli instytucji, zaangażowanych

w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: Policji, służby

zdrowia, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, instytucji

oświatowych (psychologów 1 pedagogów Poradni

Pedagogiczno-Psychologicznych, szkolnych, przedszkolnych),

instytucji wymiaru sprawiedliwości (sędziów, prokuratorów,

kuratorów sądowych);

planowany zakres szkoleń obejmowałby:

- nabycie umiejętności rozpoznawama, diagnozowania

oraz podejmowania interwencji

- poznanie 1 doskonalenie zasad pierwszego kontaktu

oraz podejmowania interwencji wobec osób uwikłanych

w przemoc w rodzinie oraz pracy w kierunku ochrony

dzieci w systemie rodzinnym

- zapozname z instytucjonalnymi formami pomocy

rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy -

kompetencjami i zadaniami poszczególnych służb

- poszerzenie wiedzy z zakresu obowiązujących regulacji
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prawnych dotyczących sytuacji sprawców oraz ofiar

przemocy w rodzinie (w szczególności w zakresie prawa

karnego, rodzinnego i cywilnego)

2) prowadzenie systematycznych analiz dotyczących potrzeb

szkoleniowych służb wsparcia

3) umożliwienie udziału w szkoleniach organizowanych przez

podmioty zewnętrzne

samopomocowych jako aktywnego wsparcia merytorycznego

i psychologicznego (stworzenie warunków do redukowania

stresu i zapobieganie wypaleniu zawodowemu) dla kadry

realizującej zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy

w rodzinie

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze

Mazowieckim Dział Ośrodek Interwencji Kryzysowej

lub samopomocowych

liczba uczestników

samopomocowych

liczba sesji konsultacyjnych ze specjalistami wybranych

dziedzin wsparcia

liczba osób uczestniczących w sesjach konsultacyjnych

liczba i rodzaj zorganizowanych lub zleconych szkoleń

liczba uczestników szkoleń, z uwzględnieniem podziałau

na grupy zawodowe

wyniki ewaluacji szkoleń

INTEGRACJA SRODOWISK I DZIALAŃ NA RZECZ

Cel operacyjny
BUDOWANIA JEDNOLITEGO SYSTEMU

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W POWIECIE
NOWODWORSKIM

DZIAŁANIA
1) analiza posiadanych zasobów w obszarze przeciwdziałania

przemocy w rodzinie
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2) wypracowanie jednolitych standardów 1 zasad współpracy

w zakresie podejmowania interwencji w przypadku istnienia

lub podejrzenia istnienia przemocy wewnątrzrodzinnej oraz

wymiany informacji lokalnych służb i instytucji na rzecz

spójnych i skutecznych działań

3) zawarcie porozumień pomiędzy służbami 1 instytucjami

z Powiatu Nowodworskiego dotyczących realizacji procedur;

4) upowszechnienie opracowanych zaleceń, standardów

i procedur postępowania interwencyjnego dla kadry

realizującej zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy

w rodzinie oraz wykazu lokalnych i wojewódzkich instytucji,

zajmujących się pomocą specjalistyczną (nazwa, adres, telefon,

obszar działań)

5) stworzenie płaszczyzny do wymiany doświadczeń i dobrych

praktyk pomiędzy podmiotami realizującymi zadania z zakresu

przeciwdziałania przemocy, poszukiwanie, promowanie

i wdrażanie innowacyjnych sposobów 1 metod

przeciwdziałania przemocy w rodzinie

6) uaktywnianie lokalnych organizacji pozarządowych na rzecz

przeciwdziałania zjawisku;

- Policja

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze

Mazowieckim Dział Ośrodek Interwencji Kryzysowej

- Ośrodki Pomocy Społecznej

- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

- Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim

- Sąd Rejonowy w Pułtusku

- Zespół Kuratorski Służby Sądowej w Nowym Dworze

Mazowieckim i w Pułtusku

- Placówki Ochrony Zdrowia

- organizacje pozarządowe

- Gminne Komisje Rozwiązywania

Alkoholowych
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- placówki oświatowe

- ilość porozumień zawartych z lokalnymi służbami

WSKAŹNIKI
instytucjami

- wyniki ankiet

- ilość zaangażowanych organizacji pozarządowych

v. PRZEWIDYWANE EFEKTY I ZAGROŻENIA REALIZACJI

ZALOŻEŃPROG~OWYCH

Przewiduje się, że realizacja założeń programowych przyczyni się do:

1) szczegółowej analizy zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Powiatu

Nowodworskiego,

2) wzrostu pOZIOmu wiedzy lokalnego społeczeństwa na temat przemocy

wewnątrzrodzinnej,

3) wzrostu kompetencji wychowawczych w rodzinach zagrożonych zjawiskiem,

4) zwiększenia kompetencji oraz profesjonalizmu wśród osób i instytucji pomagających

ofiarom i sprąwcom przemocy w rodzinie,

5) kompleksowość pomocy świadczonej osobom uwikłanym w przemoc poprzez

zintegrowanie działań lokalnych instytucji pomocowych,

6) niwelowania skutków przemocy w rodzinie.

Zagrożenia z realizacji założeń programowych mogą wynikać z:

1) deficytów środowiskowych tj.:

niskiego poziomu świadomości lokalnego środowiska w kwestii zjawiska

przemocy w rodzinie oraz sposobów radzenia sobie z problemem,

- funkcjonowania stereotypów,

2) deficytów podmiotowych tj.:

- braku wiedzy na temat możliwości rozwiązania problemu,

- poczucia bezradności w obliczu zetknięcia się ze zjawiskiem przemocy,

- wielopokoleniowości i dziedziczenia społeczne problemu,

- słabej kondycji ekonomicznej rodzin,



l"ZADi\ PO-"VIATlj
VV Novv'·Jtt-! C)WCif/C: ~·.JiaznI,N\ecklm

'.t! 1\t1..H;~J:·';""~f:,;,;;k_? i

05-1 (lO Nowy D\vór !\1!izowiecki

bezrobocia, niskiej motywacji do pracy,

niewydolności w kwestii opieki i wychowania dzieci,

problemów alkoholowych członków rodziny,

niedostrzegania problemu, akceptacji istniejącej sytuacji,

3) deficytów instytucjonalnych tj.:

braku specjalistów zajmujących się problemem,

słabej komunikacji międzyinstytucjonalnej,

rozproszenia odpowiedzialności,

braku jasnych procedur działania,

braku współpracy pomiędzy podmiotami (powielania działań lub braku działań),

niezborności systemu wsparcia,

niechęć przedstawicieli instytucji do pracy z osobami doświadczającymi przemocy

ze względu na wykazywane przez nich często postawy pasywne, agresywne,

Finansowanie realizacji działań Programu będzie dokonywane ze środków budżetowych

Powiatu Nowodworskiego, z dotacji celowych, darowizn, zapisów i innych wpływów od osób

prawnych i fizycznych oraz funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków własnych

realizatorów.

Niniejszy dokument opracowany został przez Zespół w składzie:

l) Hanna Górska - kierownik działu Ośrodek Interwencji Kryzysowej

2) Barbara Królak - konsultant prawny

3) Anna Wdowczyk - psycholog

Program zaakceptowany został przez Dyrektora PCPR - Panią Angelikę



Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar

Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2012 stanowi element budowy zintegrowanego systemu

walki ze zjawiskiem przemocy wewnątrzrodzinnej, jest odpowiedzią na społeczne

i instytucjonalne zapotrzebowanie dotyczące uporządkowania działań związanych

z przeciwdziałaniem przemocy.

Założeniem głównym Programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz

ochrona ofiar pomocy poprzez podejmowanie działań diagnozujących, informacyjnych,

edukacyjnych, interwencyjnych, wspierająco-terapeutycznych, korekcyjno-edukacyjnych.


