UCHWAŁA NR XVI/109/2016
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie: przyjęcia „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Nowodworskim na lata 2016 – 2020”.
Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (tekst. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) w związku z art. 19 pkt 1 i pkt 16
oraz art. 112 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U.
z 2015 r. poz. 163 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.), uchwala się:
§ 1.
Przyjmuje się „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Nowodworskim na lata 2016 – 2020”, który stanowi
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim oraz
Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-)
Jacek Gross

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań
powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy, których celem jest integracja
osób i rodzin grup szczególnego ryzyka. Natomiast art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o przeciwdziałaniu przemocy stanowi, że do zadań powiatu należy opracowanie i realizacja
programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Przemoc jest zjawiskiem społecznym i wymaga działań systemowych. „Powiatowy
program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
w Powiecie Nowodworskim na lata 2016 – 2020”, stanowi realizację kierunków pomocy
rodzinie, określonych w „Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych Powiatu
Nowodworskiego na lata 2016 – 2026”.
„Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie w Powiecie Nowodworskim na lata 2016 – 2020”, jest narzędziem
wspierającym rozwój systemu pomocy i wsparcia osób i rodzin znajdujących się w obszarze
przemocy.

Przewodniczący Rady
(-)
Jacek Gross

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XVI/109/2016
Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 29 marca 2016 r.

POWIATOWY PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
W POWIECIE NOWODWORSKIM
NA LATA 2016-2020

Nowy Dwór Gdański 2016

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Nowodworskim na lata 2016-2020
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Słownik:
1) GOPS-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2) KPP-Komenda Powiatowa Policji;
3) M-GOPS-Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
4) MOPS-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
5) OPS-Ośrodek Pomocy Społecznej;
6) PCPR-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
7) POIK- Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej;
8) Powiat- Powiat Nowodworski;
9) Program-Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Nowodworskim na lata 2016-2020;
10) Strategia- Strategia Integracji i Rozwiązywania problemów społecznych Powiatu
Nowodworskiego na lata 2016-2026.
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Wstęp
Zjawisko przemocy domowej wywołuje wiele kontrowersyjnych emocji nie tylko
w Polsce, ale i na świecie. Każda społeczność zarówno w mniejszych aglomeracjach, jak
i w większych środowiskach społecznych spotyka się z problem przemocy. Przemoc
niewątpliwie wpływa na całe funkcjonowanie człowieka, na jego umysł, procesy
emocjonalne, czy wreszcie jego świat wewnętrzny. U osób doświadczających przemocy
często zachodzą trwałe i nieodwracalne zmiany.
Utrudniają one w znacznym stopniu przeciwstawianie się i przeciwdziałanie zjawisku
przemocy. Ważna jest,więc profilaktyka związana ze zjawiskiem przemocy. Poprzez edukację
środowisk, w zakresie samego zjawiska, jak również w zakresie regulacji prawnych, istnieje
szansa, iż zmieni się mentalność społeczeństwa.
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodziniew Powiecie Nowodworskim, jest jedną z integralnych części„Strategii integracji
i rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Nowodworskim na lata 2016-2026”.
Zadaniem Programu jest realizacja działań w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w Powiecie Nowodworskim. Działania w Programie nakierowane są
w szczególności na profilaktykę w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
zjawisk jej towarzyszących.
Ponadto w Programie uwzględniono podniesienie skuteczności przeciwdziałania
przemocy w rodzinie poprzez poradnictwo specjalistyczne dla osób dotkniętych przemocą,
jak również niwelowanie problemu przemocy poprzez prowadzenie Programu korekcyjnoedukacyjnego dla osób stosujących przemoc.
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1.Regulacje prawne
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Powiecie Nowodworskim oparty jest o regulacje prawne zgodne
z Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 180poz.1493 z póź.zm.). Program zawiera również wytyczne zgodne
z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. Ponadto
Program zawiera regulacje prawne zawarte w:
1. Ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz.
1362 z późn. zm.);
2. Ustawie z dnia 15 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r. Nr 9,
poz.59 z późn. zm.);
3. Ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Postępowania Karnego (Dz. U. z 1997r. Nr
89 poz. 555 z póź. zm.).
Zgodnie z zapisami Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie osobie
dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności
w formie:
1) Poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego
i rodzinnego;
2) Interwencji kryzysowej i wsparcia;
3) Ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym
przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny
mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej;
4) Zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia
w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
5) Badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych
z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym
przedmiocie;
6) Zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do
zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu
mieszkania.
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Do zadań własnych powiatu należy w szczególności:
1) Opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
2) Opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym
na celu udzielanie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania
i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach
zagrożonych przemocą w rodzinie;
3) Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
4) Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach
interwencji kryzysowej.

2.Definicje związane ze zjawiskiem przemocy
Mówiąc o przemocy myślimy często o takich uczuciach jak ból, cierpienie,
wykorzystywanie, dominacja, uzależnienie czy frustracja. Przemoc kojarzy się, więc przede
wszystkim z negatywnymi emocjami. Obecnie przemoc jest różnie interpretowana przez
społeczeństwo. Istnieje wiele definicji przemocy.
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: PRZEMOC
W RODZINIE stanowi jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub
zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także osób wspólnie
zamieszkujących

lub

gospodarujących,

w

szczególności

narażające

te

osoby na

niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną,
wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym,
a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
Ponadto wokół badanego zjawiska przemocy posługujemy się określeniami,
którerównież wymagają wyjaśnienia.Mianowicie ofiara przemocy oraz sprawca przemocy.
Mianem sprawcy przemocy określamy osobę, która w świetle prawa została skazana,
ponieważ dopuszczała się przestępstw sprawstwa przemocy wobec innych osób.
Czylisprawcą przemocy jest osoba, która popełniła czyn karalny, zagrożony karą pozbawienia
lub ograniczenia wolności. Sprawcą przemocy w rodzinie praktycznie może stać się każdy,
bez względu na wykonywany zawód, pozycję społeczną czy zamożność. Inną kwestię stanowi
określenie dotyczące osoby stosującej przemoc w rodzinie. Są to osoby, które stosują
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przemoc w rodzinie, jednak nie są jeszcze skazane prawomocnym wyrokiem sądu. Zarówno
sprawcą przemocy, jak i osobą stosującą przemoc może być każda jednostka, która chce
odreagować

niepowodzenia

w

pracy,

wyładować

frustrację,

ukryć

kompleksy,

zamanifestować swoją dominację.
Natomiast osoba doświadczająca przemocy jest to ofiara przemocy, która doznaje
aktów przemocy. Zazwyczaj są to osoby charakteryzujące się pewnymi cechami wspólnymi,
takimi jak bezradność, zależność ekonomiczna, czy emocjonalna, rezygnacja z własnych
potrzeb, osoba poświęcająca się rodzinie.

2.1.Formy przemocy
Zjawisko przemocy to nie tylko akty przewagi fizycznej. Istnieje szeregzachowań,
które można zidentyfikować, jako formy przemocy. Do najczęściej występujących form
przemocy należą:


Przemoc fizyczna - jest najbardziej powszechną i okrutną formą przemocy,
towarzyszy jej złość, agresja i furia. Furia to niepohamowany wybuch złości i gniewu,
zaburzająca tkwiące w człowieku bariery. Przemoc fizyczna ma wywołać w ofierze
lęk lub stanowić dla niej karę za złamanie reguł ustanowionych przez osobę stosującą
przemoc. Przemoc fizyczna to między innymi popychanie, klapsy, uderzenie ręką,
ciągnięcie za włosy, wykręcanie rąk, kopanie, uderzenie pięścią, bicie przedmiotem,
oparzenie, pchnięcie nożem, postrzelenie;



Przemoc seksualna - jest to nadużycie seksualne, czyli kontakty seksualne bez
przyzwolenia, jak również, wszelkie formy wykorzystania seksualnego. Przemoc
seksualnato wymuszanie kontaktów seksualnych przez atakowanie intymnych części
ciała, zmuszanie do oglądania pornografii, zmuszanie do przyglądania się stosunkom
seksualnym i wiele innych;



Przemoc psychiczna - słowne lub niewerbalne groźby użycia przemocy wobec osoby
lub tego, co do niej należy, ten rodzaj przemocy przejawia się m. in. w zastraszaniu,
poniżaniu, ubliżaniu, szantażowaniu itp.;



Przemoc ekonomiczna/materialna - odmawianie lub ograniczanie dostępu do
wspólnych

środków

finansowych

lub

odbieranie

zarobionych

pieniędzy,

uniemożliwiania bądź ograniczanie podjęcia pracy zarobkowej, ale również niszczenie
przedmiotów i tym podobne.
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Zaniedbywanie - sytuacje, w których najbardziej podstawowe potrzeby dziecka
(wyżywienie, ubranie, higiena, ochrona, bezpieczeństwo, wychowanie i opieka
medyczna) nie są zaspokajane przez osoby za to odpowiedzialne.

3.Skala zjawiska przemocy w Powiecie Nowodworskim
Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem często jeszcze pozostającym w ciszy domowego
ogniska. Osoby doświadczające przemocy w większości przypadków niechętnie opowiadają
o swoich problemach. Zdarza się, więc, iż proceder jest ukrywany przez członków rodziny
nawet przez wiele lat.
Powiatowy

Program

Przeciwdziałania

Przemocy

w

Rodzinie

w

Powiecie

Nowodworskim został opracowany między innymi zgodnie z wytycznymi Krajowego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Jednakże w celu dokładnego określenia
skali zjawiskaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim dokonało
analizy danych statystycznych dotyczących przemocyw Powiecie Nowodworskim, jak
równieżw skali całego kraju. Pozyskane dane przedstawiono w formie tabel.
Poniższa tabela obrazuje liczbę założonych „Niebieskich Kart”, w latach 2012-2014,
przez Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Komendę Powiatową Policji
w Nowym Dworze Gdańskim.
Tabela 1. Liczba założonych "Niebieskich Kart"-dane przekazane przez Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Komendę
Powiatową Policji w Nowym Dworze Gdańskim

Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta”

2012

2013

2014

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim

51

49

84

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie

4

5

14

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie

5

3

2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie

4

2

3

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym
Dworze Gdańskim

5

8

2

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej

9

5

5

78

72

108

Razem:

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez jednostki

7

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Nowodworskim na lata 2016-2020

Otrzymane dane wskazują jednoznacznie, iż na terenie Powiatu Nowodworskiego
w przeciągu ostatnich trzech lat, wzrosła liczba wypełnianych formularzy „Niebieska Karta”.
W szczególności dane Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim
obrazująwzrost wdrażania powyższej procedury w 2014 roku. Wartość wykazana w tabeli
wynosi84 wypełnionych formularzy, natomiast w latach poprzednich wartości te są
stosunkowo niższe.
Tabela 2. Liczba osób dotkniętych przemocą-dane przekazane przez Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Komendę
Powiatową Policji w Nowym Dworze Gdańskim
Liczba osób dotkniętych
przemocą w rodzinie
Komenda Powiatowa
Policji w Nowym
Dworze Gdańskim
GOPS Ostaszewo
GOPS Sztutowo
GOPS Stegna
M-GOPS Nowy Dwór
Gdański
MOPS Krynica
Morska
Razem:

Ogółem
W tym:
Ogółem
W tym:
Ogółem
W tym:
Ogółem
W tym:
Ogółem
W tym:
Ogółem
W tym:
Ogółem
W tym:

Kobiety
48

2012
Mężczyźni
64

Dzieci

Kobiety

9

7

43

8

4
0
14
0
11
0
5
1
22
1

73

120
11

4
5
4
4

2013
Mężczyźni
64

Dzieci

Kobiety

6

15

79

0

5

9

3

7

2

0

7

13

4

9
0
9
0
7
0
26
1
8
0

64

123
7

36

2014
Mężczyźni
121

Dzieci

13

29

4

10

6

2

5

3

18

2

4

4

16
2
7
0
9
0
3
0
6
2

100

162
17

52

4
5
6
1
0

45

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez jednostki

Analizując dane pozyskane z jednostek organizacyjnych Powiatu Nowodworskiego
najliczniejszą grupę osób dotkniętych przemocą stanowią kobiety doświadczające przemocy
ze strony partnera. Inną liczną grupę stanowią dzieci. Mężczyźni, jak wynika
z pozyskanych danych statystycznych stanowią nieliczną grupę osób doświadczających
przemocy.
O stanie takim może świadczyć fakt, iż mężczyźni doświadczający przemocy rzadko
zgłaszają się po pomoc, obawiając się reakcji środowiska być może w związku
z przekonaniami kulturowymidotyczącymi roli mężczyzny w rodzinie, bądź też z innych
przyczyn.
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Tabela 3. Liczba przeprowadzonych interwencji domowych przez funkcjonariuszy Policji-dane przekazane przez
Komendę Powiatową Policji w Nowym Dworze Gdańskim

Liczba przeprowadzonych interwencji domowych

2012

2013

2014

Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański

-

444

413

Gmina Stegna

-

285

159

Gmina Ostaszewo

-

95

63

Gmina Sztutowo

-

65

65

Miasto i Gmina Krynica Morska

-

38

22

Razem:

858

927

722

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez jednostki

Z pozyskanych danych wynika, iż liczba przeprowadzonych interwencji domowych
w 2014 roku nieznacznie spadła. Największy odsetek interwencji domowych zanotowano
w 2013 roku w Powiecie Nowodworskim.
W tabeli uwzględniono dane z podziałem na gminy oraz miasta i gminy jedynie
w latach 2013-2014. Jak wynika z przedstawionej statystyki, w 2012 roku nie prowadzono
ewidencji z podziałem na poszczególne gminy oraz miasta i gminy.
Tabela 4. Przemoc w rodzinie w Powiecie Nowodworskim

Rok

2012

Liczba osób dotkniętych przemocą w
rodzinie

Dzieci
7

Liczba osób, wobec których istnieje
podejrzenie, że stosują przemoc w
rodzinie będąc pod wpływem
alkoholu

Dzieci
0

2013

Kobiet Mężczyzn
48
9
Ogółem
64
Kobiet Mężczyzn
2
42
Ogółem
44

Dzieci
15

Dzieci
0

Kobiet Mężczyzn
43
6
Ogółem
64
Kobiet Mężczyzn
3
45
Ogółem
48

2014
Dzieci
29

Dzieci
0

Kobiet Mężczyzn
79
13
Ogółem
121
Kobiet Mężczyzn
3
73
Ogółem
76

Źródło:Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez jednostki

Z informacji przekazanych przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Dworze
Gdańskim wynika jednoznacznie, iż największą grupę osób doświadczających przemocy
stanowią kobiety. Ponadto należy podkreślić, iż w 2014 roku liczba osób dotkniętych
przemocą znacznie wzrosła w stosunku do lat ubiegłych, prawie o 50 %.
Jeśli chodzi o liczbę osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc
w rodzinie będąc pod wpływem alkoholu, widzimy, iż liczba ta również wzrosła w stosunku
do poprzednich lat. Statystyka wskazuje, że największą grupę osób podejrzewanych
o stosowanie przemocy znajdujących się pod wpływem alkoholu, stanowią mężczyźni. W
2014 roku grupa ta wynosiła aż 73 mężczyzn z pośród ogółu 76 osób podejrzewanych o
stosowanie przemocy w rodzinie będąc pod wpływem alkoholu.
9
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Pozyskane dane wskazują, iż zjawisko przemocy w rodzinie nadal występuje
w Powiecie Nowodworskim. Stworzenie skutecznego systemu przeciwdziałania zjawisk
przemocowych, jest, zatem priorytetowym zadaniem jednostek organizacyjnych naszego
Powiatu.
W celu dokładniejszej analizy skali zjawiska przemocy na terenie naszego kraju
w szczególności ofiar przemocy w rodzinie, osób podejrzewanych o przemoc w tym
sprawców znajdujących się pod wpływem alkoholu przedstawiono dane statystyczne
Komendy Głównej Policji w latach 2012-2014.
Tabela 5Przemoc w rodzinie w latach 2012-2014 w świetle danych ogólnopolskich – na podstawie danych Komendy
Głównej Policji

Rok
Liczba ofiar przemocy

2012
Małoletni
19172

Liczba osób
podejrzewanych o
przemoc

Nieletni
281

Ogólna liczba
podejrzewanych
sprawców będących pod
wpływem alkoholu

Nieletni
49

Kobiety
50241
Ogółem
76993
Kobiety
3522
Ogółem
51531
Kobiety
1005
Ogółem
31387

2013
Mężczyźni
7580

Małoletni
19254

Mężczyźni
47728

Nieletni
255

Mężczyźni
30333

Nieletni
34

Kobiety
58310
Ogółem
86797
Kobiety
4440
Ogółem
61450
Kobiety
1289
Ogółem
37650

2014
Mężczyźni
9233

Małoletni
21055

Mężczyźni
56755

Nieletni
397

Mężczyźni
36327

Nieletni
49

Kobiety
72786
Ogółem
105332
Kobiety
5301
Ogółem
78489
Kobiety
1969
Ogółem
50073

Mężczyźni
11491

Mężczyźni
72791

Mężczyźni
48055

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Komendy Głównej Policji

Jak wynika z powyższej tabeli możemy zauważyć, iż największą grupę osób
doświadczających przemocystanowią kobiety. W roku 2012 liczba kobiet doświadczających
przemocy wynosiła 50 241, a w 2014 roku znacznie wzrosła i wynosiła 72 786osób. Jeśli
weźmiemy pod uwagę liczbę ofiar przemocy, jaką stanowiła grupa nieletnich to możemy
zauważyć, iż współczynnik ten wskazuje równie wysoką wartość. W 2014 roku grupa
nieletnich doświadczających przemocy stanowiła 21 055 osób w stosunku do ogółu 105 332
osób będących ofiarami przemocy. Powyższe dane jednoznacznie wskazują, iż liczba ofiar
przemocy w rodzinie to głównie kobiety oraz nieletni.
Równie istotne dla naszej analizy wydają się pozyskane dane dotyczące liczby osób
podejrzewanych o przemoc w rodzinie. Największą grupę osób w tej dziedzinie stanowią
mężczyźni. Potwierdzają to dane przedstawione w tabeli na przestrzeni badanego okresu.
Ogółemw 2012 roku odnotowano 51 531 osób podejrzewanych o przemoc
w rodzinie. W roku następnym liczba ta stosunkowo wzrosła i wynosiła 61 450. Natomiast
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w roku 2014 ogólna liczba osób podejrzewanych o przemoc wynosiła 78 489.
Z przedstawionej analizy wynika, iż liczba osób podejrzewanych o przemoc w 2014 roku
w stosunku do roku 2012 wzrosła o 26 958 osób.
Przedstawione dane Komendy Głównej Policji wskazują jednoznacznie, iż liczba
ofiar przemocy w 2014 roku wynosiła ogółem 105 332 osoby. Statystyka ta wskazuje,
iż w stosunku do 2013 roku liczba ofiar przemocy wzrosła o 18 535 osoby.
Na podstawie przeprowadzonej analizymożna, zatem wnioskować, iż zjawisko
przemocy wzrasta, zarówno w skali naszego regionu, jak i w skali całego kraju.

4.Cel strategiczny i cele operacyjne, kierunki działania
4.1.Cel realizacji programu

Cel główny to efekt nadrzędny, który stanowi priorytetowy element w każdym
programie. Zgodnie z wytycznymi Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na lata 2014-2020, celem strategicznym w „Powiatowym programie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie
Nowodworskimna lata 2016-2020”, jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Powiecie Nowodworskim.

4.2.Cele operacyjne, adresaci programu oraz kierunki działań
Cele operacyjne w programie są wytycznymi, nakreślającymi kierunek działań na
rzecz zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenia
skali zjawiska.
Wytyczone cele oraz działania zaplanowane do realizacji Programu mają za zadanie
poprawić sytuację w rodzinach, w których występuje zjawisko przemocy, jak również chronić
rodziny dotknięte przemocą. Kluczowym działaniem jest, nie tylko stworzenie spójnego
i wielozadaniowego systemu pomocy społecznej w Powiecie Nowodworskim.
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Ważne jest również podnoszenie kompetencji pracowników jednostek pomocowych oraz
szeroki wachlarz usług specjalistycznych oferowanych osobom doznającym aktów przemocy
oraz osobom stosującym przemoc.
„Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie w Powiecie Nowodworskim na lata 2016-2020”, kierowany jest
zarówno do mieszkańców Powiatu Nowodworskiego, jak i przedstawicieli podmiotów
realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Każda osoba
dotknięta przemocą w rodzinie jest adresatem niniejszego Programu.
Cel operacyjny 1.
Rozszerzenie działań profilaktycznych w zakresie podnoszenia świadomości społecznej
na temat zjawiska przemocy
Lp.

Działanie

1.

Podnoszenie świadomości
społecznej na temat zjawiska oraz
zagrożeń wynikających z
przemocy w rodzinie

2.

Podejmowanie inicjatyw
związanych z profilaktyką, w
zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

3.

Podejmowanie działań
interdyscyplinarnych dotyczących
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie

Sposoby i metody realizacji
-rozpowszechnianie ulotek i
broszurek informacyjnych na
terenie Powiatu Nowodworskiego;
-organizowanie prelekcji, szkoleń
dotyczących przemocy oraz zjawisk
im towarzyszących.
-opracowanie i propagowanie
materiałów informacyjnych w
postaci ulotek, broszurek
informacyjnych;
-rozpowszechnianie wiedzy na
temat zjawiska przemocy oraz
oferowanych form pomocy na
stronie internetowej;
-organizowanie prelekcji, szkoleń,
na temat zjawiska przemocy;
-zacieśnienie współpracy pomiędzy
instytucjami udzielającymi
wsparcia osobom uwikłanym w
przemoc;
-wdrażanie procedury „Niebieskie
Karty”;
-wspieranie działalności gminnych
Zespołów Interdyscyplinarnych;
-wdrażanie procedur postepowania
wobec osób uwikłanych w
przemoc.
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Oczekiwane efekty
-wzrost świadomości
społecznej na temat
występowania przemocy oraz
możliwości uzyskania
pomocy;

-zwiększenie świadomości
społecznej na temat zjawiska
przemocy oraz możliwości
uzyskania pomocy;
-zmniejszenie występowania
zjawiska przemocy.

-zmniejszenie występowania
zjawiska przemocy;
-zacieśnienie systemu
współpracy pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi
Powiatu.
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Cel operacyjny 2.
Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy oraz dostępności pomocy
Lp.

1.

2.

Działanie

Zapewnienie
specjalistycznej pomocy
osobom doznającym aktów
przemocy

Monitorowanie
skuteczności działań
pomocowych

Sposoby i metody realizacji
-zapewnienie schronienia osobom
doznającym przemocy w rodzinie;
-zapewnienie pomocy specjalistycznej w
tym psychologicznej, prawnej, socjalnej;
-zapewnienie schronienia w rodzinnej i
instytucjonalnej pieczy zastępczej
dzieciom krzywdzonym w wyniku
przemocy w rodzinie;
-możliwość uzyskania pomocy za
pośrednictwem telefonu, poczty
elektronicznej;
-interdyscyplinarna współpraca na rzecz
kompleksowej pomocy.

-badanie skuteczności pomocy
udzielanej rodzinom dotkniętym
przemocą.

Oczekiwane efekty

-spadek liczby osób dotkniętych
zjawiskiem przemocy w
Powiecie Nowodworskim;
-zmniejszenie liczby dzieci
umieszczanych w pieczy
zastępczej.

-możliwość modyfikowania
oferty pomocy rodzinom, w
których dochodzi do zjawiska
przemocy.

Cel operacyjny 3.
Zwiększenie skuteczności podejmowanych działań w stosunku do osób stosujących
przemoc
Lp.

Działanie

1.

Podnoszenie świadomości
społecznej na temat
pomocy osobom
stosującym przemoc w
rodzinie

Sposoby i metody realizacji
-rozpowszechnianie ulotek i
broszurek informacyjnych na temat
programu korekcyjno-edukacyjnego
dla osób stosujących przemoc w
rodzinie;
-umieszczanie informacji na temat
programu na stronie internetowej;
-inicjowanie spotkań informacyjnych
w zakresie realizacji programu.

2.

Intensyfikacja działań
skierowanych do osób
stosujących przemoc w
rodzinie

-realizacja Powiatowego programu
korekcyjno-edukacyjnego dla osób
stosujących przemoc w rodzinie w
Powiecie Nowodworskim.
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Oczekiwane efekty

-udział w programie korekcyjnoedukacyjnym większej liczby osób
stosujących przemoc w rodzinie;
-zmniejszenie liczby osób
stosujących przemoc w rodzinie.
-zmniejszenie liczby osób
stosujących przemoc w rodzinie,
przez co zmniejszenie
występowania zjawiska przemocy w
Powiecie Nowodworskim.
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Cel operacyjny 4.
Podnoszenie kompetencji przedstawicieli podmiotów realizujących zadania z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Lp.

Działanie

1.

Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych osób realizujących
zadania z zakresu
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie

Sposoby i metody realizacji
-umożliwienie pracownikom
udziału w szkoleniach, w zakresie
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie;
-zapewnienie pomocy w zakresie
superwizji pracownikom
zajmującym się przeciwdziałaniem
przemocy w rodzinie.

Oczekiwane efekty

-wzrost liczby
profesjonalistów działających
w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.

5.Realizatorzy Programu
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Powiecie Nowodworskim został
opracowany dla potrzeb mieszkańców Powiatu Nowodworskiego. Realizacja leży
w kompetencji jednostek organizacyjnych Powiatu Nowodworskiego, w szczególności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim. Przeznaczone środki
na ten cel obejmują zasoby własne jednostki organizacyjnej Powiatu.

6.Monitoring i ewaluacja
Stały monitoring będzie prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Dworze Gdańskim. Ocena realizacji podejmowanych działań będzie prowadzona
na bieżąco, w celu ewentualnej modyfikacji wymienionych działań.
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