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RADA POWIATU
RADOMSZCZAŃSKIEGO

SRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2016
„POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR
PRZEMOCY NA LATA 2012-2016”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku stanowi jednostkę organizacyjną
Powiatu Radomszczańskiego, która realizuje 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 i Rozwiązywania Problemów
Społecznych Powiatu Radomszczańskiego na lata 2016-2022.
Misję Programu stanowi 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 2016r. 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.
5. Zapobieganie kolejnym aktom przemocy w rodzinie.
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6. Zwiększanie skuteczności interwencji wobec osób stosujących przemoc
w rodzinie – zajęcia korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy domowej.
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 na terenie powiatu radomszczańskiego były:
 Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej;
 Miejskie i Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 Sąd Rejonowy;
 Prokuratura Rejonowa;
 Ośrodek Wspierania Rodziny;
 Placówki służby zdrowia;
 Szkoły i in. placówki oświatowe;
 Organizacje pozarządowe;
 Zespoły Interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Adresatami Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy na lata 2012-2016 są:
osoby doświadczające przemocy w Rodzinie, tj. dzieci, współmałżonkowie/partnerzy
w związkach, osoby starsze, osoby niepełnosprawne, osoby stosujące przemoc w Rodzinie,
świadkowie przemocy w rodzinie, a także instytucje zajmujące się przemocą w rodzinie,
organizacje pozarządowe i społeczność lokalna.
Realizacja celów zawartych w programie wymagała podjęcia czterech kierunków działań
skierowanych do różnych odbiorców, tj.:
 działań uprzedzających – diagnoza problemu, informacja 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 – poradnictwo psychologiczne i prawne kierowane do ofiar
przemocy w rodzinie;
 działań korekcyjno – edukacyjnych – skierowane do grupy osób stosujących przemoc
w rodzinie.
Realizacja poszczególnych zadań Programu w roku 201 6:
I.

W zakresie działań uprzedzających zrealizowano zadania:

Realizacja Zadania 1. Cel 1.
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 prowadzą rejestry danych, które
charakteryzują zjawisko przemocy w rodzinie na terenie powiatu radomszczańskiego,
uwzględniając podział na osoby pokrzywdzone przestępstwem przemocy w rodzinie oraz na
osoby stosujące przemoc w rodzinie.
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W roku 2016 udokumentowano przemoc w 246 przypadkach. W 223 przypadkach
sprawcami byli mężczyźni, w 23 przypadkach kobiety. Osoby pokrzywdzone to w 225 kobiety,
w 24 przypadkach mężczyźni oraz 41 dzieci.
Podobnie jak w latach poprzednich wraz z przemocą współwystępują najczęściej takie
zjawiska z zakresu patologii społecznej, jak: alkoholizm – głownie mężczyzn, niezaradność
życiowa, brak umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, ubóstwo i bezrobocie.
Tabela 1. „Niebieska Karta” założona przez pracowników socjalnych OPS-ów.
Wyszczególnienie

Sprawcy
M
K
105
11

Osoby pokrzywdzone
K
M
DZ
101
11
3

Lp.
1.

Miasto Radomsko

2.

Miasto Kamieńsk

9

0

8

1

0

3.

Miasto Przedbórz

10

0

10

0

0

4.

Gmina Radomsko

15

2

19

5

6

5.

Gmina Dobryszyce

8

0

8

0

7

6.

Gminna Gomunice

10

1

10

1

0

7.

Gmina Gidle

16

4

17

3

0

8.

Gmina Lgota Wielka

15

2

15

1

2

9.

Gmina Kobiele Wielkie

0

0

0

0

0

10.

Gmina Kodrąb

1

0

1

0

1

11.

Gmina Ładzice

5

0

5

0

4

12.

Gmina Masłowice

8

1

9

0

0

13.

Gmina Wielgomłyny

9

0

9

1

0

14.

Gmina Żytno

12

2

13

1

18

223

23

225

24

41

Ogółem:

Dane Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu radomszczańskiego.

Realizacja Zadania 1. Cel 2.
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:
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 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;
 udzielanie informacji o instytucjach udzielających pomocy osobom dotkniętym
przemocą, przekazywanie informacji na temat praw osób dotkniętych problemem
przemocy w rodzinie;
 zajęcia edukacyjne na terenie szkół dla uczniów.
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 następnie umieszcza się
na stronie internetowej Centrum;
 Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu radomszczańskiego rozpowszechniają w
budynkach użyteczności publicznej oraz wśród swoich klientów informatory
uwzględniające prawa osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz numery telefonów
do miejsc udzielających profesjonalnej pomocy.
Realizacja Zadania 2. Cel 2
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:
 8 szkoleń, w których wzięło udział 246 osób; tematyka przeprowadzonych zajęć
obejmowała takie zagadnienia, jak: „Jak rozwiązywać problemy wychowawcze”, „Szkoła
dla rodziców”, „Jak motywować uczniów do nauki”, „ABC emocji”, „Jak radzić sobie ze
stresem”, „Asertywność”, „Komunikacja bez przemocy” , „Trening zastępowania AgresjiTZA”.
b) w zakresie zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów na temat konstruktywnego
rozwiązywania konfliktów, efektywnych sposobów radzenia sobie ze stresem, skutecznych
sposobów uczenia się, zwiększania samoświadomości i akceptacji siebie, profilaktyki
uzależnień i przemocy poradnia przeprowadziła:
 98 szkoleń dla 2056 uczniów; tematyka przeprowadzonych zajęć obejmowała takie
zagadnienia, jak: „Jak rozwiązywać problemy wychowawcze”, „Szkoła dla rodziców”, „Jak
motywować uczniów do nauki”, „ABC emocji”, „Jak radzić sobie ze stresem”,
„Asertywność”, „Komunikacja bez przemocy” , „Trening zastępowania Agresji-TZA”.
Ponadto poradnia prowadziła 12 innych zajęć grupowych dla dzieci, w których uczestniczyło 6
uczniów oraz 1 szkolenie w którym uczestniczyło 15 osób.
Działania w tym zakresie realizują także szkoły powiatowe nadzorowane przez
Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Radomsku, co przedstawia poniższa tabela:
Lp.

Działanie

Liczba szkoleń/zajęć *
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Liczba
uczestników

3.

Psychoedukacja rodziców na temat
właściwych metod wychowawczych
oraz komunikacji z dzieckiem
Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci
dotyczące konstruktywnego
rozwiązywania konfliktów,
efektywnych sposobów radzenia
sobie ze stresem itp.
Inne zajęcia grupowe dla dzieci

4.

Doradztwo i poradnictwo rodzinne

77

83

5.

inne

2

5

1.

2.

52

931

106

2343

64

1008

Dane Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Radomsku

Tematyka prowadzonych szkoleń/zajęć:

„Stres – wróg czy sprzymierzeniec?”

„Efektywna komunikacja z dzieckiem”

„Sposoby rozwiązywania konfliktów”

„Jak radzić sobie ze stresem”

„Budowanie właściwych relacji”

„Pełni mocy bez uzależnieni i przemocy”

„Teraz my”

„Rozwiązywanie konfliktów w klasie”

Mediacja rówieśnicza”

„Jak budować nie dzielić” – zajęcia z psychologiem

„Profilaktyka uzależnień”

„Sposoby radzenia sobie ze stresem”

„Trening mentalny, motywacja, radzenia sobie z porażkami i emocjami – wykład
psychologa”

„Przemoc w rodzinie, gdzie szukać pomocy?”

„Poczucie własnej wartości czyli świadomość, że zasługujemy na szczęście”

„Słowa i czyny – odpowiedzialność za słowo – przemoc psychiczna”

„Człowiek i jego życie jako wartość”

„Jak karać sprawiedliwie – ukazanie związków między sprawiedliwością a miłością i
dobrocią rodziców”

„Podstawy w obliczu konfliktu” – cykl zajęć dotyczących ekspresji emocjonalnej,
empatii, asertywności, pozytywnego nastawienia

„Kiedy rodzina nie radzi sobie z problemem” – trening dobrych zachowań

„Alternatywne sposoby radzenia sobie ze stresem”

„Stres oswojony – konstruktywne sposoby uwalniania napięcia”

„Jak radzić sobie z trudnymi emocjami”
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„Stop cyberprzemocy”
„Budować nie dzielić”.
„Przemoc wśród rówieśników”
„Doskonali w niedoskonałości” – zajęcia poruszające tematykę samoakceptacji
„Nie żyję w Matrixie – prawdziwe życie jest tu i teraz”
„Problemy wychowawcze – jak je rozwiązywać”
„Odpowiedzialność karna nieletnich”
„Jak ustrzec dziecko przed sięganiem po dopalacze”
„Jak ustrzec dziecko przed uzależnieniem od gier komputerowych”
„Dorosłość kontra dojrzałość”
„Jak rozmawiać z ludźmi”
„Pod napięciem – jak rozładować emocje”
„Ars czyli jak dbać o miłość”
„Dlaczego dziecko zaczyna palić, rodzicu poświęć choć pół godziny realnego czasu”
„Dorosłość kontra dojrzałość”
„Doskonali w niedoskonałości”
„ARS jak dbać o miłość”
Edukacja poprzez media społecznościowe, zamieszczanie informacji na stronie szkoły,
spotkania z rodzicami.

Zajęcia były prowadzone zarówno w formie konsultacji indywidualnych, jak i zajęć
grupowych, dotyczą wprowadzania właściwych metod wychowawczych, omawiania trudności
w komunikacji w relacji rodzic – dziecko. Dodatkowo prowadzone są zajęcia obejmujące
tematykę fonoholizmu wynikającego często z trudności w relacjach.
Zajęcia dla dzieci dotyczą konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, efektywnych
sposobów radzenia sobie z emocjami i stresem, udzielania sobie poprawnych informacji
zwrotnych. Wykorzystywano w tym celu bajko- i filmoterapię, zajęcia relaksacyjne mające na
celu uczenie dzieci obniżania napięcia psychoruchowego. Zajęcia integrujące uczestników
grupy z wykorzystaniem zabaw psychoruchowych, psychorysunku, a także poprawiające
jakość relacji. Indywidualne konsultacje z rodzicami/rodzinami w związku z posiadanymi lub
obserwowanymi trudnościami w relacjach rodzinnych.
II.

W zakresie działań interwencyjnych zrealizowano następujące zadania:

Realizacja Zadania 1. Cel 3.
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:
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.

6

1.

Prowadzenie interwencji kryzysowej

27

5

35

57

2.

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:

206

35

14

441

7*

3*

0*

312

6

1

9

17

252

75

26

282**

29

15

1

45

48

1

0

41

575

135

85

1 138

3.
4.
5.
6.
7.

Dane Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu radomszczańskiego .
* w podziale na K/M/Dzi nie zostały uwzględnione dane z MOPS Radomsko z uwagi na brak rejestrów w tym
zakresie, jednakże jest prowadzony ogólny rejestr udzielanych porad, co zostało uwzględnione,
** nie zostały uwzględnione dane z OPS w Lgocie Wielkiej, Dobryszycach i Kamieńsku z uwagi na brak
rejestrów udzielonych porad, dostarczono dane uwzględniające podział na K/ M/Dzi osób korzystających z tego
rodzaju wsparcia
*** brak danych MOPS Radomsko.

Z różnorodnych form wsparcia najczęściej korzystają kobiety (575 osoby). 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 – 801-120002”.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku realizuje działania w ramach Interwencji
Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego. 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 2016r. rodziny zastępcze oraz dzieci przebywające w rodzinnych formach pieczy zastępczej
mogły korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz socjalnej w PCPR. W ww.
okresie udzielono 608 porad (poza poradami realizowanymi w ramach projektu unijnego).
Ponadto systematycznie prowadzony jest monitoring rodzin zastępczych, celem określenia
stopnia zaspokajania potrzeb dziecka umieszczonego w pieczy oraz dokonywana jest ocena
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). W 2016r. z tej
pomocy skorzystało 67 osób, którym udzielono 76 porad.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku w zakresie interwencji kryzysowej
oraz poradnictwa specjalistycznego objęło wsparciem psychologicznym 115 osób, którym
udzielono łącznie 246 porad. Wśród nich z pomocy skorzystało 18 osób dotkniętych
problemem przemocy w rodzinie (1 sprawca, 17 osób pokrzywdzonych).
W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji ww. zadania został opracowany Program
zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców dzieci zagrożonych problemem przemocy
w rodzinie. Na postawie tego programu przeprowadzono zajęcia psychoedukacyjne dla
rodziców z rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, w formie trzydniowych
spotkań warsztatowych (łącznie 16 godzin). Rekrutacje do udziału w szkoleniu
przeprowadzono oparciu o współpracę z Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu
radomszczańskiego. Do zajęć zgłoszonych zostało 15 osób. Ostatecznie zajęcia ukończyło
6 osób.
PCPR prowadził również nabór do udziału w Grupach wsparcia dla osób m.in.
pokrzywdzonych przemocą w rodzinie.
W związku z brakiem osób chętnych grupa wsparcia dla pokrzywdzonych przemocą
w rodzinie nie została zawiązana.
Osobom doświadczającym przemocy, będącym mieszkańcami powiatu, wsparcia
specjalistycznego udzielają również OPS-y i tak:
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku:
 porady prawnika ( 4 godziny tygodniowo),
 porady psychologa ( zatrudnionego na ½ etatu).
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żytnie:
 pomoc psychoterapeuty ( 4 godziny 1 raz w miesiącu),
 porady psychologa (4 godziny 1 raz w miesiącu).
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gilach:
 porady prawnika ( 6 godzin tygodniowo),
 porady psychologa (12 godziny 1 raz w miesiącu).
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowicach:
 porady prawnika (2 godziny miesięcznie),
 porady psychologa (2 godziny miesięcznie).
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gomunicach udziela wsparcia w ramach
Punktu Konsultacyjnego
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńsku udziela wsparcia w ramach
Punktu Konsultacyjnego:
 terapeuty uzależnień (2 razy w tygodniu po 2 godziny)
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Gmina Przedbórz:
 porady psychologa zatrudnionego w samodzielnym Zespole opieki zdrowotnej w
Przedborzu (1 raz w tygodniu po 5 godzin)
Gmina Ładzice:
 porady psychologa ( 2 raz w miesiącu)
Gmina Kobiele Wielkie:
 Porady prawnika dyżurującego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kobielach Wielkich
(2 raz w tygodniu po 4 godziny)

W poszczególnych gminach powiatu radomszczańskiego działają Zespoły
Interdyscyplinarne, które wykonują zadania określone w ustawie o przeciwdziałaniu
przemocy w Rodzinie i 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 2016r. 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
2016r. zamknięto 121 „Niebieskich Kart” w środowiskach. W stosunku do 112 „Niebieskich
Kart” realizowano 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. Podjęto 34 interwencje w
środowiskach związanych z problemem przemocy. W 2016 roku odbyły się 4 posiedzenia
Zespołu Interdyscyplinarnego.
W Gminie Kamieńsk Zespół Interdyscyplinarny pracował nad 12 przypadkami przemocy w
rodzinie. Zamknięto 5 „Niebieskich Kart”. Zespół Interdyscyplinarny zbierał się 4 razy w
okresie roku.
W Gminie Radomsko odbyły się 4 posiedzenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Do
Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 18 „Niebieskich Kart”, a procedurę
realizowano w 16 rodzinach. Procedurę „Niebieskiej Karty” zamknięto w 6 rodzinach.
Utworzono 15 grup roboczych.
W Gminie Dobryszyce wszczęto procedurę „Niebieskiej Karty” w 14 rodzinach. Członkowie
Zespołu Interdyscyplinarnego zbierali się 4 – krotnie w 2016 roku. Zakończono procedurę
„Niebieskiej Karty” w 10 rodzinach. Podjęto 14 interwencji w tym zakresie.
W Gminie Gomunice odbyły się 42 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. Procedurę
„Niebieskiej Karty” realizowano w 11 rodzinach. Postępowanie zakończono w 9 przypadkach
po ustaniu zachowań o charakterze przemocowym.
W Gminie Gidle odbyły się 4 posiedzenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Procedurę
„Niebieskiej Karty” prowadzono w 21 przypadkach. Postępowanie zostało zakończone w
13 przypadkach.
W Gminie Lgota Wielka odbyło się 40 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego. Procedurę
„Niebieskiej Karty” realizowano w 16 rodzinach. W 16 przypadkach zakończono postępowanie
z uwagi na ustanie stosowania przemocy.
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W Gminie Masłowice odbyło się 9 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego. Procedurę
„Niebieskiej Karty” realizowano w 9 rodzinach. Postępowanie zostało zakończono w
4 przypadkach. Podjęto 9 interwencji w środowiskach zagrożonych przemocą.
W Gminie Wielgomłyny miały miejsce 4 posiedzenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
Procedura „Niebieskiej Karty” była realizowana w 10 przypadkach. Zakończono 9 postępowań,
a podjęto 10 interwencji.
W Gminie Ładzice odbyło się 8 posiedzeń członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Procedurę
”Niebieskiej Karty” realizowano w 5 rodzinach. Postępowanie zostało zakończone w
2 przypadkach.
W Gminie Kodrąb odbyło się 5 posiedzeń członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Procedura
„Niebieskiej Karty” była realizowana w 9 rodzinach. Postępowanie zakończono w
5
przypadkach. Podjęto 9 interwencji.
W Gminie Kobiele Wielkie odbyły się 4 posiedzenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
Procedura „Niebieskiej Karty” była realizowana w 6 rodzinach. Postępowanie zakończono w
4 przypadkach. Podjęto 6 interwencji w tym zakresie.
Na terenie Miasta i Gminy Przedbórz odbyły się 4 posiedzenia członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz 12 spotkań grup roboczych. Wpłynęło 10 „Niebieskich Kart”
(wszystkie z Komisariatu Policji w Przedborzu). Zakończono 6 postępowań w związku z
ustaniem przemocy w rodzinie.
Zespoły Interdyscyplinarne i powoływane grupy robocze podejmowały 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, zgłaszano przestępstwa do prokuratury, kierowano osoby dotknięte przemocą
do psychologa, itp.). W powyższych sprawach zespoły i grupy robocze prowadzą
dokumentację, która zawiera 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.
Członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu powiatu radomszczańskiego w 2016 roku
uczestniczyli w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie celem
podnoszenia swoich kompetencji zawodowych.
Na terenie naszego powiatu widoczny jest brak specjalistycznej placówki w postaci Ośrodka
Interwencji Kryzysowej, który udzielałby kompleksowego wsparcia osobom dotkniętym
przemocą domową i szeroko pojętym kryzysem włącznie z czasowym schronieniem.
Realizacja Zadania 2. Cel 3.
Zapewnienie bezpiecznego schronienia osobom i rodzinom doświadczającym przemocy,
zmuszonych do opuszczenia miejsca dotychczasowego zamieszkania lub pobytu, wykonano
w oparciu o nw. działania:
Zadania zapisane w Programie współpracy Powiatu Radomszczańskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2016 rok podjętym Uchwałą Nr XV/102/2015 Rady Powiatu
Radomszczańskiego z dnia 30 listopada.2015r.
W 2016r. zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na to, iż żadna z organizacji pozarządowych
nie przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez powiat. Z uwagi na powyższe konkurs został
unieważniony.
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Miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej podejmowały działania mające na celu
zapewnienie osobom doświadczającym przemocy bezpiecznego schronienia, pomocy
specjalistycznej i socjalnej. Z pomocy najczęściej korzystały kobiety. Większość Ośrodków
Pomocy Społecznej z terenu powiatu radomszczańskiego zapewniając schronienie ofiarom
przemocy domowej współpracuje ze stowarzyszeniami funkcjonującymi na terenie naszego
powiatu, w szczególności z Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR – MARKOT z/s w Klizinie,
Stowarzyszeniem „PANACEUM” w Radomsku, Regionalnym Ośrodkiem Pomocy
w GRABACH, Stowarzyszeniem Pomocy „PRZEBUDZENIE” w Kolonii Piaszczyce,
Regionalnym Ośrodkiem Pomocy w Cielętnikach oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi
Przedborskiej w Przedborzu. Miasto Radomsko dysponuje mieszkaniem interwencyjnym. W
okresie sprawozdawczym bezpieczne schronienie zostało zapewnione łącznie 2 kobietom
dotkniętym przemocą domową.
Realizacja Zadania 3. Cel 3.
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 2016r. Komenda Powiatowa Policji w Radomsku sporządziła 236 notatek
urzędowych – „Niebieska Karta” o przemocy w rodzinie. W 128 przypadkach dotyczyły one
mieszkańców miast, a 108 dotyczyło mieszkańców wsi. Liczba osób, co do których istnieje
podejrzenie, że są dotknięte przemocą domową to 212 osób, w tym 154 kobiet, 35 mężczyzn
i 23 małoletnich. Ogólna liczba osób, co których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w
rodzinie to 238, w tym 219 mężczyzn oraz 19 kobiet. W toku podejmowanych interwencji
zatrzymano 135 osób, co do których istnieje podejrzenie, że są sprawcami przemocy w
rodzinie, w tym 131 mężczyzn i 4 kobiety. Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że
stosują przemoc w rodzinie pod wpływem alkoholu to 193 osób, w tym 185 mężczyzn oraz
8 kobiet. Dwóch mężczyzn przewieziono do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych
do wytrzeźwienia. Funkcjonariusze policji w 2016r. zarejestrowali 226 przypadków stosowania
przemocy fizycznej, 265 przypadków przemocy psychicznej, 2 przypadki przemocy seksualnej
oraz 2 przypadki innego rodzaju przemocy. Nie zarejestrowano przypadków przemocy
ekonomicznej. Liczba informacji o przemocy domowej przesłanych do Ośrodków Pomocy
Społecznej to 236.
W 2016r. w powiecie radomszczańskim zostało wszczętych 146 postępowań karnych wobec
osób naruszających dyspozycje o czyn z art. 207 § 1 KK. Prokuratura Rejonowa w Radomsku
nadzorowała 176 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 Sądu Rejonowego w Radomsku wg rodzajów przestępstw za czyny
kwalifikujące się jako przemoc w rodzinie w 2016r.
Lp.
1.

Osądzenia wg rodzajów przestępstw

Liczba osób

Osoby skazane ogółem
w tym:
 kara pozbawienia wolności

90
27

11

2.

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

 bezwzględną karę pozbawienia wolności
 warunkowo zawieszono karę pozbawienia
wolności
3.

27
41

Orzeczono następujące środki karne, co do skazanych:

 zakaz kontaktowania się z osobą pokrzywdzoną
 internacja sprawcy przemocy od osoby
pokrzywdzonej
 obowiązek powstrzymywania się od zbliżania do
pokrzywdzonego
 dozory kuratorskie
 nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego
zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym

3
2
5
37
1

Dane Sądu Rejonowego w Radomsku.

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej tut. Sądu wykonujący orzeczenia w sprawach karnych na
koniec 2016r. prowadził 37 dozorów kuratorskich wobec sprawców przemocy w rodzinie.
Realizacja Zadania 1. Cel 4.
Doskonalenie kadr zawodowych pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy:
Pracownicy instytucji zaangażowanych na terenie powiatu radomszczańskiego
w działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie brali udział w 2016r.w licznych
szkoleniach tematycznych dotyczących przemocy. Tematyka szkoleń obejmowała m. in. takie
zagadnienia jak: „Dziecko krzywdzone-pomoc dziecku i rodzinie”, „Trudna sytuacja w pracy
Zespołu Interdyscyplinarnego”, „Kontakt z osoba pokrzywdzoną i osobą stosująca przemocstrategie działania”, „Uwaga dziecko cierpi”, „Narkotyki i dopalacze. Rozpoznawanie
zachowań narkotykowych. Podstawy pomocy przedmedycznej - wskazówki merytoryczne dla
profilaktyki”, „Szkoła wobec uzależnienia wobec uzależnienia młodzieży od dopalaczy”,
„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ze względu na płeć”, „Pomoc dziecku
krzywdzonemu”, „Praca z klientem trudnym”, „Praca z rodziną doświadczającą przemocy”,
„Przemoc w rodzinie”, „Błędy w zespołach interdyscyplinarnych”,
„Tworzenie
indywidualnego planu wsparcia. Praca z rodziną doświadczającą przemocy”.
Ponadto w 2016r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku zorganizowało wspólne
szkolenie dla pracowników PCPR oraz pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej z
terenu powiatu z tematyki „Dziecko krzywdzone – pomoc dziecku i rodzinie””. Szkolenie
poprowadzone było przez pracownika Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie „Niebieska Linia”. PCPR zapewniło również „Superwizję dla członków zespołów
interdyscyplinarnych” z terenu powiatu.
Zgodnie z danymi Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Radomsku również kadra
powiatowych szkół uczestniczyła w szkoleniach z zakresu przemocy t.j:
 „Jak przeciwdziałać przemocy i dyskryminacji” – 1 osoba - wychowawca.
 „Rola i zadania nauczycieli rodziców w procesie zmiany agresywnych zachowań” –
1 osoba - wychowawca.
 „Planowanie kariery zawodowej” – 1 osoba -wychowawca.
 „Skuteczna komunikacja z uczniami” – cała kadra pedagogiczna.
 „Profilaktyka uzależnień w pracy z młodzieżą” – 17 osób – dyrektor, nauczyciele.
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„Mediacje rówieśnicze” – 1 osoba – pedagog.
„Mediacje i rozwiązywanie konfliktów” – nauczyciele ZSP Nr 1.
„Przemoc niejedno ma imię” – 1 osoba – pedagog.
Systematyczny udział pedagoga szkolnego w spotkaniach „Grupy wsparcia”
organizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Radomsku.
 Udział pedagoga szkolnego w warsztatach pt. „Przemoc niejedno ma imię”.
Realizacja Zadania 2. Cel 4.
Analiza zjawisk sprzyjających występowaniu przemocy w rodzinie.
Z aktualnej analizy wynika, że w dalszym ciągu zjawiskami sprzyjającymi
występowaniu przemocy domowej są takie patologie społeczne, jak: alkoholizm, bezrobocie,
ubóstwo, niezaradność życiowa, brak umiejętności opiekuńczo - wychowawczych. Dotyczy to
zarówno sprawców, jak i ofiar przemocy. Tabela Nr 4 przedstawia dane w ww. zakresie
dotyczące sprawców przemocy domowej (mężczyźni i kobiety). Zjawiska te występować
najczęściej łącznie.
Tabela Nr 4. Analiza zjawisk sprzyjających występowaniu przemocy w rodzinie na terenie
powiatu radomszczańskiego
Sprawcy
Lp.

1.

2.
a.
b.
c.
d.
e.

Wyszczególnienie

Osoby
pokrzywdzone

Mężczyźni

Kobiety

223

Liczba osób dla których
założono
„Niebieską Kartę”
Analiza zjawisk
sprzyjających
występowaniu przemocy
w rodzinie:
dominujący alkoholizm
dominujące bezrobocie
dominujące ubóstwo
dominująca niezaradność
życiowa
dominujący brak
umiejętności opiekuńczo - wychowawczych

Kobiety

Mężczyźni

Dzieci

23

225

24

41

188
42
32

7
4
4

22
31
33

3
12
3

3

2

13

3

4
0
0
0

0

2

2

0

0

Dane Ośrodków Pomocy Społecznej
Na terenie powiatu radomszczańskiego najczęściej sprawcami przemocy są mężczyźni
(90,65%). Sprawców przemocy domowej najczęściej dotyczy alkoholizm (79,27 %), a
następnie bezrobocie (18,7%) i ubóstwo (14,63%). Niezaradność życiowa stanowi w 2,03 %
przypadkach powód przemoc.
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Osobami doznającymi przemocy najczęściej są kobiety (90,36%). Osoby pokrzywdzone
najczęściej borykają się z bezrobociem (17,27%), ubóstwem (14,46%), problemem
niezaradności życiowej (6,43%) oraz alkoholizmem (10,04%).
Tabela Nr 5. Liczba sprawców przemocy domowej wśród osób nadużywających alkoholu
zgłaszanych do Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zgłoszenia
Wnioski do sądu o
nadużywania
zastosowanie
Lp.
Wyszczególnienie
alkoholu
obowiązku poddania się
leczeniu odwykowemu*
1.
Miasto Radomsko
182
56
167
 w tym sprawcy przemocy
2.
Gmina Kamieńsk
5
5
7
 w tym sprawcy przemocy
3.
Gmina Przedbórz
8
8
1
 w tym sprawcy przemocy
4.
Gminna Radomsko
20
13
5
 w tym sprawcy przemocy
5.
Gmina Dobryszyce
21
3
8
 w tym sprawcy przemocy
6.
Gminna Gomunice
7
0
2
 w tym sprawcy przemocy
7.
Gmina Gidle
17
3
6
 w tym sprawcy przemocy
8.
Gmina Lgota Wielka
22
1
7
 w tym sprawcy przemocy
9.
Gmina Kobiele Wielkie
8
2
6
 w tym sprawcy przemocy
10.
Gmina Kodrąb
11
4
4
 w tym sprawcy przemocy
11.
Gmina Ładzice
10
2
1
 w tym sprawcy przemocy
12.
Gmina Masłowice
11
3
6
 w tym sprawcy przemocy
13.
Gmina Wielgomłyny
11
2
4
 w tym sprawcy przemocy
14.
Gmina Żytno
5
0
4
 w tym sprawcy przemocy
Ogółem:
338
102
228
 w tym sprawcy przemocy
Dane Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
*wnioski zgłoszone do GKRPA w 2016r.
Do Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie powiatu
wpłynęło 338 zgłoszeń w sprawie objęcia leczeniem odwykowym, w tym 228 osób to
jednocześnie sprawcy przemocy domowej. W sprawie 103 zgłoszonych osób Gminne Komisje
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowały wnioski do Sądu o zastosowanie
obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Komisje podejmują działania w zakresie
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przeciwdziałania alkoholizmowi. Wśród osób nadużywających alkoholu większość stanowią
mężczyźni.
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.
Realizacja Zadania 1. Cel 5.
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 Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku jest dostęp do
psychologa/psychoterapeuty, prawnika i pracownika socjalnego, w Ośrodkach Pomocy
Społecznej osoby te mogą korzystać z pomocy materialnej oraz wsparcia w ramach pracy
socjalnej, dzieci i młodzież mogą również korzystać z pomocy specjalistów Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Radomsku oraz w szkołach. Na terenie części gmin
mieszkańcy mogą korzystać z porad specjalistów: Gidle – psycholog, prawnik; Przedbórz –
psycholog; Żytno – psycholog, terapeuta uzależnień; Kamieńsk – terapeuta uzależnień;
Ładzice – psycholog; Masłowice – prawnik, psycholog; Kamieńsk – terapeuta uzależnień;
Kobiele Wielkie – prawnik. Na terenie pozostałych gmin nie ma dostępu do porad
specjalistów – mieszkańcy są kierowani do specjalistów zatrudnionych w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie 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;
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku w trzech gminach powiatu
radomszczańskiego, tj. Wielgomłyny, Masłowice, Żytno okresowo uruchomiło Punkty
Konsultacyjne, w których psycholog i radcy prawni pełnili dyżury w wymiarze po
2 godziny miesięcznie, udzielając bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych
mieszkańcom ww. gmin. W 2016r. z tej pomocy skorzystało 31 osób, którym udzielono 36
porad. W tym 13 osobom z zakresu przemocy.
W oparciu o powyższe należy stwierdzić, że oferta wsparcia specjalistycznego dla osób
dotkniętych problemem przemocy domowej jest dosyć bogata. Ograniczony jest dostęp do
terapii i poradnictwa rodzinnego.
V. Działania korekcyjno – edukacyjne skierowane do sprawców przemocy domowej.
Realizacja zadania 1. cel 6
Tworzenie warunków do zmiany postaw, nabycia umiejętności samokontroli, zwiększenia
wiedzy dotyczącej problemu przemocy oraz świadomości potencjalnych zachowań
przemocowych:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku w 2016r. nie prowadziło zajęć
korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w Rodzinie z uwagi na brak osób chętnych
15

do udziału w nich. Tut. Centrum podjęło działania w celu przeprowadzenia zajęć w
szczególności poprzez współpracę z Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz Sądem Rejonowym w
Radomsku. Żadna z ww. instytucji nie zgłosiła potencjalnych uczestników. W 2016r. PCPR
przeprowadziło monitoring 2 sprawców, którzy ukończyli pozytywie program w 2015r.
VI.

Projekt pn.: "Szansa w rodzinie zastępczej” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Poddziałanie IX.2.1
Usługi społeczne i zdrowotne.

Od 01.03.2016r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku realizuje projekt
unijny skierowany do osób/rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wraz
z otoczeniem, zamieszkałych na terenie powiatu radomszczańskiego, będących klientami
PCPR, tj.:
 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,
 osób prowadzących rodzinne domy dziecka,
 dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej,
 dzieci biologicznych osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.
Projekt zakłada objęcie wsparciem:
 minimum 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej) oraz 7 osób stanowiących ich otoczenie
 minimum 45 rodzin zastępczych
 minimum 65 miejsc świadczenia usług społecznych.
R e a l i z a c j a:
1. W ramach Zadania 1 - świadczono usługi poradnictwa specjalistycznego, w tym:
 psychologiczne (zatrudnienie psychologa na pełny etat od dnia 08.04.2016r.),
 pedagogiczne, polegające na udzielaniu konsultacji, porad i wsparcia pedagogicznego
11 dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej (20 godz. – w terminie
14.09.2016-14.12.2016),
 terapeutyczne poprzez terapię psychologiczną dla 11 dzieci umieszczonych
w rodzinnej pieczy zastępczej (40 godz. – w terminie 31.08.2016-15.12.2016),
 terapeutyczne w zakresie terapii rodzinnej dla 9 rodzin (tj. dzieci umieszczonych
w rodzinnej pieczy zastępczej, opiekunów zastępczych oraz osoby prowadzącej
Rodzinny Dom Dziecka) - 50 godz. – w terminie 31.08.2016-20.12.2016,
 prawne dla rodzin zastępczych – 15 osób (20 godz. – w terminie 14.10.201616.12.2016).
2. W ramach Zadania 2:
 zatrudniono 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (zatrudnienie na pełny etat od
dnia 01.03.2016r.),
 przeprowadzono szkolenie dla trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
zatrudnionych w ramach projektu (20 godz. szkolenia – w terminie
19-21.10.2016),
 zapewniono superwizję dla trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
zatrudnionych w ramach projektu (20 godz. – w terminie 08.11.2016-20.12.2016),
3. W ramach Zadania 3 – zawarto umowy zlecenia z dwoma osobami do sprawowania opieki
nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w dwóch Rodzinnych Domach Dziecka (po 120
godz. miesięcznie w okresie IV-XII.2016r.).
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4. W ramach Zadania 4:








przeprowadzono
trening
w
zakresie
komunikacji
„Klucz
do
porozumienia
w rodzinie” dla 15-osobowej grupy opiekunów zastępczych w formie warsztatu
nt. „Jak mówić, żeby powiedzieć, jak słuchać, żeby usłyszeć” (18 godz. – w terminie
30.09.2016-24.10.2016),
przeprowadzono
trening
w
zakresie
komunikacji
„Klucz
do
porozumienia
w rodzinie” dla 15-osobowej grupy opiekunów zastępczych w formie warsztatu
nt. „Między dorosłymi a dziećmi” (18 godz. – w terminie 28.10.2016-14.11.2016),
przeprowadzono
trening
w
zakresie
komunikacji
„Klucz
do
porozumienia
w rodzinie” dla 15-osobowej grupy opiekunów zastępczych w formie warsztatu
nt. „Porozumienie bez przemocy” (18 godz. – w terminie 21.11.2016-29.11.2016),
przeprowadzono szkolenie w ramach „Akademii Dobrego Rodzica” dla 20-osobowej grupy
opiekunów
zastępczych
nt.
„Wychowanie
dzieci
z
zaburzeniami
więzi”
(24 godz. – w terminie 09.11.2016-20.12.2016),
przeprowadzono szkolenie w ramach „Akademii Dobrego Rodzica” dla 20-osobowej grupy
opiekunów
zastępczych
nt.
„Każde
dziecko
ma
swoje
mocne
strony”
(24 godz. – w terminie 15.11.2016-19.12.2016),
przeprowadzono szkolenie w ramach „Akademii Dobrego Rodzica” dla 20-osobowej grupy
opiekunów zastępczych nt. „Rola rodzica w pomocy psychologiczno-pedagogicznej
organizowanej dla dziecka” (24 godz. – w terminie 02.12.2016-21.12.2016).

5. W ramach Zadania 5 – prowadzono dwie grupy wsparcia, w tym dla:
 opiekunów zastępczych dzieci ujawniających trudności w nauce – 14 osób (18 godz. –
w terminie 24.05. - 01.12.2016),
 opiekunów zastępczych dzieci ujawniających problemy w zachowaniu – 14 osób
(18 godz. – w terminie 30.05. - 12.12.2016).
6. W ramach Zadania 6:
 zorganizowano 10-dniowy obóz profilaktyczno-terapeutyczny w terminie 21.08.201630.08.2016 dla 30 osób (dzieci i młodzieży szkolnej) w Ośrodku Wczasowym
w Sulejowie. Podczas obozu prowadzone były treningi umiejętności społecznych dla
dwóch grup. Zatrudniono specjalistów do prowadzenia treningów, kadrę wychowawczą
oraz kierownika. Zapewniono nocleg, wyżywienie, transport, sale do prowadzenia
treningów i ubezpieczenie.
 przeprowadzono zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne w zakresie socjoterapii dla 12
osób – dzieci i młodzieży z deficytami w rozwoju społecznym i emocjonalnym,
pozostających w rodzinach zastępczych (18 godz. – w terminie 31.10.201616.12.2016),
 przeprowadzono zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne w zakresie profilaktyki
przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym (uzależnienia, przemoc) dla 12 osób –
dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem, pozostających w rodzinach zastępczych
(18 godz. – w terminie 28.11.2016-22.12.2016).
Działaniami projektowymi w 2016r. objęto łącznie 192 osoby, w tym 46 rodziców zastępczych
i 146 dzieci.
Zakłada się, że rezultatem projektu będzie poprawa sytuacji rodzin zastępczych i dzieci
przebywających w pieczy zastępczej oraz wzrost jakości świadczonych usług.
W ramach projektu są zrealizowane zadania przyczyniające się do rozwoju usług: poradnictwa
specjalistycznego, opieki koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zapewnienia osób do
sprawowania opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, usług szkoleniowych dla
rodzinnych form pieczy zastępczej, grup wsparcia.
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PODSUMOWANIE
Reasumując można stwierdzić, że w latach 2012 - 2016 w ramach „Programu
przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Powiecie Radomszczańskim na lata 2012-2016” podejmowano szereg działań, które w
sposób efektywny przyczyniają się do ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie na terenie
powiatu.
W okresie pięciu lat 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;
 wpływające na zmianę postaw osób stosujących przemoc poprzez oddziaływania
korekcyjno – edukacyjne.
Przemoc w rodzinie to problem społeczny, obecny także w powiecie radomszczański,
dlatego zasadne jest podejmowanie dalszych działań chroniących i wspierających osoby
dotknięte/zagrożone przemocą domową i dążenie do:
 dalszego wzrostu liczby osób profesjonalnie pomagających sprawcom przemocy;
 realizacji zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy;
 poszerzania dostępności poradnictwa specjalistycznego, w tym terapii;
 wspieranie 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;
 opracowanie programu na kolejne lata.
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