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WPROWADZENIE
„Komu nie uda o si zwyci
sercem lub rozumem,
usi uje zwyci
przemoc ”
ks. J. Popie uszko

Zjawisko przemocy w rodzinie od wielu lat uwa ane jest za istotny problem
spo eczny. Najcz ciej ofiarami przemocy s kobiety i dzieci, czy te osoby starsze.
Zauwa alnym jest, i ludzie niech tnie przyznaj si do przemocy wewn trz rodziny,
jednak e jest to zjawisko coraz cz ciej ujawniane. Wyst puje ono we wszystkich warunkach
spo eczno – ekonomicznych, we wszystkich grupach spo ecznych, niezale nie od poziomu
wykszta cenia, czy te sytuacji materialnej. Przemoc jest demonstracj si y i ch ci przej cia
kontroli nad drug osob . Przemoc powoduje u ofiary nisk samoocen , poczucie bezsilno ci
i bezradno ci, ci y niepokój, depresj oraz choroby zwi zane ze stresem. Doznawanie lub
bycie wiadkiem przemocy przez dzieci prowadzi do nieodwracalnych skutków, które mog
objawi si dopiero w yciu doros ym. Rodzina jest miejscem, w którym kszta tuje si
osobowo , system warto ci i styl ycia cz owieka. Dbanie o odpowiednie relacje wewn trzrodzinne, ochrona dóbr osobistych, zapewnienie poczucia bezpiecze stwa jest tak e zadaniem
pa stwa, dlatego te niezb dne jest obj cie pomoc i wsparciem ofiar przemocy, a tak e
podj cie stanowczych dzia
wobec sprawców, by przemoc nie powtarza a si .
W celu efektywnego przeciwdzia ania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie a tak e zmniejszania jej negatywnych nast pstw w yciu spo ecznym i rodzinnym
utworzony zosta Powiatowy Program Przeciwdzia ania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2015, zwany dalej Programem.
Zawiera on: podstawy prawne dzia ania, zasady dzia ania, cel g ówny i cele szczegó owe,
wymienia realizatorów i adresatów Programu, instytucje i organizacje wspó pracuj ce.
Program przedstawia te charakterystyk zjawiska przemocy w rodzinie, dost pne dane na
temat przemocy w rodzinie w powiecie buskim w latach 2007 – 2010. Istotn cz ci
Programu jest harmonogram dzia oraz wska niki osi gania celów. Cele, dzia ania i zadania
Programu b
podlega ewaluacji i odpowiada na potrzeby mieszka ców powiatu buskiego
w zakresie przeciwdzia ania przemocy w rodzinie.

ROZDZIA I:
PRZEMOC W RODZINIE W WYBRANYCH
DOKUMENTACH MI DZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH
Przemoc w rodzinie od wielu lat jest przedmiotem mi dzynarodowego
zainteresowania. Traktowanie przemocy, ujmowanej w kontek cie amania praw cz owieka,
jako wa nego problemu spo ecznego, znalaz o odzwierciedlenie w wielu dokumentach
mi dzynarodowych, zalecaj cych podj cie wszelkich niezb dnych dzia
w celu eliminacji
przemocy i ochrony ofiar.
Do najwa niejszych nale m.in. Dokumenty ONZ tj.:
Karta Narodów Zjednoczonych z 1945 roku
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Powszechna Deklaracja Praw Cz owieka z 1948 roku
Mi dzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 roku
Mi dzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Spo ecznych i Kulturalnych z 1966
roku
Konwencja w sprawie eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z 1979
roku
Deklaracja Wiede ska i Program Dzia
z 1993 roku
Deklaracja o eliminacji przemocy wobec kobiet z 1993 roku
Deklaracja Peki ska i Platforma Dzia ania z 1995 roku
Nale y równie wymieni dokumenty Unii Europejskiej, tj.:
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 2000 roku
Program Daphne
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie obecnej sytuacji oraz przysz ych
dzia
w zakresie zwalczania przemocy wobec kobiet (2004/2220 (INI))
Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo ecznego w sprawie przemocy
domowej wobec kobiet (2006/C 110/15)
Problematyk
przemocy domowej reguluje równie
prawo w Polsce.
Do najwa niejszych dokumentów reguluj cych te kwestie s :
Konstytucja RP z dnia 07.04.1997r., (Dz. U. z 1009 r., Nr 78, poz. 483
z pó niejszymi zmianami)
Kodeks Karny ( Art.207. §1, §2, §3, Art. 197 §1, §2, §3, Art. 209. §1, Art.
191. §1, Art. 190. §1, §2, Art.115. §12, Art. 210. §1. §2 )
Ustawa o przeciwdzia aniu przemocy w rodzinie uchwalona 29 lipca 2005
roku (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz.1589 oraz z 2010r. Nr 28,
poz. 146, Nr 125, poz. 842).

ROZDZIA II: PROGRAM A INNE DOKUMENTY.
Powiatowy Program Przeciwdzia ania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie koreluje z dokumentami okre laj cymi opcje poszczególnych dziedzin
ycia, w tym spo ecznego, maj cymi bezpo redni i po redni wp yw na rozwi zywanie
problemów spo ecznych, czyli:
Krajowym Programem Przeciwdzia ania Przemocy w Rodzinie 2006 – 2016
Okre la on zadania w zakresie zapewnienia ochrony i udzielania pomocy ofiarom przemocy,
prowadzenia oddzia ywa korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosuj cych przemoc
w rodzinie, a tak e w zakresie podnoszenia wiadomo ci spo ecznej na temat przyczyn
i skutków przemocy w rodzinie.
Ogólnopolsk kampani spo eczn "Dzieci stwo bez przemocy"
Akcja pod has em "Bite dzieci widz wiat inaczej" skierowana jest do rodziców, a jej celem
jest u wiadomienie negatywnych konsekwencji stosowania kar fizycznych oraz promowanie
pozytywnych metod wychowawczych.
Powiatowym Programem Wsparcia Dziecka i Rodziny na lata 2006 – 2011
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Powiatow Strategi Integracji i Rozwi zywania Problemów Spo ecznych 2011 –
2020
Cele Strategii s rezultatem przeprowadzonej diagnozy problemów spo ecznych
wyst puj cych w powiecie buskim. Na tej podstawie nale y skupi si na najwa niejszych
celach, tj.:
· rozwijanie pomocy rodowiskowej i stacjonarnej,
· rozwój systemu opieki nad dzieckiem i rodzin ,
· rozwój systemu pomocy osobom niepe nosprawnym,
· wspieranie i rozwijanie zada realizowanych przez Zespó Interwencji Kryzysowej i
Powiatowy O rodek Interwencji Kryzyzsowej,
· rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii spo ecznej,
· wspieranie integracji osób pracuj cych w organizacjach i instytucjach pomocy spo ecznej.
ROZDZIA III:
CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA PRZEMOCY.
3.1. DEFINICJA PRZEMOCY W RODZINIE

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdzia aniu
przemocy w rodzinie przemoc w rodzinie to jednorazowe lub powtarzaj ce si umy lne
dzia anie lub zaniechanie naruszaj ce prawa lub dobra osobiste cz onków rodziny,
w szczególno ci nara aj ce te osoby na niebezpiecze stwo utraty ycia, zdrowia, naruszaj ce
ich godno , nietykalno cielesn , wolno , w tym seksualn , powoduj ce szkody na ich
zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a tak e wywo uj ce cierpienia i krzywdy moralne
u osób dotkni tych przemoc .
3.2. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PRZEMOCY

Z powy szej definicji wynikaj nast puj ce cechy charakterystyczne przemocy:
- jest intencjonalna, tzn. jest zamierzonym dzia aniem cz owieka i ma na celu kontrolowanie
i podporz dkowanie ofiary,
- si y s nierównomierne – sprawca przemocy jest silniejszy od ofiary,
- dzia anie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej –
sprawca wykorzystuje przewag si y, narusza podstawowe prawa ofiary,
- powoduje cierpienie i szkody fizyczne lub psychiczne – sprawca nara a zdrowie i ycie
ofiary, szkody mog by wymierne albo nie, widoczne lub niedostrzegalne, natychmiastowe,
czy te odroczone w czasie.
3.3. RODZAJE PRZEMOCY

Wyodr bnia si nast puj ce rodzaje przemocy:
- przemoc fizyczna – bicie, zn canie si , g odzenie, zamykanie, kopanie, policzkowanie,
szarpanie, duszenie, ci gni cie za w osy, rzucanie przedmiotami, u ywanie niebezpiecznych
narz dzi lub gro enie ich u yciem, zadawanie bólu,
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- przemoc psychiczna – sprawowanie przez sprawc psychicznej kontroli nad ofiar - np.
straszenie zabójstwem, u yciem przemocy, zabraniem dzieci, niszczenie lub gro enie
zniszczeniem rzeczy, upokarzanie, u ywanie wulgarnych s ów,
- przemoc seksualna – zmuszanie do odbywania stosunku lub poddania si innym
czynno ciom seksualnym, a tak e zmuszanie do wspó ycia w nieakceptowanej formie,
- przemoc finansowa (ekonomiczna) – np. utrzymywanie osoby zale nej w ca kowitej
zale no ci finansowej, zakazywanie pracy zawodowej, niedawanie wystarczaj cej ilo ci
rodków finansowych na prowadzenie gospodarstwa domowego,
- przemoc polegaj ca na osaczeniu – np. ci e chodzenie za kim , dzwonienie do niego
w celu wyrz dzenia mu krzywdy lub zastraszania,
- przemoc w wymiarze spo ecznym – zakazywanie osobie kontaktów z rodzin ,
przyjació mi, zabranianie wychodzenia z domu, upokarzanie jej w miejscach publicznych.
3.4. CYKL PRZEMOCY

Przemoc domowa rzadko jest czynem jednorazowym. Znacznie cz ciej jest procesem
o d ugiej, nawet kilkunastoletniej historii. Ma tendencj do powtarzania si wed ug
zauwa alnej prawid owo ci. Cykl przemocy sk ada si zwykle z trzech nast puj cych po
sobie faz:
· faza narastaj cego napi cia – jest to pocz tek cyklu, który charakteryzuje si wzrostem
napi cia i nat enia sytuacji konfliktowych,
· faza ostrej przemocy – nast puje wybuch gniewu i wy adowanie agresji,
· faza miodowego miesi ca – jest to faza skruchy ze strony sprawcy, okazywania alu,
jednak bez specjalistycznej pomocy ko czy si to nawrotem przemocy spowodowanym
ponownym wzrostem napi cia u sprawcy.
3.5. KRYZYS I INTERWENCJA KRYZYSOWA

Ze zjawiskiem przemocy nieodzownie zwi zany jest kryzys i interwencja kryzysowa. Oba
te poj cia nie s terminami precyzyjnymi. „Kryzys” wydaje si jednym z najcz ciej
ywanych w dzisiejszym wiecie poj ciem. S owo to pochodzi z j zyka greckiego.
Czasownik krinein – oznacza rozdziela , odsiewa , rozstrzyga , decydowa , s dzi ,
natomiast pochodz cy od niego rzeczownik krisis to wybór, rozstrzygni cie. W adys aw
Kopali ski w S owniku wyrazów obcych i zwrotów obcoj zycznych (1989 r.) kryzys
definiuje jako okres prze omu, przesilenia, decyduj cych zmian.
Cztery fazy reakcji kryzysowej wed ug Gerarda Caplana:
I faza – narastaj ce uczucie niepokoju i napi cia, prowadz ce do uruchomienia znanych ju
sposobów pozwalaj cych na osi gni cie homeostazy,
II faza – pojawia si dezorganizacja dzia ania i silna potrzeba pomocy; osoba w kryzysie
zauwa a, e nie jest w stanie sama poradzi sobie z problemem, wzrasta u niej napi cie, ale
jednocze nie wyst puje najsilniejsza podatno na zmian ,
III faza – w wyniku napi cia nast puje mobilizacja wszystkich rezerw,
IV faza – kryzys si ko czy, nast puje satysfakcjonuj ce rozwi zanie, b
na skutek
niepowodzenia zachowanie nieprzystosowawcze, co oznacza utrzymanie homeostazy
pozornej, ze zwi kszon podatno ci na sytuacje podobne do tej, która wywo a kryzys.
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Osoba znajduj ca si w kryzysie cz sto nie jest w stanie rozwi za problemu we w asnym
zakresie. Najlepsze efekty w pomocy osi ga si , wykorzystuj c cechy charakterystyczne dla
II fazy kryzysu, tj. siln potrzeb pomocy i podatno na zmian .
Funkcjonuje wiele definicji „interwencji kryzysowej”. Wanda Badura – Madej definiuje j
jako form
pomocy psychologicznej polegaj
na kontakcie terapeutycznym
skoncentrowanym na problemie wywo uj cym kryzys, w którym dochodzi do konfrontacji
osoby z kryzysem i do jego rozwi zania (W. Badura-Madej, Wybrane zagadnienia interwencji
kryzysowej, Wyd. ITERA, Warszawa, 1998).
Interwencja kryzysowa jest form indywidualnej pomocy psychologicznej
ukierunkowan mniej lub bardziej bezpo rednio na szeroko rozumiany kryzys emocjonalny.
Ma ona charakter oddzia ywania krótkoterminowego koncentruj cego si na szerokim
zakresie zjawisk mog cych mie wp yw na równowag emocjonaln jednostki, rodziny i
grupy (S k H. red. (2005) Psychologia kliniczna. T. II, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe
PWN).
Interwencja kryzysowa czerpie z rozmaitych form oddzia ywania i pomocy.
Relacja wsparcia interwencyjnego ma charakter przej ciowy i krótkotrwa y, a jej celem
m.in.:
· wspieranie klienta, umo liwienie mu powrotu do emocjonalnej równowagi,
· zapobieganie hospitalizacji,
· sk onienie klienta do innego spojrzenia na wydarzenia krytyczne.
3.6. MITY I STEREOTYPY NA TEMAT PRZEMOCY W RODZINIE

W wielu spo ecze stwach zaobserwowa mo na brak reakcji na problem przemocy
w rodzinie. Wynika to z funkcjonuj cych w wiadomo ci spo ecznej mitów i stereotypów na
temat przemocy, które pokazuj fa szywy obraz problemu.
Usprawiedliwiaj one stosowanie przemocy, s
do ukrycia czy zbagatelizowania
problemu, przez co utrudniaj prawid owe reagowanie na akty brutalno ci, czy okrucie stwa
wobec bliskich. Dla sprawcy s sygna em o spo ecznym przyzwoleniu na przemoc. Do
najcz ciej spotykanych mitów i stereotypów na temat przemocy w rodzinie nale
stwierdzenia:
- „Przemoc w rodzinie to sprawa prywatna, nikt nie powinien si wtr ca ”,„Policja nie
powinna interweniowa w sprawach rodzinnych”.
Niektóre osoby nie potrafi poradzi sobie z problemami rodzinnymi bez ingerencji osób
postronnych. Z drugiej strony wstydz si lub boj mówi o tym, co dzieje si w domu.
Interwencja z zewn trz mo e niejednokrotnie zapobiec tragedii.
- „Przemoc dotyczy tylko rodzin z marginesu spo ecznego”.
Do wiadczanie przemocy nie jest zale ne od statusu spo ecznego, zdarza si tak e w tzw.
„dobrych domach”.
- „Oznak przemocy s widoczne lady na ciele ofiar”.
Przemoc fizyczna pozostawiaj ca lady na ciele ofiary jest tylko jedn z form przemocy. Inne
formy przemocy dezintegruj funkcjonowanie emocjonalne cz owieka.
- „Przyczyn przemocy w rodzinie jest alkohol”.
Alkohol jest jednym z czynników „wyzwalaj cych” przemoc, usprawiedliwieniem jej, ale nie
jest przyczyn agresji. Sprawcy przemocy w rodzinie nie zawsze s pod wp ywem alkoholu.
- „Ofiara przemocy wyra a na ni zgod , gdyby by o inaczej, odesz aby od sprawcy”.
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Cz sto ofiara przemocy jest tak osaczona i zastraszona przez sprawc , i nie widzi
mo liwo ci zmienienia sytuacji, w jakiej si znalaz a. Niejednokrotnie problemem jest brak
samodzielno ci finansowej i schronienia.
- „Je li kto jest bity, to znaczy, e sobie na to zas
”.
Za przemoc zawsze win ponosi sprawca. Niezale nie od zachowania ofiary b dzie on
w stosunku do niej agresywny.
- „Gwa t w ma
stwie nie istnieje”.
Jest to niezgodne z prawd . Przemoc seksualna ma miejsce tak e w ma
stwie. Przemoc
mo e mie miejsce we wszystkich grupach spo ecznych, niezale nie od poziomu
wykszta cenia lub statusu spo ecznego czy materialnego. Pami ta równie nale y, i zgodnie
z prawem przemoc, wykorzystywanie, bicie, krzywdzenie osób bliskich jest przest pstwem,
na które ka dy ma prawo, a nawet obowi zek reagowa . wiadectwem przemocy s nie tylko
widoczne na ciele urazy – przemoc psychiczna nie pozostawia ladów. Osoby doznaj ce
przemocy znajduj si w bardzo trudnej sytuacji. Pozostawanie w zwi zku pe nym
krzywdzenia wynika mi dzy innymi z wyznawania tradycyjnych warto ci takich jak mi
,
trwa
ma
stwa, mylnego prze wiadczenia, e sprawca jest dobry dla dzieci, gdy ich
nie bije, przekonania o zale no ci ekonomicznej od sprawcy i niemo no ci samodzielnego
funkcjonowania, wiary w obietnice sprawcy, e si zmieni, nieracjonalnego obwiniania si za
przemoc, czy te braku wiedzy na temat miejsca, gdzie osoba dotkni ta przemoc mo e
znale bezpieczne schronienie i specjalistyczn pomoc.
ROZDZIA IV:
OBOWI ZKI ORGANÓW ADMINISTRACJI SAMORZ DOWEJ
W PRZECIWDZIA ANIU PRZEMOCY
4.1. DIAGNOZA ZASOBÓW INSTYTUCJONALNYCH

Na terenie powiatu buskiego funkcjonuj :
• osiem O rodków Pomocy Spo ecznej – wykonuj zadania gminy z zakresu pomocy
spo ecznej
i przeciwdzia ania przemocy w rodzinie w szczególno ci polegaj ce na:
przyznawaniu
i wyp acaniu zasi ków celowych, pracy socjalnej, tworzeniu gminnego
systemu profilaktyki
i opieki nad dzieckiem i rodzin , prowadzeniu poradnictwa
i interwencji w zakresie przeciwdzia ania przemocy w rodzinie. Ponadto do zada gminy
nale y tworzenie gminnego systemu przeciwdzia ania przemocy w rodzinie, w tym:
1. opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdzia ania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
2. prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdzia ania przemocy
w rodzinie w szczególno ci poprzez dzia ania edukacyjne s
ce wzmocnieniu
opieku czych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagro onych
przemoc w rodzinie,
3. zapewnienie osobom dotkni tym przemoc w rodzinie miejsc w o rodkach wsparcia,
4. tworzenie zespo ów interdyscyplinarnych.
• osiem Gminnych Komisji Rozwi zywania Problemów Alkoholowych – do zada Komisji
nale y mi dzy innymi inicjowanie dzia
w zakresie zwi kszania dost pno ci pomocy
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terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale nionych od alkoholu oraz profilaktycznej
dzia alno ci informacyjnej i edukacyjnej, w szczególno ci dla dzieci i m odzie y,
podejmowanie czynno ci zmierzaj cych do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzale nionej od alkoholu obowi zku poddania si leczeniu w zak adzie lecznictwa
odwykowego, a tak e udzielanie rodzinom, w których wyst puj problemy alkoholowe,
pomocy psychospo ecznej i prawnej, a w szczególno ci ochrony przed przemoc w rodzinie
(strona internetowa Departamentu Zdrowia i Polityki Spo ecznej Urz du Marsza kowskiego
Województwa wi tokrzyskiego dep.zdrowie@sejmik.kielce.pl).
• Buski O rodek Trze wo ci „Zdrój” – oferuje:
spotkania z psychologiem
spotkania terapeutyczne
mityngi Anonimowych Alkoholików
spotkania grupy Al-Anon
grupy wsparcia
zaj cia klubowe
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Busku – Zdroju – jako placówka o wiatowa
asne cele i zadania realizuje w szczególno ci poprzez diagnoz , konsultacje, terapi ,
psychoedukacj , rehabilitacj , doradztwo, mediacj , interwencj w rodowisku ucznia oraz
dzia alno profilaktyczn i dzia alno informacyjn . Ponadto Poradnia wspó dzia a z innymi
placówkami specjalistycznymi s by zdrowia, organizacji pozarz dowych, stowarzysze itp.
dzia aj cymi na rzecz dzieci i ich rodzin. Zasady wspó pracy okre la dyrektor Poradni
w porozumieniu z tymi placówkami.
• S d Rejonowy w Busku – Zdroju – jako jednostka s downictwa najbli sza dla obywateli,
rozpatruje wszystkie sprawy, z wyj tkiem zastrze onych dla s du okr gowego.
Do podstawowych zada Wydzia u Rodzinnego i Nieletnich nale y rozpoznawanie spraw
z zakresu prawa rodzinnego i opieku czego, spraw dotycz cych demoralizacji i czynów
karalnych nieletnich, leczenia osób uzale nionych od alkoholu oraz od rodków odurzaj cych
i psychotropowych. www.busko.sr.gov.pl.
• Prokuratura Rejonowa w Busku - Zdroju – zobowi zana, w sytuacji istnienia uzasadnionego
podejrzenia, e dosz o do pope nienia przest pstwa, do wszcz cia post powania
przygotowawczego celem sprawdzenia czy dosz o do przest pstwa, wyja nienia okoliczno ci
zdarzenia, zebrania i zabezpieczenia dowodów, u cia sprawcy, zastosowania,
w uzasadnionych przypadkach, rodka zapobiegawczego wobec sprawcy przemocy w formie
dozoru policyjnego b
tymczasowego aresztowania (na podstawie informacji ze stron
internetowych Prokuratury Rejonowej w Busku – Zdroju). Osoby poszkodowane na skutek
przemocy domowej, a tak e wiadkowie mog z
w prokuraturze b
na policji
zawiadomienie o przest pstwie ciganym w trybie publiczno-skargowym lub wniosek
o ciganie przest pstwa (dotyczy to przest pstw ciganych na wniosek osoby
poszkodowanej).
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• Komenda Powiatowa Policji w Busku - Zdroju – do podstawowych zada policji nale y
m.in:
1. ochrona ycia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami
naruszaj cymi te dobra,
2. inicjowanie i organizowanie dzia maj cych na celu zapobieganie pope nianiu
przest pstw i wykrocze oraz zjawiskom kryminogennym i wspó dzia anie w tym
zakresie z organami pa stwowymi, samorz dowymi i organizacjami pozarz dowymi.
3. wykrywanie przest pstw i wykrocze oraz ciganie ich sprawców.
Dzia ania chroni ce ofiary przemocy domowej podejmowane przez policj zgodnie z
obowi zuj cym prawem:
interwencja,
sporz dzenie dok adnego opisu zdarzenia (notatka urz dowa),
zatrzymanie sprawców przemocy domowej stwarzaj cych w sposób oczywisty
zagro enie dla ycia b
zdrowia ofiar, a tak e mienia,
wszcz cie post powania przygotowawczego przeciwko sprawcy przemocy w
przypadku zg oszenia lub stwierdzenia pope nienia przest pstwa,
zabezpieczenie dowodów pope nienia przest pstwa,
podj cie dzia prewencyjnych wobec sprawcy przemocy,
udzielenie informacji ofiarom o mo liwo ci uzyskania pomocy.
Osoby wzywaj ce policj maj prawo do:
uzyskania od policjantów zapewnienia dora nego bezpiecze stwa,
uzyskania informacji, kto przyjecha na wezwanie - numer identyfikacyjny
policjantów, nazwa i siedziba jednostki,
wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnej jako dowodów w sprawie karnej
przeciw sprawcy przemocy,
zg oszenia interweniuj cych policjantów na wiadków w sprawie s dowej.
(www.busko-zdroj.swietokrzyska.policja.gov.pl)
• trzydzie ci trzy Zak ady Opieki Zdrowotnej (publiczne i niepubliczne) – zobowi zane do
udzielania pomocy medycznej, a tak e, w przypadku wyst powania u pacjenta sygna ów
wiadcz cych o wyst powaniu przemocy domowej, do informowania o mo liwo ciach
uzyskania pomocy, wystawiania na pro
osoby pokrzywdzonej za wiadczenia lekarskiego
o stwierdzonych obra eniach i podj tym leczeniu, informowania ofiar o warunkach
i miejscach wystawienia obdukcji (Rejestr Zak adów Opieki Zdrowotnej wg stanu na dzie
2 wrzesie 2010 roku, www.rejestrzoz.gov.pl).
• sto dwadzie cia osiem placówek o wiatowych w powiecie buskim, w tym: 52 szko y
podstawowe, 15 szkó gimnazjalnych, 40 szkó ponadgimnazjalnych, 16 przedszkoli, 3 szko y
specjalne. Szko a obok funkcji edukacyjnej jest ród em wsparcia dla rodziców
w wychowaniu dziecka mi dzy innymi poprzez dostarczanie wiedzy dotycz cej problematyki
wychowania z zakresu komunikacji interpersonalnej pomi dzy rodzicami i dzie mi,
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profilaktyki zagro , racjonalnego sp dzania czasu wolnego, kszta towanie umiej tno ci
wychowawczych poprzez zaj cia warsztatowe, udzielanie pomocy materialnej, takiej jak
bezp atne obiady, bezp atne podr czniki, stypendia, wzmacnianie wi zi wewn trzrodzinnych,
prowadzenie zaj edukacyjnych z zakresu wychowania do ycia w rodzinie w gimnazjach,
szko ach ponadgimnazjalnych, a tak e w najstarszych klasach szkó podstawowych (bazy
szkó i placówek o wiatowych prowadzone przez Kuratorium O wiaty w Kielcach,
www.kuratorium.kielce.pl oraz na podstawie Systemu Informacji O wiatowej).
• Klub Integracji Spo ecznej (placówka Caritas Diecezji Kieleckiej)– udziela wsparcia
w zakresie doradztwa zawodowego, poznania sposobów poszukiwania pracy, przygotowania
innych dokumentów niezb dnych przy poszukiwaniu pracy, sporz dzania yciorysu
zawodowego i listu motywacyjnego, europejskiego CV, prowadzi warsztaty z zakresu
komunikacji interpersonalnej, motywowania do aktywnego poszukiwania pracy (strona
internetowa Caritas Diecezji Kieleckiej www.kielce.caritas.pl).
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Zespó Interwencji Kryzysowej w Busku – Zdroju na
prawach powiatu wykonuje zadania powiatu w zakresie wiadczenia pomocy spo ecznej
i przeciwdzia ania przemocy w rodzinie. Do zada tych nale y w szczególno ci prowadzenie
specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego, prawnego, socjalnego), udzielanie
informacji o prawach, uprawnieniach, szkolenie
i doskonalenie kadry pomocy spo ecznej
z terenu powiatu, prowadzenie interwencji kryzysowej.
4.2. DZIA ANIAPOWIATU WZAKRESIEREALIZACJI USTAWY O PRZECIWDZIA ANIU PRZEMOCY W RODZINIE.
PRZEMOCY W RODZINIE.

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia aniu przemocy
w rodzinie do zada w asnych powiatu nale y tworzenie i prowadzenie o rodków wsparcia
dla ofiar przemocy w rodzinie oraz prowadzenie o rodków interwencji kryzysowej. Powiatom
przypisana zosta a równie realizacja zada z zakresu administracji rz dowej takich jak
tworzenie i prowadzenie specjalistycznych o rodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
oraz opracowywanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosuj cych
przemoc w rodzinie. Wed ug danych zgromadzonych w 2009 roku, na terenie powiatu
funkcjonuje jeden Zespó Interwencji Kryzysowej realizuj cy zadania O rodka Interwencji
Kryzysowej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju od kilku lat realizuje
dzia ania maj ce na celu umo liwienie osobom i rodzinom przezwyci enie trudnych sytuacji
yciowych, w tym przemocy w rodzinie w oparciu o system „ tej Karty”. Dzia ania te
wynikaj z Powiatowego Programu Wsparcia Dziecka i Rodziny na lata 2006-2010,
przyj tego do realizacji Uchwa Nr XXXIII/257/2005 Rady Powiatu w Busku – Zdroju
w dniu 30 grudnia 2005 roku. G ównym celem programu jest stworzenie takiego systemu
wsparcia rodzin, którego efektem b dzie zmniejszenie trudno ci rodzin w wype nianiu swoich
zada opieku czych i wychowawczych. Za one w programie cele osi gane s poprzez
realizacj nast puj cych projektów:
1. Prowadzenie poradnictwa rodzinnego.
Istota zadania: Rozwój profilaktyki i efektywna pomoc: psychologiczna, informacyjna dla
rodzin, dzieci, osób w trudnych sytuacjach yciowych.
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2. Pedagogizacja rodziców.
Istota zadania: Praca z rodzicami dzieci umieszczonych w ró nego rodzaju placówkach:
poradnictwo, terapia, praca socjalna.
3. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym opieki rodziców.
Istota zadania: Umieszczenie jak najwi kszej liczby dzieci pozbawionych opieki w rodzinach
zast pczych niespokrewnionych i rodzinach zast pczych zawodowych, zorganizowanie
wolnego czasu dzieciom potrzebuj cym, stworzenie rodzinnego domu dziecka i mieszka
chronionych.
4. Utworzenie Zespo u Interdyscyplinarnego, wspieraj cego rodzin i dziecko, dzia aj cego
w oparciu o system
tej Karty”.
Istota zadania: Zintegrowanie rodowisk maj cych styczno z problematyk rodziny na
naszym terenie, aby wspólnie móc projektowa i konsultowa poszczególne dzia ania.
W ramach Powiatowego Programu Wsparcia Dziecka i Rodziny na lata 2006 – 2011
wiadczone s specjalistyczne us ugi osobom znajduj cym si w trudnych sytuacjach
yciowych (pomoc psychologiczna, badania, porady prawne).
Co roku w sali szkoleniowo – terapeutycznej PCPR odbywaj si warsztaty
szkoleniowe organizowane przez ZIK dla kadry pomocy spo ecznej (pracowników o rodków
pomocy spo ecznej, policji, szkó , instytucji pozarz dowych).
W 2005 roku w siedzibie Centrum utworzono pomieszczenia terapeutyczne dla
potrzeb ZIK. Powsta pokój przes ucha – „Przyjazny pokój” z lustrem weneckim. Istnieje
mo liwo nagrywania rozmów z klientami ZIK. W „Przyjaznym pokoju” przeprowadzono:
5 mediacji w 2006 roku, 7 mediacji i 1 przes uchanie w 2007 roku, 13 mediacji oraz
2 przes uchania w roku 2008, 27 mediacji i 44 przes uchania w 2009 roku. Z kolei w 2010r.
przeprowadzono 43 mediacje i 4 przes uchania. By y to mediacje s dowe i czynno ci
procesowe z udzia em ofiar przest pstw, a szczególnie ma oletnich ofiar i wiadków
przemocy (zgodnie z art. 185 kk). W sumie w latach 2006 – 2010 przeprowadzono
w „Przyjaznym pokoju” 95 mediacji i 56 przes ucha (patrz: Wykres nr 1).
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Wykres nr 1: Liczba przeprowadzonych mediacji i przes ucha w latach 2006 – 2010.

Mieszka cy powiatu buskiego z roku na rok coraz liczniej korzystaj z pomocy
oferowanej przez Centrum. wiadczy o tym wzrost liczby klientów. W latach 2004 – 2010
z pomocy oferowanej przez ZIK skorzysta y 4763 osoby. Dane zgromadzone przez Centrum
wskazuj równie na wzrost liczby interwencji kryzysowych w ostatnich latach (patrz:
Wykres nr 2). Najcz ciej zg aszane problemy dotycz przemocy, alkoholizmu, problemów
ma
skich, rodzinnych i trudno ci wychowawczych.
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Wykres nr 2: Liczba interwencji kryzysowych w latach 2006 – 2010.

Obecnie Zespó Interwencji Kryzysowej w Busku – Zdroju ma mo liwo kierowania
osób wymagaj cych natychmiastowego schronienia do Pogotowia Interwencyjno –
Opieku czego, które mie ci si w Placówce Opieku czo – Wychowawczej w Winiarach.
Wielokrotnie pracownicy ZIK oferowali ofiarom przemocy – matkom z dzie mi - mo liwo
zatrzymania si w placówce w Winiarach.
W ramach Powiatowego Programu Wsparcia Dziecka i Rodziny na lata 2006 – 2011,
utworzono Powiatowy Zespó Interdyscyplinarny, wspieraj cy dziecko i rodzin , dzia aj cy
w oparciu o system
tej Karty”.
W ramach inspirowania i promowania nowych rozwi za w zakresie
przeciwdzia ania przemocy w rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie
– Zespó Interwencji Kryzysowej w Busku - Zdroju, wspólnie z Komend Powiatow
Policji w Busku – Zdroju, O rodkami Pomocy Spo ecznej, szko ami, S dem,
Prokuratur , instytucjami pozarz dowymi i Poradni Psychologiczno - Pedagogiczn
realizuje Powiatowy Program Wsparcia Dziecka i Rodziny w oparciu o system „ tej
Karty”. Inicjatywa budowy systemu pomocy dla rodzin z problemem przemocy zrodzi a si
w sytuacji braku kompleksowego wsparcia dla osób uwik anych w przemoc domow oraz
informacji o mo liwo ciach pomocy rodzinom dotkni tym przemoc . W systemie tym
zak ada si pozyskiwanie informacji o sytuacji rodzin dysfunkcyjnych i przemocy w rodzinie.
y temu „ ta Karta”. Na Karcie mo na przekaza informacje o sytuacji rodziny.
Uzyskane informacje uruchamiaj procedur sprawdzaj , a w przypadku potwierdzenia
udzielana jest pomoc ze strony jednostek pomocy spo ecznej oraz innych instytucji. „ ta
Karta” rozsy ana jest do so tysów, radnych, piel gniarek rodowiskowych, pedagogów,
dyrektorów szkó , lekarzy rodzinnych, duchownych. Karty docieraj do wszystkich partnerów
tego projektu.
trudna
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tych Kart” w latach 2006 – 2010.

Dotychczas, w ramach realizacji tego zadania w 2006r., wp yn o 25 zg osze ,
w tym 19 dotyczy o trudnej sytuacji materialnej, a 6 informacji zwi zanych by o
z przemoc (patrz: Wykres nr 3). W 2007 roku wp yn o 36 zg osze , w tym 25
12

Powiatowy Program Przeciwdzia ania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

dotyczy o trudnej sytuacji materialnej, a 11 zwi zanych by o z przemoc . W 2008 roku
wp yn o 56 zg osze , w tym 24 dotyczy o trudnej sytuacji materialnej i bytowej, a 32
informacje zwi zane by y z przemoc . W 2009 roku wp yn o 30 zg osze , w tym 21
dotyczy o trudnej sytuacji materialnej i bytowej, a 9 informacji zwi zanych by o
z przemoc . Z kolei w 2010r. zosta o zg oszonych 35 przypadków trudnej sytuacji
bytowej i 20 sytuacji dotycz cych przemocy. Osobom zg oszonym w systemie „ ta
Karta” udzielono pomocy psychologicznej, prawnej oraz wsparcia rzeczowego w ramach
akcji „Bank Drugiej R ki”. Przekazano m.in. po ciel, ubrania, meble, a tak e sprz t
komputerowy. Osoby w trudnej sytuacji materialnej i bytowej maj mo liwo wzi cia
udzia u w darmowych szkoleniach organizowanych przez Centrum w ramach projektu EFS
„Nowy Zawód – Nowy Start” w celu nabycia nowych kwalifikacji i poprawy swojej sytuacji
yciowej.
ROZDZIA V:
DIAGNOZA PROBLEMU PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE BUSKIM.
5.1. REALIZACJA ZADA USTAWOWYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Zespó Interwencji Kryzysowej w Busku –
Zdroju dokona w gminach powiatu buskiego rozeznania dzia
podejmowanych na rzecz
zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.
Celem podj tych dzia
by o uzyskanie informacji na temat funkcjonowania
procedury „Niebieskiej Karty” w pomocy spo ecznej, stanu realizacji zada w asnych gmin
w zakresie przeciwdzia ania przemocy oraz identyfikacja problemów, trudno ci i potrzeb
wyst puj cych w tym obszarze. Na pro
o stosowne informacje, skierowan do o miu gmin
powiatu buskiego, odpowiedzia y wszystkie o rodki pomocy spo ecznej.
Na pytanie o funkcjonowanie gminnego programu przeciwdzia ania przemocy,
odpowiedzia o sze
gmin. Wszystkie z nich zadeklarowa y systemowe podej cie do
przeciwdzia ania przemocy w rodzinie. Funkcjonuj ce systemy lokalne maj w wi kszo ci
charakter nieformalny oparty na codziennej wspó pracy instytucji. G ównymi podmiotami
takiej wspó pracy s przede wszystkim o rodki pomocy spo ecznej, policja, GKRPA oraz
punkty konsultacyjno – informacyjne ds. uzale nie i przemocy. Dwie gminy w Solcu –
Zdroju oraz Gnojnie wskaza y na funkcjonowanie na ich terenach koalicji
ds. przeciwdzia ania przemocy w tzw. Zespo ach Interdyscyplinarnych. W dwóch
przypadkach gminny system przeciwdzia ania przemocy ma podstawy formalne. Dwie gminy
opracowa y gminny program przeciwdzia ania przemocy, w przypadku 4 innych gmin
przeciwdzia anie przemocy uj te zosta o w gminnych strategiach rozwi zywania problemów
spo ecznych lub gminnych programach profilaktyki i rozwi zywania problemów
alkoholowych. Dwie gminy zadeklarowa y, i znajduj si w trakcie tworzenia gminnego
programu przeciwdzia ania przemocy w rodzinie.
Informacje na temat poradnictwa i interwencji przekaza o sze gmin. Wszystkie
spo ród nich potwierdzi y prowadzenie poradnictwa i interwencji w przypadkach
przemocy. Zadanie to realizuj przede wszystkim o rodki pomocy spo ecznej
samodzielnie lub we wspó pracy z policj , GKRPA, punktami konsultacyjnymi oraz
Zespo em Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Busku - Zdroju.
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Do najcz ciej wiadczonych form pomocy nale y pomoc prawna, socjalna,
psychologiczna, informowanie o mo liwo ciach uzyskania pomocy, kierowanie do
specjalistycznych instytucji. Wskazywano równie na prowadzenie rozmów ze sprawc ,
odbywanie wizyt z dzielnicowym, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny
i psychologiem ZIK w ramach dzia ania tzw. Powiatowego Zespo u Interdyscyplinarnego.
Na terenie powiatu buskiego istnieje jedna grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
Spo ród 6 gmin, które udzieli y odpowiedzi na pytanie o realizacj programu ochrony
ofiar przemocy adna gmina nie zadeklarowa a, e posiada taki program. Podobnie wszystkie
gminy wykaza y brak gminnych o rodków wsparcia.
Identyfikuj c problemy zwi zane z realizacj zada z zakresu przeciwdzia ania
przemocy w rodzinie, o rodki pomocy spo ecznej wskazywa y na dwa rodzaje trudno ci:
problemy zwi zane z postaw i zachowaniem ofiar przemocy oraz problemy zwi zane
z funkcjonowaniem systemu. Do pierwszej kategorii nale przede wszystkim pokonanie
przez ofiary przemocy bariery wstydu i otwarcie si na proponowan pomoc, ponadto niska
wiadomo
prawna pokrzywdzonych, brak wspó pracy, niech
pokrzywdzonych
do podejmowania jakichkolwiek dzia
nie tylko w stosunku do sprawcy jak i do ochrony
siebie i najbli szych, tolerowanie i czasem ciche przyzwolenie na istnienie patologii
w rodzinie przez pokrzywdzonych, najbli szych oraz rodowisko, w jakim funkcjonuje
rodzina.
ród problemów o charakterze systemowym o rodki wymienia y najcz ciej brak
rodków finansowych, brak specjalistów, brak bazy lokalowej i mieszka chronionych, brak
praktycznych mo liwo ci izolowania sprawców przemocy, d ugi okres rozstrzygania spraw
w s dach, nisk wiadomo spo eczn oraz funkcjonowanie stereotypów na temat przemocy
w rodzinie.
Do najcz stszych dzia
zrealizowanych przez GKRPA, w zwi zku
z wyst powaniem przemocy w rodzinie, nale y: wezwanie nadu ywaj cego alkoholu
sprawcy przemocy na rozmow interwencyjn , powiadomienie policji, skierowanie doros ych
ofiar przemocy do specjalistycznych placówek terapeutycznych, skierowanie do wzi cia
udzia u w samopomocowej grupie wsparcia, powiadomienie s du rodzinnego o sytuacji
dziecka, powiadomienie innych s b o sytuacji rodziny w ramach procedury Niebieskiej
Karty, zawiadomienie prokuratury o pope nieniu przest pstwa zn cania si nad rodzin .
5.2. DANE STATYSTYCZNE DOTYCZ CE INTERWENCJI POLICJI W SYTUACJI PRZEMOCY
DOMOWEJ W LATACH 2007-2010 UDOST PNIONE PRZEZ KPP W BUSKU-ZDROJU

W roku 2007 w powiecie buskim odnotowano 333 interwencje domowe dotycz ce
przemocy w rodzinie. W 2008 roku interwencji tych by o 238, w 2009 roku – 207, a w 2010r.
- 175. Wskazuje to na systematyczny spadek od 2007 roku interwencji domowych
przeprowadzonych przez policj na terenie powiatu buskiego (Wykres nr 4).
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Wykres nr 4: Interwencje rodowiskowe w latach 2007-2010.
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Okre laj c miejsce interwencji, mo na zauwa , e cz ciej do interwencji dochodzi
na terenach wiejskich. Taki rozk ad interwencji mo e by efektem wtórnym innych
niepokoj cych zjawisk, takich jak bezrobocie, uzale nienia. Wynika te po prostu
z wi kszego obszaru wiejskiego, a co za tym idzie wi kszej - liczby ludno ci.
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Wykres nr 5: Ofiary przemocy w rodzinie w poszczególnych latach.

Wraz ze spadkiem interwencji domowych dotycz cych przemocy w rodzinie spada
liczba osób pokrzywdzonych przemoc . W rozumieniu stosowanej przez Policj procedury
Niebieskiej Karty osobami pokrzywdzonymi na skutek przemocy s nie tylko bezpo rednie
ofiary przemocy, wobec których stosowana by a przemoc, ale równie dzieci przebywaj ce
w rodzinie, w której dochodzi do przemocy. Dzieci s osobami pokrzywdzonymi w sensie
procedury Niebieskiej Karty zarówno w przypadku stosowania wobec nich przemocy
fizycznej lub/i psychicznej jak równie , gdy s wiadkami przemocy w rodzinie.
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Wykres nr 6: Ofiary przemocy – podzia na grupy.

Zgodnie z dominuj
tendencj najwi ksz grup pokrzywdzonych stanowi kobiety
– rednio 50 % wszystkich pokrzywdzonych w ka dym roku. W ród ofiar znajduj si
równie ma oletni do lat 13 – oko o 25 %, ma oletni w wieku 13 - 18 lat stanowi oko o 15%
wszystkich ofiar. Z kolei mniej wi cej 10% m czyzn staje si ofiarami przemocy. Dane te
nie ró ni si istotnie w kolejnych latach 2007-2010. Ilustruje to Wykres nr 5.
Zgodnie ze statystykami udost pnionymi przez KPP w Busku – Zdroju analogicznie
do spadku liczby interwencji domowych dotycz cych przemocy w rodzinie, w okresie 2007 –
2010, spad a liczba sprawców przemocy w rodzinie, co obrazuje Wykres nr 7.
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Wykres nr 7: Sprawcy przemocy w rodzinie w poszczególnych latach.

Tendencyjnie najcz ciej sprawcami przemocy s m czy ni (97%-99%), co
potwierdzaj statystki KPP w Busku-Zdroju. Odnotowano równie nieliczne przypadki
przemocy ze strony kobiet. W latach 2009-2010 procent ten waha si od 1% do 3%. Nieletni
stanowili najni szy odsetek sprawców przemocy na terenie powiatu buskiego. W 2007 roku
1 osoba nieletnia by a sprawc przemocy w rodzinie, co stanowi 0,3 % ogó u przypadków
stosowania przemocy w rodzinie, w nast pnych latach nie odnotowano adnego przypadku
stosowania przemocy w rodzinie przez nieletnich. W latach 2007 – 2010, w ramach realizacji
procedury Niebieskie Karty, ujawniono rocznie od 175 do 333 sprawców przemocy domowej.

najwy szy wska nik
interwencji policji
redni wska nik interwencji
policji
najni szy wska nik
interwencji policji

Mapa nr 1. Rozk ad interwencji w 2007 roku.

Powy sza Mapa nr 1 przedstawia rozk ad interwencji domowych dotycz cych
przemocy w rodzinie w gminach powiatu buskiego, przeprowadzonych w 2007 roku.
Zgromadzone dane wskazuj , e najwi cej interwencji odnotowano na terenie dzia ania
komisariatu Policji w Stopnicy, tj. cznie na terenie gminy Stopnica, Gnojno, Tucz py
i Pacanów – 141 interwencji, co stanowi 42 % wszystkich interwencji. Najmniej interwencji
w sprawie przemocy domowej mia o miejsce na terenie dzia ania Komisariatu Policji
w Solcu-Zdroju, tj. cznie gmin Nowy Korczyn, Solec – Zdrój i Wi lica - 74 interwencje, co

16

Powiatowy Program Przeciwdzia ania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

stanowi 22 % ogó u interwencji. Na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój w 2007 roku
przeprowadzono 118, czyli 35% wszystkich interwencji domowych.

najwy szy wska nik
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najni szy wska nik
interwencji policji

Mapa nr 2. Rozk ad interwencji w 2008 roku.

Mapa nr 2 przedstawia rozk ad interwencji domowych dotycz cych przemocy
w rodzinie w gminach powiatu buskiego przeprowadzonych w 2008 roku. Zgromadzone dane
wskazuj , e najwi cej interwencji odnotowano na terenie dzia ania komisariatu Policji
w Stopnicy, tj. cznie na terenie gminy Stopnica, Gnojno, Tucz py i Pacanów – 92
interwencje, co stanowi 39 % ogó u interwencji oraz na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój –
94 interwencje (39%). Najmniej interwencji w sprawie przemocy domowej mia o miejsce na
terenie dzia ania Komisariatu Policji w Solcu-Zdroju, tj. cznie gmin Nowy Korczyn, Solec –
Zdrój i Wi lica - 52 interwencje, co stanowi 22 % ogó u wszystkich interwencji.
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Mapa nr 3. Rozk ad interwencji w 2009 roku.
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Mapa nr 3 przedstawia rozk ad interwencji domowych dotycz cych przemocy
w rodzinie w gminach powiatu buskiego przeprowadzonych w 2009 roku. Zgromadzone dane
wskazuj , e najwi cej interwencji odnotowano na terenie dzia ania Policji w mie cie
i gminie Busko- Zdrój – 92 interwencje (44 % ogó u interwencji). Podobnie jak w latach
poprzednich najmniej interwencji w sprawie przemocy domowej mia o miejsce na terenie
dzia ania Komisariatu Policji w Solcu-Zdroju, tj. cznie gmin Nowy Korczyn, Solec – Zdrój
i Wi lica - 74 interwencje, co stanowi 22 % wszystkich interwencji przeprowadzonych
w powiecie.
najwy szy wska nik
interwencji policji
redni wska nik interwencji
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Mapa nr 4. Rozk ad interwencji w 2010 roku.

Powy sza Mapa nr 4 przedstawia rozk ad interwencji domowych dotycz cych
przemocy w rodzinie w gminach powiatu buskiego przeprowadzonych w 2010 roku.
Zgromadzone dane wskazuj , e najwi cej interwencji odnotowano na terenie dzia ania
komisariatu Policji w Stopnicy, tj. cznie na terenie gminy Stopnica, Gnojno, Tucz py
i Pacanów – 78 interwencji, co stanowi 45 % wszystkich interwencji. Najmniej interwencji
w sprawie przemocy domowej mia o miejsce na terenie dzia ania Komisariatu Policji
w Solcu-Zdroju, tj. cznie gmin Nowy Korczyn, Solec – Zdrój i Wi lica - 46 interwencji, co
stanowi 26 % ogó u interwencji. Na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój w 2010 roku
przeprowadzono 51, czyli 29% wszystkich interwencji domowych.
5.3. DANE STATYSTYCZNE DOTYCZ CE ZJAWISKA PRZEMOCY DOMOWEJ W LATACH 20072010 UDOST PNIONE PRZEZ O RODKI POMOCY SPO ECZNEJ POWIATU BUSKIEGO

W roku 2007 w powiecie buskim o rodki odnotowa y 68 ofiar przemocy domowej,
które zg osi y si do nich o pomoc. W 2008 roku ofiar przemocy by o 96, co wskazuje na
41% wzrost liczby ofiar w porównaniu z rokiem 2007. W 2009 roku ofiar przemocy, które
zg osi y si do o rodków, by o 109, co stanowi dalszy wzrost liczby ofiar o 14 %
w porównaniu z 2008r. W 2010 roku liczba odnotowanych ofiary przemocy w o rodkach
zmala a do 59 co stanowi 46 % spadek liczby ofiar zg aszaj cych si do o rodków
w porównaniu z 2009 rokiem.
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Wykres nr 8: Liczba ofiar przemocy domowej, które zg osi y si do o rodków w poszczególnych latach.

W ostatnich latach mo na zauwa
podobny wzrost liczby ofiar przemocy domowej,
zg aszaj cych si do PCPR w Busku Zdroju. W 2007 roku do Centrum zg osi y si 92 osoby.
W 2008 roku liczba ta spad a do 84 osób. Natomiast w 2009 roku ponownie wzros a o 18 %
w porównaniu z 2008 rokiem i wynios a 99 osób. Z kolei w 2010 roku Centrum odnotowa o
112 ofiar przemocy, co stanowi 13% wzrost w porównaniu z 2009 rokiem. Rozk ad ten
ilustruje Wykres nr 9.
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Wykres nr 9: Liczba ofiar przemocy domowej, które zg osi y si do PCPR w poszczególnych latach.

Spo ród o rodków, które udost pni y swoje dane statystyczne, najwi ksza ilo
przemocy w rodzinie zg osi a si do o rodków w Busku – Zdroju i Pacanowie.
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Wykres nr 10. Ofiary przemocy odnotowane w poszczególnych gminach w latach 2007-2010.
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W 2007 roku do GOPS w Pacanowie zg osi o si 25 osób, co stanowi 37 %
wszystkich ofiar, które skorzysta y z pomocy o rodków, z kolei do MGOPS w Busku Zdroju
zg osi o si 18 osób, czyli 26 % wszystkich ofiar. O rodki w Nowym Korczynie i Tucz pach
nie otrzyma y adnego zg oszenia o przemocy w rodzinie w 2007 roku.
W 2008 roku najwi ksza ilo ofiar przemocy domowej – 40 osób - zg osi a si do
rodka w Busku – Zdroju ( co stanowi 42 % ogó u osób). Drugie miejsce pod wzgl dem
ilo ci osób zg aszaj cych przemoc w rodzinie zaj o rodek w Pacanowie, do którego zg osi o
si 38 osób (40 % wszystkich ofiar odnotowanych przez o rodki w 2008 roku). Natomiast
rodki w Nowym Korczynie, Solcu – Zdroju, Stopnicy i Tucz pach nie mia y adnego
zg oszenia o przemocy w rodzinie na ich terenie.
W 2009 roku o rodki powiatu buskiego odnotowa y dalszy wzrost liczby ofiar
w rodzinie. Podobnie jak w latach poprzednich najwi ksza ilo ofiar g osi a si do O rodka
w Busku – Zdroju – 30 osób, co stanowi 28 % wszystkich ofiar. Drugie miejsce pod
wzgl dem osób zg aszaj cych przemoc zaj O rodek w Wi licy, do którego zg osi o si 16
osób (15 % ogó u). Najmniejsz ilo ofiar odnotowa y GOPS-y w Gnojnie, Stopnicy
i Nowym Korczynie. Do ka dego z tych o rodków zg osi o si po 7 osób, co stanowi 6 %
ogó u wszystkich ofiar.
W 2010 roku o rodki pomocy spo ecznej odnotowa y w sumie 59 ofiar przemocy, co
stanowi znaczny spadek liczby ofiar zg aszaj cych si do GOPS-ów o 46 % w porównaniu
z rokiem ubieg ym. Z informacji uzyskanych od klientów ZIK wynika, e najcz ciej s oni
kierowani przez policjantów i pracowników socjalnych bezpo rednio do ZIK-u, co t umaczy
tendencj wzrostow liczby klientów – ofiar przemocy w ZIK.
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Wykres nr 11: Liczba sprawców przemocy domowej odnotowanych przez o rodki w poszczególnych
latach.

W roku 2007 w powiecie buskim o rodki odnotowa y cznie 38 sprawców przemocy
domowej. W 2008 roku odnotowano 69 osób stosuj cych przemoc w rodzinie, co wskazuje
na 82% wzrost liczny sprawców przemocy domowej w porównaniu z rokiem 2007. W 2009
roku o rodki powiatu buskiego odnotowa y cznie 136 sprawców przemocy w rodzinie,
co wskazuje na dalszy wzrost liczby tych osób o 97 % w porównaniu z 2008 rokiem. W 2010
roku o rodki odnotowa y 54 sprawców przemocy, co wskazuje na 60 % spadek liczby
sprawców przemocy odnotowanych w porównaniu z 2009 rokiem.
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Wykres nr 12. Sprawcy przemocy odnotowani w poszczególnych gminach w latach 2007-2010.

Zgodnie ze statystykami udost pnionymi przez o rodki najwi ksza ilo sprawców
przemocy w rodzinie w 2007 roku zosta a odnotowana przez GOPS w Pacanowie – 20 osób,
co stanowi 52 % wszystkich sprawców. Drugie miejsce pod wzgl dem liczby sprawców
zaj y o rodki w Busku – Zdroju i Gnojnie – 6 osób w ka dym z o rodków (16 % wszystkich
sprawców). O rodki w Tucz pach i Nowym Korczynie nie odnotowa y adnych sprawców
przemocy w rodzinie. Zjawisko to przedstawia Wykres nr 12.
W 2008 roku najwi ksz liczb sprawców przemocy domowej (35 osób) odnotowa
GOPS w Pacanowie, co stanowi 50 % wszystkich sprawców przemocy, Wykres nr 12. Tak
jak w roku poprzednim, tak i w 2008 roku drugi pod wzgl dem ilo ci odnotowanych
sprawców przemocy by MOPS w Busku – Zdroju, który odnotowa 22 sprawców, co stanowi
32 % ogó u. O rodki w Nowym Korczynie, Solcu – Zdroju, Stopnicy i Tucz pach nie
odnotowa y adnych sprawców przemocy domowej w 2008 roku.
Najwi ksz liczb sprawców przemocy domowej w 2009 roku odnotowa GOPS
w Wi licy – 44 osoby, co stanowi 32 % wszystkich sprawców, Wykres Nr 13. Drugie miejsce
pod wzgl dem ilo ci sprawców zaj MGOPS w Busku – Zdroju, który odnotowa 25
sprawców przemocy, co stanowi 18 % ogó u. Trzeci pod wzgl dem ilo ci odnotowanych
sprawców przemocy by GOPS w Gnojnie – 21 osób, czyli 15 % wszystkich sprawców.
W 2010 roku najwi ksza liczba sprawców przemocy zosta a odnotowana w O rodkach
w Solcu – Zdroju – 14 osób, co stanowi 26 % wszystkich sprawców, Pacanowie – 13 osób, co
stanowi 25 % ogó u oraz Busku – Zdroju – 12 osób, co stanowi 23 % wszystkich sprawców.
rodek w Nowym Korczynie nie odnotowa adnego sprawcy przemocy w 2010 roku.
Ponadto o rodki udost pni y dane statystyczne dotycz ce Niebieskich Kart. Niski
poziom realizacji tej procedury w pomocy spo ecznej o rodki wyja nia y, wskazuj c
najcz ciej na fakt, i procedur inicjuje najcz ciej policja, a osoby, co do których istnieje
przypuszczenie, e w ich rodzinie wyst puje przemoc, nie chc tego ujawnia pracownikom
socjalnym, nie godz si na wype nienie Niebieskiej Karty i przekazywanie jej innym
instytucjom lub wycofuj si ze wspó pracy.
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Wykres nr 13: Liczba za
buskiego cznie.

2010r.

onych Niebieskich Kart w latach 2007-2010 we wszystkich gminach powiatu

W 2007 roku o rodki cznie za
y 9 takich kart (Wykres nr 13). Z ka dym rokiem
ilo za onych kart systematycznie ro nie. W 2008 roku o rodki odnotowa y 24 Niebieskie
Karty, a w 2009 roku 32 karty. W roku 2010 spad a liczba za onych Niebieskich Kart do
26.
Najwi ksz ilo za onych Niebieskich Kart wykaza MGOPS w Busku – Zdroju.
W 2007 roku by o ich 6, w 2008 roku za ono 22 karty, w 2009 roku 21 kart, a z kolei
w 2010 roku - 12.
Tak e gmina Wi lica co roku realizuje procedur Niebieskich Kart. W 2007 roku
za ono 1 kart , w 2008 roku – 2. Najwi cej w 2009 roku – 4, a w 2010 roku – 3.
W Pacanowie w ostatnich dwóch latach równie zak adano Niebieskie Karty - w 2009
roku odnotowano ich 7, a w 2010 roku – 1.
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Wykres nr 14. Procedura Niebieskiej Karty w gminach powiatu buskiego w latach 2007-2010.

W gminie Solec-Zdrój odnotowano 2 Niebieskie Karty w 2007 roku. Gminy: Stopnica
i Tucz py w 2010 roku odnotowa y odpowiednio: 2 i 8 Niebieskich Kart.
Analogicznie do wzrostu liczby ofiar przemocy w rodzinie, w okresie 2007 – 2009,
wzrasta liczba sprawców przemocy w rodzinie. Wzrasta równie liczba za onych
Niebieskich Kart przez o rodki. W latach 2007 – 2009, w ramach realizacji procedury
Niebieskiej Karty, ujawniono rocznie od 28 do 136 sprawców przemocy domowej oraz od 68
do 109 ofiar przemocy w rodzinie. Dane te obrazuje Wykres nr 14.
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5.4. DANE STATYSTYCZNE DOTYCZ CE ZJAWISKA PRZEMOCY DOMOWEJ W LATACH 20072009 UDOST PNIONE PRZEZ PROKURATUR REJONOW W BUSKU – ZDROJU.
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Wykres nr 15: Sprawy zako czone aktem oskar enia w latach 2007-2009.

Dane statystyczne udost pnione przez Prokuratur Rejonow w Busku – Zdroju
wskazuj na 224 sprawy zako czone aktem oskar enia (w grupie przest pstw przeciwko
rodzinie art. 209 i art. 207 k.k.) w latach 2007 -2009, co ilustruje Wykres nr 15. W 2007 roku
takich spraw odby o si 75, co stanowi 33 % ogó u. W 2008 roku przeprowadzono 59 tego
rodzaju spraw (26 % wszystkich), a w 2009 roku przeprowadzono 90 spraw dotycz cych
przest pstw przeciwko rodzinie zako czonych aktem oskar enia, co stanowi 40 % ogó u.
Zgodnie z powy szymi danymi mo na dostrzec tendencj wzrostow spraw zako czonych
aktem oskar enia.

5.5. DANE STATYSTYCZNE DOTYCZ CE ZJAWISKA PRZEMOCY DOMOWEJ W LATACH 20072009 UDOST PNIONE PRZEZ S D REJONOWY W BUSKU – ZDROJU.

Skal problemu przemocy w rodzinie obrazuj równie dane gromadzone przez S d
Rejonowy w Busku – Zdroju, Wykres nr 16. Przedstawione poni ej zestawienie danych
obejmuje lata 2007 – 2009.
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Wykres nr 16: Liczba osób skazanych za przest pstwo przeciwko rodzinie w latach 2007-2009.

W wyniku post powania s dowego w grupie przest pstw przeciwko rodzinie (art. 209
i art.207 k.k.) w 2007 roku skazano 71 osób. W 2008 roku liczba osób skazanych zmala a do
46, za to w 2009 roku liczba skazanych ponownie wzros a do 69 osób, co ilustruje Wykres
nr 16..
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Wykres Nr 17: Zestawienie spraw zako czonych aktem oskar enia ze sprawami zako czonymi wyrokiem
skazuj cym.

Reasumuj c mo na wnioskowa , e w 2007 roku 95 % spraw zako czonych przez
Prokuratur aktem oskar enia w wyniku post powania s dowego zako czy o si wyrokiem
skazuj cym. Natomiast w latach kolejnych tj. w 2008 i 2009 roku 78 % spraw zako czonych
przez Prokuratur aktem oskar enia w wyniku postanowienia s dowego zako czy o si
wyrokiem skazuj cym, co ilustruje Wykres nr 17.
ROZDZIA VI: ANALIZA SWOT
Analiza SWOT jest efektywn metod identyfikacji s abych i silnych stron oraz
badania szans i zagro , jakie stoj przed organizacj . Jest ona oparta na schemacie
klasyfikacji dziel cym wszystkie czynniki maj ce wp yw na bie
i przysz pozycj
organizacji na:
- zewn trzne w stosunku do organizacji i maj ce charakter uwarunkowa wewn trznych,
- wywieraj ce negatywny wp yw na organizacj i maj ce wp yw pozytywny.
Ze skrzy owania tych dwóch podzia ów powstaj cztery kategorie czynników.
Zewn trzne pozytywne – szanse. Szanse to zjawiska i tendencje w otoczeniu, które
odpowiednio wykorzystane staj si impulsem rozwoju oraz os abiaj zagro enia.
Zewn trzne negatywne – zagro enia. Zagro enia to wszystkie czynniki, które s
postrzegane jako bariery dla rozwoju, utrudnienia, dodatkowe koszty dzia ania. Istnienie
zagro
ma destrukcyjny wp yw na rozwój organizacji lub powodzenie inwestycji.
Jednocze nie nie pozwala na pe ne wykorzystanie szans i mocnych stron.
Wewn trzne pozytywne – mocne strony, czyli atuty organizacji. Mocne strony, to walory
organizacji, które w pozytywny sposób j wyró niaj .
Wewn trzne negatywne – s abe strony. S abe strony to konsekwencja ogranicze zasobów
i niedostatecznych kwalifikacji.
Analiza SWOT, jako metoda diagnostyczna dokonuj ca analizy otoczenia zewn trznego
i wewn trznego danego obszaru problemowego, zak ada trzy etapy post powania:
- Identyfikacj i analiz : silnych i s abych stron;
- Identyfikacj i analiz : szans i zagro ;
- Okre lenie strategicznej sytuacji w rozwi zywaniu problemu spo ecznego.
Analiza SWOT
Analiz SWOT przeprowadzono w oparciu o dost pne dane na temat mocnych i s abych stron
istniej cego w powiecie buskim systemu pomocy dla ofiar, wiadków i sprawców przemocy
w rodzinie, dost pnego zaplecza oraz stosowanych procedur.
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WEWN TRZNE POZYTYWNE - MOCNE STRONY
- gotowo i umiej tno wspó pracy instytucji, organizacji pozarz dowych,
- sprawdzone zaplecze (funkcjonuj ce, uzupe niaj ce si ),
- istnienie sprawdzonych procedur (Niebieskie Karty,
te Karty),
- propozycje wdro enia nowych procedur, rozwi za ,
-dzia alno informacyjna instytucji wspó pracuj cych w zakresie przeciwdzia ania przemocy
w rodzinie,
- odpowiedzialno osobista i zaanga owanie, otwarto specjalistycznej kadry,
- rosn ce wzajemne zaufanie do osób i instytucji,
- istniej ce zaplecze instytucjonalne, m.in.: wietlice rodowiskowe, ZIK, MGOPR, GOPSy,
Buski O rodek Trze wo ci – „Zdrój”, Gminne Komisje Rozwi zywania Problemów
Alkoholowych, Policja, Prokuratura, S d Rodzinny, kuratorzy s dowi, instytucja pozarz dowa
–Klub Integracji Spo ecznej Caritas .

WEWN TRZNE NEGATYWNE - S ABE STRONY
- niedostateczna liczba specjalistycznej kadry, brak specjalistycznych szkole w zakresie
interwencji kryzysowej oraz tworzenia i realizacji programów korekcyjno – edukacyjnych dla
sprawców przemocy w rodzinie;
- brak systemu szkole interdyscyplinarnych,
- brak skutecznej wspó pracy instytucji odpowiedzialnych za przeciwdzia anie przemocy
w rodzinie:
s aby przep yw informacji,
niedopracowane, niedzia aj ce optymalnie procedury,
zjawisko rywalizacji mi dzy instytucjami,
- niedostateczna wiedza o wzajemnych kompetencjach i zapleczu,
- brak koordynacji dzia w zakresie przeciwdzia ania przemocy w rodzinie
- niedostateczne wykorzystanie przez organy cigania i wymiar sprawiedliwo ci
ju istniej cych przepisów prawnych (np. zakaz zbli ania si do ofiary, nakaz opuszczenia
lokalu, zobowi zanie do udzia u w programach korekcyjno - edukacyjnych),
- brak warunków do wykonania egzekucji eksmisji wobec sprawców przemocy
(brak pomieszcze tymczasowych w zasobach powiatu buskiego),
- zbyt ma a ilo specjalistycznych programów profilaktycznych z zakresu przeciwdzia ania
przemocy (o wiata, s ba zdrowia),
- koncentracja na przemocy pomi dzy doros ymi, a niedostateczne zauwa anie przemocy
wobec dziecka i jego sytuacji w rodzinie,
- niski poziom wiadomo ci spo ecznej na temat przemocy w rodzinie, jej konsekwencji
i wynikaj ca z tego bierno i tolerancja spo eczna dla tego zjawiska,
- niedostateczna wiedza na temat przemocy w rodzinie w ród pracowników o wiaty i s by
zdrowia,
- brak specjalistycznej w pe nym wymiarze jednostki o charakterze ca odobowym do realizacji
zada zwi zanych z przeciwdzia aniem przemocy, czyli Powiatowego O rodka Interwencji
Kryzysowej jako odr bnej jednostki organizacyjnej posiadaj cej miejsca hostelowe dla osób
wymagaj cych natychmiastowego schronienia w sytuacji kryzysowej.
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ZEWN TRZNE POZYTYWNE – SZANSE
- nowelizacja ustawy o przeciwdzia aniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.
U. Nr 180, poz. 1493),
- wydanie Rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej w sprawie standardu
podstawowych us ug wiadczonych przez specjalistyczne o rodki wsparcia dla ofiar przemocy
w rodzinie, a tak e szczegó owych kierunków prowadzenia oddzia ywa korekcyjnoedukacyjnych z dnia 6 lipca 2006 roku (Dz. U. Nr 127, poz.890 z 2006),
- podj cie uchwa y w sprawie Krajowego Programu Przeciwdzia ania Przemocy w Rodzinie na
lata 2006 – 2016 (Uchwa a Nr 162/2006 Rady Ministrów z dnia 25 wrze nia 2006 roku),
- wprowadzenie od 1 pa dziernika 1998 roku procedury ,,Niebieskie Karty” w Policji
i Zarz dzenia Nr 162 Komendanta G ównego Policji z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie
metod i form wykonywania przez Policj zada w zwi zku z przemoc w rodzinie w ramach
procedury ,,Niebieskie Karty”, na podstawie art.7 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o policji (Dz. U. z 2007r. Nr 43, poz. 277, z pó n. zm.),
- obowi zywanie ustawy o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdzia aniu alkoholizmowi z dnia
26 pa dziernika 1982 roku,
- realizacja Powiatowej Strategii Integracji i Rozwi zywania Problemów Spo ecznych na lata
2011 – 2020 przyj tej uchwa Rady Powiatu Buskiego Nr IV/31/2011 w dniu 28 stycznia
2011r.
- funkcjonuj ce ogólnopolskie i lokalne Telefony Zaufania,
- realizowana przez policj i pomoc spo eczn procedura „Niebieskie Karty”,
- wi ksze mo liwo ci pozyskiwania rodków zewn trznych na finansowanie dzia
z zakresu
przeciwdzia ania przemocy w rodzinie, m.in. na poszerzanie i tworzenie zaplecza,
profesjonalne szkolenie kadry, superwizj ,
- zwi kszaj ca si wiadomo spo eczna na temat zjawiska przemocy w rodzinie,
- przychylno w adz samorz dowych i lokalnych mediów,
- gotowo do wspó pracy s b, instytucji i organizacji pozarz dowych.

ZEWN TRZNE NEGATYWNE – ZAGRO ENIA

- obecnie brak sta ego zabezpieczenia finansowego dla realizacji Programu,
- niskie wynagrodzenia specjalistów,
- brak zaplecza zabezpieczaj cego egzekucje eksmisji sprawców przemocy w rodzinie,
-ma a (niewystarczaj ca) wiedza interdyscyplinarna nt. zjawiska przemocy i ma a wiadomo
problemu (w ród osób i instytucji, które powinny reagowa w sytuacji przemocy w rodzinie
np.: szko a, s ba zdrowia, rodowisko s siedzkie itp.),
- nadal funkcjonuj ce w spo ecze stwie mity, przekonania i stereotypy na temat przemocy
w rodzinie,
- skomplikowane procedury pozyskiwania rodków finansowych z Unii Europejskiej,
- brak jednolitej metodologii zbierania danych nt. przemocy w rodzinie, co skutkuje niepe
diagnoz i niewystarczaj cym rozeznaniem potrzeb,
- wyst powanie sprzeczno ci pomi dzy istniej cymi przepisami prawa, a mo liwo ci ich
wykonania w praktyce przez organy cigania i wymiaru sprawiedliwo ci,
- niski poziom wiedzy spo ecznej nt. istniej cego zaplecza i mo liwo ci korzystania z pomocy,
- ma a przejrzysto
zasad finansowania dzia alno ci ró nych instytucji i organizacji
pomocowych.
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ROZDZIA VII: CELE PROGRAMU
Powiatowy Program Przeciwdzia ania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na terenie Powiatu Buskiego ma za zadanie:
- efektywne przeciwdzia anie przemocy w rodzinie,
- utworzenie POIK wraz z hostelem,
- zmniejszenie negatywnych skutków wyst powania przemocy w yciu spo ecznym
i rodzinnym,
- usprawnianie wspó dzia ania s b i instytucji zajmuj cych si przeciwdzia aniem
przemocy,
- podnoszenie wiadomo ci spo ecznej na temat przyczyn i skutków przemocy domowej.
Zadania zaplanowane do realizacji w ramach programu maj z jednej strony charakter
profilaktyczny, prewencyjny, z drugiej za s
zwalczaniu problemu i jego negatywnych
konsekwencji.
Cele programu:
Cel nadrz dny zostanie osi gni ty poprzez realizacj poszczególnych celów
operacyjnych i zawartych w nim zada . D ugofalowo Programu umo liwi pe
realizacj
zapisanych dzia
i przyniesie korzy ci bezpo rednim i po rednim beneficjentom.
W Programie wymienia si instytucje, organizacje i inne podmioty w czone do realizacji
zada . Program precyzuje oczekiwane efekty podejmowanych dzia .
Cel nadrz dny:
Zorganizowanie skutecznego systemu przeciwdzia ania przemocy w rodzinie.
Cele operacyjne:
1. Zapewnienie profesjonalnej pomocy oraz wsparcia ofiarom i wiadkom
przemocy domowej.
2. Podejmowanie dzia
ukierunkowanych na zmian zachowa i postaw
osób stosuj cych przemoc w rodzinie.
3. Podnoszenie wiadomo ci spo ecznej na temat przyczyn i skutków
przemocy domowej oraz promocja postaw spo ecznych.
4. Podnoszenie efektywno ci dzia
i wspó pracy instytucji oraz organizacji
wiadcz cych pomoc osobom doznaj cym przemocy w rodzinie.
5. Utworzenie systemu informacji nt. zjawiska przemocy w rodzinie oraz
mo liwo ci uzyskania pomocy.

Spodziewanymi efektami realizowanego Programu b dzie:
Udzielanie profesjonalnej pomocy dla ofiar i wiadków przemocy domowej.
Zmniejszenie liczby zachowa przemocowych.
Zmiana postaw spo ecznych wobec zjawiska przemocy.
Wzrost efektywno ci wspó pracy instytucji dzia aj cych na rzecz osób doznaj cych
przemocy domowej.
Utworzenie systemu informacyjnego nt. zjawiska przemocy oraz mo liwo ci
uzyskania pomocy.
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Cel operacyjny 1: Zapewnienie profesjonalnej pomocy oraz wsparcia ofiarom i wiadkom
przemocy domowej.
Uzasadnienie:
Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystuj ce przewag si dzia anie przeciw
cz onkowi rodziny, naruszaj ce prawa i dobra osobiste, powoduj ce cierpienia i szkody.
Przemoc domowa jest przest pstwem, lecz ofiara przemocy cz sto nie jest w stanie dostrzec
gro cego jej niebezpiecze stwa i spustosze , jakie dokonuj si w jej psychice.
Nieodpowiednie potraktowanie osoby zg aszaj cej si po pomoc mo e doprowadzi do
powtórnego zranienia, w wyniku którego ofiara przemocy w rodzinie traci nadziej na
uzyskanie pomocy. Dla zapewnienia optymalnej pomocy niezb dne jest sta e podnoszenie
kwalifikacji i umiej tno ci w zakresie pracy z ofiarami przemocy domowej przez s by
dzia aj ce w tej dziedzinie. Wa nym elementem dzia
na rzecz ochrony ofiar i wiadków
przed dalszym krzywdzeniem jest zapewnienie profesjonalnej pomocy psychospo ecznej
i prawnej w odpowiedniej jednostce, a w uzasadnionych sytuacjach tak e zapewnienie
schronienia ofiarom przemocy. Zadanie to b dzie realizowane przez prowadzenie
Powiatowego O rodka Interwencji Kryzysowej w Busku-Zdroju. Projekt utworzenia POIK-u
stanowi za cznik do Programu (str. 34).
Przemoc w rodzinie nie jest czynem jednorazowym, cz sto ma d ug , nawet
kilkunastoletni histori i zwykle powtarza si wed ug pewnych prawid owo ci. W zwi zku
z tym niezb dne jest tworzenie i rozwijanie programów pomocowych dla ofiar przemocy
domowej, a tak e dla wiadków przemocy: dzieci. Udzia w grupach samopomocy ma na celu
zmniejszenie poczucia izolacji psychicznej i spo ecznej, a tym samym przyczyni si do
wzrostu poczucia bezpiecze stwa i pewno ci siebie u osób obj tych t form pomocy.
Wa nym aspektem psychologicznych oddzia ywa grupowych ukierunkowanych na zmian
jest tworzenie i realizacja programów terapeutycznych. Umo liwi one wypracowanie przez
osoby dotkni te przemoc zmiany postaw wobec tego zjawiska, odreagowanie emocji
zwi zanych z prze yt traum , zwi kszenie poczucia w asnej warto ci oraz zdobycie
umiej tno ci zachowa asertywnych.
Kolejnym wa nym dzia aniem b dzie realizacja programu ochrony ofiar przemocy w
rodzinie. Program b dzie realizowany na zasadzie porozumienia w ramach cis ej
wspó pracy: policji, prokuratury, pomocy spo ecznej oraz organizacji pozarz dowych
dzia aj cych na rzecz ofiar przemocy domowej. Ponadto zostanie opracowana strategia
post powania w celu ochrony ofiary oraz wiadków przemocy domowej oraz utworzenie
Powiatowego O rodka Interwencji Kryzysowej wraz z miejscami hostelowymi dla osób
wymagaj cych natychmiastowego schronienia.
Dla kszta towania prawid owych postaw spo ecznych u dzieci b cych ofiarami lub
wiadkami przemocy niezb dne jest zapewnienie kontaktu z doros ymi osobami
o pozytywnym nastawieniu. Regularne kontakty pomi dzy ww. grupami osób przyczyni si
do wzmocnienia poczucia w asnej warto ci u dzieci i zdobycia przez nich umiej tno ci
zachowa prospo ecznych.
Zadania:
Utworzenie Powiatowego O rodka Interwencji Kryzysowej w Busku-Zdroju
wraz z miejscami hostelowymi oraz obsad etatow dla specjalistów z zakresu
psychologii, prawa, pedagogiki, pomocy spo ecznej.
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Tworzenie i rozwijanie programów pomocowych dla ofiar i wiadków
przemocy domowej.
Zapewnienie profesjonalnej pomocy oraz wsparcia ofiarom i wiadkom
przemocy domowej.
Organizowanie pomocy wolontariuszy na rzecz dzieci ofiar i wiadków
przemocy domowej.
Spodziewane efekty:
Wzrost liczby osób obj tych programami wsparcia.
Wzrost liczby ofert form pomocy dla ofiar i wiadków przemocy domowej.
Podniesienie skuteczno ci pomocy wiadczonej na rzecz osób doznaj cych przemocy.
Zaanga owanie wolontariuszy w udzielanie pomocy dzieciom, ofiarom i wiadkom
przemocy domowej.

Cel operacyjny 2: Podejmowanie dzia
ukierunkowanych na zmian zachowa i postaw
osób stosuj cych przemoc w rodzinie.
Uzasadnienie:
Oddzia ywania wobec sprawców przemocy domowej maj na celu powstrzymanie
sprawców i zako czenie przemocy w rodzinie. Wdra ane programy korekcyjno – edukacyjne
ukierunkowane s na zmian zachowa i postaw osób stosuj cych przemoc w celu
zmniejszenia ryzyka dalszego stosowania przez nie przemocy oraz zwi kszenia ich zdolno ci
do samokontroli agresywnych zachowa i do konstruktywnego wspó ycia w rodzinie.
Zgodnie z obowi zuj cymi regulacjami prawnymi s d ma mo liwo kierowania
sprawców przemocy do udzia u w programach korekcyjno-edukacyjnych. Wa nym
czynnikiem dla osi gni cia zak adanych rezultatów jest sta a wspó praca s b i instytucji
w zakresie monitorowania udzia u sprawców w programach. Dlatego niezb dne jest
wypracowanie strategii post powania i monitorowania realizacji programu przez
zobowi zanych do tego sprawców przemocy.
W wielu rodzinach, w których wyst puje przemoc, nie dosz o jeszcze do skazania
sprawcy przez s d, natomiast rozpocz to procedur Niebieskiej Karty. W sytuacji, gdy
sprawca jest klientem pomocy spo ecznej, mo liwe jest w ramach pracy socjalnej zawarcie
kontraktu socjalnego zobowi zuj cego do udzia u w programie korekcyjno –edukacyjnym.
Zadania:
Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego wobec osób skierowanych
przez s d.
Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego u osób, wobec których
rozpocz to procedur „Niebieskiej Karty” oraz „ tej Karty”.
Spodziewane efekty:
Spadek zachowa przemocowych.

Cel operacyjny 3: Podnoszenie wiadomo ci spo ecznej na temat przyczyn i skutków
przemocy domowej oraz promocja postaw spo ecznych.
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Uzasadnienie:
Przemoc domowa jest zjawiskiem od lat znajduj cym si w centrum uwagi spo ecznej.
Dzi ki prowadzonym licznym akcjom medialnym o zasi gu lokalnym i ogólnopolskim
w wiadomo ci spo ecznej nast puje obni enie poziomu akceptacji dla zachowa
przemocowych, zw aszcza w kr gu rodzinnym. Dalsze prowadzenie tego rodzaju akcji b dzie
wp ywa na wzmacnianie postawy braku akceptacji dla przemocy domowej, a co za tym idzie
przyczyni si do zwi kszenia poczucia bezpiecze stwa u osób jej doznaj cych. Skutkiem
wzrostu poczucia bezpiecze stwa ofiar b dzie poszukiwanie pomocy w rozwi zaniu sytuacji
przemocowej w odpowiednich instytucjach.
Osobami najbardziej nara onymi na doznawanie przemocy domowej s kobiety
i dzieci, dlatego prowadzone akcje informacyjne powinny koncentrowa si g ównie na
ochronie praw tych dwu grup spo ecznych. Dzi ki podejmowaniu ww. dzia
nast pi wzrost
wiadomo ci u ofiar przemocy odno nie przys uguj cych im praw. Szerokie
rozpowszechnianie informacji o s bach ustawowo zaanga owanych w dzia ania na rzecz
ofiar przemocy domowej oraz dost pnych formach pomocy przyczyni si do cz stszego
si gania po oferowan pomoc przez osoby tego potrzebuj ce.
Wa nym dzia aniem w kontek cie wzrostu wiadomo ci spo ecznej na temat przyczyn
i skutków przemocy domowej jest prowadzenie edukacji dzieci i m odzie y. Ma to znaczenie
równie z tego wzgl du, i dzieci b ce wiadkami przemocy domowej maj tendencje do
przenoszenia nieprawid owych zachowa spo ecznych poza kr g domowy. Cz sto jest to
ówne ród o niedostosowania spo ecznego, przest pczo ci nieletnich i innych problemów.
Najlepsz form oddzia ywa naprawczych jest realizowanie programów profilaktyki
przemocy w szko ach, a tak e obj cie dzieci do wiadczaj cych przemocy indywidualnymi
oddzia ywaniami wspieraj cymi. Jednym ze skuteczniejszych oddzia ywa zapobiegawczych
ukierunkowanych na uczenie dzieci obrony swoich praw jest zdobycie umiej tno ci
zachowa asertywnych.
W kampaniach edukacyjnych wa
rzecz jest po enie nacisku na obalanie mitów
i stereotypów na temat przemocy w rodzinie. Wa nym aspektem jest tak e przekazanie
wiedzy osobom doros ym i m odzie y na temat skutecznych metod rozwi zywania
problemów.
Przemoc domowa dotyka osoby najs absze w rodzinie, dlatego wiedza o tym, kiedy
zaczyna si przemoc wobec dziecka czy partnera, jakie s rodzaje przemocy i co czuje osoba
doznaj ca przemocy, powinny zosta w czone w dzia ania edukacyjne na rzecz ma
stwa
i rodzin.
Zadania:
Przygotowanie i realizacja kampanii informacyjnych i edukacyjnych.
Rozwijanie poradnictwa rodzinnego i edukacji w zakresie przeciwdzia ania
przemocy domowej.
Wspó praca z mediami – promowanie nowatorskich rozwi za w zakresie
zapobiegania i zwalczania przemocy.
Spodziewane efekty:
Wzrost wiadomo ci spo ecznej na temat zjawiska przemocy domowej.
Wzrost wiadomo ci dzieci i m odzie y na temat przyczyn i skutków przemocy oraz
wzrost zachowa prospo ecznych.
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Cel operacyjny 4: Podnoszenie efektywno ci dzia
i wspó pracy instytucji oraz
Organizacji wiadcz cych pomoc osobom doznaj cym przemocy w
rodzinie.
Uzasadnienie:
Podejmowanie dzia
przez pojedyncz instytucj w zakresie swoich kompetencji
mo e nie wyczerpywa mo liwych rozwi za w danej sytuacji. Dopiero wspólne dzia anie
instytucji obejmuj cych swoimi kompetencjami ró ne dziedziny ycia mo e doprowadzi do
wypracowania rozwi zania najlepszego w danej sytuacji i dla danej rodziny. W zwi zku
z powy szym tylko wspó praca instytucji dzia aj cych w tematyce przeciwdzia ania
przemocy domowej mo e doprowadzi do zatrzymania przemocy w rodowisku. Tak e
pomoc ofiarom przemocy domowej musi zak ada wspó prac ró nych instytucji. Dzi ki
temu mo liwe b dzie udzielenie kompleksowej pomocy zarówno osobom doros ym, starszym
jak i dzieciom. Aby wspó praca instytucji przebiega a na najwy szym poziomie, osoby w niej
uczestnicz ce powinny stale podnosi swoje kwalifikacje w zakresie wspó pracy z innymi
instytucjami. Tak e wspólny udzia przedstawicieli ró nych instytucji w konferencjach
organizowanych na terenie powiatu przyczyni si do zacie nienia wspó pracy pomi dzy
odpowiednimi instytucjami.
Osoby pomagaj ce krzywdzonym i s abszym musz stale podnosi swoje umiej tno ci
w zakresie pracy z ofiarami przemocy domowej, aby nie doprowadzi u tych osób do
powtórnego zranienia. Przedstawiciele ró nych s b, pracuj c z ofiarami przemocy
domowej, musz zdawa sobie spraw , i zachowanie osób doznaj cych przemocy mo e by
niezrozumia e i zniech caj ce do pomagania. Dzi ki sta emu podnoszeniu kompetencji
zawodowych mo liwe b dzie prowadzenie adekwatnych oddzia ywa i stosowanie
odpowiednich form pracy z osobami uwik anymi w przemoc.
Wspó praca s b w ramach zespo ów interdyscyplinarnych zak ada wspólne
wypracowanie planu dzia ania odno nie wyst puj cej trudnej sytuacji, w tym wychodzenie
w rodowisko dotkni te przemoc .

Zadania:
Podnoszenie efektywno ci wspó pracy instytucji dzia aj cych na rzecz ofiar
przemocy.
Podnoszenie kompetencji zawodowych i umiej tno ci pracy z osobami
doznaj cymi przemocy domowej.
Spodziewane efekty:
Usprawnienie sposobu post powania wobec przemocy domowej.
Podniesienie jako ci pracy Zespo u Interdyscyplinarnego.
Cel operacyjny 5: Utworzenie systemu informacji nt. zjawiska przemocy w rodzinie oraz
mo liwo ci uzyskania pomocy.
Uzasadnienie:
System monitorowania rodzin dotkni tych przemoc powinien przyczynia si do
zwi kszenia poczucia bezpiecze stwa osób doznaj cych przemocy oraz b cych jej
wiadkami. Wymiana informacji w ramach sytemu umo liwi zacie nienie wspó pracy s b
zaanga owanych w prac na rzecz rodzin, co znacz co przyczyni si do wzrostu skuteczno ci
podejmowanych dzia a tak e spadku zachowa przemocowych.
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Na terenie powiatu buskiego funkcjonuje wiele instytucji, placówek, organizacji
pozarz dowych dzia aj cych na rzecz ofiar przemocy domowej. Wa nym elementem dzia
powinno by sta e, cykliczne upublicznianie informacji o ww. podmiotach. Dzi ki temu
osoby, które zechc przerwa kr g przemocy, b
mia y atwiejszy dost p do niezb dnych
informacji i odpowiedniej pomocy.
Diagnoza problemu przemocy z uwzgl dnieniem obszarów nasilenia tego zjawiska na
terenie powiatu buskiego przyczyni si do kierowania pomocy i koncentrowania oddzia ywa
na obszarach szczególnie dotkni tych przemoc domow .
Zadania:
Gromadzenie danych dotycz cych rodowisk, w których zosta a za ona „Niebieska
Karta” oraz „ ta Karta”.
Udost pnianie informacji nt. mo liwo ci uzyskania pomocy w sytuacji do wiadczania
przemocy domowej.
Tworzenie lokalnych diagnoz problemu przemocy – mapki.
Spodziewane efekty:
Zwi kszenie dost pno ci do informacji o instytucjach, placówkach i innych
podmiotach dzia aj cych na rzecz osób do wiadczaj cych przemocy.
Zwi kszenie skuteczno ci podejmowanych dzia
w zwi zku z przep ywem
informacji o rodowiskach dotkni tych przemoc domow .

ROZDZIA VIII: SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU. ZARZ DZANIE.
MONITOROWANIE I EWALUACJA. ZASADY FINANSOWANIA.
W za eniu Powiatowy Program Przeciwdzia ania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w powiecie buskim na lata 2011 – 2015 ma stanowi
interdyscyplinarn strategi dzia
na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy domowej
realizowan przez wszystkie instytucje i organizacje zobligowane do podejmowania dzia
w tym zakresie, zarówno na poziomie gmin jak i powiatu. St d realizatorami Programu b :
Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku –
Zdroju, Powiatowy O rodek Interwencji Kryzysowej w Busku – Zdroju, Gminne O rodki
Pomocy Spo ecznej, szko y, policja, S d Rejonowy w Busku – Zdroju, Prokuratura Rejonowa
w Busku – Zdroju, Izba Lekarska, Buski O rodek Trze wo ci – „Zdrój”, Gminne Komisje
Rozwi zywania Problemów Alkoholowych, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w
Busku – Zdroju, instytucje pozarz dowe, parafie, media lokalne.
Cele programu realizowane b
w formie pracy ci ej przez ca y okres
obowi zywania programu. Dzia ania b
mia y charakter zarówno profilaktyczny
(promowanie, propagowanie zachowa alternatywnych wobec przemocy, nowatorskich
rozwi za ), edukacyjny (upowszechnianie wiedzy na temat przemocy i jej negatywnych
skutków, kszta towanie w ciwych postaw, w tym braku akceptacji dla przemocy),
pomocowy (specjalistyczne poradnictwo, dzia ania terapeutyczne, korekcyjno-edukacyjne,
informowanie o mo liwo ciach i miejscach uzyskania pomocy), wspieraj cy (wsparcie
merytoryczne i praktyczne s b pomocowych, wzmacnianie i aktywizowanie instytucji
i organizacji, rozwój instytucjonalny, wspó praca i wymiana do wiadcze ).
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Koordynatorem realizacji dzia
zapisanych w Programie do chwili utworzenia
Powiatowego O rodka Interwencji Kryzysowej b dzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku-Zdroju. Sprawozdania roczne z realizacji b
sk adane do Starosty Powiatu. Ocen
realizacji poszczególnych dzia
programu w roku kalendarzowym dokonywa b dzie Rada
Powiatu w Busku - Zdroju po przed eniu stosownego rocznego sprawozdania przez
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie b
Kierownika Powiatowego O rodka
Interwencji Kryzysowej.
Dla zbadania skuteczno ci programu, w trakcie jego realizacji oraz po jej zako czeniu,
przeprowadzona zostanie ewaluacja. Szersze spojrzenie na program oraz sposób jego
wdra ania, dokonane w drodze identyfikacji i oceny celów, sposobów realizacji,
ugofalowych efektów programu, dostarczy wniosków co do skuteczno ci programu oraz
ewentualnych potrzeb zwi zanych ze wzmocnieniem oddzia ywania programu, usprawnienia
procesów zarz dzania czy modyfikacji lub zmian priorytetowych kierunków dzia .
Powiatowy Program Przeciwdzia ania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie finansowany b dzie ze rodków Starostwa Powiatowego, Samorz dów
gminnych. Ponadto ze rodków otrzymanych z bud etu Ministra Polityki Spo ecznej, Sejmiku
Województwa
wi tokrzyskiego, Wojewody wi tokrzyskiego, Pa stwowej Agencji
Rozwi zywania Problemów Alkoholowych przy wsparciu rodków uzyskanych z
Europejskiego Funduszu Spo ecznego, poprzez aplikowanie o te rodki w ramach
sporz dzanych projektów uwzgl dniaj cych dzia ania zwalczaj ce przemoc w rodzinie oraz
dzia ania profilaktyczne eliminuj ce zjawisko przemocy w powiecie buskim.
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ZA

CZNIK nr 1.

PROJEKT
UTWORZENIA POWIATOWEGO O RODKA
INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
W BUSKU-ZDROJU

BUSKO-ZDRÓJ, MAJ 2011r.
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WST P
Powiat buski zamieszkuje ponad 78 tys. mieszka ców. Powiat pozbawiony jest
profesjonalnego O rodka Interwencji Kryzysowej. Zadanie przekszta cenia Zespo u
Interwencji Kryzysowej dzia aj cego w strukturach PCPR-u w Busku-Zdroju w odr bn
organizacyjnie jednostk powiatu buskiego zosta o zawarte w Powiatowej Strategii
Integracji i Rozwi zywania Problemów Spo ecznych na lata 2011 – 2020. Pozwoli ono na
profesjonalne i kompleksowe realizowanie ustawowych zada powiatu.
Z analizy i informacji uzyskanych z O rodków Pomocy Spo ecznej, innych instytucji
wspó pracuj cych z PCPR oraz pracuj cych w powiecie psychologów, pedagogów,
pracowników socjalnych, wynika, i zwi ksza si liczba rodzin oraz poszczególnych
mieszka ców zg aszaj cych sytuacje kryzysowe w swoim yciu. Kryzys manifestuje si w
wielu dziedzinach funkcjonowania cz owieka, prowadzi do zaburze w pe nieniu ról
spo ecznych. Ró ne bywaj czynniki sytuacyjne, które kryzys wywo uj , aczkolwiek
cz owiek w kryzysie zawsze wymaga pomocy psychologicznej, cz sto pomocy socjalnej,
pedagogicznej i prawnej. Z rozpoznania dokonanego w innych powiatach, gdzie O rodki
Interwencji Kryzysowej zosta y powo ane, wynika zasadno ich funkcjonowania. Przemawia
za tym ci gle rosn ca liczba klientów tych O rodków. Zakres wiadczonych us ug w tym
obszarze potwierdza si w praktyce i oddaje trafno decyzji dotycz cej powo ania O rodka.
Powiat, w którym nie ma O rodka Interwencji Kryzysowej, nie mo e w pe ni realizowa
zada z zakresu pomocy spo ecznej i przeciwdzia ania przemocy w rodzinie.
Fakt ten ilustruje struktura problemów i trudno ci, z którymi zg aszaj si klienci
rodków i Zespo u Interwencji Kryzysowej. Nale
do nich: przemoc w rodzinie,
uzale nienia, problemy psychospo eczne (bezrobocie, problemy finansowe, bezdomno ,
problemy mieszkaniowe, problemy prawne i socjalne, problemy egzystencjalne), problemy
rodzinne (konflikty ma
skie, rodzinne, trudno ci wychowawcze, niewydolno
opieku cza, wielodzietno , zaburzona struktura rodziny pod postaci braku jednego
z rodziców, choroba dziecka), problemy ze sfer psychiczn (problemy samobójstw,
problemy osobowo ciowe, nerwicowe, choroba psychiczna, problemy zdrowotne), problemy
sytuacyjne i nadzwyczajne (kl ski ywio owe, utrata bliskiej osoby, pobicie, gwa t),
problemy zwi zane z niepe nosprawno ci .

I. ISTOTA PROJEKTU:
Powo anie specjalistycznego Powiatowego O rodka Interwencji Kryzysowej b dzie
opiera si na za eniach polegaj cych na:
• po eniu nacisku na profilaktyk , edukacj i podnoszenie wiadomo ci w spo ecze stwie
na zjawiska dysfunkcyjne,
• systematycznym monitorowaniu problemów patologicznych w rodzinie, badaniu,
gromadzeniu informacji i danych zwi zanych z tymi problemami,
• rozwoju profesjonalnej bazy instytucjonalnej oferuj cej pomoc i wsparcie osobom
uwik anym i zagro onym patologi ,
• zacie nianiu i koordynacji wspó pracy pomi dzy instytucjami i organizacjami
zobligowanymi do podejmowania dzia
w obszarze zapobiegania i zwalczania
nieprawid owo ci w rodzinie celem wymiany informacji i do wiadcze ,
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• rozwijaniu form wsparcia dla osób w trudnej sytuacji yciowej,
• po eniu nacisku na kompleksowe dzia ania skierowane na korekt nieprawid owo ci,
• podnoszeniu poziomu jako ci i form wiadczonej pomocy.

II. UZASADNIENIE
Diagnoza problemu przemocy w rodzinie w powiecie buskim, wskazuj c g ówne
problemy zwi zane z realizacj zada w obszarze zapobiegania i zwalczania przemocy
domowej, pozwoli a sformu owa priorytetowe potrzeby i kierunki dzia . Celem
strategicznym jest utworzenie Powiatowego O rodka Interwencji Kryzysowej na bazie
Zespo u Interwencji Kryzysowej dzia aj cego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie.
Skuteczna i profesjonalna pomoc pozwoli na zmniejszenie skutków rozwoju kryzysu
zarówno w wymiarze indywidualnym (zaburzenia psychiczne, samobójstwa, depresje,
nerwice) jak i spo ecznym (dezorganizacja rodziny, sieroctwo, konieczno d ugotrwa ej
pomocy spo ecznej). Efektywna interwencja kryzysowa staje si istotnym czynnikiem
przeciwdzia aj cym wykluczeniu spo ecznemu.
W powiecie buskim dzia ania interwencyjne prowadzone s od 2004 roku. Zebrane
statystyki wskazuj na systematyczny wzrost liczby osób korzystaj cych z pomocy
psychologicznej i prawnej. Analiza zg aszanych problemów wskazuje na coraz cz ciej
zg aszane trudno ci w pocz tkowej fazie kryzysu, a nie tylko w fazie ostatniej - ostrego
kryzysu. Wi cej osób zwraca si o pomoc w sytuacji konfliktów ma
skich, rodzinnych,
problemów psychicznych, emocjonalnych czy te trudno ci wychowawczych. Istnieje
wówczas wi ksza szansa zapobiegania rozk adowi rodziny i zmniejszenia skutków kryzysu.
Podobne zjawisko obserwuj równie inne O rodki w kraju (na podstawie wywiadu i danych
statystycznych POIK Sochaczew, Tarnów, Kraków). O rodki te s wiod cymi w kraju,
ponadto krakowski O rodek jako pierwszy w Polsce realizowa zadania przeciwdzia ania
przemocy w rodzinie.
Z informacji uzyskanych z o ciennych powiatów wynika, e w powiatach, w których
funkcjonuje o rodek interwencji kryzysowej b
zespó interwencji kryzysowej (powiat
buski, kazimierski), liczba zak adanych „Niebieskich Kart” jest znacznie mniejsza ni
w powiatach, w których nie ma tego typu o rodków (powiat pi czowski, staszowski,
drzejowski). Badania naukowe i analizy prowadzone w Polsce i na wiecie pokazuj ,
profilaktyka znacznie obni a koszty spo eczne i ekonomiczne pa stwa. Budowa
skutecznego systemu wspierania rodzin prowadzi do powstrzymania lub przynajmniej
ograniczenia zjawiska dziedziczenia m.in. takich problemów jak przemoc, uzale nienia
i bezrobocie oraz pozwala przej od drastycznych kosztownych dzia
interwencyjnych do
agodnych i niedrogich dzia
profilaktycznych, chroni cych rodzin - zanim b dzie za
pó no. Zwraca to szczególn uwag na rozwój i rozszerzenie dzia alno ci ZIK. Pojawia si
potrzeba utworzenia POIK-u jako odr bnej jednostki organizacyjnej wraz z miejscami
hostelowymi i szersz ofert specjalistycznej pomocy dostosowan do potrzeb ofiar
i wiadków przemocy. Wa ne jest równie wyd enie godzin pracy O rodka.
Skuteczna i profesjonalna pomoc pozwoli na zmniejszenie skutków rozwoju kryzysu
zarówno w wymiarze indywidualnym (zaburzenia psychiczne, samobójstwa, depresje,
nerwice) jak i spo ecznym (dezorganizacja rodziny, sieroctwo, konieczno d ugotrwa ej
pomocy spo ecznej). Efektywna interwencja kryzysowa staje si istotnym czynnikiem
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przeciwdzia aj cym wykluczeniu spo ecznemu. W powiecie buskim istnieje szczególna
potrzeba utworzenia Powiatowego O rodka Interwencji Kryzysowej jako miejsca pomocy
osobom i rodzinom do wiadczaj cym kryzysu. Jest on praktyczn form realizacji
„Powiatowego Programu Przeciwdzia ania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015” oraz
„Powiatowej Strategii Integracji i Rozwi zywania Problemów Spo ecznych na lata 2011 –
2020” (cel strategiczny nr 4). Doprecyzowanie zapisu tego projektu stanowi niniejsze
za enia programowo – organizacyjne.

III. PODSTAWY PRAWNE
Podstawy prawne utworzenia POIK stanowi :
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdzia aniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
z 2005r. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz.1589 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146,
Nr 125, poz. 842).
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2004 roku o pomocy spo ecznej ( tekst jednolity Dz. U.
z 2004r. Nr 64 , poz. 593 z pó n. zm.)
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.
z 1994r. Nr 111, poz. 535 z pó n. zm.))
Ustawa z dnia 26 pa dziernika 1982 roku o wychowaniu w trze wo ci
i przeciwdzia aniu alkoholizmowi (art. 41 ust. 1 pkt. 2 i 3, Dz. U. z 2002r. Nr 147,
poz. 1231 z pó n. zm.)
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz dzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1592 z pó n. zm.)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157,
poz. 1240)
Powiatowa Strategia Integracji i Rozwi zywania Problemów Spo ecznych na lata 2011 –
2020 przyj ta uchwa Rady Powiatu Buskiego Nr IV/31/2011 w dniu 28 stycznia
2011r.
Przepisy ustawy o pomocy spo ecznej nak adaj na samorz d powiatowy zadanie
utworzenia OIK i sytuuj je w zadaniach w asnych powiatu - zgodnie z tre ci art.19 ust
12- „ prowadzenie o rodka interwencji kryzysowej” - tej ustawy.
Zadanie to dla powiatu przewiduje równie ustawa o przeciwdzia aniu przemocy w rodzinie,
której art. 6 ust 3 pkt 3 i 4 mówi o „zapewnieniu osobom dotkni tym przemoc w rodzinie
miejsc w o rodkach wsparcia i w o rodkach interwencji kryzysowej”.
Przepisy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego stanowi :
- art.1 ust.1 i „ochron zdrowia psychicznego zapewniaj organy administracji rz dowej
i samorz dowej oraz instytucje do tego powo ane”,
- art.2ust. 2 ww. ustawy okre la, i „ochrona zdrowia psychicznego polega w szczególno ci
na: „zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie
dost pnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezb dnych do ycia
w rodowisku rodzinnym i spo ecznym”.

1
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- art.3ust.1 definiuje zakres poj cia „osoba z zaburzeniami psychicznymi”, w czaj c w jego
zakres nie tylko osoby chore psychicznie i upo ledzone umys owo, ale tak e „wykazuj ce
inne zak ócenia czynno ci psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej
zaliczane s do zaburze psychicznych, a osoba ta wymaga wiadcze zdrowotnych lub
innych form pomocy i opieki niezb dnych do ycia w rodowisku rodzinnym lub
spo ecznym”.
Potencjalni klienci POIK - osoby w kryzysach to najcz ciej zgodnie z zapisem
ustawy „osoby wykazuj ce inne zak ócenia czynno ci psychicznych”, które wymagaj
„innych form pomocy i opieki niezb dnych do ycia w rodowisku rodzinnym lub
spo ecznym”.

IV. ZADANIA MERYTORYCZNE
Celem zasadniczym dzia alno ci Powiatowego O rodka Interwencji Kryzysowej
jest udzielanie specjalistycznej, interdyscyplinarnej pomocy osobom i rodzinom
w kryzysie - pomocy o charakterze pracy socjalnej, poradnictwa psychologicznego,
pedagogicznego i prawnego.
Kryzys rozumiany jest tu jako stan utraty mo liwo ci radzenia sobie z zaistnia
trudn sytuacj stwarzaj
zagro enie powa nymi zmianami dysfunkcjonalnymi w sferze
afektywnej, poznawczej i behawioralnej jednostki. Czas trwania reakcji kryzysowej jak
i nasilenie jej objawów bywaj ró ne i z tego punktu widzenia mo na mówi o kryzysach
ostrych jak i przewlek ych trwaj cych nieraz latami.
Kryzysy manifestuj si w wielu dziedzinach ycia cz owieka, wielu obszarach jego
aktywno ci. Wielorakie bywaj te czynniki sytuacyjne, które je wywo y. Reakcj
kryzysow mog spowodowa zdarzenia typu: powód , huragan, gwa t, udzia w wypadkach
komunikacyjnych, porwanie, utrata pracy, informacja o ci kiej chorobie w asnej lub cz onka
rodziny, mier bliskiej osoby. Kluczem do odró nienia kryzysu sytuacyjnego od innych jest
przypadkowo , nag
, wywo anie wstrz su i cz sto katastroficzny wymiar. Jak wida ,
potencjalnych reakcji kryzysowych jest bardzo wiele, a pomoc w ich rozwi zywaniu nie
wyczerpuje zwykle jednego obszaru funkcjonowania cz owieka, st d potrzeba stworzenia
takiego miejsca, gdzie potrzebuj cy pomocy w kryzysie uzyska by pomoc interdyscyplinarn .
Istot pomagania osobom w kryzysie jest udzielenie im wsparcia w znajdowaniu
asnych zasobów, uruchamianiu energii potrzebnej do dzia ania w celu zmiany sytuacji
kryzysowej lub siebie. Nale y zaznaczy , i wiele z wyodr bnionych, zamieszczonych
w Strategii problemów spo ecznych nie wyst puje roz cznie, lecz warunkuj si wzajemnie,
przyjmuj c charakter kaskadowy. Wkroczenie z pomoc na okre lonym etapie ycia
cz owieka, obj cie terapi i wsparciem jego rodziny pozwoli na zahamowanie procesu
narastania kryzysu i zapobiegnie pomna aniu szkód indywidualnych i spo ecznych jako
konsekwencji d ugotrwa ego obci enia. I tak np. praca nad przemoc w rodzinie lub
rozwi zywanie problemów alkoholowych jest w stanie zapobiec dezintegracji rodziny ze
wszystkimi jej negatywnymi skutkami psychologicznymi, spo ecznymi, a tak e materialnymi.
Udzielaj c pomocy osobom w kryzysie, mo emy oczekiwa na:
- agodzenie objawów reakcji kryzysowej,
- przywrócenie równowagi psychicznej,
- zapobieganie przej ciu ostrego kryzysu w stan chroniczny,
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- przywrócenie umiej tno ci samodzielnego radzenia sobie w
dzia
pomocowych.

yciu jako na rezultaty

Zespó interwencyjno-terapeutyczny POIK realizowa b dzie statutowe zadania
w nast puj cych formach :
1. Diagnoza sytuacji kryzysowej osób i rodzin zg aszaj cych si po pomoc.
2. Zaplanowanie post powania terapeutycznego.
3. Udzielanie wsparcia emocjonalnego i spo ecznego osobom i rodzinom w kryzysie.
4. Podj cie i prowadzenie psychoterapii indywidualnej osób w kryzysie.
5. Prowadzenie psychoterapii grupowej.
6. Terapia rodzin i ma
stw w kryzysie.
7. Prowadzenie grup wsparcia i rozwoju osobistego.
8. Prowadzenie zaj edukacyjnych i korekcyjnych.
9. Realizowanie interwencji w rodowisku klienta.
10. Poradnictwo pedagogiczne w przypadku problemów z dzie mi i m odzie .
11.Poradnictwo prawne - pomoc w formu owaniu pism procesowych, informowanie
o prawach i uprawnieniach w sytuacji kontaktu z wymiarem sprawiedliwo ci oraz innymi
instytucjami i organizacjami.
12. Powo anie i prowadzenie grupy wsparcia dla osób w sytuacjach kryzysowych.
13. Udzielenie schronienia w hostelu (dzia aj cym przy OIK-u) osobom i rodzinom, które ze
wzgl du na sytuacj kryzysow pozbawione s czasowo innych mo liwo ci zamieszkania.
14. Udzielanie pomocy przez „ Telefon zaufania”.
15. Kierowanie - stosownie do potrzeb - do innych miejsc pomocy.
16. Wspó praca POIK z innymi instytucjami w rozwi zywaniu problemów klienta.
17. Wspó praca z innymi instytucjami i organizacjami (samorz dy gminne, Gminne O rodki
Pomocy Spo ecznej, gminne komisje rozwi zywania problemów alkoholowych, KPP- wydz.
Prewencji, Ref. Dzielnicowych, S d Rejonowy - Wydz. Rodzinny, Kuratorzy Rodzinni
i Kuratorzy do Osób Skazanych, stowarzyszenia, ko cio y, szko y) w celu stworzenia lokalnej
koalicji na rzecz pomocy osobom i rodzinom w kryzysie oraz podniesienia skuteczno ci
dzia ania wszystkich podmiotów stykaj cych si w swojej pracy z osobami i rodzinami
w kryzysie.
18. Systematyczne cotygodniowe zebrania zespo u terapeutycznego.
19. Prowadzenie – za po rednictwem lokalnych mediów - edukacji w zakresie zdrowego stylu
ycia, promowanie zachowa s
cych ochronie zdrowia i dobrego ycia.
20. Poradnictwo i szkolenia pracowników jednostek pomocy spo ecznej i placówek
opieku czo – wychowawczych dzia aj cych na terenie powiatu buskiego.
Pomoc stacjonarna w hostelu obejmuje:
· zapewnienie schronienia
· treningi: ekonomiczny, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, czysto ci i higieny itp.
· wspieranie i wspomaganie w podejmowanych dzia aniach
· konsultacje
· porady (tak e prawne)
· pomoc psychologiczno-pedagogiczn
· edukacj i informowanie o przys uguj cych prawach i uprawnieniach
· mediacje rodzinne
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· pomoc w za atwianiu ró nego rodzaju spraw w urz dach i instytucjach
· zaj cia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci

Powiatowy O rodek Interwencji Kryzysowej prac terapeutyczn , socjaln i doradcz
prowadzi b dzie w oparciu o opracowane procedury:
1. Procedura prowadzenia dokumentacji w O rodku.
2. Procedura prowadzenia dokumentacji dotycz cej zebra pracowników.
3. Procedura wpisywania pracowników na grafik.
4. Procedura pierwszego kontaktu z klientem na terenie O rodka.
5.Procedura interwencji wobec osoby zagro onej prób samobójcz – zg oszenie telefoniczne.
6. Procedura interwencji wobec osoby zagro onej prób samobójcz w przypadku osobistego
zg oszenia do O rodka.
7.Procedura interwencji wobec osoby zg aszaj cej telefonicznie problem.
8. Procedura post powania w sytuacji agresji klienta na terenie POIK.
9. Procedura przyjmowania do hostelu.

V. ZA

ENIA ORGANIZACYJ NE

Pierwsze prace zwi zane z utworzeniem Powiatowego O rodka Interwencji
Kryzysowej podj to ju w po owie kwietnia 2003 roku. Aczkolwiek ze wzgl du na
niespe nianie wszelkich wymogów ustawowych (tj. brak odr bno ci organizacyjnej,
bud etowej i brak hostelu) obecnie w powiecie dzia a Zespó Interwencji Kryzysowej. Z tego
te wzgl du powiat nie mo e wykaza si statystykami i dzia aniami podejmowanymi na
rzecz przeciwdzia ania przemocy. W elektronicznym sprawozdaniu przekazywanym do
Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej w Warszawie wykazujemy zerowe statystyki, cho
w praktyce nie jest to prawd , lecz formalnie POIK nie istnieje.
W zwi zku z tym na pocz tku stycznia 2011r. podj to ponownie prace
przygotowawcze w celu przekszta cenia ZIK-u na POIK. Wyznaczony Zespó ds. utworzenia
Powiatowego O rodka Interwencji Kryzysowej odby dwa wyjazdy: do Powiatowego
rodka Interwencji Kryzysowej w Tarnowie (10.01.11r.) oraz do Powiatowego O rodka
Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie (18.02.11r.), w celu zapoznania si z trybem
powo ania tych placówek oraz form, zasad i procedur stosowanych w pracy. Zebrano równie
wiele dokumentacji w kraju oraz informacji na temat funkcjonowania O rodków. Wst pny
projekt O rodka przygotowano w kwietniu 2011 roku.
Zak ada si , e Powiatowy O rodek Interwencji Kryzysowej b dzie dzia w jako
jednostka organizacyjna powiatu buskiego i posiada w asny Statut, Regulamin
Organizacyjny oraz bud et. Cele i zadania merytoryczne O rodka, sformu owane powy ej,
realizowane b
przez zespó terapeutyczny z ony ze specjalistów nast puj cych dziedzin:
psychologa, pedagoga, prawnika, specjalistów z zakresu pracy z rodzin i pracy socjalnej.
Ze wzgl du na to, i w rozwi zywaniu sytuacji kryzysowych dominuj
form pomocy jest
wsparcie emocjonalne i terapia psychologiczna, proponuje si 2 etaty dla psychologa, po 1/2
etatu dla pedagoga i pracownika socjalnego. Proponujemy równie , aby prawnik by
zatrudniony w POIK-u na podobnych zasadach jak dotychczas – czyli na umow zlecenie.
Pe ne zatrudnienie ma by osi gni te w okresie 5 lat. Prac zespo u terapeutycznego b dzie
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koordynowa kierownik POIK, powo ywany przez Starost , który b dzie pracowa
w wymiarze ¾ etatu.
Obs uga administracyjna, finansowo – ksi gowa i kadrowa dokonywana b dzie przez
osoby zatrudnione w niepe nym wymiarze godzin: ksi gowa - 1/8 etatu, pomoc
administracyjno – kadrowa - ½ etatu. Do sprawnego dzia ania POIK potrzebnych jest
5 pomieszcze : dwa na indywidualny kontakt z klientem, jedno wi ksze ok. 20 metrowe na
zaj cia terapii grupowej, spotkania grupy wsparcia, zebrania zespo u, szkolenia i superwizje.
Jedno pomieszczenie dla pomocy administracyjno – kadrowej i ksi gowej oraz pomieszczenie
dla kierownika POIK. Ponadto niezb dne jest utworzenie dodatkowego pomieszczenia, które
spe nia oby funkcj hostelu dla osób wymagaj cych natychmiastowego schronienia - czyli
pokój, kuchnia, azienka, wietlica dla dzieci.
W 2010 roku ogólny koszt utrzymania ZIK wyniós 90 517,00 z . W tym koszty
wynagrodze dla pracowników ZIK wynios y 57 511,00 z . W bud ecie powiatu na 2012 rok
proponujemy uwzgl dni zabezpieczenie rodków na remont pomieszcze biurowych,
adaptacj i wyposa enie O rodka. Ogólny koszt remontu pomieszcze biurowych i hostelu
szacujemy na kwot 150 000,00z . Dodatkowo na wyposa enie i adaptacj ww. pomieszcze
proponujemy kwot ok. 150 000,00 z . Roczny koszt utrzymania O rodka z hostelem szacuje
si na kwot 280 000,00 z , z czego ok. 180 000,00 z przewidujemy na wynagrodzenia dla
pracowników.
Przy mniejszym nak adzie finansowym O rodka nie b dzie mo liwo ci udzielania
profesjonalnej pomocy ambulatoryjnej, hostelowej, prowadzenia zaj grupowych ani dzia
profilaktycznych.
Zgodnie z projektem Powiatowy O rodek Interwencji Kryzysowej b dzie
funkcjonowa w oparciu o bud et zaplanowany ze rodków finansowych pochodz cych ze
Starostwa Powiatowego, Samorz dów gminnych. Ponadto z finansów otrzymanych z bud etu
Ministra Polityki Spo ecznej, Sejmiku Województwa wi tokrzyskiego, Wojewody
wi tokrzyskiego, Pa stwowej Agencji Rozwi zywania Problemów Alkoholowych przy
wsparciu rodków uzyskanych z Europejskiego Funduszu Spo ecznego.
Termin uruchomienia Powiatowego O rodka Interwencji Kryzysowej w Busku-Zdroju
jest przewidywany na grudzie 2014r. / stycze 2015r. Utworzenie POIK-u nast pi w oparciu
o uchwa Rady Powiatu oraz w oparciu o rodki finansowe a do pe nej formy realizacji
nakre lonej w niniejszym projekcie. Do tego czasu w bud ecie zaplanowanym przez
Starostwo Powiatowe winny zosta uj te rodki finansowe na utworzenie POIK-u.
Ponadto planuje si , aby POIK wiadczy us ugi na rzecz powiatowych jednostek
pomocy spo ecznej tj. O rodków Pomocy Spo ecznej, w których utworzone mog zosta
Punkty Interwencyjne. Przez jeden dzie w miesi cu dy ury w nich pe ni mog pracownicy
POIK. Powiatowy O rodek Interwencji Kryzysowej dzia b dzie w oparciu o w asny Statut
i Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Rad Powiatu po uprzednim przyj ciu przez
Zarz d Powiatu w Busku-Zdroju.
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Opracowanie i redakcj Programu dokona Zespó pod kierownictwem
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Pana Andrzeja
Smulczy skiego w sk adzie:
Monika Maj
Anna Rogowska – Niekowal

Korekta tekstu: Gra yna Bujakowska – Polniak,
z Samorz dowego Gimnazjum w Zbludowicach.
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