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Uchwala Nr 266/XXIX/2013

Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 marca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w
Rodzinie dla Miasta i Gminy Chorzele na lata 2013-2017

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.
Nr.180, poz. 1493 z pozn.zm.) uchwala si? co nast?puje :

§1

Uchwala si? Miejsko-Gminny Program ds. Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie dla Miasta
i Gminy Chorzele na lata 2013-2017 stanowiacy Zalacznik Nr. 1do niniejszej Uchwaly.

§2

Wykonanie uchwaly powierza si? Dyrektorowi Osrodka Pomocy Spolecznej wChorzelach.

§3

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.



Zalacznik

Do Uchwaly Nr 266/XXIX/2013
Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia
28 marca2013 roku

MIEJSKO - GMINNY PROGRAM

PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE

DLA MIASTA I GMINY CHORZELE

NA LATA 2013 - 2017
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Przemoc w rodzinie

Istnieje wiele definicji przemocy w rodzinie. Wszystkie z nich podkreslajajednakze takie
elementyjak:

• dzialanie zamierzone, intencjonalne, swiadome

• przewaga sit ze strony agresora

• intencja^ dzialania jest wyrzadzenie komus krzywdy, narzucenie mu wladzy, dokonanie

bezprawnych czynow, godzenie wczyjajs osobista^wolnosc, naruszenie praw i dobr osobistych

• wywoluje cierpienie i szkody

dzialanie skierowane przeciwko jakiemus czlonkowi rodziny

wykracza poza spoleczne normy, zasady relacji mi?dzyludzkich

Mity o przemocy:

i

i*
Cechy przemocy: jest to proces, nie pojawia si? znienacka, jest cykliczny, ma tendencj? do
powtarzania si?, eskaluje, nie zatrzymana przybiera na sile, toczy si? w wymiarze dominacja -
uleglosc, nie jest zjawiskiem niezaleznym odudzialu czlowieka, przejawia si? wroznych formach.

i

i

przemoc nas nie dotyczy

fakt: przemoc istnieje wsz?dzie, niezaleznie od rasy, wyznania, czy narodowosci
maltretowanie to tylko chwilowa utratapanowania nad swoim zachowaniem

fakt: maltretowanie to legalny zwiazekpolegajacy na kontroli i strachu
przemoc zdarza si? w sferze biedoty

fakt: przemoc jest cz?stym zjawiskiem w rodzinach inteligenckich i zamoznych
popchni?cie, klaps, bicie pi?sci% nie jest niczym zlym, nie jest przemocy nie powoduje

obrazeh, jest potrzebne w wychowaniu dzieci

fakt: nawet najmniejsza forma aktywnosci ludzkiej zmierzajaca do godzenia
w czyjajs osobistq_ wolnosc jest aktem przemocy

maltretowana kobieta lub dziecko mogq. swobodnie opuscic swoj dom

fakt: powiadomienie o pobiciu i opuszczenie domu moze skohczyc si? smiercia.
bicie jest dowodem milosci, kobieta lubi jak jest bita, m?zczyzna ma prawo bicia wlasnej zony

fakt: pozostalosci myslenia panuja^cego w systemie patriarchalnym

Perspektywy postrzegania przemocy:

prawna - jest sciganaprzez prawo (kodeks karny, kodeks wykroczeh)

moralna - krzywdzenie osob slabszych to zlo moraine (kodeks, wyczucie moraine, sumienie,

normy moraine przekazywane z pokolenia na pokolenie)

psychologiczna - przemoc wyzwala psychiczne zjawiska, jak cierpienie, doznawanie poczucia

krzywdy, bezsilnosc
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• spoleczno - polityczna- przemoc na duza^ skal?, grupy stosujace przemoc.

Wyroznia si? dwa ogolne rodzaje przemocy:

1. przemoc goraca: furia; p?kanie tamy emocjonalnej, ktora przestaje powstrzymywac uczucia

pochodzace z frustracji; wulkan emocjonalny; widowiskowa, widoczna; szybko przechodzi; jest

skumulowana^ sih\ uczuc, ktorej nie da si? zatrzymac;

2.przemoc chlodna: zrealizowanie scenariusza przemocy, ktory ma na celu pogwalcenie dobr i

praw drugiej osoby; zaplanowana; zdarza si?w pozornie dobrej rodzinie; nie ma tu furii i gniewu.

Formy przemocy:

• przemoc fizyczna

• przemoc psychiczna

• przemoc seksualna

• przemoc finansowa

• zn?canie si? nad zwierz?tami domowymi

Przemoc fizyczna:

Zamierzone dzialanie czlowieka, zwrocone przeciwko fizycznosci czlonka jego rodziny, niosace
ryzyko uszkodzenia w ciele.
Bicie, popychanie, torturowanie, policzkowanie, uderzenie pi?sci% kopanie, drapanie, plucie,
szarpanie za wlosy, gryzienie, wykr?canie rak, duszenie, okaleczenie, przypalanie papierosem,
wyrywanie paznokci, parzenie, rzucanie przedmiotami, uzycie broni, napasc, uwi?zienie, i wszelkie
inne dzialania ktore wywieraja^bol i strach.
Objawy: since, obrz?ki na twarzy, ramionach, klatce piersiowej, plecach, pod pachami, na
dloniach, stopach, posladkach, slady po oparzeniach, rany ci?te, kute, blizny za uszami, otwarte
rany w nietypowych miejscach.

Przemoc psychiczna:

Dzialanie majace na celu pozbawienia ofiary zaufania do siebie samej, tak, aby czula si? samotna i
zalezna tylko od agresora.
Przymus i grozby, upokarzanie, zastraszanie, ponizanie, emocjonalne wykorzystywanie, szantaz
emocjonalny, wyzywanie, obwinianie, wmawianie choroby psychicznej, izolowanie,
manipulowaniem poczuciem winy, karanie przez odmow? uczuc, odmawianie wspolzycia
seksualnego, wysmiewanie, zawstydzanie, kontrolowanie lub uniemozliwianie kontaktow z innymi,
zabranianie korzystania z telefonu, samochodu, narzucanie wlasnych poglaxlow, zakaz opuszczania
domu, milosc warunkowa, brak zainteresowania, brak szacunku, stala krytyka, oskarzanie o
wywolanie przemocy, zaprzeczenie przemocy, porywanie dzieci, wykorzystywanie pozycji
m?zczyzny, wymaganie bezwzgl?dnego posluszehstwa, ograniczanie snu i pozywienia, degradacja
werbalna, podsluchiwanie rozmow telefonicznych, niszczeniu przedmiotow cennych dla ofiary.
Objawy: niska samoocena, wzmozona czujnosc, tiki nerwowe, zmiana nastrojow, staba kontrola
emocji.



Przemoc seksualna:

Wymuszanie pozycia seksualnego, aktywnosci seksualnej, nieakceptowanych pieszczot i praktyk
seksualnych, seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy wspolzycia, krytyka zachowah
seksualnych, zmuszanie do ogladania filmow lub gazet pornograficznych, straszenie gwaltem,
gwalt, straszenie karami fizycznymi i psychicznymi w razie odmowy wspolzycia, filmowanie
podczas dzialah seksualnych, rozbieranie z zastosowaniem przemocy fizycznej.

Przemoc finansowa:

Zabieranie zarobionych pieni?dzy, odmawianie mozliwosci pracy, brak zaspakajania potrzeb
materialnych, kontrola wydawania pieni?dzy.

Zrodla przemocy:

• biologiczne: impulsywny temperament, uszkodzenia Osrodkowego Ukladu Nerwowego

(CNS), urazy glowy, ktore utrudniaja^psychologicznq.kontrol? nadzachowaniami;

• psychologiczne: slaba kontrola emocji, wybuchy, eksplozje uczuc, frustracja, stres,

deprawacja, zaburzenia osobowosci, postawa lekcewazaca wszystko i wszystkich, przekonanie

o wlasnej mocy, poczucie wyzszosci nad innymi, zanik przezywania wartosci,

wspolodczuwania, bycie swiadkiem przemocy w dziecihstwie, doswiadczanie jej;

srodowiskowe: akceptowanie przemocy, przemoc to wzorzec utrwalony

w zyciu rodzin w otaczajacym srodowisku, przechodzacy z pokolenia na pokolenie, niejako

dziedzicznie;

spoleczno - kulturowe: systemy rodzinne, wzorce kulturowe zezwalajace na przemoc;

substancje chemiczne - alkohol, narkotyki: toruja, drog? do przemocy, oslabiaja^ zdolnosc do

samokontroli, stymulujaj pobudzaja^do dzialania.

Rozmiary przemocy w rodzinie:

Najcz?stsza przemoc jest stosowana wobec dzieci. Kolejna grupa^ narazona^ na przemoc sa, kobiety,
pozniej osoby starsze - rodzice uzaleznieni od swoich dzieci, i wreszcie m?zczyzni (3% ofiar
przemocy).



Cykle przemocy:

I. Faza narastaj^cego napi^cia

agresor: jest stale irytowany, kazdy drobiazg go zlosci, zaczyna awantury,
prowokuje klotnie, naduzywa alkoholu, narkotykow, staje si? niebezpieczny,
przerazajacy, sprawia wrazenie, ze coraz mniej panuje nad swoim ,ja";
ofiara: uspokaja go, spelnia jego zachcianki, przeprasza, ulega mu, nadskakuje mu
lub unika go, chce poprawic mu humor, uczynic go szcz?sliwym, powstrzymac
przed wyrzadzeniem jej krzywdy, narasta w niej napi?cie i l?k, co objawia si? w
dolegliwosciach fizycznych - bole glowy, zoiadka, brak energii do zycia,
pobudliwosc nerwowa, niespokojnosc.

II. Faza gwaltownej przemocy

agresor: wyladowuje si?, wpada w szal, eksploduje pod wplywem jakiegos
drobiazgu, stosuje roznego rodzaju przemoc;
ofiara: czuje si? bezradna, w zaden sposob nie moze juz uspokoic sprawcy, jest w
totalnym szoku, nie moze uwierzyc, ze to naprawd? si? stalo, odczuwa wstyd,
przerazenie, jest oszolomiona, staje si? apatyczna, traci ochot? do zycia, odczuwa
zlosc i bezradnosc.

III. Faza miodowego miesiqca

agresor: wie ze posunaj si? za daleko, zaczyna przepraszac, staje si? inna^ osoba^
szczerze zaluje, okazuje skruch?, obiecuje, ze juz si? to nigdy nie powtorzy, placze,
wzbudza litosc, tlumaczy si? dlaczego to zrobii, przekonuje ofiar?, ze to byl
jednorazowy incydent, okazuje ciepio, milosc, staje si? podobny do tego, jaki byl na
pocza^tku znajomosci, przynosi prezenty, rozmawia z ofiary dba o nia^ obiecuje ze
si? b?dzie leczyl;
ofiara: zaczyna wierzyc ze partner si? zmienil, ze przemoc to jednorazowy
incydent, ze si? nie powtorzy, czuje si? kochana, mysli, ze jest dla niego wazna,
znowu go kocha, spelniaja^ si? jej marzenia o cudownej milosci, odczuwa bliskosc i
zespolenie z partnerem, zycie we dwoje znow wydaje jej si? pi?kne i peine nadziei.

IV. Faza narastaj^cego napi^cia.

Cykl si? powtarza. Przemoc w nast?pnym cyklu staje si? gwaltowniejsza, narasta, powtarza si?

dopoki nie b?dzie interwencji z zewnajirz.



Ofiara pomimo powtarzajqcego si£ cyklu przemocy pozostaje w zwiazku. Jakie sqi tego
przyczyny:

• Brak umiej?tnosci stanowczego powiedzenia „nie";

• Niemoznosc okreslenia tego, co we wzajemnych kontaktach jest dopuszczalne a co nie;

bezsilnosc wobec przemocy fizycznej partnera;

• Strach przed wlasnym odwaznym, stanowczym dzialaniem;

• Slabosc, brak konsekwencji, brak odpowiedzialnosci za siebie i za dzieci;

• Wstyd przed ludzmi, rodzina^, sqsiadami, znajomymi;

• Nieswiadomosc, ze podlega przemocy;

• Nieswiadomosc prawa obrony siebie (czy i jak si? bronic);

• Strach przed partnerem (jego sila^ jego reakcjaj;

• Strach przed samotnosciaj

• Poczucie bezradnosci, bezsilnosci, rezygnacji, poddania si?;

• Brak szacunku do siebie samej;

• Strach przed utratq. partnera, pozycji spolecznej;

• Niczym nieuzasadniona nadzieja na zmian?;

• Zaprzeczanie przemocy lub branie winy na siebie;

• Kierowanie si? stereotypami: „tak musi bye", „lepsze znane zlo niz dobro, ktore jest

niepewne i obce", „widocznie zasluzylam sobie na to";

S^ cztery tak zwane modele, schematy dzialania ofiary, ktora nie opuszcza swego oprawcy:

1. model pulapki psychicznej - ofiara stwierdza, ze zbyt duzo wlozyla w ten zwiazek, i nie chce

tego stracic;

2. model pulapki sytuacyjnej - zyski ekonomiczne z pozostania sa^ wi?ksze niz zyski z odejscia,

zwlaszcza gdy kobieta nie pracuje, nie ma innej alternatywy;

3. model pulapki l?ku - l?k przed nieznanym, strach przed samotnosciaj

4. model wyuczonej bezradnosci - proces wiktymizacji, kobieta czuje si? calkowicie zalezna od

m?za, zupelnie nie wierzy we wlasne sily, mozliwosci.

Syndrom kobiety maltretowanej:

- unikanie tematu dotyczacego przemocy

- brak zainteresowania swiatem, rozwojem

- minimalizacja - nie jej si? nie chce

- odtwarzanie reakeji kryzysowych - nagle wybuchy placzu, smiechu



Przemoc wywoluje u ofiary reakcji we wszystkich sferach jej zycia:

- reakcje emocjonalne: l?k, niepokoj, depresja, gniew, wstyd, poczucie winy, obnizenia wlasnej

wartosci, godnosci;

- reakcje poznawcze: zaburzenia perceptualne - postrzegania swiata, zludzenia;

- reakcje w sferze zachowah: popadanie w uzaleznienia, czyny samobojcze, zaburzenia w

funkcjonowaniu spolecznym;

- na plaszczyznie biologicznej: zaburzenia somatyczny, nadmierne pobudzenie fizjologiczne;

- plaszczyzna interpersonalna: obawa przed wchodzeniem winterakcje z innymi osobami.

Przemoc wobec dziecka.

Wszelkiego rodzaju uszczerbek na zdrowiu fizycznym badz psychicznym dziecka przed
ukohczeniem osiemnastego roku zycia, jakiego doznalo w sposob nieprzypadkowy od osoby lub
instytucji, b?dacy skutkiem dzialania fizycznego, seksualnego lub emocjonalnego, czy tez
zaniedbania, a ktory zagraza jego normalnemu rozwojowi fizycznemu lub psychicznemu,
nazywamy przemocy wobec dziecka.
Formy przemocy wobec dziecka: zaniedbanie, przemoc fizyczna, psychiczna, wykorzystanie
seksualne, dziecko swiadkiem przemocy w domu, nadopiekuhczosc. Przejawiaja. si? one w takich
samych zachowaniach jak przemoc wobec doroslych czlonkowrodziny.
Konsekwencje i objawy zaniedbania: zahamowany rozwoj intelektualny, emocjonalny, fizyczny,
brak ekspresji emocjonalnej, represyjnosc, biernosc, apatia, l?kliwosc, choroba sieroca, podatnosc
na choroby.
Konsekwencje i objawy przemocy fizycznej: brak reakcji na bol, oczekiwanie kary, obnizenie
wrazliwosci na cierpienie innych, agresywnosc, brutalnosc, obrazenia fizyczne, niech?c do
rozebrana si?, nadpobudliwosc, wycofanie si? w swiat marzeh.
Konsekwencje i objawy przemocy psychicznej: zaburzenia mowy, snu, moczenie
si? nocne, depresja, brak pewnosci siebie, cz?ste klamstwa.

Wykorzystanie seksualne dziecka:

Przemoc seksualna to aktywnosc natury seksualnej wobec dziecka, oparta na wykorzystaniu
wladzy i prowadzacado seksualnego zaspokojenia osoby doroslej.
Cz?sciej S3, wykorzystywane seksualnie dziewczynki niz chlopcy. Zdarzaja^ si? jednak takze
wykorzystania chlopcow. Dzieci bywaja^ molestowane seksualnie zarowno przez m?zczyzn, jak i
przez kobiety. Dziecko wykorzystane seksualnie przez czlonka rodziny ma podwojne poczucie
winy - czuje si? winne i odpowiedzialna za to, ze sprowokowalo osob? doroslq. do zachowah
seksualnych, czuje si? winne poniewaz samo doznalo przyjemnosci. Ma poczucie, ze to w nim jest
coszlego, czuje si? gorsze od innych. Ma poczucie wstr?tu do siebie i swojego ciala.
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Rodzaje przemocy seksualnej wobec dzieci:

a. z dotykiem: stosunek analny, oralny, dopochwowy, wprowadzanie palcow

b. do pochwy, odbytu, zmuszanie dziecka do calowania okolic genitalnych osoby doroslej,

dotykanie i calowanie okolic genitalnych dziecka.

c. bez dotyku: pokazywanie materialow o tresci erotycznej, filmowanie, fotografowanie nagich

dzieci i ich narzadow plciowych, ekshibicjonizm, podglaxlanie, rozmowy o tresci erotycznej.

Objawy somatyczne (posrednie, sugerujace przemoc i ewidentne): ciaza, choroby weneryczne,
wirus HIV, infekcje drog moczowo - plciowych, urazy zewn?trznych narzadow plciowych, urazy
odbytu, krwawienie narzadow rodnych, bol przy oddawaniu moczu i kalu, podraznienia naskorka i
bole w okolicach ud, genitaliow, brzucha, skaleczenia tych miejsc, bole glowy.
Objawy psychologiczne i behawioralne: nadmierna erotyzacja dziecka, prowokacyjne i
uwodzicielskie zachowania seksualne, erotyczne rysunki, zabawy, agresja seksualna wobec
rowiesnikow, wczesna i nasilona masturbacja dziecka, nieadekwatna do fazy psychoseksualnego
rozwoju, j?zyk dziecka przesycony slownictwem dotyczacym sfery seksualnej, obnizony nastroj,
l?k, niepokoj, nieufnosc wobec doroslych, poczucie winy, wstydu, niska samoocena, mysli
samobojcze, koszmary, l?ki nocne, nadpobudliwosc psychoruchowa, trudnosci w koncentracji
uwagi, wtorne moczenie nocne, zachowania regresywne, ucieczki w alkohol, narkotyki,
prostytucj?, zaburzenia laknienia (anoreksja, bulimia), problemy szkolne, zle relacje z
rowiesnikami, dolegliwosci psychosomatyczne, nudnosci, wymioty.

Dziecko swiadkiem przemocy w domu.

Dzieci widza^ przemoc ojca wobec matki, slysza^ jej placz, j?ki, krzyki, wyzwiska, awantury.
Dostrzegajq. skutki tej przemocy: mieszkanie zdemolowane, slady krwi, urazy, siniaki u matki,
potargane ubrania, policjantow w domu. Czujq. atmosfer? napi?cia, same doswiadczaja^ tego
napi?cia. CzujaJ?k i obawy matki przed jej oprawca^.
Bycie swiadkiem przemocy jest silnym urazem, nigdy nie pozostaje bez sladow w psychice.
Objawia si? nasilonymi zaburzeniami emocjonalnymi: cz?sta zlosc, duzo l?ku i smutku, niska
samoocena. Zaburzenia powstajq. takze w pozostalych sferach: w zachowaniu (wycofanie lub
agresja, nadpobudliwosc, wagarowanie, okrutne traktowanie zwierza^t), w funkcjach spolecznych
(niezdolnosc do empatii, niewielkie umiej?tnosci spoleczne, poczucie odrzucenia przez
rowiesnikow), w funkcjach poznawczych (zle oceny w szkole, opozniony rozwoj mowy,
nieprawidlowy rozwoj intelektualny), w zdrowiu fizycznym (zaburzenia laknienia, jedzenia, snu,
choroby psychosomatyczne, nocne moczenia, opozniony rozwoj fizyczny i motoryczny). Powazne
problemy u dzieci - swiadkow przemocy w domu - zwiazane sa^ z wchodzeniem w zwiazki w zyciu
doroslym: zly obraz rodziny, milosci, bliskosci powoduje, ze same cz?sto tworza^ zwiazki
patologiczne, stajq.c si? albo agresorem dla swego partnera, albo ofiary.
W zaleznosci od wieku i od plci dziecka pojawiaja. si? rozne reakcje na przemoc w domu:
niemowl?ta (reaguja^ problemami zdrowotnymi, nadmiernym placzem, zlym snem), przedszkolaki
(maja^ duzy poziom l?ku, wszystkiego si? boja^ sa^ rozdraznione), starsze dzieci - dziewczynki (sa^
wycofane, zal?knione, boja^ si? m?zczyzn, kurczowo trzymaja^ si? spodnicy matki) i chlopcy
(agresywni, zamkni?ci w sobie, maja^napady zlosci).
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Zrodla przemocy wobec dziecka:

• dzieci niechciane

• dzieci nie spelniajace oczekiwah rodzicow

• dzieci niejadki, placzliwe, marudne

• dzieci nadpobudliwe, ruchliwe, sprawiajace klopoty w szkole

• choroby i uzaleznienia rodzicow

• problemy ekonomiczne

• braki w wyksztalceniu i wiedzy o problemach dziecka

• rodzice zyjacy w izolacji spolecznej

• kulturowe wzorce wychowania

• doswiadczenie przemocy w dziecihstwie

• posiadanie dzieci z roznych zwiazkow

• urodzenie dziecka przed osiemnastym rokiem zycia

• brak kontroli wlasnych zachowah

• przekazywane z pokolenia na pokolenie wzorce naduzyc seksualnych wobec dzieci

• zaburzenia wi?zi mi?dzy rodzicami

• klimat przemocy i agresja w rodzinie.

Naukowcy wyrozniaja^ cztery koncepcje dotyczace przyczyn i zrodel przemocy wobec dzieci:
koncepcja psychiatryczna, koncepcja socjologiczna, koncepcja spoleczno-sytuacyjna i koncepcja
integracyjna.

Koncepcja psychiatryczna

(psychopatologiczna, intraindywidualna) obarcza odpowiedzialnoscia^ za przemoc rodzica.
Przyczyny przemocywidzi w jego patologicznej, zaburzonej osobowosci. Podkresla si? rowniez, ze
zn?canie si? nad dziecmi jest cz?sto jedynym przejawem tych zaburzeh. Osoby te wydaja^ si?
funkcjonowac w spoleczehstwie zupelnie normalnie, ale w istocie wymagaja^ pomocy
psychiatrycznej. Zrodlem takiego stanu rzeczy jest doswiadczenie w dziecihstwie badz przemocy,
badz nazbyt surowego karania. W zyciu doroslym osoby te przenoszq. wzorce zaczerpni?te z domu,
co objawia si? w stosowaniu przemocy wobec swoich dzieci.
Dzialania profilaktyczne proponowane przez zwolennikow tego nurtu sa^ calkowicie
skoncentrowane na osobie rodzica: terapia analityczna lub inny rodzaj psychoterapii indywidualnej.
Wiele zalozeh koncepcji psychiatrycznej jest obecnie podwazanych, poddawanych w wajpliwosc.
Zarzuca si? jej jednostronnosc wobec zlozonosci zjawisk psychicznych i wszystkich czynnikow,
ktore wplywaja^na zachowanie czlowieka.
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Koncepcja socjologiczna

Koncentruje si? ona na calym otoczeniu czlowieka i rodziny jakim jest srodowisko, spoleczehstwo
i zachodzace w nim procesy makrospoleczne. W przemocy wobec dziecka waznq. rol? odgrywaly
b?da^ zatem: wzory postaw kulturowo okreslone, normy funkcjonujace w spoleczehstwie, jego
struktura, instytucje, sposob komunikacji czlonkow tego spoleczehstwa, poziom agresji, przemocy,
istnienie podkultur, calych grup, ktore dzialaja. przemocy. Klimat, jaki panuje w danym
spoleczehstwie, moze sprzyjac przemocy: gdy przemoc jest czyms pozytywnym, traktowana jest
jako dowod sily, heroizmu, t?zyzny, jako zrodlo prestizu, dobrej pozycji spolecznej, przywilejow.
W takim spoleczehstwie, grupie przemoc b?dzie wyrazem nagrody.
Innym rodzajem spoleczehstwa w ktorym jest wysokie ryzyko przemocy sq_ ubogie dzielnice,
miejsca przeludnione, biedne bezrobotne rodziny o niskiej kulturze medycznej, zyjace w zlych
warunkach mieszkaniowych i sanitarnych. Przemoc staje si? tu sposobem utrzymania dyscypliny i
jest czyms normalnym w calym tym srodowisku, takze w instytucjach wychowujacych,
funkcjonujacych na tym terenie. Dziecko oprocz przemocy fizycznej doswiadcza takze
zaniedbania, jest pozbawione szacunku, milosci, jest traktowane jako ci?zar, nieszcz?scie, czuje si?
niepotrzebne.
Profilaktyka w podejsciu socjologicznym zwiazana b?dzie scisle z zabiegami reedukacyjnymi, ale
takze polegac b?dzie na wzmocnieniu systemu pomocy spolecznej szczegolnie w takich
patologicznych srodowiskach, aby wspierala cala^rodzin? i jej najblizsze otoczenie.

Koncepcja spoleczno-sytuacyjna

To koncepcja skupiona wokol relacji interpersonalnych panuja^cych w rodzinie. Poddaje ona
przegladowi i analizuje krok po kroku drog? budowania relacji rodzica z dzieckiem od pocz?cia do
doroslosci. Przemoc wobec dziecka jest wynikiem nieakceptacji dziecka od samego poczajku.
Najpierw objawia si? brakiem zainteresowania malehstwem, unikaniem kontaktu wzrokowego z
nim, niewrazliwoscia^na jego potrzeby, a z czasem przechodzi w karanie go klapsami, az wreszcie
dochodzi do ostrzejszych form przemocy wobec niego. Taki negatywizm w relacji do dziecka
najcz?sciej wyplywa wprost z niewlasciwej relacji rodzicow mi?dzy soba^.
Profilaktyka: uczenie dobrej komunikacji interpersonalnej przez poznawanie potrzeb i mozliwosci
drugiej osoby; poznawanie dziecka, poznawanie zadah zwiazanych z byciem rodzicem,
poznawanie technik kontroli nad gniewem, kontroli wlasnych napi?c, uczenie si? wchodzenia w
kontakty towarzyskie spoza rodziny, aby wyeliminowac poczucie izolacji spolecznej i dostarczyc
rodzicom pozytywnych przezyc emocjonalnych.

Opisane trzykoncepcje probuja^ wyjasnic zlozone zjawisko przemocy za pomocy jednego czynnika,
przez co stajasi? ograniczone. Czwarta koncepcja - integracyjna - jest proba. calosciowego uj?cia
problemu.

Koncepcja integracyjna

Wymienia si? szesc czynnikow, ktore stajq. siej powodem, przyczynyprzemocy wobec dziecka:

1. rodzic, ktory wzrastal w atmosferze przemocy

2. autorytarna osobowosc rodzica - wymaga od swego dziecka bezwzgl?dnego posluszehstwa,

podporzadkowania si?

3. pozycja spoleczna rodzicow - brak sily spolecznej popycha ich do stosowania przemocy
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wobec slabszych, aby si? dowartosciowac

4. stresy sytuacyjne, ktorych rodzina doswiadcza z powodu problemow ekonomicznych,

malzehskich czy strukturalnych

5. otoczenie rodziny - normy i wzorce traktujace przemoc jako cos pozytywnego

6. zle zachowanie dziecka, jako iskra zapalna wywolujacaagresj? u rodzicow

Zarowno naukowcy, jak i osoby nie zajmujace si? nauka^ dawno juz stwierdzili istnienie
dwukierunkowego zwiazku mi?dzy alkoholem i przemocy . Nie tylko spozywanie alkoholu
moze sprzyjac agresywnosci, ale takze ofiary przemocy moga. wypijac nadmierne ilosci
alkoholu. Przemoc moze bye zdefiniowana jako celowe zachowanie - lub proba takiego
zachowania - ktore wyrzadza fizyczna^ krzywd?. Przemoc nalezy do szerszej kategorii
zachowah agresywnych, ktora obejmuje takze grozby, wrogie nastawienie, czy wyrzadzanie
szkod innych niz fizyczne .
Na podstawie opublikowanych prac mozna stwierdzic, ze w momencie popelnienia
przest?pstwa pod wplywem alkoholu bylo kolejno powyzej 86% zabojeow, 37% sprawcow
napadow, 60% osob dopuszczajacych si? przest?pstw na tie seksualnym, powyzej 57%
m?zczyzn i 27% kobiet zaangazowanych w przemoc domowa^ oraz 13% osob
dopuszczajacych si? naduzyc wobec dzieci. Liczby te stanowiq. gornq. granic? oszacowah. W
badaniach srodowiskowych W 42% zglaszanych na policj? przest?pstw kryminalnych
zwiajzanych z przemocy bylo spowodowanych alkoholem, chociaz 51% przesluchanych ofiar
uwazalo, ze sprawcy przest?pstw byli pod wplywem alkoholu.
Alkohol moze pobudzac agresj? lub przemoc przez zaklocenie normalnej pracy mozgu. Na
przyklad zgodnie z hipotezq. dotyczacq. rozhamowania alkohol oslabia dzialanie mozgu,
ktory normalnie powstrzymuje zachowania impulsywne, wlaczajac w to nieuzasadniona^
agresj?. Zaburzajac przebieg procesow przetwarzania informacji, alkohol moze takze
prowadzic do niewlasciwej oceny sygnalow spolecznych, a przez to do nadmiernej reakcji na
spostrzegane zagrozenie . Rownolegle zaw?zenie procesow uwagi moze prowadzic do
niewlasciwej oceny przyszlego ryzyka dzialah podj?tych pod wplywem chwilowego impulsu
agresywnego

Wielu naukowcow badalo relacj? mi?dzy alkoholem a agresja^ wykorzystujac rozne
podejscia eksperymentalne opracowane ponad 35 lat temu . W typowym przykladzie badany
stosuje uderzenia pra^dem lub inne bolesne bodzce wobec ukrytego dlah "przeciwnika",
rzekomo w ramach zadania polegajacego na wspolzawodnictwie dotycza^cego uczenia si? i
czasu reakcji. Reakcje nieistniejaxego przeciwnika sa^ symulowane przez komputer, o czym
osoba badana nie wie. Badani wykonuja, zadanie zarowno na trzezwo, jak i po spozyciu
alkoholu. W wielu tego typu pracach osoby badane wykazywaly wzrost agresywnosci (np.
wymierzajac silniejsze uderzenia prajdem) w miar? wzrostu ilosci spozytego alkoholu.
Wyniki te wskazuja^ ze alkohol moze sprzyjac zachowaniom agresywnym. Jednak poziom
agresji rzadko wzrastal dopoki osoby badane nie poczuly si? zagrozone lub sprowokowane.
Co wi?cej, ani badani pod wplywem alkoholu, ani trzezwi nie stosowali bolesnych bodzcow,
jesli byly dost?pne takze nieagresywne (np. zaswiecenie si? lampki) sposoby
komunikowania

Rezultaty te sa, takze spojne z obserwacjami z zycia codziennego, z ktorych wynika, ze
samotny czlowiek b?dajcy pod wplywem alkoholu nie stosuje przemocy . Ponizej opisano
niektore mechanizmy, za pomocy ktorych bezposredni wptyw alkoholu moze wchodzic w
interakcj? z innymi czynnikami, wywolujac ekspresj? agresji.
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Spozycie alkoholu moze sprzyjac agresji, poniewaz ludzie spodziewaja. si? tego typu
zachowah . Na przyklad wbadaniach, w ktorych uzyto prawdziwego napoju alkoholowego i
udajacego alkohol wykazano, ze osoby przekonane o tym, ze wypily alkohol, zaczynaly
zachowywac si? bardziej agresywnie bez wzgl?du na to, jaki napoj rzeczywiscie wypily .
Oczekiwania zwiazane z m?ska^ agresywnosci^ po wypiciu alkoholu w polaczeniu z
rozpowszechnionym spostrzeganiem kobiety znajdujacej si? pod wplywem alkoholu jako
otwartej na doswiadczenia seksualne i w znacznie mniejszym stopniu zdolnej do obrony
moga^wyjasniac zwiazek mi?dzy piciem i gwaltami podczas randek.
Co wi?cej, osoba, ktora zamierza dokonac aktu przemocy, moze wypic w celu dodania sobie
animuszu lub w nadziei unikni?cia kary czy tez pot?pienia. Picie w celu unikni?cia
pot?pienia jest wzmacniane przez rozpowszechniony poglad, ze upicie si? jest swego rodzaju
"stanem zawieszenia", podczas ktorego nie podlega si? tym samym regulom oceny
post?powania, ktore stosuje si?wobec ludzi trzezwych
Przypadki naduzyc seksualnych wobec dzieci lub ich zaniedbywania sa^ cz?stsze wsrod
kobiet z problemami alkoholowymi niz wsrod kobiet bez tego typu problemow. Nawet
dzieci, ktore byly jedynie swiadkami przemocy w rodzinie, mogq. uczyc si? nasladowania rol
agresorow lub ofiar przekazywanych przez kolejne generacje. Takze komplikacje
okotoporodowe, ktore powoduja^ uszkodzenia ukladu nerwowego, w polaczeniu z
pozniejszym zaniedbywaniem, jakie moze miec miejsce w rodzinie alkoholowej, moga^
predysponowac do stosowania przemocy i popelniania przest?pstw oraz do innych zaburzeh
zachowania w wieku powyzej.

Przemoc moze poprzedzac naduzywanie alkoholu przez przest?pcow tak samo jak i przez
ofiary. Na przyklad ludzie gwaltowni cz?sciej niz spokojni wybieraja. takie sytuacje
spoleczne i subkultury, ktore zach?caja^ do picia duzych ilosci alkoholu . Podsumowujac,
przemoc moze przyczyniac si? do spozywania alkoholu, ktory z kolei moze podtrzymywac
przemoc.

W wielu przypadkach naduzywanie alkoholu i sklonnosc do przemocy rnoga^ miec wspolna^
przyczyn?. Taka^ przyczyny moga^ bye cechy temperamentalne, jakposzukiwanie doznah, lub
otoczenie spoleczne (np. srodowisko rowiesnicze mtodocianych przest?pcow lub brak
nadzoru rodzicielskiego), ktore zach?caja. lub przyczyniaja^ si? do zachowah dewiacyjnych .
Inny przyklad wspolnych przyczyn zwiazany jest z cz?stym wspolwyst?powaniem
antyspolecznego zaburzenia osobowosci i wczesnego alkoholizmu. Jest to zaburzenie
psychicznym charakteryzujace si? lekcewazeniem praw innych osob, cz?sto manifestujacym
si? stosowaniem przemocy lub przest?pczym stylem zycia. Dla alkoholizmu
charakterystyczny jest wysoki stopieh dziedzicznosci z ojca na syna, wczesne poczatid
uzaleznienia (cz?sto w okresie dorastania) oraz antyspoleczne, czasem gwaltowne
zachowania .Alkoholicy i osoby z zaburzeniem osobowosci sa^ bardzo do siebie podobni,
jezeli chodzi o sklonnosci do przemocy i nadmiernego spozycia alkoholu.
Pozorne zwia^zki pomi?dzy spozywaniem alkoholu i przemocy moga^ bye wynikiem
przypadku czy zbiegu okolicznosci, bezbezposredniej lub wspolnej przyczyny. Przyktadowo
- picie jest powszechnym rodzajem aktywnosci spolecznej u wielu doroslych, szczegolnie
tych, ktorzy cz?sto stosuje przemoc. Sta^d picie i przemoc moga^ przypadkowo wyst?powac
razem . Co wi?cej, prawdopodobiehstwo uj?cia przest?pcow pija^cych duzo jest wi?ksze niz
pija^cych mniej. Co za tym idzie cz?sciej b?da^oni wyst?powac w statystykach policyjnych i
sadowych.
Chociaz indywidualne zachowania ludzi sa^ cz?sciowo ksztaltowane przez srodowisko,
podlegaja^ takze wplywom czynnikow biologicznych (np. hormonow). Ostateczne
planowanie i zarza^dzanie zachowaniem odbywa si? natomiast w mozgu. Roznice
indywidualne w zakresie procesow chemicznych zachodzacych w mozgu moga^ wyjasniac
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obserwowany fakt, ze u niektorych osob nadmierne spozycie alkoholu wywoluje agresj?, a u
innych nie.
Zaden model nie jest w stanie wyjasnic wszystkich typow przemocy. Alkohol najwyrazniej
moze zwi?kszyc intensywnosc zachowah tego typu tylko u okreslonych jednostek lub
populacji i tylko w pewnych sytuacjach oraz przy okreslonych wpiywach socjokulturowych .
Chociaz wiele zostalo jeszcze do zrobienia, wyniki badah sugeruja^ ze pewne zachowania
agresywne moga, bye podatne na leczenie, a niektorym mozna zapobiegac. W pewnym
badaniu stwierdzono obnizenie poziomu agresji w rodzinie u par, ktore przeszly
behawioralna^ terapi? malzehska^ zwiazany z alkoholizmem i utrzymaly trzezwosc.
Zarowno spozycie alkoholu, jak i przemoc sq. powszechnymi zjawiskami w naszym
spoleczehstwie, a pomi?dzy nimi istnieje wiele zwiazkow. Zrozumienie natury tych
zwiazkow, w tym srodowiskowych i biologicznych przyczyn kazdego z tych zjawisk oraz
sposobu, w jaki mogq. bye ze sobq. powiazane, ma zasadnicze znaczenie dla opracowania
efektywnych strategii zapobiegania przemocy zwiazanej z alkoholem, podobniejak i innym
problemom spolecznym, takim jak przemoc w rodzinie, gwalty, czy maltretowanie i
zaniedbywanie dzieci. Poniewaz zaden obszar nauki nie pozostaje w izolacji od innych,
gl?bsze zrozumienie natury przemocy zwiazanej z alkoholem moze rzucic rowniez swiatlo
na ogolne zjawisko przemocy oraz pomoc w jego ograniczeniu.
Nauka poczynila niemaly post?p w wyjasnianiu srodowiskowych i biologicznych przyczyn
naduzywania alkoholu i alkoholizmu. Mniejszy post?p dotyczy zrozumienia przyczyn
przemocy. Zrozumienie biologii przemocy pomogloby nam w zdefiniowaniu udzialu
srodowiska w zwi?kszaniu ryzyka wystapienia zachowah agresywnych. Pomogloby nam
rowniez w opracowaniu skutecznych form interwencji - srodowisko wych i medycznych -
aby pomoc zarowno sprawcom przemocy, jak i jej ofiarom.

W przeciwdzialaniu przemocy konieczne jest laczenie kompetencji instytucjonalnych i
osobistych. Poniewaz przemoc w rodzinie jest zjawiskiem wieloproblemowym i zlozonym to
zadna instytucja nie jest w stanie w pojedynk? odpowiedziec na wszystkie, bardzo
roznorodne potrzeby, ktore si? w takiej rodzinie pojawiaja^. Nalezy zatem korzystac z wielu
form pomocy, ktore moga^ zaoferowac rozne instytucje i rozne osoby. To dlatego w polskim
prawie pojawily si? zespoly interdyscyplinarne i grupy robocze jako forma wspolpracy
miedzy sluzbami w obszarze przeciwdzialania przemocy w rodzinie. Wspolpraca ta
„rozumiana jest jako caloksztalt aktywnosci podmiotow podejmujacych wzajemne interakeje
w kierunku zdefiniowania i realizowania okreslonego celu". Ramy prawne dla powolywania i
funkejonowania zespolow interdyscyplinarnych pojawily si? wraz z nowelizacja^ ustawy o
przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 r. Celem wprowadzenia
powyzszej regulacji mialo bye stworzenie warunkow umozliwiajacych korelacj? dzialah
sluzb i podmiotow wykonuja^cych dzialania w obszarze przemocy w rodzinie.
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Miejsko - Gminny Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie na lata 2013 - 2017

zostal opracowany zgodnie z :

- ustawy o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie .

- ustawy Kodeks rodzinny i opiekuhczy,

- ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi,

- ustawy o przeciwdzialaniu narkomanii,

- ustawy o pomocy spolecznej,

- Strategic Integracji i Rozwiazywania Problemow Spolecznych na lata 2010 -2015,

- Programem Pomocy Dziecku i Rodzinie,

- Powiatowa^ Strategic Rozwiazywania Problemow Spolecznych,

-Kodeksem Karnym i Kodeksem Post?powania Karnego,

- Krajowym Programem Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie

- Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie procedury „Niebieskie Karty" oraz wzorow

formularzy „ Niebieska Karta".

Program skierowany jest przede wszystkim do: ofiar przemocy w rodzinie w tym: dzieci,

wspolmalzonkow, partnerow w zwiazkach nieformalnych, osob starszych, osob

niepelnosprawnych, sprawcow przemocy w rodzinie, swiadkow przemocy w rodzinie,

przedstawicieli wladz lokalnych, przedstawicieli instytucji stuzb pracujacych z dziecmi

(nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni, policjanci, pracownicy wymiaru

sprawiedliwosci, pracownicy sluzby zdrowia, ksi?za).

Program zostal opracowany w oparciu o lokalna^ diagnoz? problemu w Miescie i Gminie

Chorzele przez Zespol w skladzie:

1. Bogna Rasihska - Dyrektor Osrodka Pomocy Spolecznej w Chorzelach;

2. Grazyna Lachacz - Z- ca Dyrektora Osrodka Pomocy Spolecznej w Chorzelach;

3. Andrzej Cichowski - pracownik Osrodka Pomocy Spolecznej w Chorzelach;

4. Aneta Wojciechowska - pracownik socjalny w OPS;

5. Agnieszka Krzykowska - pracownik socjalny w OPS;

6. Ewa Piorkowska - pracownik socjalny w OPS;

7. Renata Kakiel - pracownik socjalny w OPS;

8. Urszula Piorkowska - pracownik socjalny w OPS.
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METODY PRACY NAD PROGRAMEM

1. Powolanie zespolu - do opracowania „Miejsko - Gminnego Programu Przeciwdzialania

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy" powolano zespol w nast?pujacym

skladzie:

Bogna Rasihska, Grazyna Lachacz, Andrzej Cichowski, Aneta Wojciechowska, Agnieszka

Krzykowska, Ewa Piorkowska, Renata Kakiel, Urszula Piorkowska.

Zespol opracowal lokalna^ diagnoz? problemu przemocy w Miescie i Gminie Chorzele.

2. Wspolpraca z instytucjami - w trakcie opracowania programu Zespol wspolpracowal z:

Komisariatem Policji w Chorzelach, swietlicami socjoterapeutycznymi w Chorzelach i

Zar?bach, Dyrektorami i Pedagogami Szkol z terenu Miasta i Gminy w Chorzelach, Parafia.

Rzymsko-Katolicka^ w Chorzelach oraz spolecznymi kuratorami sadowymi.

3. Przy opracowaniu lokalnej diagnozy dotyczacej problemu przemocy pozyskano niezb?dne

do opracowania programu dane liczbowe z ankiety, ktora^ anonimowo przeprowadzono w

miesiacach marzec - grudzieh 2012r.

4. Analiza danych zawartych w sprawozdaniach MPiPS.

5. Analiza wynikow pracy socjalnej Osrodka Pomocy Spolecznej w Chorzelach.

DIAGNOZA SRODOWISKA LOKALNEGO

Anonimowa ankieta zostala przeprowadzona na grupie 100 osob, zarowno kobiet jak i

m?zczyzn. Badania obejmowaly grup? beneficjentow w roznym wieku. Jak mozemy

zaobserwowac na wykresie nr 1 najmlodszy uczestnik badania mial 18 lat, najstarszy 81.

Najliczniejsza^grup? stanowili 32-latkowie - bylo to 8 osob czyli 8% badanej populacji.

Wsrod 100 osob uczestniczacych w sondazu wi?kszosc stanowily kobiety. Wzi?to w niej

udzial 67 pah, co daje 67% badanej populacji. Podzial beneficjentow wg plci przedstawiony

zostal na wykresie nr 2.

Wykres nr 3 pozwala nam zauwazyc, ze 40% ankietowanych potwierdza iz zna osobiscie lub

z widzeniaosoby, ktore podczas konfliktow w domu narazone sq. na przemoc.

Analogicznie do pytania 3 przedstawia si? odpowiedz napytanie 4 (zilustrowane zostalo to na

wykresie nr 4). 39% ankietowanych potwierdza iz zna w swoim srodowisku rodziny w

ktorych przemoc stosowana jest w stosunku do kobiet.

Nieco mniejszy odsetek 27% ankietowanych deklaruje, ze zna rodziny w ktorych przemoc

jest stosowana wobec dzieci (wykres nr 5).
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Najmniej osob potwierdzilo znajomosc rodzin w ktorych przemoc stosowana jest w

stosunku do m?zczyzn. Jak wynika z pytania zawartego w ankiecie zaledwie co dziewiata

osobazadeklarowala znajomosc takiej rodziny, stanowi to 11%badanych.

Dane przedstawione na wykresie nr 7 informuja^nas o tym, ze mniej wi?cej co trzeci z

respondentow - tj. 36,4%- przyznaje, iz byl swiadkiem przemocy.

Sposrod osob twierdzacych, ze spotkaly si? z przemocy zdecydowana wi?kszosc

badanych - 62% - przyznaje, ze byla to przemoc fizyczna, tym samym 38% potwierdza

spotkanie z przemocy psychiczna^.

Zdecydowana wi?kszosc beneficjentow tj. 83% jest przekonana o tym, iz w przypadku

wyst?powania przemocy w rodzinie nalezy interweniowac.

Procentowy rozklad odpowiedzi na pytanie nr 10 uksztaltowal si? w taki sam sposob

jak w pytaniu nr 9, a mianowicie, wyst?powanie przemocy w wielu przypadkach wg

respondentow wiaze si? ze spozywaniem alkoholu. Odpowiedz „TAK" w tym pytaniu

wskazalo 83% badanych.

Respondenci zostali rowniez zapytani o to, czy znaja^ instytucje, ktore pomagaja^

ofiarom przemocy. Ponad polowa z nich tj. 55% odpowiedziala twierdzaco na to pytanie.

Kolejne pytanie brzmialo: „Czy w Pana/Pani otoczeniu stosuje si? przemoc" mniej

wi?cej co plasty ankietowany (21,2%) udzielil odpowiedzi twierdzacej.

Na wykresie nr 13 zobrazowano odpowiedz na kolejne z pytah dotyczace

bezposrednio respondentow. Wsrod badanej populacji 18,4% potwierdza, ze przynajmniej raz

padla ofiary przemocy.

Z kolei odpowiadajac na pytanie dotyczace rozwiazywania konfliktow zdecydowana

wi?kszosc bo 91% beneficjentow twierdzi, ze w rozwiazywaniu konfliktow domowych nie

stosuje przemocy. Tym samym 9% badanych osob przyznaje si? do stosowania przemocy w

rozwiazywaniu domowych konfliktow.

Sposrod osob bioracych udzial w ankiecie 23,7% uwaza, ze przyczyny agresji w

stosunku do czlonkow rodziny jest alkoholizm czlonkow rodziny, oraz nieumiej?tnosc

radzenia sobie z trudnosciami zyciowymi ktora^ wskazalo 16,1% badanych. Jako najmniej

istotne ankietowani wskazali odmienne zdanie czlonkow rodziny oraz ch?c odreagowania po

(po 5,3%) czy tez cechy charakteru (1,8%).

Najcz?sciej wskazywanymi przez ankietowanych typami przemocy byly wulgarne i

aroganckie odzywki (29,4%) bicie r?ka^(27,5%) oraz popychanie (18,2%).
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Wykresnr17informujenas,zetelewizjazwynikiem33,6%tonajpopularniejsze

zrodlozktoregoankietowaninajcz?sciejuzyskuja^informacj?natematprzemocywrodzinie.

Kolejnemiejscazaj?lyprasazwynikiem22,5%orazradio-19,4%.

Najcz?sciejdeklarowana^reakcjenaprzejawprzemocyjeststawaniewobronieofiary.

Zgodniezdanymizawartymiwankieciewtenwlasniesposobpost?puje31,1%.Zpewnoscia.

takapostawazwiazanajestzpoinformowaniemozaistnialejsytuacjipolicji,ktora^deklaruje

29,5%ankietowanych.

Mniejwi?cejcoczwartyankietowanytwierdzi,zecechq.charakteryzujac3.rodzin?w

ktorejdochodzidoprzemocyjestnaduzywaniealkoholu(26,9%).Wdalszejkolejnosci

umiejscawiajq.cechytakiejak:trudnasytuacjamaterialna(17,9%)izwiazanyznia^brakpracy

(15,6%).Odpowiedznapytanie19pokrywasi?zodpowiedzialnapytanie10wktorym83%

respondentowtwierdzilozeprzemocwrodziniespowodowanajestnaduzywaniemalkoholu

przezczlonkowrodziny.

Zgodniezodpowiedziamirespondentowglowna^inajcz?stsza^przyczynypowodujaca

przypadkiagresjirodzicowwobecdziecijestnieumiej?tnoscrozwiazywaniakonfliktow

domowych.Zataka^odpowiedzia^opowiedzialosi?29%ankietowanych.Nadalszych

miejscachzostalypostawionezlezachowaniedzieci25%,brakcierpliwosci17%,stres

rodzicow9%ich?cpokazania„ktoturzadzi"5%-takistanrzeczyilustrujewykresnr20.

Wprzypadkuprzemocywrodziniepojawiajaca^si?najcz?sciejodpowiedzia^jest

wycofywaniezawiadomiehprzezosob?zglaszaja^26,3%orazorzekaniezbytlagodnych

wyrokow21,7%.
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Wykres nr 1 Podaj swoj wiek

118 B19 120 B21 B24

136 137 H38 B39 • 40

i54 «55 »56 • 57 m 58

1%

25 • 26 B27 H28

41 • 42 • 43 44

59 60 61 62

129 B30 831 B32 B 33 B35

45 B 47 a 49 B 50 H51 S 53

63 »• 64 77 81

wiek 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

liczbaosob 122225222441832213253211

Anonimowa ankieta zostala przeprowadzona na grupie 100 osob, zarowno kobiet jak i
m?zczyzn. Badania obejmowaly grup? beneficjentow w roznym wieku. Najmlodszy uczestnik
badania mial 18 lat, najstarszy 81. Najliczniejszq. grup? stanowili 32-latkowie i bylo to 8 osob
- 8% badanej populacji.



Wykres nr 2 Wybierz swojq plec

I
| m?zcjyzra!33%i

Na 100 osobuczestniczacych w sondazu wi?kszosc stanowily kobiety. Wzi?lo w niej udzial
67 pah, co daje 67% badanej populacji.

Wykres nr 3 Czy zna Pan/Pani osobiscie lub z widzenia osoby, ktore podczas
konfliktow w domu narazone s^ na przemoc?

i !-:•'«,.

Co czwarty badany (40% ankietowanych) potwierdza iz zna osobiscie lub z widzenia osoby,
ktore podczas konfliktow w domu narazone sa^na przemoc.

Wykres nr4 Czy zna Pan/Pani rodziny w ktorej przemoc jest stosowana w stosunku do
kobiet?

I mm

Analogicznie do pytania 3 przedstawia si? odpowiedz na pytanie 4 (co ilustruje nam wykres
nr 4). 39% ankietowanych potwierdza iz znaw swoim srodowisku rodziny w ktorych

przemoc stosowanajest w stosunku do kobiet.
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Wykres nr 5 Czy zna Pan/Pani rodziny,w ktorej przemoc jest stosowana w stosunku do
dzieci?

| taW2?%)

Nieco mniejszy odsetek 27% deklaruje ze zna rodziny w ktorych przemoc jest stosowana
wobec dzieci.

Wykres nr 6 Czy zna Pan/Pani rodziny, w ktorej przemoc jest stosowana w stosunku do
mezczyzn

lt*(H%)

§§ ni«l.89%)

Najmniej osob potwierdzilo znajomosc rodzin w ktorych przemoc stosowana jest w stosunku
do m?zczyzn. Jak wynika z pytania zawartego w ankiecie zaledwie co dziewiata osoba

zadeklarowala znajomosc takiej rodziny co stanowilo 11% badanych.

Wykres nr 7 Czy byl Pan/Pani swiadkiem przemocy*;

1 tfefSJfflt

Mniej wi?cej co trzeci z respondentow tj. 36,4% przyznaje, ze byl swiadkiemprzemocy.
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Wykres nr 8 Jakiej formy byla ta przemoc?

| przemoc fizyczna(62%i

; przemoc psyctterB(38%)

Zdecydowana wi?kszosc badanych (62%) przyznaje, ze spotkala si? z przemocy fizyczna^
mniej bo 38% spotkalo si? z przemocy psychicznq.

Wykres nr 9 Czy sadzi Pan/Pani ze osoba postronna powinna interweniowac, jesli zna
rodziny, w ktorej jest przemoc?

[»(83%)

Niemal wszyscybadani (83%) byli przekonani o tym, iz w przypadkuwyst?powania
przemocy w rodzinie nalezy interweniowac.

Wykres 10 Czy sadzi Pan/Pani ze problem alkoholu jest zwiazany z przemocaj

1 rte(17%!

Wyst?powanie przemocy w wieluprzypadkach wg respondentow wiaze si? ze spozywaniem
alkoholu. Odpowiedz „TAK" w tym pytaniu wskazalo 83% badanych.
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Wykres 11 Czy zna Pan/Pani instytucje, ktore pomagaj^ ofiarom przemocy?

| tak(55%j

1r»e(«!

Respondenci zostali tez zapytani o to, czy znaja^ instytucje, ktore pomagaj% ofiarom przemocy.
Ponad polowa z nich tj 55% odpowiedziala twierdzaco na to pytanie

Wykres 12 Czy w Pana/Pani otoczeniu stosuje si£ przemoc?

I tt*<21.2%)

| ™fW?8.8%5

Na pytanie „Czy w Pana/Pani otoczeniu stosuje si? przemoc" mniej wi?cej co piaty
ankietowany (21,2%) udzielil odpowiedzi twierdzacej.

Wykres 13 Czy kiedykolwiek padl Pan/Pani ofiarjf przemocy?

• ipM%)
• «!81.6%1

Podobnie przedstawia si? odpowiedz na kolejne z postawionych pytah. 18,4% sposrod
badanych twierdzi, ze przynajmniej raz padla ofiary przemocy.
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Wykres 14 Czy rozwiazuja_c konflikty stosuje Pan/Pani przemoc'

| tak(9%)

| (16(91%)

Zdecydowana wi?kszosc bo 91% beneficjentow twierdzi, ze wrozwiazywaniu konfliktow
domowych nie stosuje przemocy. Tym samym 9% badanych osob przyznaje si? do

stosowania przemocy w rozwiazywaniu domowych konfliktow.

Wykres 15 Skad wedlug Pana/Pani bierze sie^ agresja w stosunku do czlonkow
rodziny? (prosz£ zaznaczyc wszystkie wlasciwe odpowiedzi)

| s'abasytuacjamaieri3!na(15%!

§ brak pracy rodzicbw(12.7%j

j§ odmienne zdanie cztonkow rodziny (5.3%i

g brak posluszehstwa dzJeci{7.4Kj

| alkoMzm czlonkow «$iny(23.7%)

f§ cModreagowa«a|»{5.3%)

| nieumiejetnosc rxizeraa sofje ztrudnokiami zyciwymi(16.1%]
| erwotarjsychie2rta(t2.7%]

| irmjakie?(1.8%l

inne:cechy charakteru
Sposrod osob bioracych udzial w ankiecie 23,7% uwaza, zeprzyczyny agresji w stosunku do
czlonkow rodziny jest alkoholizm czlonkow rodziny, oraz nieumiej?tnosc radzenia sobie z

trudnosciami zyciowymi ktora^ wskazalo 16,1% badanych. Jako najmniej istotne ankietowani
wskazali odmienne zdanie czlonkow rodziny oraz ch?c odreagowania po (po 5,3%) czy tez

cechy charakteru (1,8%)
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Wykres 16 Z jakimi typami przemocy spotkal si£ Pan/Pani do tej pory? (prosze^
zaznaczyc wszystkie mozliwe odpowiedzi)

| bicie r$Htf27.3%)

jj koparienog8J7.8%)

| gnoiwie przer±nioian(8,2%|

| popj'Char»e(182°/cj

| r2traiepf2edmietami|6.3%!

| wigame woganckie ocbyv.*i (29.4%)

|inne,jakie?(2.6%!

inne:3x- ponizanie
Najcz?sciej wskazywanymi przez ankietowanych typami przemocy byly wulgarne i

aroganckie odzywki (29,4%) bicie r?ka^(27,5%) oraz popychanie (18,2%)

Wykres 17 Od kogo najczesciej uzyskuje Pan/Pani informacje na temat przemocy w
rodzinie

inne:

g1 wlasnych obserwacji( 17.8%)

jf odkd*gbw!5.1%j

K rafHiKzycieli(1.2%)

| zieiewiz|i(3X6%)

|zradia(19.4%)

lzprasy(22.5%|

| iTO.jakie'i0.4%i

3x - instytucje - OPS; POLICJA
Telewizja na ktor% wskazalo 33,6% to zrodlo z ktorego ankietowani najcz?sciej uzyskuje
informacj? na temat przemocy w rodzinie. kolejne miejsca zaj?ly prasa z wynikiem 22,5%

oraz radio- 19,4%
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Wykresnr 18 W jaki sposob zazwyczaj reaguje Pan/Pani na przejaw przemocy w
rodzinie?

| mreagu|«. niewiem jak. czuje.sie bezradny(14.4%)

j§ tiereaguje. toliepowaznego(G.8%!

g pozostawiam sprawe. do razwiazania pomi^dzy uczesWkami

| staj?w obronie ofiary(31.1%)

| infarmuje, pdicJePS%j

§ pianuJezemstenaay»sorz9(0.W)

| irtrs. jakie?(Q.8%)

r:;

inne: 3x- Panikuj?

Najpopularniejsza^reakcjqna przejaw przemocy jest stawanie w obronie ofiary. Zgodnie z
danymi zawartymi w ankiecie w ten wlasnie sposob post?puje 31,1%. Z pewnosciajaka

postawazwiazanajest z poinformowaniem policji (29,5%) o zaistnialej sytuacji.

Wykres 19 Jakie wg Pana/Pani cechy charakteryzujsj rodziny, w ktorej dochodzi do
przemocy j

| mr^m ajtolu(&9%)

f kootitzrtotytaiiil!!l.?y

|̂ Sftejama!erialrai1/.h;

| nsi««wyteztalt«irodzic6w(5.6S)

| n^apozycjapsa!B(5.Ki)

| rj**f^i\isr6rJspo(6C7enstwa|5f'i!

| chor«]topsycNcznaczWowro(feiiTf(11.6%)

Mniej wi?cej co czwarty ankietowany twierdzi, ze cech^charakteryzujaxa^ rodzin? w ktorej
dochodzi do przemocy jest naduzywanie alkoholu (26,9%).

W dalszej kolejnosci umiejscawiajq. cechy takie jak: trudna sytuacja materialna (17,9%) i
zwiazany z nia^brak pracy (15,6%).
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Wykres 20 Co wg Pana/Pani powoduje przypadki agresji rodzicow wobec dzieci?

Inieumiejejnosc rozwia,zywania konfliktow
domowych (29 %)

icherc pokazania "kto tu rz^dzi" (5%)

Ibrakcrerpliwosci (17%)

l zle zachowanie dzieci (25%)

Istres rodzicow (9%)

Wedlug respondentow glownaj najcz?stszq. przyczynypowodujaca przypadki agresji
rodzicow wobec dzieci jest nieumiej?tnosc rozwiazywania konfliktow domowych. Za taka^

odpowiedzia^ opowiedzialo si? 29% ankietowanych. Na dalszych miejscach zostaly
postawione zle zachowanie dzieci 25%, brak cierpliwosci 17%, stres rodzicow 9% i ch?c

pokazania „kto tu rzadzi" 5%.

Wykres 21 Czy Pani/Pana zdaniem w przypadku przemocy w rodzinie zdarza sif?

| ruepQEtejmowaffle intensBncjt przez pdicje mimo zojoszeriai 13.3%'.

g wycoianiezawiarjom;eflaprzezosob§20asza|p!a^%!

| umarzanie spraw przez prateturff11.?%)

| zle warn* iprocedury przesluchiwaia poszkodtwanych|9iSb!

| orzek«zrjy1lagorjnychwyrrii6w(21.7%)

| dugotrtcteteenB! pos^powanie sqdcwe[17.9%j

W przypadku przemocy w rodzinie pojawiajac^si? najcz?sciej odpowiedziajest wycofywanie
zawiadomieh przez osob? zglaszajaca^26,3% oraz orzekanie zbyt lagodnych wyrokow 21,7%.

Przy diagnozowaniu problemu przemocy brano pod uwag? informacj? z Komisariatu Policji

w Chorzelach, Szkol z terenu miasta i gminy, Kuratorow Saxlowych, pracownikow socjalnych

Osrodka Pomocy Spolecznej w Chorzelach.

W wyniku analizy danych ustalono:

1. W roku 2010 Policjanci z Komisariatu Policji sporzadzili 34 Niebieskie Karty dotyczace

podejrzenia przemocy domowej. W dziewi?ciu przypadkach przyj?te zostaly zawiadomienia
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o przest?pstwie zn?cania fizycznego i psychicznego nad rodziny ktore zostaly zakohczone

skierowaniem spraw z aktem oskarzenia do sadu, w pi?ciu przypadkach powiadomiono

Gminna^Komisj? Rozwiazywania Problemow Alkoholowych .

2. W 2011 roku sporza^dzonych zostalo 27 Niebieskich Kart dotyczacych podejrzenia

przemocy domowej. W czterech przypadkach zakohczono Karty, gdyz akty przemocy byly

incydentalne. Reszta, tj. 23 Niebieskich Kart bylo w toku realizacji. We wszystkich

przypadkach sprawcami przemocy byli m?zczyzni.

3. W 2012 roku sporzadzono 49 Niebieskich Kart. We wszystkich przypadkach sprawcami
przemocy byli m?zczyzni. Podmiotem wszczynajacym procedur? Niebieskiej Karty byl
Komisariat Policji w Chorzelach . W wi?kszosci zanotowanych przypadkow osoby co do
ktorych istnieje podejrzenie, ze stosuje przemoc w rodzinie podczas interwencji policji
(zalozenia NK) byly pod wplywem alkoholu.

Na podstawie informacji otrzymanych ze szkol ustalono ze wsrod uczniow podczas

przerw lekcyjnych zdarzaly si? akty przemocy, agresji - byly to sporadyczne wypadki agresji

fizycznej oraz werbalnej tj. wysmiewanie, przezywanie, skarzenie, szyderstwa, szturchanie,

itp. Nie bylo zastraszania oraz czynow przest?pczych. Uczniowie zazwyczaj zglaszali

wyst?powanie agresji w szkole oraz zaniedbah ze strony rodzicow bezposrednio do

wychowawcy lub pedagoga.

Pedagog szkolny ani wychowawcy nie zauwazyli by rodzice stosowali wobec dzieci przemoc

fizyczna^. Natomiast zauwazalne byly zaniedbania, w niektorych przypadkach zostaly

zgloszone do tut. Osrodka, w nielicznych przypadkach wyst?puje ewidentny brak

zainteresowania losem swoich dzieci (szkolnym i nie tylko).

Na terenie Miasta i Gminy dzialajq. dwie swietlice socjoterapeutyczne - w Zespole Szkol w

Zar?bach i w Szkole Podstawowej w Chorzelach.

W zaj?ciach swietlic uczestniczy 225 dzieci. Podczas przeprowadzanych zaj?c

wychowawczych, indywidualnych rozmow z dziecmi orazna podstawie obserwacji zachowah

podopiecznych, mozna wysunac wniosek, ze dzieci sq_ ofiarami przemocy w rodzinach. Dzieci

same w rozmowach nawia^zywaly do swoich sytuacji rodzinnych oraz stosowanych przez

rodzicow metod karania. Nigdy jednak nie udzielaty informacji ukazujacych rodzicow w

zlym swietle, ktorzy nawet w bardzo brutalny sposob wymierzaja^ kary. Nie tylko przemoc,

ale takze widoczne byly zaniedbania ze strony rodzicow, rodzice nie interesowali si?

post?pami w nauce, nie sprawowali odpowiedniej kontroli nad dziecmi, cz?sto dzieci
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przychodzily glodne, bez podstawowych pomocy naukowych niezb?dnych do odrabiania

lekcji, w nieodpowiednim stroju (niedostosowanym do pogody).

W swietlicach socjoterapeutycznych jednym z powazniejszych problemow wyst?pujacych

wsrod wychowankow jest przemoc. Zachowania agresywne sa^ najcz?stszym sposobem

rozwiazywania konfliktow mi?dzy dziecmi, sposobem na zdobywanie lepszej pozycji w

grupie lub ochrona^ przed atakami innych.

Kurator sadowy sprawuje nadzor nad 20 rodzinami dotkni?tymi problemem przemocy oraz

nad 4 osobami, gdzie podlozem przemocyjest nauzywanie alkoholu.

Z ustaleh wywiadow srodowiskowych i spostrzezeh pracownikow socjalnych z Osrodka

Pomocy Spolecznej w Chorzelach wynika ze zjawisko przemocy jest dose cz?ste, szczegolnie

skierowana jest ona w stosunku do dzieci. W wi?kszosci przypadkow przemoc jest zatajana

przez ofiary lub tez bagatelizowana. Rodziny dotkni?te przemocy sq. bardzo niech?tne do

rozpocz?cia procedury „Niebieskiej Karty.

Wyniki pracy socjalnej wskazujq rowniez na wyst?powanie niepokojacego zjawiska

stosowania przemocy wobec osob starszych ze strony czlonkow ich najblizszej rodziny

(dzieci, wnuczkow).

Zjawisko przemocy w rodzinie od wielu lat jest traktowane jako wazny problem. Mimo ze w

relacjach mi?dzyludzkich istniata ona od zawsze, o przemocy w rodzinie mowiono niewiele,

jakby nie postrzegajac jej jako powaznego zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny, problemu

ktory prowadzi do powaznych naruszeh norm moralnych i prawnych, tragicznych skutkow

psychologicznych a w skrajnych przypadkach do powaznych okaleczeh czy zabojstw.

Problem przemocy wymaga podj?cia szerokiego, zorganizowanego i zaplanowanego na wiele

lat programu przeciwdzialania.

Zmniejszenie rozmiarow przemocy w polskich rodzinach i pomaganie ofiarom jest

nadrz?dnym celem, ktory powinien taczyc dzialaniaroznych organizacji.
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CELE PROGRAMU

Glownym celem programu jest przeciwdzialanie przemocy w rodzinie oraz zwi^kszenie

skutecznosci pomocy dla rodzin, w ktorych ten problem wyst^puje.

Cel strategiczny Programu przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie realizowany b?dzie w

nast?pujacych obszarach:

1. podnoszenie stanu wiedzy i swiadomosci spolecznej mieszkahcow miasta i gminy

Chorzele odnosnie zjawiska przemocy w rodzinie oraz wskazywanie mozliwosci

uzyskania pomocy;

2. zwi?kszenie kompetencji zawodowych pracownikow socjalnych, Urz?du Miasta i

Gminy, instytucji zajmujacych si? problemem przeciwdzialania przemocy w

rodzinie

3. systematyczne zwi?kszanie dost?pnosci dzialah profilaktycznych z zakresu

przeciwdzialania przemocy w rodzinie;

4. zapewnienie kompleksowej pomocy osobom pokrzywdzonym z rodzin w ktorych

wyst?puje przemoc;

5. integracja srodowisk na rzecz budowania lokalnego systemu przeciwdzialania

przemocy w rodzinie.

Cel: 1. podnoszenie stanu wiedzy i swiadomosci spolecznej mieszkahcow miasta i gminy

Chorzele odnosnie zjawiska przemocy w rodzinie oraz wskazywanie mozliwosci

uzyskania pomocy;

Zadania:

upowszechnienie informacji na temat przemocy w rodzinie, mozliwosci

przeciwdzialania i ochrony przed przemocy.

dzialania:

1) zorganizowanie na okres trwania programu seminariow w zakresie rozwijania wspolpracy

interdyscyplinarnej sluzb, instytucji i organizacji odnosnie przeciwdzialania przemocy w

rodzinie na terenie Miasta i Gminy Chorzele;

2) rozwijanie kontaktow z lokalnymi mediami (Tygodnik Ostrol?cki, Dziennik Przasnyski)

poprzez zamieszczanie informacji o podejmowanych dzialaniach w zakresie przeciwdzialania

przemocy w rodzinie,
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3) Wspoludzial w kampaniach spolecznych na rzecz przeciwdzialania przemocy w rodzinie

organizowanych przez Urzad Miasta i Gminy i Osrodek Pomocy Spolecznej w Chorzelach

oraz udzial realizatorow programu w imprezach na terenie gminy.

- opracowanie i wydanie informatora zawieraja^cego podstawowa^ wiedz? o zjawisku

przemocy w rodzinie, mozhwosciach pomocnych dzialah dla osob dotkni?tych przemocaj

swiadkow przemocy oraz sprawcow,

- informacje prawne oraz informacje o miejscach, w ktorych mieszkahcy gminy moga^

uzyskac pomoc (nazwa, adres, telefon, zakres dzialah);

4) Prowadzenie akcji informacyjnych kierowanych do roznych grup odbiorcow

i srodowisk na temat zjawiska przemocy w rodzinie, sposobow jej przeciwdzialania oraz

mozliwosci uzyskania pomocy.

- opracowanie i rozpowszechnienie plakatu kierowanego do dzieci i mlodziezy ze szkol

zawierajacego tresci edukacyjne o zjawisku przemocy domowej oraz informacje o miejscach

uzyskania pomocy;

- dystrybucja ulotek i upowszechnienie informacji o telefonie zaufania dla osob uwiklanych

w przemoc domowa^oraz osob z rodzin dotkni?tych problemem alkoholowym.

Cel 2. : zwiekszenie kompetencji zawodowych pracownikow socjalnych, Urz^du Miasta i

Gminy, instytucji zajmujqcych si£ przeciwdzialaniem przemocy w rodzinie .

Zadanie:

1) szkolenia grup zawodowych przedstawicieli srodmiejskich sluzb i instytucji z

obszaru przeciwdzialania przemocy w rodzinie dla potrzeb wspolpracy w Zespole

Interdyscyplinarnym;

dzialania:

szkolenie na temat zjawiska przemocy w rodzinie dla policjantow, pracownikow

socjalnych, psychologow i pedagogow szkolnych;

- szkolenie z zakresu wspolpracy w Zespole interdyscyplinarnym, laczone dla pracownikow

socjalnych, dzielnicowych, pedagogow

- superwizja pracy Zespolu Interdyscyplinarnego;

- opracowanie standardow ochrony przed przemocy dla placowek oswiatowych.
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Cel 3. : systematyczne zwiekszanie dostepnosci dzialah profilaktycznych z zakresu

przeciwdzialania przemocy w rodzinie;

Zadanie:

1) monitoring i wspolpraca z realizatorami Programow Przeciwdzialania

Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta i Gminy Chorzele:

dzialania:

- stworzenie narz?dzi i okreslenie sposobu monitoringu przyj?tych do realizacji programow

profilaktycznych;

- promocja przyj?tych do realizacji programow profilaktycznych ;

2) realizacja programow edukacyjnych skierowanych do dzieci, mlodziezy,

nauczycieli przedszkoli, szkol i opiekunow prawnych osob niepetnoletnich (w tym

rodzin zast?pczych):

- zaj?cia edukacyjno - informacyjne;

- warsztaty umiej?tnosci spolecznych;

- treningi umiej?tnosci wychowawczych.

3) szkolenia grup zawodowych przedstawicieli sluzb i instytucji z obszaru

przeciwdzialania przemocy w rodzinie dla potrzeb wspolpracy w Zespole

Interdyscyplinarnym:

- szkolenie dot. zjawiska przemocy dla policjantow (dzielnicowych), pracownikow

socjalnych, psychologow i pedagogow szkolnych;

- szkolenie z zakresu wspolpracy w Zespole Interdyscyplinarnym, laczone dla pracownikow

socjalnych, dzielnicowych, pedagogow

- superwizja pracy grup roboczych powolywanych do konkretnych spraw;

Cel 4. : zapewnienie kompleksowej pomocy osobom pokrzywdzonym z rodzin w ktorych

wyst^puje przemoc;

Zadanie:

1) Realizacja celu poprzez dzialania Zespolu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdzialania

Przemocy w Rodzinie.

31



E

I

I

:

it

Zespol interdyscyphnarny zostal powolany Zarzadzeniem Nr 35/2011 Burmistrza Miasta i

gminy w Chorzelach z dnia 6 maja 201 lroku, zrzeszajacy przedstawicieli instytucji takichjak

: MGKRPA, oswiata, pomoc spoleczna, ochrona zdrowia, policja, kurator sadowy, prokurator

rejonowy, przedstawiciele instytucji pozarzadowych. W ramach zespolu pracuja^ grupy

robocze, ktore zajmuja^ si? indywidualnymi przypadkami wystapienia przemocy w rodzinie.

Tryb i sposob powolywania i odwolywania czlonkow Zespolu oraz szczegolowe warunki jego

funkcjonowania zostaly okreslone w drodze uchwaly Rady Miejskiej w Chorzelach Nr

34/VI/l 1 z dnia 17 marca 2011 roku.

Zespol Interdyscyphnarny realizuje dzialania okreslone w programie poprzez integrowanie i

koordynacj? dzialah podmiotow (specjalistow, terapeutow) dzialajaxych na rzecz

przeciwdzialaniem przemocy w rodzinie, w szczegolnosci do jego zadah nalezy:

- diagnozowanie problemu przemocy;

- podejmowanie dzialah w srodowisku zagrozonym przemocy w rodzinie majacym na celu

przeciwdzialanie temu zjawisku,

- inicjowanie interwencji w srodowisku dotkni?tym przemocy w rodzinie;

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i mozliwosci ich udzielenia pomocy

w srodowisku lokalnym;

- inicjowanie dzialah w stosunku do osob stosujacych przemoc w rodzinie.

dzialania :

a) podejmowanie interwencji kryzysowej w oparciu o procedur? Niebieskiej Karty,

b) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystapienia

przemocy w rodzinie,

c) monitorowanie sytuacji rodzin, w ktorych dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrozonych

wystapieniem przemocy,

d) dokumentowanie dzialah podejmowanych wobec rodzin, w ktorych dochodzi do przemocy

oraz efektow tych dzialah,

e) w razie koniecznosci ochrona przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemozliwienie

osobom stosujacym przemoc korzystania ze wspolnie zajmowanego z innymi czlonkami

rodziny mieszkania oraz zakazania kontaktowania si? i zblizania si? do osoby pokrzywdzonej,

f) w razie koniecznosci zapewnienie osobie dotkni?tej przemocy w rodzinie bezpiecznego

schronienia w specjalistycznym osrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,

g) w razie koniecznosci zapewnienie osobie dotkni?tej przemocy w rodzinie , ktora nie ma

tytulu prawnego do zajmowanego wspolnie ze sprawca^ przemocy lokalu , pomocy w

uzyskaniu mieszkania,
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h) wsparcie i profesjonalna pomoc doradcza, terapeutyczna, socjalna - dzieciom, osobom

doroslym i rodzinom dotkni?tych przemocy.

Cel 5 : integracja srodowisk na rzecz budowania lokalnego systemu przeciwdzialania

przemocy w rodzinie

dzialania:

1) wypracowanie procedur wspolpracy pomi?dzy sluzbami spolecznymi na rzecz

efektywnego przeciwdzialania przemocy;

2) stworzenie lokalnego systemu przeciwdzialania przemocy w rodzinie

w miescie i gminie Chorzele;

Priorytety podejmowanych dzialah w kolejnych latach realizacji programu.

Priorytety na rok 2013:

1) opracowanie raportu na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji, zawierajaxego

informacje o podmiotach realizujacych zadania z obszaru przeciwdzialania przemocy,

dorobku, dobrych praktykach, realizowanych zadaniach pod katem budowania lokalnego

systemu przeciwdzialania przemocy w miescie i gminie Chorzele;

2) opracowanie i wydanie informatora zawierajacego podstawowq. wiedz? o zjawisku

przemocy w rodzinie, mozhwosciach pomocnych dzialah dla osob dotkni?tych przemocy,

swiadkow przemocy oraz sprawcow,: informacje prawne oraz informacje o miejscach;

w ktorych mieszkahcy Srodmiescia moga^ uzyskac pomoc (nazwa, adres, telefon, obszar

dzialah);

3) zorganizowanie seminarium dotyczacego rozwijania wspolpracy interdyscyplinarnej sluzb

instytucji i organizacji w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie na terenie, wymiany

doswiadczeh i dobrych praktyk;

4) przyj?cie standardu przedstawienia narz?dzia ewaluacji przez podmiot ubiegajacy si?

o realizacj? zadania;

5) stworzenie narz?dzia i okreslenie sposobu monitoringu przyj?tych do realizacji programow

profilaktycznych;

6) szkolenie dot. zjawiska przemocy domowej dla policjantow ze sluzb patrolowych,

psychologow i pedagogow szkolnych;
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7) opracowanie i prowadzenie specjalistycznego programu dla osob stosujaxych przemoc,

b?dacego elementem lokalnego systemu przeciwdzialania przemocy w rodzinie.

Priorytety na rok 2014:

1) opracowanie, wydanie i dystrybucja ulotki dla patroli interwencyjnych Policji, b?dacej

uzupelnieniem policyjnej Niebieskiej Karty, informujacej o dost?pnych miejscach pomocy

dla czlonkow rodzin uwiklanych w przemoc domowaj

2) wypracowanie procedur wspolpracy pomi?dzy sluzbami na rzecz efektywnego

przeciwdzialania przemocy;

3) szkolenie z zakresu wspolpracy zespolu interdyscyplinarnego, pracownikow socjalnych,

pedagogow;

4) superwizja pracy Zespolu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych powolywanych do

konkretnych spraw;

Priorytety na rok 2015:

1) stworzenie forum wymiany doswiadczeh i dobrych praktyk pomi?dzy podmiotami

realizujacymi zadania z zakresu przeciwdzialania przemocy;

2) opracowanie i rozpropagowanie w srodowisku plakatu kierowanego do dzieci i mlodziezy

ze szkol gminy zawieraja^cego tresci edukacyjne o zjawisku przemocy oraz

o informacje o miejscach uzyskania pomocy;

3) realizacja programow edukacyjnych skierowanych do dzieci, mlodziezy, nauczycieli

przedszkoli, szkol, placowek opiekuhczo wychowawczych oraz opiekunow prawnych osob

niepelnoletnich (w tym rodzin zast?pczych).

4) zapewnienie miejsca pobytu dla osob starszych i / lub niepelnosprawnych wymagajacych

pomocy osob drugich, zmuszonych do opuszczenia miejsca zamieszkania z powodu

przemocy domowej.

Priorytety na rok 2016:

1) wspieranie i rozwijanie wspolpracy interdyscyplinarnej;

2) utrzymanie i dopracowanie kompleksowej oferty pomocy dla osob uwiklanych

w przemoc;

3) rozwijanie wspieranie i upowszechnianie dzialah profilaktycznych;

4) dalsza edukacja i podnoszenie swiadomosci mieszkahcow i sluzb srodowiska lokalnego

w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie;
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Priorytety na rok 2017 rok :

1) opracowanie raportu podsumowujaxego realizacj? Lokalnego Programu Przeciwdzialania

Przemocy w Rodzinie w latach 2013-2017 ze wskazaniem potrzeb i priorytetow na kolejne

lata.

2) opracowanie zalozeh do nowego programu na kolejne lata.

PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU :

1. Zmianapostaw spolecznych wobec zjawiskaprzemocy w rodzinie;

2. Spadek liczby przypadkow przemocy w rodzinie;

3. Udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie;

4. Usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkni?tym przemocaj

5. Zwi?kszenie zaangazowania spolecznosci w sprawy przeciwdzialania przemocy;

6. Zbudowanie systemu dzialah w zakresie pomocy rodzinom i osobom dotkni?tym

przemocaj

7. Niwelowanie skutkow zjawiska przemocy;

8. Zmniejszenie skali wystepujacych w rodzinach dysfunkcji wynikajacych z przemocy.

ZALACZNIKI

1. Wykaz placowek dzialajacych na rzecz ofiar przemocy w rodzinie;

2. Wykaz placowek dzialajacych na rzecz sprawcow przemocy w rodzinie.
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Zalacznik nr 1

Programu Przeciwdzialania

Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Chorzele

Wykaz placowek dzialajacych na rzecz ofiar przemocy w rodzinie

1. Ogolnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

ul. Szczotkarska 48a

01-382 Warszawa

tel. 022 666-10-36

fax:022 666-10-35

e-mail: biuro@niebieskalinia.info

Osrodek Pomocy dla Osob Pokrzywdzonych Przestepstwem

ul. Korotyhskiego 13

02-121 Warszawa

tel. 022 823 96-64

Dodatkowe informacje mozna znalezc na stronach: www.pokrzywdzeni.gov.pl

Specjalistyczne osrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
Specjalistyczny Osrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
Powiat Mlawa

Specjalistyczny Osrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
Powiat Pruszkow

Specjalistyczny Osrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
Miasto Stoleczne Warszawa
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Wykaz Osrodkow Interwencji Kryzysowej w Wojewodztwie Mazowieckim

Lp. Nazwa Adres Podmiot prowadzacy

1. Osrodek Interwencji Kryzysowej

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

05-300Mihsk

Mazowiecki

ul. Koscielna 18

Caritas Diecezji
Warszawsko-Praskiej

2. Osrodek Interwencji Kryzysowej

w ramach Zespolu Osrodkow
Wsparcia w Mlawie

06-500 Mlawa

ul. Slowackiego 18.

Starostwo Powiatowe

w Mlawie

3. Osrodek Interwencji Kryzysowej 87-410 Ostrol?ka

ul. T. Kosciuszki

24/26

Urzad Miasta Ostrol?ka

4. Osrodek Interwencji Kryzysowej

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

05-400 Otwock

ul. Gorna 13

Caritas Diecezji
Warszawsko-Praskiej

5. Osrodek Interwencji Kryzysowej 09 - 400 Plock

ul. Wolskiego 4

Urzad Miasta Plock

6. Osrodek Interwencji Kryzysowej

w ramach Zespolu Osrodkow
Wsparcia w Piastowie

05-820 Piastow

ul. Ks. J. Popieluszki
24

Starostwo Powiatowe w

Pruszkowie

7. Osrodek Interwencji Kryzysowej 05-510 Konstancin-

Jeziorna

ul. Piasta 22

Starostwo Powiatowe w

Piasecznie

8. Osrodek Interwencji Kryzysowej
Jasieniec Ilzecki Dolny 52

Caritas Diecezji Radomskiej 27-100
liza

26-604 Radom

ul. Koscielna 5

Caritas Diecezji Radomskiej

9. Osrodek Interwencji Kryzysowej 26-600 Radom

ul. Malczewskiego 20
b

Zarzad Powiatowy

Towarzystwa Przyjaciol
Dzieci w Radomiu

10. Powiatowy Osrodek Interwencji
Kryzysowej

96-500 Sochaczew

ul. Ziemowita 8/10.

Starostwo Powiatowe w

Sochaczewie

11. Osrodek Interwencji Kryzysowej
„Adamus"

02-843 Warszawa

ul. 6-go Sierpnia 1/5

Miasto st. Warszawa
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Dzialajacy w strukturze Osrodka
Wspomagania Rodziny

12. Osrodek Interwencji Kryzysowej

Dzialajacy w Osrodku Wsparcia
Dziecka i Rodziny „Kolo"

01-439 Warszawa

ul. Dalibora 1

Miasto st. Warszawa

13. Osrodek Interwencji Kryzysowej 87-100 W?grow

ul. Pilsudskiego 23

Starostwo Powiatowe w

W?growie

14. Powiatowy Osrodek Interwencji
Kryzysowej

05-220 Zielonka

ul. Poniatowskiego 29

Starostwo Powiatowe w

Wolominie

15. Osrodek Interwencji Kryzysowej

Polskiego Komitetu Pomocy
Spolecznej

00-703 Warszawa

ul. Polska 33 A i B

Rada Naczelna Polskiego
Komitetu

Pomocy Spolecznej
16. Osrodek Interwencji Kryzysowej w

Siennie

Powiat Lipski

ul. Szkolna41

27-350 Sienno

Starostwo Powiatowe w

Lipsku

Wykaz placowek swiadczqcych pomoc matkom z maloletnimi dziecmi i kobiet w ciazy

Lp.
Podmiot

prowadzsjcy
Nazwa Adres

Liczba

miejsc

1.

OPS Dzielnicy
Praga Polnoc Dom Matki i Dziecka

„Nazaret"
Warszawa, ul.

Szymanowskiego 4a
10

2.

Caritas Diecezji
Warszawsko-

Praskiej

Dom Samotnej Matki
05-220 Zielonka, ul.

Kilihskiego 63
7

3.

Zgromadzenie
Zakonne Matki

Bozej Milosierdzia

Dom dla samotnej Matki im.
Teresy Strzembosz

Chyliczki. ul.Wschodnia
6,

05-500 Piaseczno-

Chyliczki

16

4.

Towarzystwo
pomocy im. Sw.

Brata Alberta

Dom Samotnej Matki

05-080 Laski k.

Izabelina,

ul. Brzozowal

24
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5. PKPS w Plocku

Dom dla Bezdomnych
Kobiet i Dzieci w

Ruszkowie

Ruszkow 4, powiat
Gostynin

25

6.

Zgromadzenie
Siostr Malych

Misjonarek Milosci
Milosierdzia

Orionistek

„Nazaret" Dom dla
Samotnych Kobiet i Matek

z Dziecmi

Otwock,

ul Slowackiego 17a
20

7.

Zgromadzenie
Matki Bozej
Milosierdzia

Dom Samotnej Matki
09-411 BialaStarak.

Plocka, ul. Biala 19
8
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Zalacznik nr 2

Programu Przeciwdzialania

Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Chorzele

Wykaz placowek dzialajacych na rzecz sprawcow przemocy w rodzinie

W wojewodztwie mazowieckim programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawcow

przemocy w rodzinie realizowane s^ w powiatach: plohskim, mlawskim, sierpeckim, lipskim,

plockim, pruszkowskim oraz przez Miasto st. Warszawa

Realizatorzy programow korekcyjno-edukacyjnych

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Plohsku

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu

• Powiatowe Centrum PomocyRodzinie w Lipsku

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Plocku

• Zespol Osrodkow Wsparcia w Piastowie

• Zespol Osrodkow Wsparcia w Mlawie

• Miasto st. Warszawa:

Poziom ogolnomiejski

- Osrodek Terapii Uzaleznieh Instytutu Psychiatrii i Neurologii,

- Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdzialania Przemocy,

- FundacjaNa Rzecz Zapobiegania Narkomanii „Maraton",

- Osrodek Terapii Uzaleznienia od Alkoholu SZPZLO Warszawa Wola

Poziom dzielnicowy

- Osrodek Pomocy Spolecznej Dzielnicy Praga Poludnie,

- Osrodek Terapii Uzaleznienia od Alkoholu SPZZLO WarszawaZoliborz,

- Wydzial Spraw Spolecznych i Zdrowia Dzielnicy Bielany - Pracownia Inicjatyw

Spolecznych Krzysztof Stahczyk,

- Wydzial Spraw Spolecznych i Zdrowia Dzielnicy Targowek - Grupa Medyczna

Vertimed

Sicki
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