UCHWAŁA NR IX/ 91/2016
RADY POWIATU W ŻNINIE
z dnia 12 lutego 2016 r.
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Powiecie Żnińskim na lata 2016 – 2020
Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz.1390) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1445
z późn. zm.1))

uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjąć Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Żnińskim na lata 2016 – 2020
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Żninie
i Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Józefa Błajet

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 1045
i poz. 1890.
1)

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych powiatu
należy

opracowanie

i

realizacja

powiatowego

programu

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest
uzasadnione.

M.Z.
Przewodniczący Rady
Józefa Błajet

Załącznik
do UCHWAŁY NR IX/91/2016
RADY POWIATU w ŻNINIE
z dnia 12 lutego 2016 r.

POWIATOWY PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY
W RODZINIE
W POWIECIE ŻNIŃSKIM
NA LATA 2016 – 2020

Żnin 2016

Spis treści

Lp.

1

Wstęp

3

2

Podstawy prawne Programu

5

3

Diagnoza zjawiska przemocy w Powiecie Żnińskim

6

4

Zasoby instytucjonalne

8

5

Założenia ogólne Programu

12

6

Cel główny Programu

13

7

Cele szczegółowe Programu

13

8

Wskaźniki realizacji Programu

14

9

Ewaluacja

15

10

Spodziewane efekty

15

4

I. WSTĘP

Badanie zjawiska przemocy w rodzinie jest niezwykle trudnym procesem, ze względu
na wiele czynników, zarówno kulturowych jak i społecznych, które często nie pozwalają
na ujawnienie informacji o trudnej sytuacji danej rodziny na zewnątrz. Doświadczanie
przemocy od osób bliskich wywołuje wiele psychologicznych mechanizmów, które sprawiają,
że ofiary często usprawiedliwiają sprawców, szukają winy w sobie, rodzinie i bardzo często
staje się to problemem tzw. czterech ścian, a proces doświadczania przemocy jest długotrwały
i nieujawniany często przez wiele lat.
Przemoc domowa charakteryzuje się tym, że:
1. Jest intencjonalna. Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu
kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
2. Siły są nierównomierne. W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest
słabsza, a sprawca silniejszy.
3. Narusza prawa i dobra osobiste. Sprawca wykorzystuje przewagę siły, narusza
podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku
itd.).
4. Powoduje cierpienie i ból. Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody.
Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność
do samoobrony.
Przemoc może przybierać różną postać. Wyróżnia się następujące formy
przemocy:
 przemoc fizyczna – popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie,
policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie
przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami
żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej
pomocy, itp.
 przemoc psychiczna – wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie
własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, brak szacunku,
stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie
i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa,
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ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie,
upokarzanie, zawstydzanie), stosowanie gróźb, itp.
 przemoc ekonomiczna – odbieranie pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy
zarobkowej, nie zaspakajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp.
 przemoc

seksualna

–

wymuszanie

pożycia

seksualnego,

wymuszanie

nieakceptowanych pieszczot, praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami
trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości,
krytyka zachowań seksualnych, itp.
W toku badań dotyczących przemocy domowej zauważono, że przemoc przebiega
według pewnego schematu. Wyróżnia się 3 fazy cyklu przemocy w rodzinie:
1. Faza narastania napięcia.
W tej fazie sprawca jest napięty i stale poirytowany. Każdy drobiazg wywołuje jego złość,
często robi awanturę, może zacząć więcej pić, przyjmować narkotyki lub inne substancje
zmieniające świadomość. Może poniżać ofiarę, poprawiając swoje samopoczucie. Prowokuje
kłótnie i staje się coraz bardziej niebezpieczny. Sprawia wrażenie, że nie panuje nad swoim
gniewem. Ofiara stara się jakoś opanować sytuację - uspokaja go, spełnia wszystkie zachcianki,
wywiązuje się ze wszystkich obowiązków. Często przeprasza sprawcę. Ciągle zastanawia się nad
tym, co może zrobić, aby poprawić mu humor, uczynić go szczęśliwym i powstrzymać przed
wyrządzeniem krzywdy. Niektóre ofiary w tej fazie mają różne dolegliwości fizyczne, jak bóle
żołądka, bóle głowy, bezsenność, utratę apetytu. Inne wpadają w apatię, tracą energię do życia,
lub stają się niespokojne i pobudliwe nerwowo. Jest to wynik narastania napięcia, które po
pewnym czasie staje się nie do zniesienia. Zdarza się, że ofiara wywołuje w końcu awanturę, żeby
"mieć to już za sobą".

2. Faza gwałtownej przemocy.
W tej fazie sprawca staje się gwałtowny. Wpada w szał i wyładowuje się. Eksplozję
wywołuje zazwyczaj jakiś drobiazg, np. lekkie opóźnienie posiłku. Skutki użytej przemocy
mogą być różne - podbite oko, połamane kości, obrażenia wewnętrzne, poronienie, śmierć.
Ofiara stara się zrobić wszystko, żeby go uspokoić i ochronić siebie. Zazwyczaj, niezależnie
od tego jak bardzo się stara, wściekłość sprawcy narasta coraz bardziej. Czuje się bezradna,
bo ani przekonywanie sprawcy, ani bycie miłą/miłym, ani unikanie, ani bierne poddawanie
się mu nie pomaga i nie łagodzi jego gniewu. Po zakończeniu wybuchu przemocy, ofiara jest
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w stanie szoku. Nie może uwierzyć, że to się na prawdę stało. Odczuwa wstyd i przerażenie.
Jest oszołomiona. Staje się apatyczna, traci ochotę do życia, odczuwa złość i bezradność.
3. Faza miodowego miesiąca.
Gdy sprawca wyładował już swoją złość i wie, że posunął się za daleko, nagle staje
się inną osobą. Szczerze żałuje za to, co zrobił, okazuje skruchę i obiecuje, że to się nigdy
nie powtórzy. Stara się znaleźć jakieś wytłumaczenie dla tego, co zrobił i przekonuje ofiarę,
że to był jednorazowy, wyjątkowy incydent, który już się nigdy nie zdarzy. Sprawca okazuje
ciepło i miłość. Staje się znowu podobny do tego, jaki był na początku znajomości.
Zachowuje się jakby przemoc nigdy nie miała miejsca. Rozmawia z ofiarą, dzieli się swoimi
przeżyciami, obiecuje, że nigdy już jej nie skrzywdzi. Dba o ofiarę spędza z nią czas
i utrzymuje bardzo satysfakcjonujące kontakty seksualne. Sprawca i ofiara zachowują się jak
świeżo zakochana para. Ofiara zaczyna wierzyć w to, że partner/partnerka się zmienił/a i że
przemoc była jedynie incydentem. Czuje się kochana, myśli, że jest dla niego ważna i znowu
go kocha. Spełniają się jej marzenia o cudownej miłości, odczuwa bliskość i zespolenie
z partnerem/partnerką. Życie we dwoje wydaje się piękne i pełne nadziei. Ale faza
miodowego miesiąca przemija i znowu rozpoczyna się faza narastania napięcia. Zatrzymuje
ona ofiarę w cyklu przemocy, bo łatwo pod jej wpływem zapomnieć o koszmarze pozostałych
dwóch faz. Prawdziwe zagrożenie, jakie niesie ze sobą faza miodowego miesiąca
jest związane z tym, że przemoc w następnym cyklu jest zazwyczaj gwałtowniejsza.

II. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU
Powiatowy

Program

Przeciwdziałania

Przemocy

w

Rodzinie

oparty

jest

na następujących aktach prawnych:
1. Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
2. Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
3. Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
4. Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
5. Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 –
2020
6. Wojewódzkim

Programie

Przeciwdziałania

Przemocy

w

Rodzinie

dla

Województwa Kujawsko – Pomorskiego do roku 2020
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III. DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W POWIECIE ŻNIŃSKIM
Siedzibą Powiatu Żnińskiego jest miasto Żnin. W granicach administracyjnych
powiatu znajduje się sześć gmin:
1. Żnin,
2. Barcin,
3. Janowiec Wielkopolski,
4. Łabiszyn,
5. Rogowo,
6. Gąsawa.
Przemoc w rodzinie jest problemem trudnym do zdiagnozowania. Zdaniem
specjalistów rozmiary i szkodliwość zjawisk związanych z przemocą w rodzinie wskazują
na to, że jest to jeden ze szczególnie ważnych problemów społecznych w Polsce. Wymaga
on stworzenia dobrze zorganizowanego i zaplanowanego na wiele lat programu
przeciwdziałania. Jego realizacja powinna skutkować poprawą stanu bezpieczeństwa.
Nadrzędnym celem wspólnych działań różnych instytucji jest zmniejszenie rozmiarów
przemocy w rodzinach, pomoc i wspieranie ofiar.
Dane

przekazane

przez

Przewodniczących

Zespołów

Interdyscyplinarnych

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z terenu Powiatu Żnińskiego wskazują, że skala
przemocy w rodzinie ma tendencję wzrostową.
Wykres nr 1. Ilość „Niebieskich Kart” za lata 2011 – 2014
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Źródło: Dane Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie na terenie Powiatu Żnińskiego
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Z danych uzyskanych z Komendy Powiatowej Policji w Żninie wynika,
że w przeważającej mierze to kobiety i dzieci doznają i doświadczają przemocy w rodzinie.
Należy zauważyć, że zmiany, które dotykają te osoby mają wpływ na ich codzienne życie,
pracę zawodową, wyniki w nauce, poczucie własnej wartości. Dlatego osoby te mają bardzo
duże problemy w funkcjonowaniu w społeczeństwie, pracy, szkole.
Tabela nr 1. Ilość „Niebieskich Kart” założonych przez Policję w latach 2011 - 2014

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

422

189

268

318

Pokrzywdzeni w wyniku
przemocy w rodzinie

602 w tym:
kobiety –
455
mężczyźni
– 84
nieletni –63

251 w tym:
kobiety –
188
mężczyźni –
27
nieletni –36

334 w tym:
kobiety –
253
mężczyźni –
36
nieletni –45

357 w tym:
kobiety –
273
mężczyźni –
60
nieletni – 24

Liczba sprawców przemocy w
rodzinie

422 w tym:
kobiety –18
mężczyźni
– 404
nieletni –0

190w tym:
kobiety –3
mężczyźni –
185
nieletni –2

273 w tym:
kobiety –17
mężczyźni –
254
nieletni - 2

321 w tym:
kobiety –21
mężczyźni –
297
nieletni -3

Sprawcy przemocy pod wpływem
alkoholu

371 w tym:
kobiety –12
mężczyźni
–359
nieletni –0

161w tym:
kobiety –2
mężczyźni –
159
nieletni –0

220 w tym:
kobiety – 8
mężczyźni –
212
nieletni - 0

286 w tym:
kobiety – 15
mężczyźni –
271
nieletni -0

Liczba NK

Liczba zatrzymanych sprawców
przemocy (w tym do
wytrzeźwienia)

168

166

145

214

Źródło: Dane Komendy Powiatowej Policji w Żninie.

Przemoc jest zjawiskiem bardzo szkodliwym, wymagającym natychmiastowej reakcji
wielu służb, jest również zjawiskiem ściganym i zagrożonym konsekwencjami prawnymi
dla sprawcy. Dlatego część postępowań kończy się aktem oskarżenia i trafia do sądu.

9

Tabela nr 2. Liczba zarejestrowanych spraw oraz spraw zakończonych aktami oskarżenia
dotyczących przemocy w rodzinie za lata 2011 – 2014

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

Liczba zarejestrowanych spraw
dotyczących przemocy w rodzinie

76

113

133

91

Liczba spraw dotyczących przemocy
w rodzinie zakończonych aktami
oskarżenia

33

63

57

30

Źródło: Dane Prokuratury Rejonowej w Szubinie i Ośrodka Zamiejscowego w Żninie.

Tabela nr 3. Liczba osób skazanych prawomocnymi wyrokami z art. 207 kk za lata 2012 – 2014

Liczba osób skazanych prawomocnymi
wyrokami z art. 207 kk

2012 r.

2013 r.

2014 r.

24

35

28

Źródło: Dane Sądu Rejonowego w Szubinie i w Żninie.

Powyższe dane ujęte w diagnozie wskazują na niepokojące symptomy odnoszące
się zarówno do przemocy fizycznej jak i psychicznej. Ofiarami tego zjawiska najczęściej
są kobiety i dzieci.

IV. ZASOBY INSTYTUCJONALNE
Na terenie Powiatu Żnińskiego funkcjonują następujące podmioty zobligowane
do udziału w systemie pomocy osobom doznającym przemocy:
1) ośrodki pomocy społecznej;
2) gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych;
3) gminne zespoły interdysyplinarne;
4) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna;
5) Sąd Rejonowy w Żninie;
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6) Sąd Rejonowy w Szubinie, który swym działaniem obejmuje gminę Barcin
i Łabiszyn:
7) Prokuratura Rejonowa w Żninie;
8) Prokuratura Rejonowa w Szubinie obejmująca swym działaniem gminę Barcin
i Łabiszyn,
9) Komenda Powiatowa Policji w Żninie;
10) podmioty lecznicze;
11) placówki oświatowe ;
12) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie.

Ośrodki pomocy społecznej, których jest sześć, wykonują zadania gminy
z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności
polegające

na

przyznawaniu

i

wypłacaniu

zasiłków

celowych,

pracy

socjalnej,

tworzeniu gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, prowadzeniu
poradnictwa

i

interwencji

w

zakresie

przeciwdziałania

przemocy

w

rodzinie.

Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, których jest sześć,
inicjują między innymi działania w zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz profilaktycznej działalności
informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Podejmują czynności
zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku
poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, a także udzielają rodzinom,
w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Gminne zespoły interdyscyplinarne, działają na rzecz poprawy losu człowieka
w jego środowisku, jednocześnie będąc koordynatorem świadczenia pełnego zakresu pomocy
i działań w celu zabezpieczenia rodzin dotkniętych przemocą.
Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania
w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych
są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny
lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, jako placówka oświatowa realizuje własne
zadania poprzez diagnozę, konsultacje, terapię, psychoedukację, rehabilitację, doradztwo,
mediację, interwencję w środowisku ucznia oraz działalność profilaktyczną i działalność
informacyjną. Ponadto Poradnia współdziała z innymi placówkami specjalistycznymi ochrony
zdrowia, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń itp. działającymi na rzecz dzieci
i ich rodzin.
Sąd Rejonowy w Żninie i Szubinie rozpatruje wszystkie sprawy, z wyjątkiem
zastrzeżonych dla sądu okręgowego. Do podstawowych zadań Wydziału Rodzinnego
i Nieletnich należy rozpoznawanie spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw
dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, osób uzależnionych od alkoholu
oraz od środków odurzających i psychotropowych.
Prokuratura Rejonowa w Żninie i Szubinie, w sytuacji zaistnienia uzasadnionego
podejrzenia, że doszło do popełnienia przestępstwa, prowadzi postępowania przygotowawcze
celem sprawdzenia czy doszło do przestępstwa, wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Osoby
poszkodowane na skutek przemocy domowej, a także świadkowie mogą złożyć
w prokuraturze bądź na policji zawiadomienie o przestępstwie ściganym w trybie publicznoskargowym lub wniosek o ściganie przestępstwa (dotyczy to przestępstw ściganych
na wniosek osoby poszkodowanej).
Komenda Powiatowa Policji w Żninie realizuje następujące zadania:
a) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami
naruszającymi te dobra,
b) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu
przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie
w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami
pozarządowymi,
c) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.
Działania chroniące ofiary przemocy domowej podejmowane przez policję zgodnie
z obowiązującym prawem to:
a) interwencja,
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b) sporządzenie dokładnego opisu zdarzenia (notatka urzędowa),
c) zatrzymanie sprawców przemocy domowej stwarzających w sposób oczywisty
zagrożenie dla życia bądź zdrowia ofiar, a także mienia,
d) wszczęcie

postępowania

przygotowawczego

przeciwko

sprawcy

przemocy

w przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia popełnienia przestępstwa,
e) zabezpieczenie dowodów popełnienia przestępstwa,
f) podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy przemocy,
g) udzielenie informacji ofiarom o możliwości uzyskania pomocy.
Osoby wzywające policję mają prawo do:
a) uzyskania od policjantów zapewnienia doraźnego bezpieczeństwa,
b) uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie - numer identyfikacyjny
policjantów, nazwa i siedziba jednostki,
c) wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnej jako dowodów w sprawie
karnej przeciw sprawcy przemocy,
d) zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie sądowej.
Podmioty lecznicze, publiczne i niepubliczne zobowiązane są do udzielania pomocy
medycznej, a także, w przypadku występowania u pacjenta sygnałów świadczących
o występowaniu przemocy domowej, do informowania o możliwościach uzyskania pomocy,
wystawiania na prośbę osoby pokrzywdzonej zaświadczenia lekarskiego o stwierdzonych
obrażeniach i podjętym leczeniu, informowania ofiar o warunkach i miejscach wystawienia
obdukcji.
Placówki oświatowe, szkoła obok funkcji edukacyjnej jest źródłem wsparcia dla
rodziców w wychowaniu dziecka, między innymi poprzez dostarczanie wiedzy dotyczącej
problematyki wychowania z zakresu komunikacji interpersonalnej pomiędzy rodzicami
i dziećmi, profilaktyki zagrożeń, racjonalnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie
umiejętności wychowawczych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie realizuje swoje zadania poprzez
oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
Prowadzone są one w celu:
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1) powstrzymania osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem
przemocy;
2) rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
3) kształtowania umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania
przemocy w rodzinie;
4) uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności
za stosowanie przemocy;
5) zdobycia i podniesienia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy
w rodzinie.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie
są kierowane w szczególności do:
1) osób, skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie,
odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których
sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa
w programie korekcyjno-edukacyjnym;
2) osób, stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia
uzależnienia od alkoholu lub narkotyków – w tym przypadku oddziaływania
korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
3) osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie
korekcyjno-edukacyjnym.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU

V.

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie skierowany jest do:
1. Osób doświadczających przemocy.
2. Sprawców przemocy.
3. Dzieci i młodzieży szkolnej.
4. Świadków przemocy.
5. Osób zajmujących się zawodowo, społecznie, pośrednio lub bezpośrednio przemocą
w rodzinie.
6. Mieszkańców Powiatu Żnińskiego.
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VI. CEL GŁÓWNY PROGRAMU

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE
POWIATU ŻNIŃSKIEGO

VII. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
1. Diagnoza nowych, pojawiających się zjawisk dotyczących przemocy w rodzinie
realizowana poprzez:


stałe monitorowanie i zbieranie nowych informacji na temat zjawisk dotyczących
przemocy w rodzinie w Powiecie Żnińskim,



monitorowanie istniejącej infrastruktury instytucji pomagających ofiarom
przemocy
w rodzinie w Powiecie Żnińskim,



tworzenie i realizowanie projektów dotyczących rozwiązywania problemów
związanych z przemocą rodzinną.

2. Podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej przemocy w rodzinie realizowane
poprzez:


kampanie społeczne promujące pozytywne postawy międzyludzkie,



współpracę z mediami oraz inicjowanie wymiany informacji między mediami,
a instytucjami odpowiedzialnymi za problematykę przemocy w rodzinie,



opracowywanie

i

upowszechnianie

materiałów

edukacyjnych

z

zakresu

profilaktyki przemocy,


profilaktykę przemocy rodzinnej w szkołach,



przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla pracowników pomocy społecznej,
policjantów, pedagogów, nauczycieli, kuratorów społecznych, ochrony zdrowia oraz
pozostałych osób zajmujących się przemocą w rodzinie, mających na celu poszerzanie
wiedzy na temat przemocy,



edukację dzieci i młodzieży z zakresu radzenia sobie z trudnymi emocjami,
stresem.
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3.

Minimalizowanie negatywnych skutków przemocy u osób, które jej doznają
realizowane poprzez:



spotkania terapeutyczne dla osób doświadczających przemocy,



zapewnienie schronienia osobom zmuszonym do opuszczenia swojego miejsca
zamieszkania,



objęcie specjalistyczną pomocą dzieci,



odseparowanie sprawców przemocy od ich rodzin.

4. Oddziaływanie na sprawców przemocy realizowane poprzez:


udział sprawców przemocy w programie korekcyjno-edukacyjnym.

5.

Budowa lokalnej koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
realizowana poprzez:



współpracę podmiotów, instytucji mającą na celu zatrzymanie, przeciwdziałanie
przemocy na terenie Powiatu Żnińskiego.

6. Doskonalenie lokalnej współpracy niżej wymienionych podmiotów i instytucji
realizujących Powiatowy Program Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na rzecz przeciwdziałania przemocy:


ośrodki pomocy społecznej z terenu Powiatu Żnińskiego,



Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,



Komendę Powiatową Policji w Żninie,



sądy,



prokuraturę,



gminne komisje ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,



organizacje pozarządowe,



szkoły,



ochronę zdrowia,



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie.

VIII. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU
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1. Ilość i jakość działań profilaktycznych prowadzonych na terenie Powiatu
Żnińskiego.
2.

Ilość rodzin, osób i zasięg zjawiska przemocy w Powiecie Żnińskim.

3.

Poziom świadomości społeczeństwa Powiatu Żnińskiego na temat przemocy
w rodzinie.

4.

Ilość porad udzielonych osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy.

5.

Ilość odbytych interwencji w zakresie przemocy domowej.

6.

Liczba osób objętych poradnictwem specjalistycznym.

7.

Liczba osób objętych programem edukacyjno-korekcyjnym dla sprawców
przemocy.

IX.

8.

Liczba współpracujących instytucji i organizacji pozarządowych.

9.

Liczba przeprowadzonych kampanii społecznych.

EWALUACJA
Ewaluacja programu ma dostarczyć odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jaka jest skuteczność, użyteczność i efektywność programu?
2. W jakim stopniu oddziaływanie programu przyczyniło się do osiągnięcia
pozytywnych zmian?
3. Czy program odpowiada potrzebom odbiorców?
4. Jak długo po zakończeniu programu mogą trwać pozytywne zmiany?

X. SPODZIEWANE EFEKTY

1. Dążenie do zmniejszania rozmiarów przemocy w rodzinie.
2. Zmiany postaw społeczeństwa odnośnie przemocy w rodzinie.
3. Zwiększanie dostępności pomocy dla osób doświadczających przemocy
w rodzinie, jak i dla sprawców przemocy.
4. Pogłębianie wśród społeczeństwa wiedzy o zjawisku przemocy w rodzinie.
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