
UCHWAŁA NR III/23/14
RADY MIASTA PUŁAWY

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2015 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 i art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), art. 2 ust. 1 pkt 7 i art. 41 

ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.), 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 rok 2015 dla miasta Puławy, stanowiący załącznik nr 1 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

Id: 3EA509B0-02D7-47F4-9806-FF261D55B30B. Podpisany Strona 1



Załącznik do Uchwały Nr III/23/14

Rady Miasta Puławy

z dnia 18 grudnia 2014 r.

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 
2015 dla miasta Puławy
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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 kobiety.

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 realizacje 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 zwalczenie 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 przemocy 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 pięciu rozdziałów. Rozdział I stanowi diagnozę środowiska lokalnego; 
rozdział II przedstawia podstawowe założenia programu; rozdział III określa cele programu; rozdział IV 
poświęcony jest zadaniom do realizacji, natomiast rozdział V opisuje działalność Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Rozdział I

Diagnoza środowiska lokalnego

1.1  Młodzież a przemoc

1.1.1  Wyniki badań ankietowych wśród uczniów w szkołach

Na przełomie września i października 2010 roku wśród uczniów szkół puławskich przeprowadzone zostały 
badania, dotyczące zagrożeń zjawiskami patologii społecznej oraz rezultatów prowadzonych działań 
profilaktycznych. Badania, realizowane w cyklu dwu- i trzyletnim od 1997 roku, zostały przygotowane 
i przeprowadzone we współpracy gminy Miasto Puławy z dr Robertem Porzakiem – pracownikiem 
naukowym Instytutu Psychologii Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie.
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W opracowaniu wyników badań wzięto pod uwagę dane pochodzące z badań ankietowych 980 osób, 
z czego 8,9% stanowili uczniowie szkół podstawowych, 30,2% uczniowie gimnazjów, 11,9% uczniowie 
zasadniczych szkół zawodowych, 23,8% uczniowie średnich szkół zawodowych oraz 28,8% uczniowie 
liceów ogólnokształcących.

W badanej grupie uczniów dziewczęta i chłopcy są reprezentowani proporcjonalnie. Pod względem 
sytuacji rodzinnej badane grupy nie różnią się. Najwięcej uczniów żyje w rodzinach pełnych. Dzieci, które 
doświadczyły rozwodu rodziców to ponad 10% badanych. Utrata jednego z rodziców z powodu śmierci 
dotyczy w większości uczniów szkół o profilu zawodowym.

Badane grupy różnią się liczebnością rodzeństwa. Najwięcej jedynaków jest wśród uczniów podstawówek 
i licealistów. Najczęściej uczniowie deklarowali wychowywanie się w rodzinie z dwójką dzieci. Dwoje 
i więcej rodzeństwa ma najczęściej młodzież uczęszczająca do szkół o profilu zawodowym.

Wśród ojców przeważa wykształcenie zawodowe i średnie. Typowe wykształcenie matek to wykształcenie 
średnie lub wyższe. W grupie uczniów szkół zasadniczych większość rodziców ma wykształcenie zawodowe. 
W grupie uczniów liceów ogólnokształcących ojcowie i matki mają najczęściej wykształcenie średnie lub 
wyższe. Uczniowie szkół podstawowych najczęściej podają, iż rodzice mają wykształcenie wyższe. W tej 
grupie jest też najwięcej osób, które nie znają wykształcenia rodziców.

Uzyskane wyniki badań zamieszczone zostały w raporcie pn. „Ocena potrzeb profilaktycznych młodzieży 
Puław – tytoń, alkohol, narkotyki, przemoc”.

Główne wnioski uzyskane w badaniach:

1.  Ponad połowa badanych uczniów (56%) nigdy nie widziało agresji werbalnej rodziców, natomiast ponad 
80% badanych uczniów nigdy nie była świadkiem agresji fizycznej rodziców.

2.  Około 40% badanych uczniów doświadcza przemocy ze strony rówieśników. Najczęściej są to różne 
rodzaje agresji werbalnej – złośliwość, ośmieszanie, oczernianie i wulgarne wymyślanie, zdarza się również 
szarpanie lub uderzanie. Przemoc ze strony starszych uczniów występuje znacznie rzadziej, niż przemoc 
rówieśnicza.

3.  Około 90% respondentów podaje, że nigdy nie doświadczyło żadnych form przemocy ze strony rodziców, 
nauczycieli i obcych dorosłych.

4.  Bycie obiektem złośliwości i wymyślania zdarzyło się jednej czwartej uczniów raz lub kilka razy w roku. 
Kilka razy w roku doświadcza takiego zachowania około 10 % badanych.

5.  Najczęstszą formą przemocy fizycznej jest uderzanie lub szarpanie – doświadcza tego ponad 13% 
badanych uczniów. Pozostałe formy przemocy doświadcza około 6 % uczniów.

6.  Podjęcie w ciągu ostatniego roku różnych form przemocy werbalnej ukierunkowanej na rówieśników 
deklaruje ponad 45 % badanych. Ponad 13 % badanych uderza lub szarpie swoich rówieśników.

7.  Stosowanie przemocy wobec starszych kolegów występuje rzadziej, niż wobec rówieśników -  około 85% 
badanych nigdy nie stosowało żadnych form przemocy wobec starszych kolegów.

8.  Przemoc i agresja ukierunkowane na osoby dorosłe są rzadkim zjawiskiem. Około 93% badanych nigdy 
nie stosowało żadnych form przemocy wobec rodziców, nauczycieli i obcych dorosłych.

9.  Rozkład częstości stosowania różnych form przemocy jest zbliżony do struktury przemocy doświadczanej. 
Do najczęściej stosowanych należą zachowania o charakterze agresji werbalnej.

10.  Do względnie najczęstszych przejawów agresji i przemocy niewerbalnej należy szarpanie i uderzanie. Co 
ósmy uczeń podejmował takie zachowania raz lub kilka razy w życiu.

1.1.2  Porównanie wyników badań z rezultatami z poprzedniego badania

1.  Zwiększył się odsetek uczniów, których rodzic nigdy nie stosował agresji werbalnej i fizycznej. 
Jednocześnie więcej uczniów podaje większą częstotliwość stosowania agresji werbalnej i fizycznej kilka razy 
w życiu i roku.

2.  Zmniejszyło się występowanie wszystkich form przemocy ze strony rówieśników i starszych uczniów, 
rodziców i nauczycieli, nieznacznie wzrosła przemoc ze strony obcych dorosłych.

3.  Zwiększyła się liczba osób, które nigdy nie doświadczyły i nie stosowały przemocy werbalnej i fizycznej.
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4.  Prawie na tym samym poziomie pozostaje stosowanie przemocy przez badanych wobec rówieśników 
i starszych uczniów, wobec rodziców, nieznacznie spadła wobec nauczycieli i obcych dorosłych.

1.1.3 Efekty działań profilaktycznych

1.  Uczniowie biorący udział w programach profilaktycznych w reakcji na stres istotnie częściej wyrażają 
emocje w płaczu bądź czytając książki. Jednocześnie należy zauważyć, że istotnie częściej odreagowują emocje na 
rodzinie bądź obrażają się i popadają w samotność. Również istotnie częściej wybierają najpopularniejszą wśród 
młodzieży formę reakcji na stres, czyli słuchanie muzyki lub oglądanie telewizji. Natomiast istotnie rzadziej 
w porównaniu ze swoimi rówieśnikami palą tytoń, piją alkohol oraz stosują leki lub narkotyki.

2.  Uczestnicy programów profilaktycznych znacznie częściej przejawiają krytyczne postawy wobec palenia 
tytoniu oraz stosowania narkotyków.

3.  Częstość kontaktu młodzieży z negatywnymi wzorcami picia przez rówieśników alkoholu oraz stosowania 
narkotyków i tytoniu jest istotnie mniejsza wśród osób biorących udział w programach profilaktycznych.

4.  Uczestnicy zajęć profilaktycznych posiadają znacząco większą wiedzę o zagrożeniach

i szkodliwości środków psychoaktywnych.

5.  Częstość stosowania alkoholu i narkotyków jest istotnie mniejsza wśród uczestników zajęć 
profilaktycznych.

6.  Uczestnicy programów profilaktycznych istotnie rzadziej wagarują.

7.  Różnice w zakresie częstości zachowań związanych z przemocą dotyczą naruszania intymności. Osoby 
uczestniczące w zajęciach profilaktycznych istotnie rzadziej stosują tę formę przemocy.

1.2  Dane statystyczne instytucji i organizacji

1.2.1  Dane Komendy Powiatowej Policji w Puławach za okres od 1 stycznia do 31 października 
w latach 2009-2014.

Ilość
Lp. Dane dotyczące pracy

Komendy Powiatowej Policji w Puławach
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Złożone wnioski o ściganie przestępstwa, dotyczące przemocy
w rodzinie 94 110 115 53 129 46

Wszczęte postępowania przygotowawcze przeciwko sprawcy przemocy 
w rodzinie 89 70 100 53 129 116

Podjęte interwencje karalne dotyczące przemocy w rodzinie – ogółem - 65 - 462 179 57

1. Spowodowane przez osoby trzeźwe - 39 - 114 20 24

2. Spowodowane przez osoby nietrzeźwe - 26 - 348 159 33

Zatrzymani sprawcy przemocy w rodzinie – ogółem 59 50 18 24 20 29

1. Osoby trzeźwe 39 18 1 5 0 4

2. Osoby nietrzeźwe 20 32 17 19 20 25

Rodziny, w których podjęte były interwencje – ogółem 1412 1778 1655 462 183 1274

Rodziny, w których podjęto procedurę „Niebieskie Karty” – ogółem 64 65 60 9 37 152

1.2.2  Dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach za okres od 1 stycznia do 
31 października w latach 2009-2014.

Ilość
Lp. Dane dotyczące pracy

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Rodziny, w których stwierdzono zjawisko przemocy w rodzinie 53 74 70 74 79 103

w tym dzieci 99 128 102 68 91 108

1.2.3  Dane Puławskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego za okres od 1 stycznia do 
31 października w latach 2009-2014.
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Ilość
Lp. Dane dotyczące pracy

Puławskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Przeprowadzone rozmowy telefoniczne 991 1039 647 501 364 228

2. Bezpośrednie wizyty 913 592 614 1126 632 889

3. Wyjazdy interwencyjne pozastacjonarne 28 31 7 25 15 5

4. Osoby zamieszkujące w hostelu 13 27 16 18 10 19

w tym dzieci 5 6 6 5 5 7

5. Rodziny objęte terapią rodzinną 15 15 18 13 14 13

6. Sprawcy objęci terapią 10 9 8 9 10 14

7. Przeprowadzone konsultacje prawne 48 60 34 48 29 19

1.2.4.  Dane Prokuratury Rejonowej w Puławach za okres od 1 stycznia do 31 października w latach 
2009-2014.

Ilość
Lp. Dane dotyczące pracy Prokuratury Rejonowej w Puławach

2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Liczba wniosków o wszczęcie postępowania, dotyczącego przemocy 
w rodzinie. 250 211 204 193 230 258

2. Postępowania, dotyczące przemocy w rodzinie, w tym:

2a Liczba postępowań wszczętych 127 124 122 121 134 174

2b. Liczba postępowań umorzonych 41 34 34 35 47 56

2c. Liczba postępowań trafiających do sądu 86 61 74 70 86 82

3. Zastosowany środek zapobiegawczy wobec sprawcy przemocy
– ogółem 26 31 44 30 49 61

3a. Dozór policyjny 3 19 22 25 25 35

3b Tymczasowe aresztowanie 18 10 9 2 4 3

3c.

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

5 --- 13 19 20 23

1.2.4  Dane Sądu Rejonowego w Puławach za okres od 1 stycznia do 31 października w latach 2009-
2014.

Ilość
Lp. Dane dotyczące pracy Sądu Rejonowego w Puławach

2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Liczba prowadzonych spraw, dotyczących przemocy w rodzinie. 145 82 75 74 77 115

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

2a. wyrokiem skazującym, 85 58 44 54 59 74

2b. uniewinnieniem sprawcy, 0 1 1 1 1 3

2c. umorzeniem postępowania. 10 7 8 2 16 18

3. Liczba prowadzonych spraw, dotyczących przemocy
w rodzinie, zakończonych wyrokiem skazującym, w tym: 85 58 44 145 124 74

3a. orzekającym karę pozbawienia wolności, 79 56 44 51 59 11

3b. orzekającym karę pozbawienia wolności z warunkowym 
zawieszeniem jej wykonania, 70 48 42 50 56 4

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

58 30 30 44 8 53

4c.
orzekającym inny rodzaj kary, jaki?
- ograniczenie wolności
- grzywna

1
5

1
1

-
-

3
-

-
1

-
3
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- nieodplatna, kontrolowana praca na cele społeczne - - - - - 3

1.2.5  Dane Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach za 
okres od 1 stycznia do 31 października w latach 2012-2014.

Ilość
Lp. Dane dotyczące pracy Zespołu Interdyscyplinarnego

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach 2012 2013 2014

1. Liczba posiedzeń ogólnych Zespołu 4 4 5

2. Liczba powołanych grup roboczych 52 71 88

3. Liczba Niebieskich Kart, które wpłynęły do Zespołu, w tym od: 53 77 156

3a. Komendę Powiatową Policji w Puławach 20 41 103

3b. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach 18 27 39

3c. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach 8 6 7

3d. Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puławach 3 2 7

3e. Placówki oświatowe 4 1 -

4. Rodzaj i ilość podjętych działań

4a. Zawiadomienie prokuratury 9 9 19

4b. Skierowanie wniosku do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Puławach 5 18 10

4c. Skierowanie wniosku do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Puławach 4 9 40

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

2.3  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
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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:

-  dzieci i młodzież,

-  rodzice i opiekunowie,

-  nauczyciele i wychowawcy,

-  dorośli mieszkańcy miasta,

-  osoby i rodziny zagrożone przemocą w rodzinie,

-  osoby i rodziny dotknięte przemocą w rodzinie,

-  osoby i rodziny stosujące przemoc w rodzinie,

-  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.  Sprawozdanie z realizacji programu sporządzane będzie w ramach sprawozdania z realizacji Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Puławy. Odpowiedzialny za jego 
sporządzenie jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Puławy.

Rozdział III

Cele programu

3.1  Główny cel programu

Głównym celem programu jest zapobieganie występowaniu zjawiska przemocy w rodzinie

oraz zmniejszenie jego negatywnych następstw.
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3.2  Cele szczegółowe programu

Celami szczegółowymi programu są:

1.  Ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych związanych z występowaniem przemocy.

2.  Ograniczenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy 
tym rodzinom.

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

4.  Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie.

Rozdział IV

Zadania do realizacji

ZADANIE I

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.

Rodzaje działań:

1.  Prowadzenie konsultacji psychologicznych dla osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy.

2.  Prowadzenie konsultacji prawnych dla osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy.

3.  Prowadzenie całodobowego telefonu zaufania dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

4.  Prowadzenie terapii rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.

5.  Prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

6.  Prowadzenie interwencji w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”.

7.  Prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących przemocy w rodzinie, skierowanych do przedstawicieli 
podmiotów działających w tych zakresach.

8.  Prowadzenie działań edukacyjnych wzmacniających umiejętności wychowawcze rodziców.

9.  Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu zjawiska przemocy w rodzinie.

10.  Prowadzenie działań zmierzających do oceny aktualnej skali występowania zjawiska przemocy 
w rodzinie.

Realizatorami działań są:

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.

ZADANIE II
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Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.

1.  Udzielanie schronienia w hostelu osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Realizatorami działań są:

1.  Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

ZADANIE III

Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został powołany zarządzeniem nr 
A/35/14 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 26 lutego 2014 roku.

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.

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, oświaty i służby 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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