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WPROWADZENIE
„Uznając, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia
i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić
wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności, a także w celu
zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie ustanawia się ustawę
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.” (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493)

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. stanowi, że
kobieta i mężczyzna mają równe prawa m.in. w życiu rodzinnym
a w szczególny sposób Rzeczpospolita chroni prawa dziecka. Jednym
z nadrzędnych celów polityki prorodzinnej państwa jest tworzenie warunków
do pełnego rozwoju i prawidłowego funkcjonowania rodziny oraz zapobieganie
występowaniu postaw i zachowań aspołecznych, grożących patologiami, w tym
przemocą w rodzinie.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
nakłada na samorządy terytorialne obowiązek tworzenia zintegrowanego
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poradnictwa prawnego i nie
tylko oraz zobowiązuje samorządy do interwencji w przypadku jej zaistnienia,
ponadto nakazuje opracowanie i realizację programów ochrony osób
doświadczających przemocy oraz korekcyjno - edukacyjnych dla osób
stosujących przemoc (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).
Konieczność

podejmowania

zdecydowanych

działań

zapobiegających

przemocy w rodzinie wynika również z ustawy z dnia 12 marca 2004 r.,
o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 182) oraz ustawy z dnia 26
października 1982 r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.).
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„…W domu powinniśmy czuć się bezpiecznie. Dom ma być miejscem,
w którym jesteśmy kochani, chronieni, gdzie odzyskujemy siły po dniu
pracy lub nauki. Jednak dla wielu ludzi dom nie jest spokojną przystanią,
w której chronią się przed stresem życia…”

Podstawową grupą społeczną pełniącą niezwykle istotne funkcje jest rodzina. To
rodzina

określa

cele

i

wartości,

do

których

dążą

dzieci,

a także wywiera istotny wpływ na zachowanie się jednostek zarówno wewnątrz,
jak i na zewnątrz rodziny. Do głównych zadań rodziny należy przekazywanie
dziedzictwa kulturowego nowemu pokoleniu oraz wychowywanie tego
pokolenia zgodnie z normami życia zbiorowego. Rodzina, jako wspólnota
rodziców,

dzieci

i

krewnych,

stanowi

pierwsze

i podstawowe miejsce doświadczenia współżycia z ludźmi.
Rodzina, która nie radzi sobie w sytuacjach kryzysowych, a także nie
realizuje swoich funkcji nosi miano rodziny dysfunkcjonalnej. Jedną
z

krytycznych

sytuacji,

wymagającej

natychmiastowej

interwencji

odpowiednich służb jest przemoc w rodzinie.
Przemoc w mentalności społeczeństwa kojarzona jest głównie z biciem,
popychaniem, kopaniem, zmuszaniem człowieka do upokarzających czynności,
stosowaniem broni lub gwałtem.
Przemoc w sposób bezpośredni i pośredni narusza godność człowieka, nią
także poniżanie człowieka, oczernianie go przed innymi, wyzywanie i rzucanie
obelg, ranienie jego uczuć, niszczenie jego poczucia własnej wartości,
niszczenie przedmiotów, do których jest przywiązany, znęcanie się nad
zwierzętami, które kocha, głodzenie, ograniczanie jego swobody w sposób
przekraczający normy moralne i obyczajowe, izolowanie od otoczenia.
Przemocą jest wszystko to, co czynione jest z myślą o zranieniu drugiego człowieka
lub wyrządzeniu mu krzywdy. Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące
przewagę sił
działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające jego godność oraz podstawowe
prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.
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W Polsce trudno w sposób jednoznaczny określić skalę zjawiska
przemocy w rodzinie nie tylko na poziomie ogólnym, ale również i lokalnym.
Co roku zgłasza się zaledwie kilkanaście tysięcy spraw o znęcanie nad rodziną,
w tym samym czasie policja rejestruje około miliona awantur domowych, do
których jest wzywana.
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony
Ofiar Przemocy, powstał przy współpracy Zespołu powołanego Zarządzeniem
p.o. Dyrektora składającego się z Pracowników Powiatowego Ośrodka
Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii.
W skład Zespołu wchodzili:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przewodniczący Zespołu- p.o. Dyrektora Łukasz Kopytowski
Psycholog- Ewelina Mardas.
Psycholog- Maria Śmigaj.
Psycholog dziecięcy- Anna Lepa.
Psycholog- Anna Łukaszewicz.
Prawnik- Beata Szynkaruk.
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1. Wykaz Aktów Prawnych.
Program będzie realizowany w oparciu o następujące akty prawne:
- ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1390);
-

ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 332 ze zm.);

-

ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz.
U. z 2015 r., poz. 2082);

-

ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 487);

-

ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z
2016 r. poz. 224.);

-

ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2156 ze zm.);

-

ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z
2015r., poz. 1445 ze zm.);

-

ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.,
poz. 163 ze zm.);

-

ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375).

- ustawę z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 355 ze
zm.);
-

ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, ze
zm.);

-

ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz.
555, ze zm.);

- ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.).
-

uchwałę nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia
Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M.P.
2014, poz. 445).
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2. Przemoc w rodzinie - podstawy teoretyczne.
a) Definicja przemocy
Przemoc jest zjawiskiem polegającym na atakowaniu innej osoby mające
trzy główne komponenty : afekt , intencje i zachowanie ( Arche i Browne 1989 ).
Te trzy cechy należy rozpatrywać w przemocy jako cechy powiązane ze sobą,
ale i mogące występować odrębnie. Kiedy stwierdza się występowanie
wszystkich trzech cech jest to typowy akt przemocy wobec drugiej osoby.
Przemoc w rodzinie zwana także potocznie przemocą domową to jednorazowe
lub powtarzające się umyślne działanie na szkodę bliskiego lub zaniechanie
działań koniecznych do ochrony zdrowia i życia osób najbliższych. Działania te
naruszają prawa i dobra osobiste członka rodziny (osoby najbliższej, a także
innych osób zamieszkujących wspólnie lub wspólnie gospodarujących).
Przemoc w rodzinie w szczególności naraża osoby bliskie na niebezpieczeństwo
utraty życia, zdrowia, narusza ich godność osobistą, nietykalność cielesną,
wolność i swobodę, w tym również osobiste normy związane z życiem
seksualnym. Powoduje szkody na zdrowiu fizycznym, psychicznym, a także
wywołuje cierpienie i krzywdy moralne u osób, które jej doznają. Przemoc
pojmowana jest także, jako wywieranie wpływu na innych ludzi, w wyniku,
którego

ich

aktualny

poziom

rozwoju

somatycznego

i duchowego jest mniejszy niż potencjalny poziom tego rozwoju.
Przemoc w rodzinie charakteryzuje się odpowiednimi właściwościami tj.:
 Przemoc jest intencjonalna


Przemoc jest naruszeniem praw i dóbr osobistych jednostki

 Przemocą jest takie naruszanie praw i jednostki, które
uniemożliwia jej somoobronę
 Przemoc jest powtarzalna, poczucie bezkarności toruje drogę
dalszym aktom przemocy
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 Przemoc jest częściowo zagłuszaniem poczucia niemocy Za
przemoc odpowiedzialny jest sprawca
 Grożenie przemocą jest aktem przemocy
b) Cykle przemocy.
Przemoc domowa rzadko jest czynem jednorazowym. Znacznie częściej
jest procesem o długiej, nawet kilkunastoletniej historii. Ma tendencję do
powtarzania się według zauważalnej prawidłowości. Cykl przemocy składa się
zwykle z trzech następujących po sobie faz:
 Faza narastającego napięcia - jest to początek cyklu, który
charakteryzuje

się

wzrostem

napięcia

i

natężeniem

sytuacji

konfliktowych, manipulacyjnych. Na tym etapie dochodzi do rozmaitych
incydentów takich jak np. przejawy zazdrości, gniewu, kontrolowanie
członków rodziny, używanie obraźliwych słów, poniżanie bliskiej osoby.
Sprawca jest stale poirytowany i prowokuje kłótnie. Osoba, wobec której
kierowana jest złość partnera stara się za wszelką cenę uspokoić sytuację
zaspakajając żądania partnera i robiąc wszystko by poprawić mu nastrój.
Często sama obarcza się winą za jego zachowanie i dąży do
zadośćuczynienia
i uszczęśliwienia sprawcy. Przyczyny narastającego napięcia mogą tkwić
poza rodziną, czasem są to błahostki, drobne nieporozumienia, które
spiętrzają napięcie. Sytuacja staje się nie do zniesienia i pojawia się
agresja.
 Faza ostrej przemocy - następuje wybuch gniewu i wyładowanie agresji.
Gwałtowny atak wywołany przez sprawcę najczęściej rozpoczyna się
postawieniem swojej ofierze żądań, których nie jest ona w stanie spełnić,
na co ono odpowiada agresją. Poirytowany dotąd sprawca wpada w szał,
traci całkowicie kontrolę nad swoim zachowaniem i może pobić, zranić,
okaleczyć ofiarę, dokonać strasznych czynów nie licząc się ze skutkami
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swoich agresywnych działań. Ta faza trwa stosunkowo krótko, ale może
się zakończyć dramatycznie: pobiciem, uszkodzeniem ciała, a nawet
śmiercią zaatakowanej osoby. W trakcie ataku ofiara robi wszystko, żeby
ochronić siebie i uspokoić partnera. Zabiegi te jednak rzadko przynoszą
pożądany skutek. Wraz z ustaniem aktu przemocy ofiara znajduje się
w stanie szoku, nie chce uwierzyć w to, co się stało. Pojawia się u niej
przerażenie, bezradność, poczucie wstydu, ale także złość, która
powoduje, że najczęściej w tej fazie trwania przemocy osoby, które jej
doznały decydują się na wezwanie pomocy i złożenie skargi, a wiec
początkują interwencję w sytuacji przemocy w rodzinie.
Jeśli osoba zagrożona przemocą nie zgłosi się do właściwych instytucji po
pomoc, jest to ostatni moment by przerwać cykl przemocy, nim
rozpocznie się ona na nowo.
 Faza miodowego miesiąca - jest to faza skruchy ze strony sprawcy
i okazywania miłości. Agresor usprawiedliwia swoje zachowanie, okazuje
żal z powodu tego, co się stało i obiecuje się, że to już się więcej nie
powtórzy. Na nowo zdobywa zaufanie osoby, którą skrzywdził, staje się
miły, uczynny. Ofiara wierzy w zapewnienia partnera, w to, że się
zmienił, bo z całych sił pragnie, żeby tak właśnie było i nawet, jeśli
jeszcze niedawno gotowa była uciec czy złożyć skargę postanawia
pozostać przy sprawcy i wycofuje się z podejmowania działań przeciwko
sprawcy. Na tym etapie istnieją szanse na to, że jeśli sprawca chcąc
utrzymać związek podda się terapii, jego agresywne zachowania zostaną
powstrzymane. Bez specjalistycznej pomocy u sprawcy ponownie wzrasta
napięcie .które prowadzi do ponownego wybuchu agresji.
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c) Rodzaje przemocy.
Można wyodrębnić następujące formy przemocy:
1. Przemoc fizyczna - to wszelkiego rodzaju bezpośrednie działanie z użyciem
siły,

którego

rezultatem

jest

popychanie

obezwładnianie,

kopanie,

policzkowanie, szarpanie, duszenie, ciągnięcie za włosy, rzucanie przedmiotami,
ale także używanie niebezpiecznych narzędzi lub grożenie ich użyciem,
zadawanie bólu cielesnego;
2. Przemoc psychiczna - sprawowanie przez sprawcę przemocy kontroli nad
ofiarą, np. straszenie zabójstwem, zabraniem dzieci, niszczenie lub grożenie
zniszczeniem rzeczy upokarzanie, używanie wulgarnych słów niezaspokajanie
podstawowych potrzeb emocjonalnych, odrzucenie emocjonalne.
3. Przemoc seksualna - to wymuszanie różnego rodzaju niechcianych
zachowań

w

celu

zaspokojenia

potrzeb

seksualnych

sprawcy

np.

nieakceptowane praktyki seksualne, sadystyczne formy współżycia.
4. Przemoc ekonomiczna - to działanie mające na celu całkowite uzależnienie
finansowe ofiary od sprawcy, zakazywanie jej pracy zawodowej, nie dawanie
wystarczającej

ilości

pieniędzy

na

prowadzenie

domu,

okradanie,

niezaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny.
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3. Właściwości przemocy.
Przemoc uwarunkowana jest społecznie i kulturowo, do tych właściwości
możemy zaliczyć:
 Bezkarność sprawców przemocy w życiu społeczno – politycznym


Przemoc w życiu ekonomicznym

 Psychologiczne podejścia do przemocy
 Przemoc w rodzinie
 Przemoc w mediach
 Młodzież pozostawiona sama sobie
 Negatywne autorytety
 Akceptacja przemocy wobec kobiet i dzieci
 Przemoc w otoczeniu trudne warunki ekonomiczno - bytowe

Podejście psychologiczne do przemocy koncentruje się również na
wrodzonych cechach osobowościowych sprawców przemocy, które często mają
charakter psychopatologiczny, dlatego też tak istotna jest psychoedukacja
mogąca wspomóc eliminowanie gwałtownego i agresywnego zachowania. W
podejściu

psychologicznym

występuje

również

charakterystyka

ofiary

przemocy, jest nią nieprzypadkowa osoba co oznacza ,że sprawca wybiera
odpowiednia osobę. Ofiary przemocy bardzo często pochodzą z rodziny
dysfunkcyjnej tzn. że ma osobowościowe predyspozycje do tego aby stać się
ofiara przemocy (najczęściej psycholodzy mówią tu o osobowości zależnej).
Sprawcy przemocy wprowadzają w rytm życia codziennego ofiar przemocy
dezorientację co sprawia ,że ofiary żyją w ciągłym niepokoju, napięciu, poczuciu
braku kontroli i nieprzewidywalności ich życia domowego.
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Jednym z najczęstszych odczuć w stosunku do ofiar przemocy jest
niezrozumienie ich trwania przy sprawcy i niemożności podjęcia decyzji o
odejściu, wpływ na to mają takie czynniki jak:
 Strach przed odejściem z „własnego” domu


Depresja: stan psychiczny ofiary przemocy, często występujące
zaburzenia lękowe, uniemożliwiają im podejmowanie decyzji
racjonalnych

 Brak innej perspektywy, poczucie braku wyjścia z danej sytuacji


Nie mają gdzie odejść (brak wsparcia rodziny/przyjaciół/osób
trzecich)

 Poczucie wszechmocy sprawcy przemocy sprawia iż ofiary
przemocy bardzo często boją się ,że stracą dzieci
 Brak wiedzy o tym gdzie mogą uzyskać pomoc
 wstyd
 strach ,że ich „wołanie o pomoc” zostanie zlekceważone przez
społeczeństwo


często

są

uwięzione

(nie

mają

środków

finansowych,

dokumentów, ubrań)
 Brak nadziei na zmianę sytuacji
 Wciąż głębokie uczucia do sprawcy przemocy
Należy poddać uwadze fakt iż zarówno ofiara jak i sprawca odczuwają często
takie same reakcje:
 Emocjonalne (np. wstyd, gniew, nieadekwatna samoocena, niepokój)
 Poznawcze (np. próby racjonalizacji, rozpamiętywanie ,depersonalizacja)
 Biologiczne (np. fizjologiczna nadpobudliwość, somatyzacja)
 Behawioralne (np. myśli/tendencje samobójcze, ataki agresji)
12



Interpersonalne ( np. trudności w relacjach z innymi osobami, problemy
intymne, seksualne)
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4) Przeciwdziałanie przemocy w świetle Polskiego prawa.
Najważniejszym
dokumentem
w
ustawodawstwie
ustanawiającym

podstawowe

prawa

człowieka

jest

polskim,
Konstytucja

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Rozdział drugi pt.
„Wolność, Prawa i Obowiązki człowieka i Obywatela” reguluje zasady
zapewniające każdemu nietykalność osobistą

i cielesną oraz stawia na ich

straży władze publiczne. Konstytucja przyznaje każdemu prawo żądania od
organów władzy publicznej szczególnej ochrony dziecka przed przemocą,
okrucieństwem,

wyzyskiem

i

demoralizacją.

Kolejnym

dokumentem

regulującym działania dotyczące przemocy w rodzinie jest ustawa z dnia 29
lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 poz.
1390 ze zm.).
Definiuje ona pojęcie przemocy w rodzinie , określa zadania organów
administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec sprawców
przemocy. W związku z tym, iż przemoc występuje bardzo często w rodzinach
dotkniętych problemem alkoholowym kwestie przemocy reguluje również
ustawa

z

dnia

26

października

1982

roku

o

wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012 r., poz.
1356 z późn. zm. ). Nakłada ona na samorząd obowiązek udzielania rodzinom,
w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej
oraz obrony przed przemocą w rodzinie.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj: Dz. U. z 2015
roku poz. 162) także określa kompetencje jednostek i pracowników pomocy
społecznej, których zadaniem jest udzielenie wszelkiej pomocy osobom
i rodzinom dotkniętym problemem przemocy. Przemoc w rodzinie jest jednym z
powodów przyznawania pomocy.
Według polskiego prawa przemoc wobec najbliższych jest przestępstwem
ściganym z urzędu. Czyny zabronione kwalifikowane, jako przemoc w rodzinie
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reguluje ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88 poz.
553 ze zm.), w szczególności art. 207 § 1. „Kto znęca się fizycznie lub
psychicznie

nad

osobą

najbliższą

lub

nad

inną

osobą

pozostającą

w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad
małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub
fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
W świetle kodeksu karnego do czynów, które ustawowo podlegają karze
zaliczamy również:
 pozostawienie osoby względem, której jest się zobowiązany do opieki,
w sytuacjach zagrażających bezpośrednio jej życiu lub zdrowiu,
 groźby popełnienia przestępstwa na szkodę najbliższych,
 zmuszania do określonych zachowań,
 gwałt,
 nakłanianie i zmuszanie do czynów nierządnych przy wykorzystaniu
stosunku zależności,
 dopuszczanie się czynu lubieżnego względem osoby poniżej 15 lat,
 rozpijanie małoletniego,
 uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego,
 porzucenie małoletniego lub osoby nieporadnej,
 uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego wbrew woli osoby
powołanej do opieki,
 naruszenie nietykalności cielesnej,
 kradzież na rzecz osoby najbliższej,
 niszczenie mienia.
Wszystkie instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą
działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są
obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję oraz
15

przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do
ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego
zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.
Polskie prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim za:


znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną
osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od
sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej
stan psychiczny lub fizyczny - art. 207 k.k.;



uderzenie człowieka lub naruszenie jego nietykalności cielesnej w inny
sposób - art. 217 k.k. (ściganie przestępstwa odbywa się z oskarżenia
prywatnego);



pozbawienie człowieka wolności - art. 189 k.k.;



grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub
szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym
uzasadnioną obawę, że będzie spełniona - art. 190 k.k. (ścigane na
wniosek pokrzywdzonego);



wzbudzanie u innej osoby uzasadnionego okolicznościami poczucia
zagrożenia lub naruszenie jej prywatności poprzez uporczywe nękanie art. 190a § 1 k.k. (ściganie na wniosek pokrzywdzonego);



stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej, w celu zmuszenia innej
osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia określonego
stanu - art. 191 k.k.;



utrwalanie wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności
seksualnej, przez użycie wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub
podstępu, albo rozpowszechnienie wizerunku nagiej osoby lub w trakcie
czynności seksualnej bez jej zgody - art. 191a k.k. (ściganie na wniosek
pokrzywdzonego);
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doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego przemocą, groźbą
bezprawną lub podstępem (zgwałcenie) oraz doprowadzenie w ten sam
sposób innej osoby do poddania się innej czynności seksualnej lub
wykonania takiej czynności - art. 197 k.k. (ścigane na wniosek
pokrzywdzonego); /UWAGA! Przestępstwo to popełnia również
małżonek, który dopuszcza się zgwałcenia współmałżonka!/;



spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci: pozbawienia
człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia bądź innego
ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej,
choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej,
całkowitej lub znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub
trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała - art. 156 k.k.;



spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju
zdrowia, w wyniku którego pokrzywdzonym jest osoba najbliższa - art.
157 § 1 i 2 k.k. (ścigane na wniosek pokrzywdzonego);



uporczywe uchylanie się od wykonania ciążącego z mocy ustawy lub
orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie
osoby najbliższej lub innej osoby i przez to narażanie jej na niemożność
zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych (uchylanie się od
obowiązku alimentacyjnego) - art. 209 k.k. (ścigane na wniosek
pokrzywdzonego, organu opieki społecznej lub innego właściwego
organu);



kradzież lub kradzież z włamaniem na szkodę osoby najbliższej - art.
278 k.k. i art. 279 k.k. (ścigane na wniosek pokrzywdzonego);



niszczenie, uszkadzanie cudzej rzeczy lub czynienie jej niezdatną do
użytku - art. 288 k.k. (ścigane na wniosek pokrzywdzonego);



porzucenie wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej
lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub
fizyczny - art. 210 k.k.;
17



uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego poniżej lat 15 albo osoby
nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, wbrew woli
osoby powołanej do opieki lub nadzoru - art. 211 k.k.;



obcowanie płciowe z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszczenie się
wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadzenie jej do
poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania - art. 200 k.k.;



rozpijanie małoletniego, przez dostarczanie mu napoju alkoholowego,
ułatwianie jego spożycia, lub nakłanianie go do spożycia takiego napoju
- art. 208 k.k.
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5) Adresaci Programu:
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie skierowany jest przede wszystkim do:
 ofiar przemocy w rodzinie,
 świadków przemocy,
 przedstawicieli władz lokalnych,
 przedstawicieli instytucji służb pracujących z dziećmi,
 policji,
 wymiaru sprawiedliwości,
 służby zdrowia, księży,
 szkół,
 mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego, którzy w życiu prywatnym
lub zawodowym stykają się z problemem przemocy.
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6) Cel Strategiczny Programu.
Przeciwdziałanie

zjawisku

przemocy

w

rodzinie

i

skuteczne

rozwiązywanie problemów z nim związanych poprzez zwiększenie znaczenia
profilaktyki w obszarze rozwiązywania problemów związanych ze zjawiskiem
przemocy w rodzinie, podniesienie skuteczności pomocy jej ofiarom,
zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa, a także odpowiednie działania
interwencyjne i korekcyjne wobec osób stosujących przemoc.
Skuteczne

zapobieganie

przemocy

w

rodzinie

wyznaczają

cztery

podstawowe nurty działań kierowane do różnych grup odbiorców:
 Działania uprzedzające: diagnoza, informacja, edukacja kierowana do
ogółu mieszkańców powiatu, w tym także do osób zajmujących się
zawodowo pomaganiem osobom potrzebującym.
 Działania interwencyjne: opiekuńcze i terapeutyczne kierowane do osób
doznających przemocy w rodzinie oraz edukacyjne i izolujące kierowane
do osób stosujących przemoc w rodzinie.
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a) Cel Główny Programu.
Głównym celem Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest
zmniejszenie rozmiaru zjawiska przemocy poprzez:
 pogłębianie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie,
 wprowadzenie grup terapeutycznych dla dzieci i dorosłych,
 zwiększenie ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz skuteczności
ochrony ich praw,
 zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec ofiar
oraz korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc
w rodzinie,
 łączenie i koordynowanie działań lokalnych tj. sektora publicznego
i organizacji pozarządowych,
 podnoszenie świadomości i wrażliwości społecznej na temat
zjawiska przemocy w rodzinie,
 podnoszenie kompetencji

kadry zajmującej

się zjawiskiem

przemocy w rodzinie.
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7) Analiza zjawiska przemocy w rodzinie na podstawie danych
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii.
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii realizuje
zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie świadcząc między
innymi:
 pomoc w sytuacji kryzysowej,
 pomoc psychologiczną dla osób dorosłych,
 pomoc psychologiczną dla dzieci,
 pomoc psychologiczną dla młodzieży,
 terapię indywidualną lub grupową,
 grupy wsparcia,
 terapię małżeńską i rodzinną,
 poradnictwo prawne,
Udzieloną pomoc obrazują poniższe tabele. Powiatowy Ośrodek
Interwencji Kryzysowej zapewnia również 11 miejsc całodobowych w hostelu
dla ofiar przemocy oraz dzieci.

22

1. Wykres przedstawia liczbę osób którym została udzielona pomoc psychologiczna oraz ilość
interwencji w poszczególnych latach w POIK

Pomoc psychologiczna
4000
3397

3500

30773137
29713021

3000

liczba osób

2500
2000

1781
1687
1495
1471

1500

1093
1000
500
0

687 733
434

802
579 535 609 590

670
491

osoby

interwencje

2006

434

1093

2007

687

1495

2008

733

1687

2009

802

1781

2010

579

1471

2011

535

3397

2012

609

3077

2013

590

3137

2014

491

2971

2015

670

3021

Źródło : opracowanie własne POIK
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2. Wykres przedstawia liczbę osób którym została udzielona pomoc prawna oraz liczbę
interwencji w poszczególnych latach w POIK

Pomoc prawna
500
464
440

450
400

376
334

350

liczba osób

300
260
236

250
215

194

200
157
150
100

220

122
78 85

97

192
145

144
114
96

74

50
0

osoby

interwencje

2006

78

145

2007

85

114

2008

97

144

2009

74

96

2010

122

192

2011

157

334

2012

215

464

2013

236

440

2014

220

376

2015

194

260

Źródło: opracowanie własne POIK.
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3. Wykres przedstawia liczbę osób którym została udzielona pomoc medyczna (psychiatryczna)
oraz liczbę interwencji w poszczególnych latach w POIK.

Pomoc medyczna (psychiatryczna)
300
269
250

200

190

liczba osób

174
163

169

147

150

100
78
55

83

78 79

91

84

63
52

50
30

0

osoby

interwencje

2006

0

0

2007

0

0

2008

30

52

2009

55

91

2010

63

147

2011

78

174

2012

83

190

2013

78

163

2014

79

169

2015

84

269

Źródło : opracowanie własne POIK.
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4. Wykres przedstawia liczbę osób które zgłosiły się do POIK i otrzymały doraźną pomoc oraz
liczbę interwencji w poszczególnych latach.

Pomoc pozostała (informacja, pierwszy
kontakt, uzależnienia)
2000
1840
1800
1600

1484

1461

1400

1273
1168

1200
liczba osób

1527

1024

1010
913

1000
834
800
600
440
400

485

530

781

513
362 343

306 293

260

200
0

osoby

interwencje

2006

440

1024

2007

485

1168

2008

530

1273

2009

1461

1484

2010

513

1840

2011

362

1527

2012

343

834

2013

306

913

2014

293

1010

2015

260

781

Źródło : opracowanie własne POIK.
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5. Wykres przedstawia liczbę osób które doznały przemocy ze strony bliskich oraz ze strony
obcych osób w poszczególnych latach w POIK

Liczba interwencji
800
703
700
639
602

Liczba ofiar przemocy

600

500

458
377

400
332
300

266
223

200

215

179

91

100
23
20
7 18 16 11 11
6 13
0

Przemoc ze strony bliskich

Przemoc ze strony obcych

2006

179

7

2007

223

18

2008

266

16

2009

332

11

2010

215

11

2011

377

20

2012

458

6

2013

602

13

2014

639

23

2015

703

91

Źródło: opracowanie własne POIK.
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6. Wykres przedstawia szczegółowe dane dotyczące liczby osób dorosłych jak i dzieci
przebywających w hostelu POIK w poszczególnych latach.

Osoby przebywające w hostelu
50
46
45
40

41

40
35

34

33

29

liczba osób

30
25

20

19

20

21
19

14

15

12

12

12

10
10
6

5

4

5
0

5

5

osoby w hostelu

dzieci

2006

5

4

2007

12

6

2008

10

5

2009

33

19

2010

12

5

2011

34

12

2012

29

14

2013

46

20

2014

40

19

2015

41

21

Źródło: opracowanie własne POIK.
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7. Wykres przedstawia szczegółowe dane dotyczące liczby osób z podziałem na kobiety
i mężczyzn korzystających z pomocy w poszczególnych latach.

Źródło: opracowanie własne POIK.
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Wykres przedstawiający zakres problematyki, którą podejmuje kadra POIK.

Źródło: opracowanie własne POIK.

30

Źródło : opracowanie własne POIK.
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8. Przyczyny interwencji.
Najczęstszą przyczyną kryzysów psychologicznych osób zgłaszających
się do Ośrodka i podejmowanych w związku z nimi interwencjami w roku 2015
były trudności z funkcjonowaniem w życiu codziennym, zaburzenia
psychopatologiczne i psychiczne. Wysoki odsetek stanowi również przemoc ze
strony

osób

bliskich,

konflikty

małżeńskie

oraz

osób

pozostających

w konkubinacie. Równie częstym powodem interwencji są trudności
wychowawcze, jakich doświadczają rodzice dzieci w różnym wieku.
a) Realizacja Postanowień Sądu Rejonowego w Piasecznie.
W latach 2009 – 2015 Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich wydał
22 postanowienia dotyczące widzeń dzieci z rodzicami, babciami lub
dziadkami zarówno macierzystymi jak i ojczystymi, na terenie Powiatowego
Ośrodka

Interwencji

Kryzysowej.

W

7

przypadkach

zobowiązał

pracowników POIK do uczestnictwa w spotkaniach, które najczęściej mają
odbywać się dwa razy w miesiącu. W jednym przypadku zobowiązał
rodziców do terapii na terenie Ośrodka.
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9) Zadania i zakres działania Programu.
Do zadań i działań programu w głównej mierze będzie należało udzielanie
pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie jak również podjęcie działań
mających na celu zminimalizowanie występowania przemocy poprzez
utworzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy z
powiatu piaseczyńskiego.
Główne założenia programu będą realizowane poprzez współpracę z
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Sądem Rejonowym, Prokuraturą,
Policją, Ośrodkami Pomocy Społecznej w poszczególnych gminach powiatu,
Wydziałem Edukacji i Rynku Pracy oraz innymi jednostkami i organizacjami
pomocowymi w zakresie zadań zawiązanych pośrednio i bezpośrednio z
przeciwdziałaniem

negatywnym

skutkom

przemocy,

ochronę

rodziny

biologicznej jak również zastępczej, a w szczególności ochronę dzieci poprzez
udzielenie rodzinie wsparcia oraz w uzasadnionych sytuacjach całodobowego
schronienia,

udzielanie

pomocy

wspierająco-terapeutycznej

osobom

doznających przemocy, świadkom, członkom rodzin oraz realizacja programu
korekcyjno-edukacyjnego wobec sprawców przemocy z terenu powiatu
piaseczyńskiego.

33

10) Założenia Programu.
Wysoką efektywność prowadzonych działań w zakresie Powiatowego
Programu

Przeciwdziałania

Przemocy

oraz

Ochrony

Ofiar

Przemocy

w Rodzinie zapewni współdziałanie z instytucjami wspierającymi pracę
jednostki. Udział wszystkich instytucji na terenie powiatu piaseczyńskiego jest
bardzo cenny i konieczny ze względu na następujące potrzeby:
 odbudowy poczucia własnej wartości,
 zmiany postaw zarówno ofiar przemocy jak i sprawców przemocy,
 zmiany przekonań i zachowań mieszkańców powiatu piaseczyńskiego
wobec zjawiska przemocy,
 promowanie wartości rodziny i wychowania bez przemocy,
 edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie konsekwencji
wynikających ze stosowania przemocy w rodzinie,
 pracę w przezwyciężaniu skutków przemocy,
 zmniejszanie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie.
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11) Skutki przemocy.
Z powodu przemocy cierpią nie tylko ci którzy są ofiarami, ale również
bezsilni świadkowie obserwujący akty przemocy tj. najczęściej dzieci.
Osoby poddane tego typu doświadczeniom stają się:
 mniej odpowiedzialne za podejmowane przez siebie decyzje,
 mają

trudności

w

kontaktach

z

innymi

ludźmi

(są

mniej

komunikatywne, bardziej drażliwe, nieufne),
 częściej żyją w rozbitych rodzinach i nie utrzymują kontaktów
z najbliższymi krewnymi,
 częściej ponoszą porażki zawodowe i trudniej im osiągnąć ważne
życiowe cele,
 trudniej im założyć własną rodzinę, a jeżeli im się uda są to często
rodziny nietrwałe.
To tylko niektóre skutki przemocy, ale i to wystarczy, żeby uświadomić
sobie jak bardzo przemoc niszczy życie ludzi.
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12) Harmonogram działań programu.
1. Zebranie informacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie w powiecie
piaseczyńskim.
2. Edukacja i szkolenia pracowników instytucji pomocowych w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3. Udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
4. Działania interwencyjne wobec sprawców przemocy.
5. Monitorowanie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
6. Grupy terapeutyczne dla ofiar przemocy w tym dzieci.
7. Działania profilaktyczne skierowane do młodzieży w szkołach.
8. Podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej Ośrodka poprzez udział
w szkoleniach na terenie Ośrodka lub szkoleń wyjazdowych.
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13) Kosztorys realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na
rok 2016.
Poniższy kosztorys uwzględnia realizację założonych działań, na których
oparty jest Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2016.
1. Opracowanie i publikacja materiałów informacyjnych na temat
działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie
powiatu piaseczyńskiego.
5 000 zł
2. Realizacja warsztatów terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie
oraz warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci .
9 000 zł
3. Podnoszenie poziomu kwalifikacji pracowników POIK poprzez
dokształcanie kadry np. szkolenia na terenie ośrodka lub poza nim,
(seminaria, kursy itp.).
6 000 zł
Łączny roczny koszt programu w pierwszym roku realizacji:
20 000 zł
Łączny roczny koszt programu w kolejnych latach realizacji:
20 000 zł

Kosztorys na lata następne do roku 2020 będzie zatwierdzany przez Zarząd
Powiatu Piaseczyńskiego.
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14) Podsumowanie działań Powiatowego Ośrodka Interwencji
Kryzysowej za rok 2015.
Głównym zadaniem Ośrodka jest pomoc osobom, które znalazły się
w trudnej sytuacji życiowej :
- ofiarom przemocy fizycznej i psychicznej,
-osobom dotkniętym gwałtowną niekorzystną zmianą,
- osobom przeciążonym psychicznie, obarczonym następstwami wielu trudnych
zdarzeń, żyjącym w stanie przewlekłego stresu,
- dzieciom mającym trudności w funkcjonowaniu;
Ośrodek

jest

placówką otwartą, czyli

przyjmującą

wszystkie osoby

doświadczające kryzysu w możliwie najszybszym czasie bez skierowania oraz
bez wymogu posiadania ubezpieczenia. Zapewnia nieodpłatną specjalistyczną
pomoc psychologiczną, terapeutyczną, psychiatryczną i konsultacji prawnych
dla mieszkańców powiatu piaseczyńskiego oraz całodobowe schronienie w
hostelu.
 Liczba udzielonych interwencji/wsparcia
W roku 2015 r. udzielono 3 021 interwencji.
 Liczba osób objętych pomocą:
Liczba osób – 670 w tym:
 NN – 37
 kontynuacja – 269
 nowe osoby – 364
Liczba spraw - 2 680
Liczba osób w hostelu - 41 w tym dzieci – 21
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Statystyka udzielonej pomocy w roku 2015
Szczegółowe dane prezentuje poniższa tabela i wykres :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Bezdomność
Bezrobocie
Ubóstwo
Złe warunki mieszkaniowe
Długi
Eksmisja
Samotność
Rozwód
Separacja
Utrata bliskiej osoby
Rozstanie z bliską osobą
Zdrada partnerska
Myśli samobójcze
Tendencje samobójcze
Ostry stan samobójczy
Stan po próbie samobójstwa
Konflikt małżeński w konkubinacie
Konflikt rodzinny
Konflikt z dorosłymi dziećmi
Kryzys wartości
Zagrożenie eksmisją
Konflikt z zakładem pracy
Utrata pracy
Przemoc ze strony bliskich (fizyczna, psychiczna, ekonomiczna,
seksualna)
Przemoc ze strony obcych ( fizyczna, psychiczna, ekonomiczna,
seksualna)
Wydarzenia traumatyczne
Choroba: terminalna, ograniczenie sprawności, przewlekła,
okaleczenie, amputacja
Izolacja: pobyt w więzieniu, za granicą, w zakonie
Trudności adaptacyjne do nowej sytuacji (małżeństwo,
urodzenie dziecka itp.)
Zaburzenia psychopatologiczne
Problemy dorastania
Trudności szkolne
Alkoholizm: własny, członka rodziny
Uzależnienie od narkotyków
Uzależnienie od leków i inne (hazard, uzależnienie od internetu)

21
17
19
14
14
0
25
20
6
16
23
28
26
8
0
9
167
159
25
47
3
4
6
152
18
32
33
10
28
190
35
35
75
25
5
39

36. Trudności z funkcjonowaniem w życiu codziennym
311
37. Problemy wychowawcze
114
38. Inne np. porady prawne, w czyjejś sprawie, alimenty, problemy 260
ludzi starych
39. Walka o odzyskanie władzy rodzicielskiej
17
40. Ofiara handlu ludźmi
0
41. Osoba stosująca przemoc
11
42. Problemy emocjonalne
23
Razem
2 031

W 2015 roku specjaliści Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej
udzielili wsparcia 670 osobom.
Zgłaszane problemy dotyczyły głównie:
1) przemocy w rodzinie,
2) spraw związanych z brakiem mieszkania,
3) problemów zdrowotnych i finansowych,
4) problemu bezrobocia,
5) spraw rozwodowych,
6) problemu uzależnień,
Konsultant ds. prawnych głównie udzielał porad z zakresu:
1) prawa rodzinnego,
2) prawa cywilnego,
3) prawa pracy,
4) prawa lokatorskiego.
Psychologowie udzielali porad w zakresie:
1) przemocy w rodzinie,
2) problemów emocjonalnych w związku z rozwodem,
3) radzenia sobie w okresie żałoby,
4) porad dla osób uzależnionych od alkoholu,
5) porad dla rodziców w związku z kłopotami wychowawczymi z ich dziećmi,
6) wsparcia dla ofiar przemocy,
7) motywowania sprawców przemocy do udziału w terapii.
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 Przyczyny interwencji
Najczęstszą przyczyną kryzysów psychologicznych osób zgłaszających
się do Ośrodka i podejmowanych w związku z nimi interwencji w roku 2015
była przemoc ze strony bliskich, trudności z funkcjonowaniem w życiu
codziennym, konflikt małżeński i w konkubinacie, konflikty rodzinne
alkoholizm własny lub członka rodziny, zaburzenia psychopatologiczne
i

psychiczne.

Równie

częstym

powodem

interwencji

są

trudności

wychowawcze, jakich doświadczają rodzice dzieci w różnym wieku.
 Formy udzielonej pomocy:
- przeprowadzanie działań interwencyjnych w siedzibie Ośrodka oraz
telefonicznie,
- udzielenie wsparcia psychologicznego osobiście i telefonicznie,
- udzielanie porad psychologicznych,
- prowadzenie terapii krótkoterminowej indywidualnej i rodzinnej,
- udzielanie porad prawnych niezbędnych do pozytywnego rozwiązania kryzysu,
- prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej,
Udostępnianie w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa klienta lub dobra
procesu terapeutycznego skorzystania z miejsc całodobowego pobytu w hostelu.
Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie
Piaseczyńskim realizuje przede wszystkim Powiatowy Ośrodek Interwencji
Kryzysowej. Celem programu jest zwiększenie skuteczności już prowadzonych
na rzecz przeciwdziałania przemocy z zakresu poradnictwa, wsparcia
i profesjonalnej pomocy dla rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy. Na dzień
dzisiejszy poradnictwo specjalistyczne prowadzone przez Ośrodek zabezpiecza
zgłaszane przez mieszkańców Powiatu potrzeby dla ofiar przemocy.
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a) Działalność informacyjna, profilaktyczna i edukacyjna.
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w dniu 19 listopada 2015r.
zorganizował Konferencję pt. „Wyzwania i perspektywy interwencji
Kryzysowej” wzięli w niej udział m.in. dyrektorzy ośrodków

interwencji

kryzysowej z całego kraju ale także przedstawiciele służb mundurowych,
pracownicy instytucji pomocy społecznej, psychologowie, psychiatrzy, oraz
osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.
Konferencja była doskonałą okazją do omówienia doświadczeń ,problemów,
a także kierunków współpracy.
Program konferencji realizowany był przez prelegentów z różnych
instytucji pomocowych :
- Maria Śmigaj wieloletni pracownik POIK, psycholog i terapeuta omówiła
dotychczasową działalność Ośrodka,
- Krzysztof Malec, wieloletni dyrektor t i współorganizator najstarszego
w Polsce Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie mówił o początkach
instytucji pomocy w sytuacjach kryzysowych,
- st. chor. Marcin Romanowicz Kierownik Zespołu Nadwiślańskiego Oddziału
Straży Granicznej, przedstawił aktualne kierunki nielegalnej migracji ludności
i związane z tym wyzwania,
- Agnieszka Zobolewicz-Wiśniewska z Fundacji La Strada opowiedziała
o procedurach interwencji kryzysowych w pracy z ofiarami handlu ludźmi,
- dr Karina Elżbieta Steinbarth-Chmielewska wieloletni
naukowy

pracownik

Zespołu Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Instytutu Psychiatrii

i Neurologii w Warszawie omówiła skutki zdrowotne i społeczne wynikające
z plagi dopalaczy,
- dr Bogusław Habrat, wieloletni pracownik naukowy a także Kierownik
Zespołu Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii
w Warszawie z Instytutu Psychiatrii, który przedstawił problem coraz częściej
występującego typu uzależnień od hazardu.
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15.

Podsumowanie.

Zjawisko przemocy jest zjawiskiem, które coraz częściej zaczyna być
ujawniane w naszym społeczeństwie. Świadomość społeczna na dzień dzisiejszy
powoduje wzrost osób, które szukają wsparcia i pomocy z tego tytułu. Celem
Programu jest zwiększenie skuteczności już prowadzonych działań na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Piaseczyńskiego
w celu ograniczania skali problemu i jego skutków. Cel ogólny realizowany
będzie poprzez prowadzenie działań z zakresu poradnictwa, wsparcia
i profesjonalnej pomocy dla rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy. Na dzień
dzisiejszy poradnictwo specjalistyczne prowadzone przez Powiatowy Ośrodek
Interwencji Kryzysowej zabezpiecza zgłaszane przez mieszkańców Powiatu
potrzeby dla ofiar przemocy. Program skierowany jest do ofiar przemocy a także
do sprawców przemocy, świadków i przedstawicieli różnych instytucji
i organizacji.
Realizowane cele programu zamykają się w trzech podstawowych
zagadnieniach: w profilaktyce, wczesnej interwencji i likwidacji skutków.
Adresatami projektu będą osoby zamieszkujące na terenie Powiatu
Piaseczyńskiego, identyfikujące się z problemem, skierowane przez lokalne
instytucje tworzące system pomocy osobom uwikłanym w przemoc rodzinną.
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