
UCHWAŁA NR XX/182/16
RADY MIASTA PUŁAWY

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 dla miasta Puławy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 i art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (tekst. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390), Rada Miasta Puławy uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uchwala się i przyjmuje do realizacji Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 dla miasta Puławy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Puławy

Bożena Krygier
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Wstęp

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na gminy obowiązek tworzenia gminnego systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego jednym z elementów jest opracowanie i realizacja gminnego 
programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Na system składają 
się również inne zadania, wyszczególnione w przedmiotowej ustawie, a mianowicie:

-  prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności 
poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w 
rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;

-  zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;

-  tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Program zakłada realizację wszystkich powyższych zadań.

Problem przemocy w rodzinie dotyka osób różnej płci i wieku, pochodzących ze wszystkich warstw 
społecznych. Najczęściej ofiarami przemocy są dzieci, osoby okresowo lub trwale niepełnosprawne, czy też 
wykluczone społecznie ze względu na starość, chorobę, jak również płeć.

Wystąpienie przemocy zaburza funkcjonowanie systemu rodzinnego, naruszając tym samym podstawowe 
prawa człowieka, niszcząc poczucie jego godności, szacunku i zaufania. Przywrócenie prawidłowego 
funkcjonowania rodziny wymaga podjęcia oddziaływań wobec wszystkich członków tej rodziny, a więc 
zarówno wobec osób doznających przemocy, jak również osób stosujących przemoc. W ramach programu 
zaplanowano realizację tych działań.

Społeczne przyzwolenie na przemoc w rodzinie i bezkarność sprzyja osobom ją stosującym, 
uniemożliwiając świadkom tych aktów właściwe rozpoznanie i reagowanie na zaistniałą sytuację. Istotne jest 
więc uświadomienie społeczeństwu istniejących mechanizmów psychologicznych sprzyjających utrzymaniu 
się przemocy oraz zwalczanie istniejących stereotypów. W programie zawarte zostały działania 
profilaktyczne, których celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na zjawisko przemocy w rodzinie i 
podejmowanie interwencji w uzasadnionych przypadkach.

Należy przy tym pamiętać, że zwiększona liczba ujawnianych przypadków przemocy w rodzinie świadczy 
o poszerzeniu wiedzy na temat tego zjawiska. A każdy zgłoszony przypadek przemocy w rodzinie to 
odpowiedź społeczeństwa na brak przyzwolenia na to zjawisko, to świadomość, że przemoc w rodzinie jest 
przestępstwem.

Kolejnym kierunkiem, jaki program wyznacza są działania adresowane do przedstawicieli podmiotów 
działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmierzające do tworzenia oraz doskonalenia 
spójnego i efektywnego systemu zapobiegania i zwalczania tego zjawiska.W budowaniu 
interdyscyplinarnych partnerstw na rzecz przeciwdziałania przemocy ważne jest wspólne branie 
odpowiedzialności za to zjawisko przez różne podmioty zaangażowane w udzielanie pomocy rodzinom.

Przeciwdziałać zjawisku przemocy w rodzinie można poprzez podejmowanie działań o charakterze 
interdyscyplinarnym, które poprzez kompleksowe, wielowymiarowe udzielanie pomocy rodzinom 
dotkniętym przemocą w rodzinie, koordynację działań podmiotów działających w tym zakresie – zwiększają 
jej skuteczność oraz umożliwiają wzajemne uczenie się, dzielenie wiedzą i doświadczeniami.

Niniejszy program składa się z sześciu rozdziałów. Rozdział I jest próbą zdiagnozowania środowiska 
lokalnego. Rozdział II przedstawia podstawowe założenia programu. Rozdział III określa cele programu. 
Rozdział IV definiuje obszary programu. Rozdział V poświęcony jest kierunkom i rodzajom działań 
programu, natomiast rozdział VI opisuje działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie.

Rozdział I

Diagnoza środowiska lokalnego

1.1  Dorośli mieszkańcy miasta a przemoc w rodzinie

1.1.1  Wyniki badań ankietowych wśród dorosłych mieszkańców miasta
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Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w mieście Puławy została przeprowadzona w listopadzie 2014 
roku. Badaniami objęto dwie grupy badawcze - dorosłych mieszkańców Puław oraz przedstawicieli 
podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Badania przeprowadzane wśród dorosłych mieszkańców miały na celu analizę potrzeb i osobistych 
doświadczeń osób ankietowanych - dotyczących zarówno doznawanej, jak i stosowanej przemocy, jak 
również otrzymywanej w związku z tym pomocy i wsparcia.

Drugą grupę badawczą stanowili przedstawiciele podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, o których mowa w art. 9a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, którzy mają 
bezpośredni kontakt z przypadkami przemocy w rodzinie.

Uzyskane wyniki badań zamieszczone zostały w raporcie pn. „Diagnoza przemocy w rodzinie – Puławy 
2014”.

Główne wnioski uzyskane w badaniach:

1.  Dorośli mieszkańcy miasta

-  największy wzrost natężenia incydentów przemocy nastąpił w przypadku przemocy psychicznej (51,4%), 
przemocy rówieśniczej (49,9%), przemocy fizycznej (44,1%), przemocy w rodzinie (43,6%) oraz przemocy 
wobec dzieci (39,7%)

-  największy spadek natężenia incydentów przemocy widoczny jest w przypadku przemocy w miejscu 
pracy (15%), przemocy wobec osób niepełnosprawnych/ długotrwale chorych (13%) oraz przemocy wobec 
dzieci (12,2%)

-  brak zmian natężenia incydentów przemocy nastąpił w przypadku przemocy wobec osób starszych 
(33,4%), przemocy wobec kobiet (30,8%), przemocy wobec mężczyzn (29,4%) oraz przemocy wobec osób 
niepełnosprawnych/długotrwale chorych (29,4%)

-  65,1% respondentów nie zna żadnej rodziny, w której występuje przemoc fizyczna, natomiast prawie 1/3 
respondentów zna jedną, dwie takie rodziny

-  90,7% ankietowanych uważa, iż przemocy fizycznej najczęściej doznają kobiety, a ponad 1/3 badanych 
uważa, że tego rodzaju przemocy doznają dzieci w wieku 6-13 lat

-  ponad połowa badanych (53,6%) nie zna żadnej rodziny, w której występuje przemoc psychiczna, 
natomiast 40,6% badanych deklaruje znajomość jednej lub dwóch takich rodzin

-  według 85% respondentów kobiety najczęściej doznają przemocy psychicznej. 38,2% badanych uważa, że 
ten problem dotyczy mężczyzn, natomiast 37,1% badanych wskazuje na dzieci w wieku 6-13 lat

-  80,3% badanych nie zna żadnej rodziny, w której występuje przemoc ekonomiczna, a 19% badanych zna 
jedną lub dwie rodziny, w których występuje ten rodzaj przemocy

-  82,3% respondentów uważa, iż przemocy ekonomicznej najczęściej doznają kobiety. Znaczący odsetek 
respondentów wskazywał również na osoby starsze (26,6%), a także młodzież w wieku 14-18 lat (25,3%), którzy 
doznają tego rodzaju przemocy

-  94% ankietowanych nie zna żadnej rodziny, w której występuje przemoc seksualna

-  według 95,8% badanych kobiety najczęściej doznają przemocy seksualnej. 33,3% badanych uważa, że ten 
problem dotyczy młodzieży w wieku 14-18 lat, natomiast 29,2% badanych wskazuje na dzieci w wieku 6-13 lat

-  ponad połowa respondentów (53,5%) wie o przypadkach przemocy w rodzinie, kiedy osoba stosująca 
przemoc znajdowała się pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych

-  1/4 respondentów nigdy nie była świadkiem przemocy. Natomiast w sytuacji bycia świadkiem przemocy 
71,2% badanych reagowało na tę sytuację podejmowaniem działań, z których zawiadamianie odpowiednich 
służb (18,4%) oraz wysłuchiwanie osoby doznającej przemocy (16,7%) było najczęstsze

-  prawie połowa respondentów (48,9%) zna placówki udzielające pomocy osobom doznającym przemocy 
oraz osobom stosującym przemoc w rodzinie

-  prawie 1/3 respondentów uważa, że krzyk jest dopuszczalną metodą wychowawczą, a 14,7% uważa, że 
klapsy nie są przemocą
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-  14% badanych twierdzi, że w małżeństwie jedna osoba ma prawo decydować z kim współmałżonek może 
się kontaktować, 12% uważa, że nie istnieje coś takiego, jak gwałt w małżeństwie, a według 7,5% wydzielanie 
pieniędzy i kontrolowanie wszystkich wydatków to przejaw gospodarności współmałżonka

-  prawie 1/4 respondentów uważa, że osoby doznające przemocy w rodzinie akceptują swoją sytuację, a w 
sprawy rodziny nie powinien się nikt wtrącać (10,2%)

-  93,5% respondentów nie zgadza się z twierdzeniem, że o przemocy można mówić tylko wtedy, gdy 
widoczne są ślady na ciele. Dla 90,5% badanych silne zdenerwowanie nie usprawiedliwia użycia obraźliwych, 
upokarzających wyzwisk wobec członka rodziny. 89,8% badanych uważa, że dziecko nie powinno się bać 
rodziców, gdyż strach nie ułatwia posłuszeństwa i szacunku z ich strony, natomiast 89,5% deklaruje, że żadna 
sytuacja nie uzasadnia występowania przemocy w rodzinie

-  zdecydowana większość badanych nigdy nie doświadczyła przemocy

-  osoby, które wskazały na doświadczenie przemocy, najczęściej wymieniały różne formy przemocy 
psychicznej (poniżanie, krytykowanie, kpienie, wyśmiewanie, wulgarne zwymyślanie), natomiast najrzadziej 
przemoc ekonomiczną bądź seksualną

-  badani, którzy doświadczali przemocy, doświadczali jej głównie ze strony współmałżonka (8,6%) oraz 
ojca (5,7%)

-  prawie połowa badanych uważa, że zagrożenie ponownym doświadczaniem przez nich różnych form 
przemocy jest małe

-  zdecydowana większość badanych nigdy nie stosowała przemocy

-  osoby, które wskazały na stosowanie przemocy, najczęściej wskazywały różne formy przemocy 
psychicznej (kpiny, wyśmiewanie, poniżanie, krytykowanie, wulgarne zwymyślanie), natomiast najrzadziej 
przemoc ekonomiczną bądź seksualną

-  badani, który stosowali przemoc, stosowali ją głównie wobec współmałżonka (10,2%) oraz syna (4,5%)

-  większość respondentów (71,6%) przyznaje, że w ich rodzinach zdarzają się sprzeczki, kłótnie i awantury

-  do najbardziej dotkliwych form przemocy respondenci zaliczyli: dotykanie intymnych części ciała wbrew 
woli (80%), zmuszanie do stosunku seksualnego (80%), uderzanie (69,6%), groźby (69,5%), szantażowanie 
(67,8%), odbieranie zarobionych pieniędzy (65,6%)

-  według respondentów do najmniej dotkliwych form przemocy należą przede wszystkim: popychanie, 
wulgarne zwymyślanie, rzucanie przedmiotami, nadmierna kontrola, szarpanie

-  prawie 40% badanych osób nigdy nie korzystało z żadnych form pomocy

-  osoby, które w sytuacji doznawania lub stosowania przemocy korzystały z pomocy, najczęściej 
wskazywały jej następujące formy: konsultacje psychologiczne (5,5%), konsultacje prawne (3%), procedurę 
„Niebieskie Karty” (2,5%), pomoc medyczną (2,2%) oraz pomoc socjalną (2%)

-  osoby, które w sytuacji doznawania lub stosowania przemocy korzystały z takiej pomocy najczęściej 
zwracały się do następujących placówek: komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (4%), policji (3,5%), 
ośrodka pomocy społecznej (2,5%) oraz poradni terapii uzależnienia (2,2%)

-  respondenci określili najbardziej oczekiwane przez nich działania, które zmierzają do przeciwdziałania 
przemocy. Należą do nich: informacja o instytucjach pomagających osobom doznającym przemocy (45,4%), 
konsultacje psychologiczne (39,9%), informacja o zjawisku przemocy (39,4%), informacja o działaniu policji 
(33,4%), zakaz zbliżania się do osoby pokrzywdzonej (29,2%), grupa wsparcia/grupa terapeutyczna dla osób 
doznających przemocy (28,2%)

-  do najmniej oczekiwanych przez badanych działań należą: programy oddziaływań korekcyjno-
edukacyjnych dla osób stosujących przemoc (13,2%), konsultacje psychiatryczne (14,7%), procedura 
„Niebieskie Karty” (15,7%)

-  jako działania najbardziej skuteczne zmierzające do przeciwdziałania przemocy respondenci wskazali: 
konsultacje psychologiczne (44,1%), kara pozbawienia wolności (39,2%), dozór kuratora sądowego (37,2%), 
informacje o zjawisku przemocy (35,7%) oraz o działaniu policji (35,4%), zakaz zbliżania się do osoby 
pokrzywdzonej (35,4%), grupa wsparcia/grupa terapeutyczna dla osób doznających przemocy (35,2%)
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-  działaniami najmniej skutecznymi, które zmierzają do przeciwdziałania przemocy są, według badanych: 
pomoc medyczna (14%), procedura „Niebieskie Karty” (15,5%), programy oddziaływań korekcyjno-
edukacyjnych dla osób stosujących przemoc (16,5%)

2.  Przedstawiciele podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

-  ponad połowa badanych ocenia skalę zjawiska przemocy w stopniu umiarkowanym, natomiast według 1/3 
badanych zjawisko przemocy jest nasilone

-  największy wzrost natężenia incydentów przemocy nastąpił w przypadku przemocy rówieśniczej (55%), 
przemocy psychicznej (55%), przemocy w rodzinie (47,5%), przemocy fizycznej (40%), przemocy wobec dzieci 
(37,5%), przemocy ekonomicznej (35%) oraz przemocy wobec osób starszych (32,5%)

-  największy spadek natężenia incydentów przemocy widoczny jest w przypadku przemocy fizycznej 
(15%), przemocy w rodzinie (12,5%), przemocy wobec osób niepełnosprawnych/długotrwale chorych (12,5%)

-  brak zmian natężenia incydentów przemocy nastąpił w przypadku przemocy wobec kobiet (37,5%), 
przemocy w rodzinie (32,5%), przemocy w miejscu pracy (30%) oraz przemocy fizycznej (30%)

-  87,5% respondentów zna przynajmniej jedną rodzinę, w której występuje przemoc fizyczna, z czego 40% 
badanych zna ponad 10 takich rodzin

-  85% ankietowanych uważa, iż przemocy fizycznej najczęściej doznają kobiety. Prawie połowa (45%) 
badanych wskazywała na dzieci w wieku 6-13 lat, a co piąty badany uważa, że dzieci w wieku 3-5 lat oraz 
młodzież w wieku 14-18 lat doznają tego rodzaju przemocy

-  87,5% respondentów zna przynajmniej jedną rodzinę, w której występuje przemoc psychiczna, z czego 
30% badanych zna ponad 10 takich rodzin

-  według 82,5% respondentów kobiety najczęściej doznają przemocy psychicznej, 42,5% badanych uważa, 
że ten problem dotyczy dzieci w wieku 6-13 lat, 40% badanych wskazuje na mężczyzn, natomiast 35% 
badanych na młodzież w wieku 14-18 lat oraz osoby starsze

-  ponad 2/3 respondentów zna przynajmniej jedną rodzinę, w której występuje przemoc ekonomiczna, z 
czego 10% badanych zna ponad 10 takich rodzin

-  ponad połowa badanych (60%) uważa, że przemocy ekonomicznej najczęściej doznają kobiety. 32,5% 
badanych wskazywało na osoby starsze oraz bezrobotne, które doznają tego rodzaju przemocy

-  większość respondentów nie zna żadnej rodziny (77,5%), w której występuje przemoc seksualna. 12,5% 
respondentów zna jedną lub dwie takie rodziny

-  według ponad 1/5 respondentów przemocy seksualnej najczęściej doznają kobiety

-  najskuteczniejszymi działaniami zmierzającymi do przeciwdziałania przemocy, według respondentów są: 
grupa wsparcia/grupa terapeutyczna dla osób doznających przemocy (47,5%), dodatkowe formy spędzania 
wolnego czasu dla dzieci i młodzieży (45%), kara pozbawienia wolności (45%). 40% badanych za najbardziej 
skuteczne działania uważa konsultacje prawne, zakaz zbliżania się do osoby pokrzywdzonej oraz opuszczenie 
lokalu mieszkalnego

-  jako działania najmniej skuteczne zmierzające do przeciwdziałania przemocy respondenci wskazali: 
szkolenia, narady i konferencje poświęcone problematyce przemocy (10%), poddanie się leczeniu odwykowemu 
(10%), programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc (7,5%), zakaz zbliżania 
się do osoby pokrzywdzonej (7,5%) oraz opuszczenie lokalu mieszkalnego (5%)

-  ponad 3/4 badanych pozytywnie ocenia lokalnie prowadzone działania zmierzające do przeciwdziałania 
przemocy

-  ponad połowa badanych pozytywnie ocenia funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego

-  respondenci wskazują bezpośrednią komunikację i szybki przepływ informacji (65%), poznanie się i 
nawiązanie kontaktów między przedstawicielami instytucji pomocowych (55%), lepszą koordynację działań 
służb i instytucji (55%) oraz kompleksowe i wieloaspektowe udzielanie pomocy rodzinie dotkniętej przemocą w 
rodzinie (55%) jako największe korzyści wynikające ze współpracy interdyscyplinarnej zmierzającej do 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
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-  jako największe trudności napotykane w trakcie współpracy interdyscyplinarnej zmierzającej do 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie respondenci najczęściej wymieniali: pogodzenie obowiązków i 
ograniczeń czasowych wielu osób (52,5%), brak instrumentów do egzekwowania podjętych wspólnie decyzji 
(45%), trudności w kompletowaniu dokumentacji (42,5%)

-  za najmocniejsze strony funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych respondenci 
uznali skupienie się na praktycznym rozwiązywaniu problemów (72,5%), reprezentowanie przez członków 
różnych instytucji (65,0%) oraz sprawną komunikację i przepływ informacji między członkami (52,5%)

-  do najsłabszych stron funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych respondenci 
zaliczyli niewystarczające kompetencje, wiedzę i doświadczenie członków (20%)

-  według badanych, aby zwiększyć skuteczność działań zmierzających do przeciwdziałania przemocy 
należy: systematycznie podnosić kompetencje przedstawicieli służb (65%), zwiększać bezpieczeństwo osób 
poszkodowanych (62,5%), zwiększać dostępność różnych form pomocy dla osób doznających przemocy (40%) 
oraz przyspieszać realizację działań pomocowych i interwencyjnych (40%).

1.2  Dane statystyczne instytucji i organizacji

1.2.1  Dane Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape” za okres od 1 
stycznia do 31 października w 2015 roku

IlośćLp. Dane dotyczące pracy Katolickiego Stowarzyszenia
Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape” 2015

1. Przeprowadzone konsultacje prawne 186
2. Przeprowadzone konsultacje psychologiczne 195
3. Przeprowadzone konsultacje specjalisty terapii uzależnień 3

1.2.2  Dane Komendy Powiatowej Policji w Puławach za okres od 1 stycznia do 31 października w 
latach 2010-2015

Ilość
Lp. Dane dotyczące pracy

Komendy Powiatowej Policji w Puławach 201
0

201
1

201
2

201
3

201
4

201
5

Zatrzymani do wytrzeźwienia – ogółem 286 307 138 361 930 373
1. W tym osoby stosujące przemoc w rodzinie 32 18 19 20 145 101

Złożone wnioski o ściganie przestępstwa, dotyczące przemocy
w rodzinie 110 115 53 129 46 107

Wszczęte postępowania przygotowawcze przeciwko sprawcy przemocy w 
rodzinie 70 100 53 129 116 107

Podjęte interwencje karalne dotyczące przemocy w rodzinie – ogółem 65 - 462 179 57 107
1. Spowodowane przez osoby trzeźwe 39 - 114 20 24 -
2. Spowodowane przez osoby nietrzeźwe 26 - 348 159 33 -

Zatrzymani sprawcy przemocy w rodzinie – ogółem 50 18 24 20 29 22
1. Osoby trzeźwe 18 1 5 0 4 4
2. Osoby nietrzeźwe 32 17 19 20 25 21

Rodziny, w których podjęte były interwencje – ogółem 177
8

165
5 462 183 127

4 572

Rodziny, w których podjęto procedurę „Niebieskie Karty” – ogółem 65 60 9 37 152 101

1.2.3  Dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach za okres od 1 stycznia do 31 
października w latach 2010-2015

Ilość
Lp. Dane dotyczące pracy

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach 201
0

201
1

201
2

201
3

201
4

201
5

1. Rodziny, w których stwierdzono zjawisko przemocy w rodzinie 74 70 74 79 103 93
w tym dzieci 128 102 68 91 108 93

1.2.4  Dane Puławskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego za okres od 1 stycznia do 31 
października w latach 2010-2015

Ilość
Lp. Dane dotyczące pracy

Puławskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego 201
0

201
1

201
2

201
3

201
4

201
5

1. Przeprowadzone rozmowy telefoniczne 103
9 647 501 364 228 169

2. Bezpośrednie wizyty 592 614 112
6 632 889 195
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3. Wyjazdy interwencyjne pozastacjonarne 31 7 25 15 5 5
4. Osoby zamieszkujące w hostelu 27 16 18 10 19 5

w tym dzieci 6 6 5 5 7 -
5. Rodziny objęte terapią rodzinną 15 18 13 14 13 12
6. Sprawcy objęci terapią 9 8 9 10 14 14
7. Przeprowadzone konsultacje prawne 60 34 48 29 19 13

1.2.5  Dane Prokuratury Rejonowej w Puławach za okres od 1 stycznia do 31 października w latach 
2010-2015

Ilość
Lp. Dane dotyczące pracy

Prokuratury Rejonowej w Puławach 201
0

201
1

201
2

201
3

201
4

201
5

1. Liczba wniosków o wszczęcie postępowania, dotyczącego przemocy 
w rodzinie 211 204 193 230 258 138

2. Postępowania dotyczące przemocy w rodzinie, w tym:
2a. liczba postępowań wszczętych 124 122 121 134 174 103
2b. liczba postępowań umorzonych 34 34 35 47 56 32
2c. liczba postępowań trafiających do sądu 61 74 70 86 82 74

3. Zastosowany środek zapobiegawczy wobec sprawcy przemocy
– ogółem 31 44 30 49 61 52

3a. dozór policyjny 19 22 25 25 35 26
3b. tymczasowe aresztowanie 10 9 2 4 3 12

3c.

inne, jakie?
- nakaz opuszczenia lokalu,
- zakaz zbliżania i kontaktu z pokrzywdzoną osobą
- powstrzymanie się od nadużywania alkoholu

- 13 19 20 23 14

1.2.6  Dane Sądu Rejonowego w Puławach za okres od 1 stycznia do 31 października w latach 2010-
2015

Ilość
Lp. Dane dotyczące pracy

Sądu Rejonowego w Puławach 201
0

201
1

201
2

201
3

201
4

201
5

1. Liczba prowadzonych spraw, dotyczących przemocy w rodzinie 82 75 74 77 115 79

2. Liczba prowadzonych spraw, dotyczących przemocy w rodzinie
zakończonych: 66 53 57 76 95 79

2a. wyrokiem skazującym 58 44 54 59 74 78
2b. uniewinnieniem sprawcy 1 1 1 1 3 1
2c. umorzeniem postępowania 7 8 2 16 18 0

3. Liczba prowadzonych spraw, dotyczących przemocy
w rodzinie, zakończonych wyrokiem skazującym, w tym: 58 44 145 124 74 78

3a. orzekającym karę pozbawienia wolności 56 44 51 59 11 76

3b. orzekającym karę pozbawienia wolności z warunkowym
zawieszeniem jej wykonania 48 42 50 56 4 64

3c.
orzekającym karę pozbawienia wolności z warunkowym
zawieszeniem jej wykonania z orzeczonym dozorem kuratora
sądowego

30 30 44 8 53 56

3d.

orzekającym inny rodzaj kary, jaki?
- ograniczenie wolności
- grzywna
- nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne

1
1
-

-
-
-

3
-
-

-
1
-

-
3
3

2
-
-

1.2.7 Dane Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach za okres od 
1 stycznia do 31 października w latach 2012-2015

Ilość
Lp. Dane dotyczące pracy Zespołu Interdyscyplinarnego

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach 201
2

201
3

201
4

201
5

1. Liczba posiedzeń ogólnych Zespołu 4 4 5 5
2. Liczba powołanych grup roboczych 52 71 88 91
3. Liczba Niebieskich Kart, które wpłynęły do Zespołu, w tym od: 53 77 156 128
3a. Komendy Powiatowej Policji w Puławach 20 41 103 82
3b. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach 18 27 39 37
3c. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach 8 6 7 3
3d. Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puławach 3 2 7 5
3e. Placówek oświatowych 4 1 - -
3f. Placówek ochrony zdrowia - - - 1
4. Rodzaj i ilość podjętych działań
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4a. Zawiadomienie prokuratury 9 9 19 7

4b. Skierowanie wniosku do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Puławach 5 18 40 35

4c. Skierowanie wniosku do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego  w 
Puławach 4 9 10 8

4d. Wniosek do zakładu karnego o objęcie osoby programem korekcyjno-edukacyjnym - - - 3

4d.

Inne, jakie?
- udzielenie pomocy finansowej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
- wsparcie psychologiczne i pedagogiczne,
- udzielenie pomocy prawnej,
- kierowanie do udziału w grupie wsparcia,
- kierowanie do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

1.3  Zasoby środowiska lokalnego

Do zasobów środowiska lokalnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaliczyć należy 
następujące podmioty:

1.  Komenda Powiatowa Policji w Puławach

2.  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puławach

3.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach

4.  Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

5.  Placówki ochrony zdrowia z terenu miasta Puławy

6.  Placówki oświatowe z terenu miasta Puławy

7.  Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Puławach

8.  Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Puławach

9.  Prokuratura Rejonowa w Puławach

10.  Sąd Rejonowy w Puławach

11.  Urząd Miasta Puławy

12.  Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach

Rozdział II

Podstawowe założenia programu

2.1  Podstawa prawna programu

Podstawą prawną programu jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Dokumentami, z którymi koresponduje realizacja programu są:

-  ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

-  ustawa o pomocy społecznej

-  Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

-  Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

-  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy

-  Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Puławy

-  Program współpracy gminy Miasto Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Puławach

2.2  Adresaci programu

Adresatami programu są mieszkańcy miasta Puławy, a w szczególności:

-  osoby i rodziny zagrożone przemocą w rodzinie

-  osoby i rodziny uwikłane w przemoc w rodzinie
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-  podmioty działające w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2.3  Realizatorzy programu

Podmiotami zaangażowanymi w realizację programu są:

-  samorząd lokalny

-  podmioty działające w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2.4  Źródła finansowania programu

Program finansowany jest w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla miasta Puławy.

2.5  Monitorowanie i sprawozdawczość programu

1.  Nadzór nad realizacją programu sprawuje Prezydent Miasta Puławy.

2.  Za monitorowanie i koordynację prowadzonych działań programu odpowiedzialny jest Wydział Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta Puławy.

3.  Z realizacji programu sporządzane jest sprawozdanie częściowe za lata 2016-2018 oraz sprawozdanie 
końcowe za całość realizacji programu. Za sporządzenie sprawozdań odpowiedzialny jest Wydział Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta Puławy.

4.  Prezydent Miasta Puławy przedkłada Radzie Miasta Puławy sprawozdanie częściowe z realizacji 
programu w 2019 roku, natomiast sprawozdanie końcowe w 2021 roku.

Rozdział III

Cele programu

3.1 Główny cel programu

Głównym celem programu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
zmniejszenie skali tego zjawiska w mieście Puławy.

3.2 Cele szczegółowe programu

Celami szczegółowymi programu są:

1.  Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2.  Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

3.  Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

4.  Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli podmiotów działających w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie.

Rozdział IV

Obszary programu

Obszary programu służą realizacji celów szczegółowych programu:

I.  PROFILAKTYKA I EDUKACJA SPOŁECZNA

Realizacja celu 1.: zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie

Odbiorcy: mieszkańcy miasta Puławy, w tym osoby i rodziny zagrożone przemocą w rodzinie

II.  OCHRONA I POMOC OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE

Realizacja celu 2.: zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie

Odbiorcy: osoby dotknięte przemocą w rodzinie

III.  ODDZIAŁYWANIE NA OSOBY STOSUJĄCE PRZEMOC W RODZINIE

Realizacja celu 3.: zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie
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Odbiorcy: osoby stosujące przemoc w rodzinie

IV.  PODNOSZENIE KOMPETENCJI PRZEDSTAWICIELI PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH W 
ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Realizacja celu 4.: zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli podmiotów działających w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Odbiorcy: przedstawiciele podmiotów działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rozdział V

Kierunki i rodzaje działań programu

OBSZAR I.: PROFILAKTYKA I EDUKACJA SPOŁECZNA

KIERUNKI DZIAŁAŃ:

1.1.  Poszerzenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie

Rodzaje działań:

1.1.1.  Opracowanie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie w mieście Puławy

Wskaźniki:

−  liczba opracowanych diagnoz

KIERUNKI DZIAŁAŃ:

1.2.  Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie problemu przemocy w 
rodzinie

Rodzaje działań:

1.2.1.  Prowadzenie lokalnych oraz przystąpienie do ogólnopolskich kampanii społecznych

1.2.2.  Nawiązanie i wzmacnianie współpracy z podmiotami działającymi w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie

Wskaźniki:

−  liczba ogólnokrajowych i lokalnych kampanii społecznych

−  liczba podjętych inicjatyw

KIERUNKI DZIAŁAŃ:

1.3.  Poprawa jakości systemu działań profilaktycznych

Rodzaje działań:

1.3.1.  Prowadzenie poradnictwa, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu 
opiekuńczych i wychowawczych, alternatywnych wobec stosowania przemocy metod i kompetencji rodziców

Wskaźniki:

−  liczba placówek prowadzących poradnictwo

−  liczba programów

−  liczba osób, którym udzielono porady

OBSZAR II.: OCHRONA I POMOC OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE

KIERUNKI DZIAŁAŃ:

2.1.  Rozwój infrastruktury podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom 
dotkniętym przemocą w rodzinie

Rodzaje działań:

2.1.1.  Utworzenie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych
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2.1.2.  Rozbudowa sieci i poszerzanie oferty placówek wspierających i udzielających pomocy osobom 
dotkniętym przemocą w rodzinie

2.1.3.  Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy 
osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Wskaźniki:

−  liczba utworzonych zespołów interdyscyplinarnych

−  liczba posiedzeń zespołów interdyscyplinarnych

−  liczba osób objętych pomocą zespołów interdyscyplinarnych

−  liczba rodzin objętych pomocą zespołów interdyscyplinarnych

−  liczba utworzonych grup roboczych

−  liczba posiedzeń grup

−  liczba osób objętych pomocą grup roboczych

−  liczba rodzin objętych pomocą grup roboczych

−  liczba placówek wspierających i udzielających pomocy

−  zakres i rodzaj świadczonych usług przez ww. placówki

−  liczba osób korzystających z oferty ww. placówek

−  liczba zlecanych lub wspólnie realizowanych projektów

KIERUNKI DZIAŁAŃ:

2.2.  Upowszechnianie informacji i edukacja w zakresie możliwości i form udzielania pomocy osobom 
dotkniętym przemocą w rodzinie

Rodzaje działań:

2.2.1.  Upowszechnianie informacji w zakresie możliwości i form uzyskania pomocy m.in.:  pomocy 
medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej

2.2.2.  Realizacja zajęć edukacyjnych kierowanych do osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Wskaźniki:

−  liczba opracowanych i upowszechnianych materiałów informacyjnych

−  liczba lokalnych kampanii społecznych

−  liczba zajęć dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

−  liczba osób uczestniczących w zajęciach

KIERUNKI DZIAŁAŃ:

2.3.  Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Rodzaje działań:

2.3.1.  Prowadzenie pomocy w formie poradnictwa m.in.: medycznego, psychologicznego, prawnego, 
socjalnego, zawodowego i rodzinnego

2.3.2.  Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc całodobowych w hostelu

2.3.3.  Tworzenie i zwiększanie zakresu działania oraz dostępności do lokalnych telefonów zaufania, 
interwencyjnych lub informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

2.3.4.  Wzmacnianie ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie w toku postępowania karnego 
poprzez przesłuchiwanie dzieci w przyjaznych pokojach przesłuchań

2.3.5.  Zapewnianie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 
2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
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2.3.6.  Realizacja programów terapeutycznych i pomocy psychologicznej dla osób dotkniętych przemocą 
w rodzinie

2.3.7.  Tworzenie warunków umożliwiających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie otrzymanie w 
pierwszej kolejności mieszkań socjalnych

Wskaźniki:

−  liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, 
socjalnego, zawodowego i rodzinnego w danej instytucji

−  liczba miejsc w hostelu

−  liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie, które skorzystały z miejsc w hostelu

−  liczba lokalnych telefonów zaufania

−  czas dostępności telefonu

−  liczba rozmów i interwencji

−  liczba przyjaznych pokoi przesłuchań

−  liczba dzieci przesłuchanych w przyjaznych pokojach przesłuchań

−  liczba dzieci, które zostały odebrane z rodziny w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

−  liczba programów terapeutycznych

−  liczba uczestniczących w programie terapeutycznym

−  liczba osób, które ukończyły programy terapeutyczne

−  liczba grup terapeutycznych

−  liczba grup wsparcia

−  liczba opracowanych uregulowań prawnych (m.in. przepisów prawa miejscowego, regulaminów) 
umożliwiających pomoc osobom dotkniętym przemocą w uzyskaniu mieszkania socjalnego

KIERUNKI DZIAŁAŃ:

2.4.  Monitoring skuteczności działań pomocowych

Rodzaje działań:

2.4.1.  Badanie skuteczności pomocy udzielanej rodzinom dotkniętym przemocą

Wskaźniki:

−  liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty” z uwagi na ustanie przemocy w rodzinie

OBSZAR III.: ODDZIAŁYWANIE NA OSOBY STOSUJĄCE PRZEMOC W RODZINIE

KIERUNKI DZIAŁAŃ:

3.1.  Tworzenie i rozszerzanie ofert oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie

Rodzaje działań:

3.1.1.  Rozpowszechnienie informatorów zawierających dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji 
pozarządowych, a także zakres realizowanych przez nie oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w 
rodzinie

Wskaźniki:

−  liczba przekazanych informatorów w wersji papierowej i elektronicznej

−  umieszczenie informatorów na stronach internetowych

KIERUNKI DZIAŁAŃ:

3.2.  Interweniowanie oraz reagowanie właściwych służb na stosowanie przemocy w rodzinie
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Rodzaje działań:

3.2.1.  Stosowanie procedury „Niebieskie Karty” przez uprawnione podmioty

3.2.2.  Działania organów w postępowaniu przygotowawczym i sądowym

Wskaźniki:

−  liczba sporządzonych formularzy „Niebieskich Kart – A” przez przedstawicieli poszczególnych 
podmiotów wszczynających procedurę

−  liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”

−  liczba spraw zakończonych w wyniku braku zasadności podejmowanych działań

−  liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty”, na skutek ustania przemocy w rodzinie i 
uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po 
zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy

−  liczba wszczętych postępowań oraz odmów wszczęcia w sprawach związanych z przemocą w 
rodzinie

−  liczba zakończonych postępowań w sprawach związanych z przemocą w rodzinie poprzez 
sporządzenie aktu oskarżenia

−  liczba zakończonych postępowań w sprawach związanych z przemocą w rodzinie poprzez 
umorzenie postępowania

KIERUNKI DZIAŁAŃ:

3.4.  Realizowanie programów dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Rodzaje działań:

3.4.1.  Opracowanie i realizacja programów dla osób stosujących przemoc w rodzinie

3.4.2.  Badanie skuteczności programów dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Wskaźniki:

−  liczba programów dla osób stosujących przemoc w rodzinie

−  liczba osób, które przystąpiły do programów

−  liczba osób, które ukończyły programy

OBSZAR IV.: PODNOSZENIE KOMPETENCJI PRZEDSTAWICIELI PODMIOTÓW 
DZIAŁAJĄCYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

KIERUNKI DZIAŁAŃ:

4.1.  Wzmacnianie kompetencji zawodowych oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu osób 
realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rodzaje działań:

4.1.1.  Wdrożenie systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą 
w rodzinie i z osobami stosującymi przemoc

Wskaźniki:

−  liczba osób poddanych różnym formom poradnictwa i wsparcia psychologicznego

Rozdział V

Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

1.  Zespół realizuje zadania własne gminy określone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

2.  Siedzibą Zespołu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach.

3.  Terenem działania Zespołu jest miasto Puławy.
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4.  W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele Sądu Rejonowego w Puławach, Prokuratury Rejonowej w 
Puławach, Komendy Powiatowej Policji w Puławach, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach, 
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowej, placówek oświatowych i ochrony zdrowia oraz 
organizacji pozarządowych.

5.  Adresatami działań podejmowanych przez Zespół są mieszkańcy Puław, a w szczególności:

-  rodziny, w których występują przypadki stosowania przemocy wobec dziecka, współmałżonka lub innego 
członka rodziny,

-  rodziny, w których występuje zaniedbywanie dzieci,

-  rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem,

-  rodziny, w których występuje problem używania środków psychoaktywnych,

-  rodziny w których występuje ryzyko stosowania przemocy.

6.  Podstawowym zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów wchodzących w 
jego skład, w szczególności poprzez prowadzenie następujących działań:

-  diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

-  podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu 
przeciwdziałanie temu zjawisku,

-  inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

-  rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku 
lokalnym,

-  inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
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