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RADA POWIATU
ZARZĄD POWIATU
RADOMSZCZAŃSKIEGO
SRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2014
„POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR
PRZEMOCY NA LATA 2012-2016”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku jest jednostką organizacyjną
Powiatu Radomszczańskiego realizującą zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej,
pomocy społecznej, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zgodnie z Ustawą z dnia
29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)
do zadań powiatu należy między innymi opracowanie i realizacja powiatowego programu
przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy. UCHWAŁĄ NR XVIII/137/2012
RADY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2012r. podjęto
„Powiatowy Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy na lata 2012-2016”. Przedmiotowy program jest zgodny z Krajowym Programem
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Strategią Integracji i Rozwiązywania Problemów
Społecznych Powiatu Radomszczańskiego na lata 2011-2015.
Misją Programu jest poprawa stanu bezpieczeństwa życia codziennego na terenie powiatu
radomszczańskiego w kierunku ograniczenia rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie i
zwiększenia skuteczności udzielanej pomocy.
Celem strategicznym Programu jest ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie
powiatu radomszczańskiego, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy
oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie.
W 2014r. cel strategiczny został osiągnięty przez realizację następujących celów
szczegółowych tj.:
1. Rozpoznanie rozmiarów przemocy w rodzinie w powiecie radomszczańskim.
2. Pogłębienie i aktualizacja wiedzy na temat rozmiarów zjawiska przemocy na terenie
powiatu radomszczańskiego, zwiększenie wrażliwości społecznej.
3. Stwarzanie organizacyjnych i kadrowych warunków do udzielania profesjonalnej
pomocy ofiarom przemocy przez instytucje i organizacje działające w obszarze
przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy.
4. Zwiększanie skuteczności zadań realizowanych przez instytucje i organizacje zajmujące
się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, monitorowanie zjawiska występowania
przemocy w rodzinie w powiecie radomszczańskim.
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5. Zapobieganie kolejnym aktom przemocy w rodzinie.
6. Zwiększanie skuteczności interwencji wobec osób stosujących przemoc
w rodzinie - edukacja sprawców.
Powiatowy Program jest realizowany we współpracy z lokalnymi samorządami, instytucjami,
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zajmującymi się sprawami rodziny w
ramach bieżących zadań, prowadzonych przez realizatorów poszczególnych działań:, tj.:
 Starosta Powiatu Radomszczańskiego przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie.
 Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna,
 Komenda Powiatowa Policji.
Partnerami w realizacji Programu były:
 Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu radomszczańskiego,
 Miejskie i Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 Sąd Rejonowy,
 Prokuratura Rejonowa,
 Ośrodek Wspierania Rodziny – Punkt Konsultacyjny do spraw uzależnień
i przeciwdziałania przemocy w Radomsku
 placówki służby zdrowia,
 szkoły i placówki oświatowe,
 organizacje pozarządowe,
 Zespoły Interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Adresatami Programu są:
osoby doświadczające przemocy w rodzinie w tym: dzieci, współmałżonkowie lub partnerzy w
związku, osoby starsze, osoby niepełnosprawne, osoby stosujące przemoc w rodzinie,
świadkowie przemocy w rodzinie, instytucje zajmujące się przemocą w rodzinie, organizacje
pozarządowe, społeczność lokalna.
Realizacja celów zawartych w programie wymagała podjęcia czterech kierunków działań
skierowanych do różnych odbiorców, tj.:
 działań uprzedzających – diagnoza problemu, informacja o problemie oraz edukacja,
gdzie uzyskać pomoc skierowaną do ogółu społeczności lokalnej,
 działań interwencyjnych – interwencja w kryzysie w ramach oddziaływań
psychologicznych, skierowana do ofiar przemocy domowej oraz działania terapeutyczne
skierowane do sprawców przemocy domowej,
 działań wspierających – psychologiczne, prawne kierowane do ofiar przemocy
w rodzinie,
 działań korekcyjno – edukacyjne skierowane do grupy sprawców przemocy.
Realizacja poszczególnych zadań Programu w roku 201 4:
I.

W zakresie działań uprzedzających zrealizowano zadania:

Realizacja Zadania 1. Cel 1. tj. Diagnozowanie zjawiska przemocy w celu określenia jego
rozmiarów na terenie powiatu radomszczańskiego oraz określenie typu i skuteczności
udzielanej pomocy na terenie powiatu radomszczańskiego wykonano poprzez nw. działania:
Instytucje zaangażowane w realizację Programu rejestrują dane charakteryzujące
zjawisko przemocy w rodzinie na terenie powiatu radomszczańskiego z podziałem na:
identyfikację ofiar oraz sprawców. W roku 2014 udokumentowano przemoc w 192
przypadkach. W 176 przypadkach sprawcami byli mężczyźni, w 16 kobiety. Osobami
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pokrzywdzonymi w 175 przypadkach to kobiety, w 16 przypadkach mężczyźni i 36 dzieci.
Podobnie jak w latach poprzednich stwierdza się, że występowaniu przemocy w rodzinie
sprzyjają w szczególności: niezaradność życiowa (dotyczy w równym stopniu mężczyzn i
kobiet), alkoholizm (w większym stopniu dotyczy mężczyzn), brak umiejętności opiekuńczo –
wychowawczych (dotyczy mężczyzn, w mniejszym stopniu dotyczy kobiet), ubóstwo (dotyczy
mężczyzn, w mniejszym stopniu kobiet), bezrobocie (dotyczy w większości mężczyzn).
Tabela 1. Liczba „Niebieskich Kart” założonych przez pracowników socjalnych OPS-ów.
Wyszczególnienie
Miasto Radomsko

Sprawcy
M
K
82
8

K
80

Ofiary
M
8

Dz.
2

2.

Miasto Kamieńsk

12

1

9

1

11

3.

Miasto Przedbórz

11

0

11

0

0

4.

Gmina Radomsko

8

1

8

1

0

5.

Gmina Dobryszyce

6

0

6

0

5

6.

Gminna Gomunice

6

1

11

1

1

7.

Gmina Gidle

16

0

14

2

1

8.

Gmina Lgota Wielka

6

1

6

1

0

9.

Gmina Kobiele Wielkie

5

0

7

0

4

10.

Gmina Kodrąb

1

0

1

0

4

11.

Gmina Ładzice

12

0

11

1

0

12.

Gmina Masłowice

3

0

3

0

0

13.

Gmina Wielgomłyny

4

0

4

0

6

14.

Gmina Żytno

4

4

4

1

2

176

16

175

16

36

Lp.
1.

Ogółem:

Dane Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu radomszczańskiego.
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Realizacja Zadania 1. Cel 2. tj. Przekazywanie społeczności lokalnej informacji
o instytucjach i miejscach udzielających wsparcia osobom doświadczającym przemocy
wykonano poprzez nw. działania:
a) instytucje zaangażowane w realizacje Programu informują społeczność powiatu
radomszczańskiego o skutkach przemocy w rodzinie, promują treści obalające mity
i stereotypy usprawiedliwiające stosowanie przemocy poprzez:
 organizowanie akcji informacyjnej na i w budynkach użyteczności publicznej na
tablicach informacyjnych w postaci broszur, ulotek, plakatów, informacji o bezpłatnej
infolinii,
 pracownicy socjalni przekonują do zgłaszania przypadków przemocy w rodzinie do
ośrodków pomocy społecznej,
 kampania „Czas na szczęśliwe dzieciństwo. Przywróćmy dzieciom uśmiech”
 projekt „Rodzina – dom budowany miłością – przeciwdziałanie zjawisku przemocy na
terenie Miasta Radomsko”, podczas, którego wydano ulotki dotyczące zjawiska
przemocy oraz ulotki o świadczonych usługach na rzecz ofiar przemocy. Wydano także
plakaty 200 plakatów promujących ideę projektu, 800 breloków odblaskowych z logo
„Razem bezpieczniej” rozdawanych w szkołach i instytucjach miejskich,
 konkurs plastyczny - „Rodzina – dom budowany miłością”
 happening pod hasłem „Przemoc – nie odwracaj wzroku”
 udzielanie informacji o instytucjach udzielających pomocy osobom dotkniętym
przemocą.
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Radomsku realizując ww. program
rozpowszechnili około 300 informatorów w wersji papierowej uzyskanych z Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku. Informator skierowany był do osób
doświadczających przemocy domowej i świadków przemocy. Informator wydany został w
ramach Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań
„Razem
bezpieczniej”, Projektu „Rodzina – dom budowany miłością”. Wraz z informatorami
rozdawano ulotki z danymi teleadresowymi instytucji, które realizują pomoc z zakresu
przemocy w rodzinie.
b) w zakresie pogłębiania i aktualizacji wiedzy na temat rozmiarów przemocy
w środowisku lokalnym instytucje zaangażowane w realizację programu przekazują:
 informacje dotyczące zjawiska przemocy do PCPR w Radomsku, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie ujmuje dane w rocznym sprawozdaniu, które zostanie przedstawione
i zamieszczone na stronie internetowej tut. Centrum,


wydano informator dla ofiar i świadków przemocy w nakładzie 1000 sztuk, zawierający
niezbędne informacje dla osób uwikłanych w przemoc, dane teleadresowe wraz z informacją, w
jakim zakresie poszczególne instytucje i organizacje społeczne świadczą usługi i zapewniają
wsparcie osobom poszkodowanym (MOPS Radomnsko),

c) w ramach organizacji lokalnych kampanii społecznych mających na celu promowanie
treści obalających mity i stereotypy na temat przemocy instytucje zaangażowane w
realizację Programu uczestniczyły w:
 kampanii „Czas na szczęśliwe dzieciństwo. Przywróćmy dzieciom uśmiech”
 projekt „Rodzina – dom budowany miłością – przeciwdziałanie zjawisku przemocy na
terenie Miasta Radomsko”, podczas, którego wydano ulotki dotyczące zjawiska
przemocy oraz ulotki o świadczonych usługach na rzecz ofiar przemocy. Wydano także
plakaty 200 plakatów promujących ideę projektu, 800 breloków odblaskowych z logo
„Razem bezpieczniej” rozdawanych w szkołach i instytucjach miejskich.
 happeningu pod hasłem „Przemoc – nie odwracaj wzroku”
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Realizacja Zadania 2. Cel 2 tj. Edukacja rodziców, nauczycieli oraz dzieci
i młodzieży w zakresie psychologii konfliktów, sposobów radzenia sobie ze stresem
i agresją swoją i rówieśników, osiągnięto poprzez nw. działania:
Działania w tym zakresie realizuje w szczególności Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Radomsku i tak:
a) w zakresie psychoedukacji rodziców na terenie szkół i przedszkoli poradnia
przeprowadziła na temat właściwych metod wychowawczych oraz komunikacji z dzieckiem:
 25 szkoleń, w których wzięło udział 850 osób; tematyka zajęć obejmowała takie
zagadnienia, jak: „Jak rozwiązywać problemy wychowawcze”, „Komunikacja bez
przemocy”, „Cyberprzemoc – jak bezpiecznie korzystać z Internetu”, „Warsztaty dla
rodziców - zrozumieć dziecko”, Współpraca rodziców ze szkołą w procesie
wychowawczym”, „Profilaktyka uzależnień”.
b) w zakresie szkoleń rad pedagogicznych – Projekty wychowawcze; Grupa wsparcia dla
wychowawców, Grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych, Profilaktyka wypalenia
zawodowego, „Jak rozmawiać z uczniem trudnym”, „ Komunikacja bez przemocy” (łącznie dla
412 nauczycieli)

c) zorganizowała również zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów na temat:
 konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z agresją – kształtowanie
asertywności, w których wzięło udział 1938 dzieci, w tym: „Komunikacja bez
przemocy” – 25 spotkania,
 Jak bezpiecznie korzystać z Internetu”- 6 spotkań,
 „Uzależnienia – wpływ środków psychoaktywnych na organizm człowieka”4 spotkania,
 „Jak radzić sobie ze stresem”- 6 spotkań,
 „Jak skutecznie się uczyć”- 5 spotkań,
 „Jak rozmawiać z ludźmi. Dorosłość kontra dojrzałość”- 16 spotkań.
d) zajęcia grupowe dla uczniów: Trening Zastępowania Agresji” i inne, w których
uczestniczyło 3835 osób.
W 2014r. organizowano szkolenia dla dzielnicowych i Zespołu Patrolowo –
Interwencyjnego KPP w Radomsku i jednostek podległych z tematyki przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. Dzielnicowi KPP w Radomsku uczestniczyli w szkoleniach
zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku w ramach realizacji
programu, Projekt „rodzina – dom budowany miłością – przeciwdziałanie zjawisku przemocy
domowej na terenie Miasta Radomsko”. Dzielnicowi w 2014r. uczestniczyli w szkoleniach i
seminariach dotyczących pracy i kontaktu z osobami doznającymi przemocy podczas realizacji
procedury Niebieskiej Karty organizowane przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.
II.

W zakresie działań interwencyjnych zrealizowano następujące zadania:

Realizację Zadania 1. Cel 3. tj. Udzielanie profesjonalnej pomocy i wsparcia osobom
dotkniętym przemocą i pozostającym w rodzinie, w dotychczasowym miejscu zamieszkania
lub pobytu osiągnięto poprzez wykonanie działań przedstawionych w tabeli poniżej:
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Tabela 2. Typy działań podjętych przez OPS-y na terenie powiatu w ramach pomocy
udzielanej rodzinom dotkniętym przemocą domową.
Liczba
Lp.
Liczba osób korzystających z udzielonych
Działanie
pomocy
porad
K
M
Dzi.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prowadzenie interwencji kryzysowej
i uruchamianie procedury
Niebieskiej Karty
Udzielanie wsparcia w postaci
poradnictwa psychologicznego
Udzielanie wsparcia w postaci
poradnictwa prawnego *
Udzielanie wsparcia w postaci
poradnictwa pedagogicznego
Udzielanie wsparcia w postaci pracy
socjalnej
Udzielanie wsparcia w postaci
aktywizacji zawodowej
Propagowanie telefonu
interwencyjno - informacyjnego
„Niebieska linia”
Razem:

58

35

74

81

155

74

23

300

11

4

0

16

16

0

4

45

333

200

28

725

46

11

6

59

59

13

6

74

678

337

141

1300

Dane Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu radomszczańskiego .
* nie zostały uwzględnione dane z MOPS Radomsko z uwagi na brak rejestrów w tym zakresie

Z różnorodnych form wsparcia najczęściej korzystają kobiety (678 osób). W większości
udziela się wsparcia socjalnego i psychologicznego. Pracownicy instytucji współpracujących w
zakresie realizacji Programu propagują telefon interwencyjno - informacyjny
„Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy Niebieska linia – 801-120-002”.
PCPR realizuje działania w ramach Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa
Specjalistycznego, tj. mieszkańcy powiatu dotknięci problemem przemocy domowej mogą
uzyskać pomoc ze strony n/w specjalistów:
 prawnika – porady z zakresu prawa rodzinnego w szczególności dot. alimentów,
rozwodu, separacji, władzy rodzicielskiej, opieki nad dziećmi, a także z zakresu prawa
karnego,
 pracownika socjalnego – wizyty w środowiskach rodzinnych dotkniętych przemocą,
rozpoznawanie sytuacji, kierowanie do specjalistów i właściwych instytucji,
informowanie o prawach i uprawnieniach, pomoc w dokumentowaniu przemocy –
procedura „Niebieskiej karty”, współpraca z policją,
 psychologa - pomoc psychologiczna, porady w stanach: kryzysu emocjonalnego,
trudności wychowawczych, konfliktów rodzinnych, małżeńskich, radzenia sobie
w sytuacjach związanych ze stratą kogoś bliskiego itp.
 pedagoga - porady w zakresie radzenia sobie z problemami wychowawczymi
z dziećmi w rodzinach dotkniętych przemocą domową.
W zakresie poradnictwa i pomocy psychologiczno - pedagogicznej realizowano wsparcie
dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w
pieczy zastępczej.
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W 2014r. rodziny zastępcze oraz dzieci przebywające w rodzinnych formach pieczy zastępczej
mogły korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz socjalnej w PCPR.
Psychologowie i pedagog objęli wsparciem 317 osób, udzielono 708 porad:
 rodziny zastępcze (dorośli) - 138,
 rodziny zastępcze (dzieci) – 179,
 rodziny biologiczne (rodzice dzieci) – 32,
Ponadto systematycznie prowadzony jest monitoring rodzin zastępczych, celem określenia
stopnia zaspokajania potrzeb dziecka umieszczonego w pieczy oraz dokonano oceny sytuacji
bytowej i mieszkaniowej ww.
Rodziny zastępcze mogły korzystać również ze wsparcia prawnika, a porady dotyczyły w
szczególności prawa rodzinnego, alimentów, rozwodów, separacji, władzy rodzicielskiej,
opieki nad dziećmi, a także prawa karnego (porady dla rodziców zastępczych).
Osobom doświadczającym przemocy będących mieszkańcami Radomska wsparcia udziela
również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku w postaci:
 porad prawnika - udzielono 198 porad,
 porad psychologa – udzielono 186 porad,
 interwencji kryzysowej w ramach pracy socjalnej - udzielono 44 porady,
 aktywizacji zawodowej – udzielono 12 porad.
W
poszczególnych
gminach
powiatu
radomszczańskiego
działają
Zespoły
Interdyscyplinarne, które wykonują zadania określone w ustawie o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie, a następnie w gminnych programach przeciwdziałania przemocy i
ochrony ofiar przemocy. Członkami zespołów są specjaliści instytucji działających w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadaniem Zespołów Interdyscyplinarnych jest
integrowanie i koordynowanie działań jednostek wchodzących w ich skład oraz specjalistów w
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Sprawy rodzin dotkniętych przemocą są
rozpatrywane indywidualnie.
Pracownicy OPS-ów na bieżąco monitorują trudne sytuacje rodzin, udzielają porad w celu
rozwiązywania konkretnych problemów. Monitorowanie sytuacji rodziny jest realizowane
poprzez utrzymywanie stałego kontaktu, szczególnie z ofiarami przemocy.
W 2014r. w Mieście Radomsko podczas posiedzeń zespołów roboczych, wyznaczanych przez
kierującego Zespołem Interdyscyplinarnym, dokonywano oceny sytuacji rodzin, w których
występują przesłanki do zamknięcia procedury Niebieskiej Karty lub jej kontynuowania. W
2014r. zamknięto 61 Niebieskich Kart w środowiskach, w których ustała przemoc po
wdrożeniu indywidualnego planu pomocy rodzinie, w 1 przypadku stwierdzono brak
zasadności podejmowania dalszych działań. W ogólnej liczbie 115 Niebieskich Kart, które w
2014r. wpłynęły do Przewodniczącego Zespołu, 90 z nich stanowiły karty wszczynające
procedurę. Powoływane grupy robocze analizowały sytuację rodzin, opracowywały
indywidualny plan pomocy rodzinie zawierający propozycje działań pomocowych, a także
diagnozowały pojawiające się problemy, poszukując rozwiązań najbardziej adekwatnych do
potrzeb osób poszkodowanych.
W Gminie Kamieńsk Zespół Interdyscyplinarny pracował nad 12 przypadkami przemocy w
rodzinie. W Gminie Radomsko utworzono 7 grup roboczych.
W Gminie Dobryszyce wszczęto procedurę Niebieskiej Karty w 6 rodzinach. W ramach prac
zespołu i grup roboczych podjęto działania zmierzające do złagodzenia skutków przemocy.
W Gminie Gomunice odbyło się 36 posiedzeń Zespołu w sprawie przeciwdziałania przemocy
rodzinie. Podjęto działania w 13 przypadkach i udzielono wsparcia, 2 rodzinom udzielono
wsparcia finansowego, w 4 przypadkach sprawcy zostali ukarani, w 2 przypadkach sprawy
trafiły do Sądu Rejonowego w Radomsku, w 11 przypadkach zakończono procedurę z uwagi
na ustanie przemocy.
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W Gminie Gidle Zespół Interdyscyplinarny pracowano nad 16 sprawami.
W Gminie Lgota Wielka odbyło się 15 posiedzeń zespołu. W dwóch przypadkach
zdecydowano zakończyć procedurę Niebieskiej Karty.
W Gminie Masłowice Zespół pracował nad 3 przypadkami rodziny dotkniętych przemocą, w
tym procedurę w 1 przypadku zakończono uwagi na ustanie przemocy. W kolejnych
2 przypadkach procedura jest kontynuowana.
Gmina Wielgomłyny rozpoczęła 4 sprawy w zakresie Niebieskiej Karty.
W ramach Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych funkcjonujących na terenie
powiatu podejmowano działania zmierzające do złagodzenia skutków przemocy przez
realizację programu ochrony ofiar przemocy z udziałem policji, prokuratury i kuratorów
sądowych (skierowano wnioski do sądu o wgląd w sytuacje dzieci, w sprawie badania
psychiatrycznego bez zgody osoby chorej, zgłaszano przestępstwa do prokuratury, kierowano
osoby dotknięte przemocą do psychologa, itp. W powyższych sprawach zespoły i grupy
robocze prowadzą dokumentację zawierająca w szczególności „Niebieskie Karty”, protokoły z
posiedzeń grup roboczych, opis problemów do rozwiązania i informacje o podjętych
działaniach.
Współpraca instytucji zaangażowanych w realizację zadań z zakresu przeciwdziałania
przemocy domowej oceniana jest pozytywnie. Na pewno brakuje na terenie naszego powiatu
specjalistycznej placówki w postaci Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który udzielałby
kompleksowego wsparcia osobom dotkniętym przemocą domową i szeroko pojętym kryzysem.
Realizacja Zadania 2. Cel 3. tj. Zapewnienie bezpiecznego schronienia osobom i rodzinom
doświadczającym przemocy, zmuszonych do opuszczenia miejsca dotychczasowego
zamieszkania lub pobytu, wykonano w oparciu o nw. działania:
ZADANIA ZLECONE ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM:
W 2014r. zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na to, iż żadna z organizacji pozarządowych nie
przystąpiła do konkursu. Konkurs został ogłoszony dwukrotnie i unieważniony z uwagi na powyższe.

Miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej podejmowały działania mające na celu
zapewnienie osobom doświadczającym przemocy bezpiecznego schronienia, pomocy
specjalistycznej, pomocy socjalnej. Najczęściej były to kobiety z dziećmi. Ośrodki Pomocy
Społecznej zapewniając schronienie ofiarom przemocy domowej współpracują ze
stowarzyszeniami funkcjonującymi w szczególności na terenie naszego powiatu, tj. Centrum
Pomocy Bliźniemu MONAR – MARKOT z/s w Klizinie, Stowarzyszenie „PANACEUM” w
Radomsku oraz Regionalny Ośrodek Pomocy" w GRABACH, Stowarzyszeniem Pomocy
„PRZEBUDZENIE” w Kolonii Piaszczyce. Dla osób pokrzywdzonych gminy zapewniły
bezpieczne schronienie łącznie dla 8 osób, w tym 5. dzieciom.
Realizacja Zadania 3. Cel 3. tj. Podejmowanie właściwych działań w stosunku do sprawców
przemocy w celu zwiększenia zakresu bezpieczeństwa osoby krzywdzonej osiągnięto poprzez
działania Prokuratury Rejonowej, Komendy Powiatowej Policji i Sądu Rejonowego w
Radomsku.
W 2014r. Komenda Powiatowa Policji w Radomsku sporządziła 87 notatek urzędowych
-Niebieskich Kart o przemocy w rodzinie. Liczba ofiar przemocy domowej to 118 osób, w tym
87 kobiet, 7 mężczyzn, 24 małoletnich powyżej 13 roku życia. W toku ww. interwencji
ustalono 89 sprawców przemocy, w tym: 79 mężczyzn, 7 kobiet i 1 nieletniego. Liczba
sprawców przemocy domowej zatrzymanych ogółem to 53, w tym 3 kobiety i 50 mężczyzn.
Liczba sprawców przemocy pod wpływem alkoholu 75.
W 2014r. w powiecie radomszczańskim zostało wszczętych i zakończonych 113 postępowań
przygotowawczych dotyczących przemocy w rodzinie, tj. o czyn z art. 207 § 1 KK. Prokuratura
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Rejonowa w Radomsku nadzorowała 198 spraw z art. 207 § 1 KK dotyczących fizycznego
i psychicznego znęcania się.
Działania Wydziałów Karnych Sądu Rejonowego w Radomsku wobec sprawców przemocy
domowej przedstawia Tabela Nr 3.
Tabela Nr 3. Osądzenia wg rodzajów przestępstw za czyny kwalifikujące się jako przemoc w
rodzinie w 2014r.
Lp.
1.

2.

Osądzenia wg rodzajów przestępstw

Liczba osób

Osoby skazane ogółem
w tym:
 kara pozbawienia wolności

103
100

Osoby skazane na karę pozbawienia wolności w
stosunku do których orzeczono:

 bezwzględną karę pozbawienia wolności
 warunkowo zawieszono karę pozbawienia
wolności
3.

43
57

Orzeczono następujące środki karne, co do skazanych:

 zakaz kontaktowania się z osobą pokrzywdzoną
 dozory kuratorskie
 nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego
zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym

2
135
0

Dane Sądu Rejonowego w Radomsku.

Realizacja Zadania 1. Cel 4. Doskonalenie kadr zawodowych pracujących na rzecz
przeciwdziałania przemocy:
Pracownicy instytucji zaangażowanych na terenie powiatu w działania z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i tak z zakresu procedury „Niebieskiej Karty” zostało
przeszkolonych 11 pracowników socjalnych, w tematyce „Przemoc w rodzinie a dziecko
niedostosowane społecznie – zespoły interdyscyplinarne” –jedna osoba. W innych szkoleniach
dotyczących tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie („Rozwiązywanie problemów
alkoholowych oraz problemów związanych ze skutkami stosowania przemocy w rodzinie”,
„Rozmowa z ofiarą i sprawcą przemocy”, „Warsztaty dla wychowawców”) wzięło udział 65
osób.
Realizacja Zadania 2. Cel 4. tj. Analiza zjawisk sprzyjających występowaniu przemocy w
rodzinie.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że zjawiskami sprzyjającymi występowaniu
przemocy domowej na terenie powiatu są takie patologie społeczne, jak: alkoholizm,
bezrobocie, ubóstwo, niezaradność życiowa, brak umiejętności opiekuńczo - wychowawczych.
Dotyczy to zarówno sprawców, jak i ofiar przemocy. Wykres Nr 1 przedstawia dane w ww.
zakresie dotyczącym sprawców przemocy domowej (mężczyźni i kobiety). Zjawiska te mogą
występować pojedynczo lub łącznie.
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Wykres Nr 1. Patologie społeczne charakteryzujące sprawców przemocy.
8%

8%

17%

48%

19%
alkoholizm
bezrobocie
ubóstwo
niezaradnoścć życiowa
brak umiejętności opiekuńczo- wychowawczych

Wykres Nr 2. Patologie społeczne występujące u ofiar przemocy domowej.
8%
23%
21%

23%
25%
alkoholizm
bezrobocie
ubóstwo
niezaradnoścć życiowa
brak umiejętności opiekuńczo- wychowawczych
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Sprawców przemocy domowej najczęściej dotyczy alkoholizm, a następnie bezrobocie
i ubóstwo. Jeśli chodzi o osoby doznające przemocy w największym stopniu wykazują
ubóstwo, następnie alkoholizm i bezrobocie. .
Tabela Nr 5. Liczba sprawców przemocy domowej wśród osób nadużywających alkoholu
zgłaszanych do Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Wnioski do sądu o
Zgłoszenia
zastosowanie obowiązku
Lp.
Wyszczególnienie
nadużywania alkoholu
poddania się leczeniu
odwykowemu
1.
Miasto Radomsko
156
40
89
 w tym sprawcy przemocy
2.
Gmina Kamieńsk
11
0
13
 w tym sprawcy przemocy
3.
Gmina Przedbórz
12
5
7
 w tym sprawcy przemocy
4.
Gminna Radomsko
14
11
2
 w tym sprawcy przemocy
5.
Gmina Dobryszyce
26
4
20
 w tym sprawcy przemocy
6.
Gminna Gomunice
8
1
2
 w tym sprawcy przemocy
7.
Gmina Gidle
18
3
5
 w tym sprawcy przemocy
8.
Gmina Lgota Wielka
15
1
4
 w tym sprawcy przemocy
9.
Gmina Kobiele Wielkie
6
3
4
 w tym sprawcy przemocy
10.
Gmina Kodrąb
9
0
1
 w tym sprawcy przemocy
11.
Gmina Ładzice
12
4
12
 w tym sprawcy przemocy
12.
Gmina Masłowice
7
2
3
 w tym sprawcy przemocy
13.
Gmina Wielgomłyny
5
2
4
 w tym sprawcy przemocy
14.
Gmina Żytno
5
2
1
 w tym sprawcy przemocy
Ogółem:
304
78
167
 w tym sprawcy przemocy
Dane Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Do Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie powiatu
wpłynęły 304 zgłoszenia w sprawie objęcia leczeniem odwykowym, w tym 167 osób to
jednocześnie sprawcy przemocy domowej. W sprawie 78 zgłoszonych osób Gminne Komisje
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowały wnioski do sądu o zastosowanie
obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Przedmiotowe komisje podejmują działania w
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zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Wśród osób nadużywających alkoholu większość
stanowią mężczyźni. Spośród nich 55% to jednocześnie sprawcy przemocy domowej.
Instytucje zaangażowane w realizację Programu prowadzą rejestr udzielanej pomocy
i wsparcia. Podejmowane działania w tym zakresie dotyczyły: dokumentowania
i monitorowania zjawiska przemocy w rodzinie, prowadzenia ewidencji zgłoszeń policji
i innych instytucji o występowaniu przemocy w rodzinie, prowadzenia rejestru udzielanych
porad i wsparcia w zakresie przemocy w rodzinie.
IV. W zakresie działań wspierających realizowano następujące działania.
Realizację zadania 1. Cel 5 tj. Wzmocnienie ofiar przemocy w przezwyciężaniu sytuacji
kryzysowej wykonano poprzez takie działania jak:
 zapewnienie bezpłatnego dostępu do specjalistycznego poradnictwa psychologicznego,
prawnego, socjalnego; osoby doświadczające przemocy mogą skorzystać z bezpłatnych
porad psychologa, prawnika, pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie, w Ośrodkach Pomocy Społecznej osoby te mogą korzystać z pomocy materialnej
oraz wsparcia w ramach pracy socjalnej, Punkcie Konsultacyjnym OWR w Radomsku,
dzieci i młodzież może również korzystać z pomocy specjalistów Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Radomsku,
 działania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych mające na celu ochronę ofiar
przemocy przy współpracy policji i prokuratury,
 zapewnienie ofiarom przemocy tymczasowego schronienia w ośrodkach wsparcia,
 mimo ww. zauważa się jednak ograniczony dostęp osób pokrzywdzonych poradnictwa
specjalistycznego w poszczególnych gminach z uwagi na brak określonych specjalistów w
Ośrodkach Pomocy Społecznej, brak poradnictwa rodzinnego.
V. Działania korekcyjno – edukacyjne skierowane do sprawców przemocy domowej.
Realizacja zadania 1. cel 6 tj. Tworzenie warunków do zmiany postaw, nabycia umiejętności
samokontroli, zwiększenia wiedzy dotyczącej problemu przemocy oraz świadomości
potencjalnych zachowań przemocowych:
- zajęcia korekcyjno-edukavcyjne dla sprawców przemocy nie były prowadzone z uwagi na
brak specjalistów legitymujących się uprawnieniami do prowadzenia takich zajęć.
W pierwszych dwóch latach realizacji Programu zostały podjęte działania :
 zmniejszające skalę zjawiska przemocy w powiecie radomszczańskim, w tym
interwencje policji w środowiskach rodzinnych,
 wpływające na zmianę postaw społecznych wobec zjawiska przemocy,
 wpływające na wzrost dostępności i skuteczności pomocy dla ofiar przemocy,
 wpływające na wzrost wiedzy społeczności lokalnej o zjawisku przemocy oraz
miejscach udzielających wsparcia w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi,
 wpływające na zatrzymanie procesu przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie liczby
sprawców przemocy w rodzinie,
 wpływające na rozwój współpracy interdyscyplinarnej,
 wpływające na wzrost poziomu wiedzy i umiejętności dzieci i młodzieży
w zakresie radzenia sobie ze stresem i agresją,
 wpływające na wzrost poziomu wiedzy rodziców na temat metod wychowawczych bez
użycia przemocy.
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W następnych latach realizacji programu wskazana Jest wskazana kontynuacja
i rozszerzanie zakresów działań podjętych w latach 2013-2014r. i dążenie do:
 dalszego wzrostu liczby osób profesjonalnie pomagających sprawcom przemocy,
 realizacji zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy,
 poszerzania dostępności poradnictwa specjalistycznego, w tym rodzinnego,
 rozwój działań samopomocowych,
 szkolenia i specjalistycznego wsparcia dla osób profesjonalnie zajmujących się
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w szczególności pomaganiem osobom
dotkniętym przemocą i współpracą ze sprawcami przemocy.
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