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Wstęp 

 

Występowanie przemocy w rodzinie od wielu lat uważane jest za istotny problem społeczny. 

W ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  z dnia 29 lipca 2005r. przemoc w rodzinie 

jest określona jako jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie, zaniechanie 

naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby 

na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, życia naruszające ich godność, nietykalność cielesną, 

wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a 

także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. 

Przemoc występuje we wszystkich warunkach społeczno- ekonomicznych bez względu w 

jakich grupach społecznych znajdują się ludzie i nie ma tu znaczenia, czy są to osoby 

wykształcone lub ich sytuacja materialna jest bardzo dobra. Ludzie niechętnie przyznają się do 

problemów w swych domach rodzinnych a tym bardziej do występującej przemocy między 

domownikami- jednakże coraz częściej zaczyna być ujawniane to zjawisko. Przemoc, która 

zostaje doświadczona od osób najbliższych może nieść za sobą wiele mechanizmów 

psychologicznych, które powodują, że osoba pokrzywdzona często usprawiedliwia  sprawców, 

szukając winy w swojej osobie lub rodzinie. 

Przemoc jest demonstracją siły i chęci przejęcia kontroli nad drugą osobą. Przemoc powoduje 

u ofiar niską samoocenę, poczucie bezsilności i bezradności , ciągły niepokój, depresję oraz 

choroby związane ze stresem. Doznawanie lub bycie świadkiem przemocy przez dzieci 

prowadzi do nieodwracalnych skutków, które mogą objawiać się dopiero w życiu dorosłym. 

Rodzina jest miejscem, w którym kształtuje się osobowość, system wartości i styl życia 

człowieka. Dbanie o odpowiednie relacje wewnątrz rodzinne, ochrona dóbr osobistych, 

zapewnienie poczucia bezpieczeństwa jest także zadaniem państwa, dlatego też niezbędne jest 

objęcie pomocą i wsparciem ofiary przemocy, a także podjęcie stanowczych działań wobec 

sprawców, by przemoc nie powtarzała się. 

W celu  efektywnego przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie a 

także zmniejszenia jej negatywnych następstw  w życiu społecznym i rodzinnym utworzony 

został „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar na 

lata 2015-2020”.  Program zawiera m.in. podstawy prawne działania, charakterystykę zjawiska 

przemocy w rodzinie, dostępne dane na temat przemocy w powiecie milickim w latach 2012-
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2014. Ponadto istotna częścią programu stanowią: cel główny oraz cele szczegółowe programu 

z opisem realizowanych zadań wraz z harmonogramem oraz wskaźniki osiągania celów. 

Cele oraz zadania programu będą podlegać ewaluacji i odpowiadać na potrzeby mieszkańców 

powiatu milickiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

Definicja, cechy charakterystyczne i rodzaje przemocy  

 

Definicja przemocy w rodzinie: 

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2010r.o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie przemoc w rodzinie to jednorazowe lub powtarzające się umyślne 

działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w 

szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich 

godność, nietykalność cielesną, wolność , w tym seksualną , powodujące szkody na ich 

zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób 

dotkniętych przemocą. 

 

Cechy charakterystyczne przemocy: 

- jest intencjonalna, tzn. jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i 

podporządkowanie ofiary 

-  siły są nierównomierne- sprawca przemocy jest silniejszy od ofiary, 

- działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej - sprawca 

wykorzystuje przewagę siły i narusza podstawowe prawa ofiary, 

- powoduje cierpienie i szkody fizyczne lub psychiczne- sprawca naraża zdrowie i życie ofiary, 

szkody mogą być wymierne albo niewidoczne lub niedostrzegalne, natychmiastowe lub 

odroczone w czasie. 

 

Rodzaje przemocy: 

Przemoc fizyczna jest zachowaniem, które niesie za sobą ryzyko uszkodzenia ciała , 

niezależnie, czy do tego doszło. Charakteryzuje się ona: policzkowaniem, popychaniem, 

szarpaniem za włosy, kopaniem, uderzeniem pięścią, rzucaniem przedmiotami, drapaniem, 

pluciem, przypalaniem papierosem, napaścią z użyciem broni, wykręcaniem rąk, uwięzieniem, 

krępowaniem, itp. 
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Przemoc psychiczna, którą można rozpoznać poprzez zauważone przymusy, groźby, 

zastraszania, emocjonalne wykorzystywanie, które mają związek z oskarżeniem, 

upokorzeniem, poniżaniem, obwinianiem, czy też manipulowaniem poczucia winy, stałą 

krytyką, izolacją społeczną, wmawianiem choroby psychicznej, itp. Z kolei przemoc 

psychiczna w małżeństwie jest opisywana jako „małżeński terror” jest ujawniana i podkreśla 

się podobieństwo między sytuacją ofiar przemocy w rodzinie a sytuacją zakładników 

przetrzymywanych przez terrorystów. Taka przemoc pod względem psychicznym występuje 

bardzo często, lecz trudno jest ją udowodnić. Prowadzi ona do niszczenia poczucia wartości 

oraz godności, czasami osoby pokrzywdzone mówią, że „ są ranione mocniej niż przy 

przemocy fizycznej”. 

Przemoc seksualna była do niedawna wielką tajemnicą, ponieważ nie mówiło się o niej 

względem związków małżeńskich, a przecież użycie siły do wymuszenia współżycia 

seksualnego jest prawnie karalne. Taka forma przemocy polega na zmuszaniu osoby do 

aktywności seksualnej, wymuszenia nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, 

wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, 

demonstrowanie zazdrości, itp. Taka forma przemocy współwystępuje wraz z przemocą 

fizyczną i psychiczną. 

Przemoc ekonomiczna charakteryzuje się utrzymanie osoby zależnej w całkowitej zależności 

finansowej, odbieraniem zarobionych pieniędzy, nie zaspokojenie podstawowych potrzeb 

rodziny, uniemożliwienie podjęcia pracy zarobkowej, itp. 

Przemoc polegająca na osaczaniu-  np. ciągłe chodzenie za kimś, dzwonienie do niego w celu 

wyrządzenie mu krzywdy lub zastraszania. 

Cyberprzemoc- inaczej przemoc z użyciem mediów elektronicznych – przede wszystkim 

Internetu i telefonów komórkowych. Do działań zaliczanych jako cyberprzemoc zalicza się 

m.in. wyzywanie, straszenie i poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu, robienie 

komuś zdjęć lub rejestrowanie filmów bez jego zgody, publikowanie w Internecie lub 

rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów, tekstów, które kogoś obrażają , ośmieszają, podszywanie 

się pod kogoś w sieci. 

Przemoc w wymiarze społecznym-  np. zakazywanie kontaktów z rodziną , przyjaciółmi, 

zabranianie wychodzenia z domu, upokarzanie w miejscach publicznych. 
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Cykl przemocy: 

Przemoc domowa rzadko jest czynem jednorazowym. Znacznie częściej jest procesem o 

długiej, nawet kilkunastoletniej historii.  

Ma tendencję do powtarzania się według zauważalnej prawidłowości. 

Cykl przemocy składa się zwykle z trzech następujących po sobie faz: 

- faza narastającego napięcia- jest to początek cyklu, który charakteryzuje się wzrostem 

napięcia i natężenie sytuacji konfliktowych, 

- faza ostrej przemocy- następuje wybuch gniewu i wyładowania agresji, 

- faza miodowego miesiąca- jest to faza skruchy ze strony sprawcy, okazywania żalu, jednak 

bez specjalistycznej pomocy kończy się to nawrotem przemocy spowodowanym ponownym 

wzrostem napięcia u sprawcy. 

 

 

 

 

Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Milickiego: 

 

Zjawisko przemocy w rodzinie na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliczu, 

Cieszkowie , Krośnicach w latach zbiorczo 2012-2014 

Gmina Liczba 

przeprowadzonych 

interwencji  

ogółem 

Liczba 

przeprowadzonych 

interwencji w związku 

z przemocą domową 

Liczba 

pokrzywdzonych w 

wyniku przemocy 

domowej ogółem  

Liczba 

sprawców 

przemocy 

domowej 

ogółem 

Liczba 

założonych 

„Niebieskich 

Kart” 

 

Lata 2012-2013-2014 

Milicz 0 0 143 119 111 

Cieszków 33 33 71 33 33 

Krośnice 0 0 53 44 49 

 

Zjawisko przemocy w rodzinie na podstawie danych z Komendy Powiatowej Policji w Miliczu 

w latach 2012-2014 

Rok 2012 2013 2014 

Liczba przeprowadzonych interwencji 

ogółem 

58 47 69 
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Liczba sporządzonych notatek 

urzędowych o przemocy domowej 

„Niebieskich Kart” 

39 31 46 

Liczba pokrzywdzonych w wyniku 

przemocy domowej ogółem: 

45 42 56 

w tym dzieci: 3 10 8 

w tym dorosłych: 42 32 48 

kobiety 118 31 48 

mężczyźni 2 1 0 

Liczba sprawców przemocy domowej 

pod wpływem alkoholu ogółem: 

22 13 33 

w tym kobiety 0 0 0 

w tym mężczyźni 0 13 33 

Liczba postępowań przygotowawczych 

dotyczących przemocy domowej, w 

których była prowadzona procedura „ 

Niebieskiej Karty” z art. 207 KK 

znęcania się nad rodziną wyniosła: 

   

wszczętych 25 23 37 

stwierdzonych 16 11 18 

zakończonych 9 12 19 

  

 

Komenda Powiatowa Policji w Miliczu w latach 2012-2014 przeprowadziła 

1. Łącznie interwencji domowych 174, w tym związanych z procedurą „Niebieskiej 

Karty” 116 

2. Liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej ogółem wyniosła 143 

3. Liczba sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu ogółem wyniosła 68 

 

Zjawisko przemocy w rodzinie na podstawie informacji z Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Miliczu za rok szkolny 2012/2013 i rok szkolny 2013/2014  

Rok szkolny 2012/2013 2013/2014 

Objęcie pomocą psychologiczną: 17  zgłoszonych rodzin. 

 

14  zgłoszonych rodzin  

 

Liczba przeprowadzonych 

konsultacji interwencyjno- 

edukacyjnych z rodziną 

13 12 

Liczba przeprowadzonych 

indywidualnych konsultacji z 

dziećmi 

39 22 
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Liczba rodzin, które pomimo 

wezwań nie nawiązały współpracy 
4 2 

 

Sprawozdanie z pracy w Gminny Punkt Konsultacyjno- Interwencyjnym Przeciwdziałaniu 

Przemocy w Rodzinie  w Miliczu w  latach 2012-2014 

W roku 2012 liczba osób, które zgłosiły się do Punktu wyniosła 290, w roku 2013 -

362,natomiast w roku 2014 liczba osób, które zgłosiły się do Punktu wyniosła 278. 

W Punkcie korzystano z pomocy psychologicznej, terapeutycznej, interwencyjnej i 

merytorycznej (200 osób dorosłych i 78 osób dzieci i młodzieży). Działania realizowane były 

na zasadzie pomocy indywidualnej dla 243 osób oraz terapii grupowej dla 35 osób. 

Działania podejmowane w Punkcie: 

Poradnictwo, wsparcie emocjonalne i edukacja, diagnoza sytuacji osobistej i rodzinnej. 

Motywowanie do dalszych działań wraz z opracowaniem indywidualnego planu sukcesywnej 

realizacji. Merytoryczne  i emocjonalne przygotowanie ofiary przemocy do podjęcia działań 

formalnych, prawnych w przypadku konieczności włączenie umiejętności korzystania z 

pomocy odpowiednich instytucji. Współdziałanie z psychologiem, w celu osiągnięcia przez 

uczestników jak najlepszych efektów. Kierowanie osób doświadczających przemocy i ich 

rodzin do uczestnictwa w grupie wsparcia. W ramach punktu konsultowano osoby z 

problemami alkoholowymi, narkotykowymi i dotknięte przemocą w rodzinie. Coraz częściej 

do punktu trafiają mieszkańcy gminy, którzy zmagają się nie tylko z problemami uzależnienia 

bądź przemocy w rodzinie, ale też innych kryzysowych momentach życia. 

 

Specjalistyczne Poradnictwo  prowadzone przez  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Miliczu- dostępne również dla osób dotkniętych przemocą 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu, w ramach zadań własnych powiatu z zakresu 

pomocy społecznej, udziela - w miarę swoich możliwości finansowych i kadrowych, obowiązek 

udzielania informacji o prawach i uprawnieniach osobom ubiegającym się o świadczenia z pomocy 

społecznej. 

 

Jednocześnie w ramach specjalistycznego poradnictwa  bezpłatnych porad udziela: 

– specjalista psycholog -w ramach specjalistycznego poradnictwa w siedzibie PCPR . Psycholog 

przyjmuje średnio 2 raz w tygodniu. Informacja o harmonogramie dyżurów na stronie internetowej 

PCPR oraz w siedzibie jednostki, ogłoszenie w prasie. Ilość przeprowadzonych konsultacji 

psychologicznych- w roku 2013- 205, w roku 2014 – 196. 
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- Prawnik  

-dyżury prawnika zatrudnionego na umowę cywilno – prawną w siedzibie PCPR -średnio dwa razy w 

miesiącu po 2 /3 godziny dziennie. Informacja o harmonogramie dyżurów na stronie  internetowej 

PCPR oraz w siedzibie jednostki, informacja w prasie lokalnej. Ilość udzielonych porad prawnych –  

w roku 2013 -92, w roku 2014 – 97. 

 

- Doradca ds. osób niepełnosprawnych oraz pracownik socjalny w godzinach pracy jednostki. 

  

PCPR wydał i rozpropagowuje bezpłatne informatory ( Informator przewodnik  o instytucjach pomocy 

społecznej na terenie powiatu milickiego zajmujących się również przeciwdziałaniem przemocy, wraz 

z mapą i zadaniami ) oraz  Informator skierowany do osób niepełnosprawnych -ulgi i uprawnienia 

osób niepełnosprawnych.  

 

     
Informator PCPR tzw. PRZEWODNIK – edycja 2013-2014 
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Informator  PCPR „ Ulgi i uprawnienia osób niepełnoosprawnych” edycja 2013 

 
Informator  PCPR „ Ulgi i uprawnienia osób niepełnoosprawnych” edycja 2014 

 
 

PCPR w Miliczu prowadzi stronę internetową , na której można znaleźć informacje na temat 

wsparcia instytucji związanych z przeciwdziałaniem przemocy. (www.pcprmilicz.pl) 

 

 

 

http://www.pcprmilicz.pl/
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        Mapa Pomocy Społecznej opracowana przez PCPR w Miliczu 
 

 

http://www.pcprmilicz.pl/cms/zasoby/mapa.pdf
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W celu rozpropagowania instytucji udzielających wsparcia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydrukowano ulotki , plakaty promujące 

możliwość udzielenia wsparcia, jednocześnie przesyłając  materiały do właściwych urzędów celem rozpropagowania. Ponadto na stronie internetowej 

PCPR , powiatowej Policji umieszczone są szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy 

oraz materiałów dotyczących darmowych dyżurów specjalistów w ramach  specjalistycznego poradnictwa i innych instytucji udzielających wsparcia na 

terenie powiatu milickiego. 

 

 
Materiały dotyczące przeciwdziałania przemocy opracowane/wydrukowane oraz rozpropagowane przez PCPR w Miliczu w latach 2013 -2014 

 

 

 

Plakat ” Stop przemocy”           
                                                                                                     Ulotka str.1                                                Ulotka str. 2 
 

 

http://www.pcprmilicz.pl/cms/images/zasoby/plakat-przeciwdzialanie%20przemocy%202013.jpg
http://www.pcprmilicz.pl/cms/images/zasoby/ulotka1%20przeciwdziałanie%20przemocy.jpg
http://www.pcprmilicz.pl/cms/images/zasoby/ulotka2%20przeciwdzialanie%20przemocy%202013.jpg
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Materiał propagujący Powiatowy Program Korekcyjno Edukacyjny dla Sprawców Przemocy w Rodzinie opracowany/wydrukowany oraz 

rozpropagowany przez PCPR w Miliczu w latach 2013-2014 

 

 

 

                                                                  
                                               Ulotka str.1                                                                                           Ulotka str. 2  

http://www.pcprmilicz.pl/cms/images/zasoby/ulotka_pke_s1.jpg
http://www.pcprmilicz.pl/cms/images/zasoby/ulotka_pke_s2.jpg


 

13 

 

 

Zjawisko przemocy na podstawie realizacji „Powiatowego  Programu Korekcyjno – Edukacyjnego 

dla Sprawców Przemocy w Rodzinie” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu  

Od 2009r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu realizuje „Powiatowy  Program 

Korekcyjno – Edukacyjny dla Sprawców Przemocy w Rodzinie”.  

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej a realizowane przez powiat. 

Program został przyjęty do realizacji przez Radę Powiatu 18 czerwca 2009r. Uchwałą nr 

XXVJ/183/2009 

Program  jest realizowany zgodnie z ustawą z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie.  

Prowadzony jest przez 2 osoby, kobietę i mężczyznę na podstawie umów cywilno- prawych.  

Jest adresowany do 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, osób 

stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu a także osób, 

które  w wyniku innych okoliczności zgłaszają się do uczestnictwa w programie.  

Z założenia program jest szansą na wyeliminowanie negatywnych zachowań sprawcy, jego 

całkowitą resocjalizację, a co za tym idzie poprawę życia rodzin borykających się z problemem 

przemocy domowej. 

 

„Powiatowy Program Korekcyjno –Edukacyjny dla sprawców przemocy” w liczbach: 
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Zadania powiatu w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 

Zadania własne powiatu w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zgodnie z zapisem  

art.6 ust 3  ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. )  

 opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

 opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu 

udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania 

prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych 

przemocą w rodzinie, 

 zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, 

 zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji 

kryzysowej.  

Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w 

szczególności: 

 tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w 

rodzinie, 

 opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie. 

 

Główne założenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie: 

 

 Podstawy prawne w Polsce 

- Ustawa o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie z 2010 roku (Dz. U. nr125, poz. 842 z późn. 

zm.); 

- Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z 

późn.  zm.), 

-Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 15 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r. Nr 9, poz.59 ze 

zm.), 

-Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Postępowania Karnego (Dz. U. z 1997r., Nr 89 poz. 

555 z późn. zm.)  
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- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizacji nadzoru i kontroli 

nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;  

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 22.X.2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o 

przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2010 

r. nr 201 poz. 1334);  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 22.II.2011 r. w sprawie standardu 

podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w 

rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków 

prowadzenia oddziaływań edukacyjno-korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie 

oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. z 2011r., nr 

50. poz. 259); 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Zespołu Monitorującego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Dz. U. z 2011 r., nr 28 poz. 146); 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 marca 2011 r. w 

sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odbierania dziecka z rodziny w 

razie bezpośredniego zagrożenia zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie (Dz. U. z dnia 

18 kwietnia 2011 r.); 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. (Dz. U. 209, poz. 1245) w sprawie 

procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”; 

- Uchwała Rady Ministrów nr 76 z dnia  09 czerwca 2014r. ( Dz. Urz. z 2014 r. poz. 445) w 

sprawie ustanowienia krajowego programu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie na lata 2014-

2020 

 

 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie skierowany jest do: 

1) ofiar przemocy w rodzinie, w tym:  

 dzieci, 

 współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych, 

 osób starszych, 

 osób niepełnosprawnych w tym z zaburzeniami psychicznymi, 

2) sprawców przemocy w rodzinie, 

3) świadków przemocy w rodzinie. 

4) kadry zajmującej się zjawiskiem przemocy 

 

http://niebieskalinia.info/pliki/dokumenty/rozp_nadzor_kontrola_20.06.11.pdf
http://niebieskalinia.info/pliki/dokumenty/rozp_nadzor_kontrola_20.06.11.pdf
http://niebieskalinia.info/pliki/dokumenty/Dz_U_2010_252_1698%20rozporzadzenie%20Ministra%20Zdrowia.pdf
http://niebieskalinia.info/pliki/dokumenty/Dz_U_2010_252_1698%20rozporzadzenie%20Ministra%20Zdrowia.pdf
http://niebieskalinia.info/pliki/dokumenty/Dz_U_2010_252_1698%20rozporzadzenie%20Ministra%20Zdrowia.pdf
http://niebieskalinia.info/pliki/dokumenty/ROZPORZĄDZENIE%20w%20sprawie%20SOW.doc
http://niebieskalinia.info/pliki/dokumenty/ROZPORZĄDZENIE%20w%20sprawie%20SOW.doc
http://niebieskalinia.info/pliki/dokumenty/ROZPORZĄDZENIE%20w%20sprawie%20SOW.doc
http://niebieskalinia.info/pliki/dokumenty/ROZPORZĄDZENIE%20w%20sprawie%20SOW.doc
http://niebieskalinia.info/pliki/dokumenty/ROZPORZĄDZENIE%20w%20sprawie%20SOW.doc
http://niebieskalinia.info/pliki/dokumenty/ROZPORZĄDZENIE%20w%20sprawie%20SOW.doc
http://niebieskalinia.info/pliki/dokumenty/Rozporządzenie%20-Zespoły%20Monitorujące.pdf
http://niebieskalinia.info/pliki/dokumenty/Rozporządzenie%20-Zespoły%20Monitorujące.pdf
http://niebieskalinia.info/pliki/dokumenty/rozporzadzenie-w-sprawie-procedury-postepowania-przy-wykonywaniu-czynnosci-odebrania-dziecka-z-rodziny.txt
http://niebieskalinia.info/pliki/dokumenty/rozporzadzenie-w-sprawie-procedury-postepowania-przy-wykonywaniu-czynnosci-odebrania-dziecka-z-rodziny.txt
http://niebieskalinia.info/pliki/dokumenty/rozporzadzenie-w-sprawie-procedury-postepowania-przy-wykonywaniu-czynnosci-odebrania-dziecka-z-rodziny.txt
http://niebieskalinia.info/pliki/dokumenty/rozporzadzenie-w-sprawie-procedury-postepowania-przy-wykonywaniu-czynnosci-odebrania-dziecka-z-rodziny.txt
http://niebieskalinia.info/pliki/dokumenty/Niebieska_karta_procedury_formularze_130911.pdf
http://niebieskalinia.info/pliki/dokumenty/Niebieska_karta_procedury_formularze_130911.pdf
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 Podmioty współpracujące w realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie: 

1) Starostwo Powiatowe w Miliczu 

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu  

3) Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Opiekuńczy w Miliczu 

4) Komenda Powiatowa Policji w Miliczu 

5) Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna działająca przy Powiatowym  

            Centrum Edukacyjnym i Psychologiczno- Pedagogicznym w Miliczu 

6) Ośrodki Pomocy Społecznej  gmin powiatu milickiego 

7) Zespoły Interdyscyplinarne funkcjonujące na terenie gmin powiatu milickiego 

8) Punkt Konsultacyjny i Interwencyjny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Miliczu 

9) Placówki Oświatowe 

10) Organizacje pozarządowe 

11) Media 

12) Zakłady Opieki Zdrowotnej 

13) Poradnie alkoholowe ,  Gminne Komisje przeciwalkoholowe i 

14)  Inne nie wymienione  jednostki zajmujące się zjawiskiem przemocy 

 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie  skorelowany jest m.in.  z: 

1) Powiatową strategią rozwiązywania problemów społecznych w powiecie milickim na lata 

2009-2019. 

2) Powiatowym  Programem Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2009-2015. 

3) Powiatowym Programem Korekcyjno - Edukacyjnym dla Sprawców Przemocy Domowej
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Plan realizacji programu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2015-2020  

 Cele Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2015-2020 

• cel główny 

Tworzenie warunków do bardziej skutecznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu milickiego 

• cele szczegółowe 

Cele programu Zadania programu Realizatorzy Planowany termin 

realizacji 
Przykładowe źródła 

finansowania 
 Diagnozowanie 

zjawiska przemocy 

w rodzinie 

● zebranie wiadomości na temat rozmiaru 

zjawiska przemocy w rodzinie w 

Powiecie milickim 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie 
 

 

zadanie o 

charakterze 

ciągłym  
( 2015-2020) 

w ramach pracy/ zasobów 

jednostki 

 Działania w zakresie 

udzielania pomocy 

osobom dotkniętym 

przemocą poprzez 

wsparcie i terapię 

oraz udostępnianie 

wiadomości o 

instytucjach 

udzielających 

pomocy w 

sytuacjach 

doświadczania 

przemocy w rodzinie 

● specjalistyczne poradnictwo m.in. 

psychologiczno- pedagogiczne, rodzinne, 

zawodowe oraz prawne ( w szczególności 

w zakresie prawa rodzinnego)- według 

zgłoszonych potrzeb klientów pomocy 

społecznej w tym: dotkniętych problemem 

przemocy w rodzinie 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie 
2015-2020 w ramach pracy/zasobów 

jednostki , środki z dotacji 

celowych , środki 

pozyskiwane z innych źródeł 

np. MP i PS, UE itp 
 

● opracowanie informatorów o 

instytucjach udzielających pomocy w 

sytuacjach doświadczenia przemocy w 

rodzinie w razie potrzeb 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie 
 

2015-2020 budżet powiatu, środki z 

dotacji celowych, środki 

pozyskiwane z innych źródeł 

np. Ministerstwa Pracy i 

Polityki Społecznej, UE, itp. 
● udostępnianie informatorów  o 

instytucjach udzielających pomocy w 

sytuacjach doświadczenia przemocy w 

rodzinie 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie, Ośrodki Pomocy 

Społecznej, Powiatowa 

Komenda Policji, Szkoły, Sąd 

Rejonowy w Miliczu 

2015-2020 w ramach pracy jednostki 

● ścisła współpraca i działania 

podmiotów zaangażowanych w realizację 

programu „Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie” oraz w realizacji Gminnych 

Starostwo Powiatowe, 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie, Starostwo Powiatowe 

, Gminne ośrodki Pomocy 

Społecznej, Sąd Rejonowy 

2015-2020 w ramach pracy jednostki 
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programów Przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie  m.in. udział i współdziałanie 

wyznaczonych pracowników PCPR i 

innych jednostek w  Interdyscyplinarnych 

zespołach- według zgłoszonych potrzeb 
 

 

 

 

 

 

 

Wydział Rodzinny i 

Opiekuńczy, Komenda 

Powiatowa Policji, Poradnia 

Psychologiczno- Pedagogiczna 

działająca przy Powiatowym 

Centrum Edukacyjnym i 

Psychologiczno- 

Pedagogicznym, Gminy 

powiatu, Placówki Oświatowe, 

Organizacje pozarządowe, 

Media, Zakłady Opieki 

Zdrowotnej, Poradnie 

alkoholowe  itp. 
 

 
 Oddziaływanie na 

osoby stosujące 

przemoc 

 

● dalsza realizacja  „Powiatowego 

Programu Korekcyjno- Edukacyjnego dla 

Sprawców Przemocy Domowej” 

 
oraz programów z nim współpracujących 

 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie 

 

2015-2020 
budżet państwa, środki z 

dotacji celowych, środki 

pozyskiwane z innych źródeł 

np. Ministerstwa Pracy i 

Polityki Społecznej, UE, itp. 

 Edukacja społeczna i 

promocja zachowań 

społecznych 

wolnych od 

przemocy 

● rozpowszechnianie materiałów na temat 

zapobiegania i sposób reagowania na 

przemoc w rodzinie (ulotki, informatory 

itp.) 

● organizowanie „Dni otwartych” 

poruszających zagadnienia przemocy 

Powiatowe Centrum pomocy 

Rodzinie 
2015-2020 w ramach pracy jednostki 

● organizacja spotkań / szkoleń mających 

na celu profilaktykę zwrócenia uwagi 

dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych na 

problem przemocy 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie, szkoły powiatu 

milickiego, PCE i PP i inne 

instytucje zajmujące się 

zjawiskiem przemocy w 

rodzinie 

2015-2020 budżet powiatu. 

 Szkolenia służb 

zajmujących się 

przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie 

●  udział i /lub organizacja szkoleń, 

warsztatów, konferencji oraz innych form 

podnoszących umiejętności pracowników 

zajmujących się przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie na terenie powiatu 

Pracownicy Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie, 

Szkoły,  Gminne Ośrodki 

Pomocy Społecznej i inne 

instytucji zajmujących się 

2015-2020 budżet powiatu, budżet gmin, 

środki z dotacji celowych, 

środki pozyskiwane z innych 

źródeł np. Ministerstwa Pracy i 

Polityki Społecznej,  UE, itp. 
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zjawiskiem przemocy w 

rodzinie,  

 

 Zestawienie zadań i wskaźników Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

Zadania programu Wskaźniki 

● zebranie wiadomości na temat rozmiaru zjawiska przemocy w rodzinie w 

Powiecie milickim 

●  liczba instytucji, które przekazały informacje dotyczące przemocy w rodzinie 

● liczba przeprowadzonych interwencji 

● liczba pokrzywdzonych osób w wyniku przemocy w rodzinie 

● liczba sprawców przemocy domowej biorących udział w programie korekcyjno 

edukacyjnym dla sprawców 

●specjalistyczne poradnictwo m.in. psychologiczno- pedagogiczne, 

rodzinne, zawodowe oraz prawne ( w szczególności w zakresie prawa 

rodzinnego)- według zgłoszonych potrzeb klientów pomocy społecznej ● 

opracowanie informatorów o instytucjach udzielających pomocy w 

sytuacjach doświadczenia przemocy w rodzinie 

●  udostępnianie informatorów  o instytucjach udzielających pomocy w 

sytuacjach doświadczenia przemocy w rodzinie 

 

● ścisła współpraca i działania podmiotów zaangażowanych w realizację 

programu „Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie” 

● liczba klientów oraz rodzaj udzielonego  specjalistycznego poradnictwa 

 

 

 

 

 

● liczba opracowanych informatorów 

● liczba instytucji udostępniających informatory 

● liczba instytucji, które udostępniły wiadomości o instytucjach udzielających 

pomocy w sytuacjach doświadczanej przemocy w rodzinie 

 

● liczba podmiotów współpracujących 

● działania podjęte na rzecz realizacji programu 

● dalsza realizacja „Powiatowego Programu Korekcyjno- Edukacyjnego 

dla Sprawców Przemocy Domowej” 

● liczba sprawców przemocy – uczestników programu 

 

 ● rozpowszechnianie  materiałów na temat zapobiegania i sposób 

reagowania na przemoc w rodzinie (ulotki) 

 ● organizacja spotkań mających na celu profilaktykę zwrócenia uwagi 

dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych na problem przemocy 

● liczba opracowanych ulotek 

● liczba rozdysponowanych ulotek 

● liczba przeprowadzonych spotkań  

● udział w szkoleniach konferencjach, warsztatach oraz innych formach 

podnoszących umiejętności pracowników 

● liczba szkoleń dotyczących przemocy w rodzinie 

● liczba uczestników biorących udział w spotkaniach 
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 Przewidywane efekty realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

o zmiana postaw społeczeństwa wobec przemocy w rodzinie, 

o spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie oraz liczby rodzin, w których podejmowane są wielokrotnie interwencje, 

o wzrost liczby osób profesjonalnie pomagających ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie. 

 Zagrożenia w osiągnięciu celów Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

o mała  świadomość społeczna na temat przemocy, 

o panujące stereotypy, 

o uzależnienia od alkoholu i narkotyków, 

o głównym zagrożeniem realizacji założeń programu, może się okazać brak środków finansowych oraz trudności w  pozyskiwaniu ich z 

innych źródeł.  

 

 Czas realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

o Zakłada się, że Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie będzie 

realizowany w latach: 2015- 2020 obejmujący określenie zjawiska przemocy, edukację społeczną, promocję zachowań społecznych 

wolnych od przemocy, szkolenia służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, informowaniu oraz profilaktyce 

przeciwdziałania przemocy.  

W kolejnych latach, możliwe jest poszerzenie działań o  utworzenie ośrodka wsparcia, ośrodka interwencji kryzysowej lub podmiotu 

świadczącego m.in. wsparcie specjalistyczne w zakresie  przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar oraz dyżury całodobowe / 

noclegowe - hostel. 

Zatem przyjmuje się, że Program ma charakter otwarty i elastyczny. 
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Będzie podlegał ewaluacji/ modyfikacji w zależności od rozeznanych potrzeb, wymogów prawnych czy też na skutek zmieniającej się 

rzeczywistości. 

 

Zakończenie 

 

Nikt nie ma prawa, aby stosować przemoc:  fizyczną, psychiczną, seksualną czy ekonomiczną wobec drugiej osoby, dlatego też przemoc w rodzinie 

jest przestępstwem ściganym przez prawo.  Procedura „Niebieskiej Karty” zajmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przy współpracy z 

jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia, w 

związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.  

Realizacja niniejszego programu „Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie” będzie stanowiła wspólny plan 

działań  w powiecie milickim wobec problemu przemocy w rodzinie.  

Oczekuje się, że opracowany dokument przyczyni się do usprawnienia systemu przeciwdziałania przemocy, ograniczenia zjawiska przemocy oraz 

współistniejących innych zjawisk patologicznych jak i poprawy kondycji rodzin.  
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