
UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 

w sprawie przyjqcia 
Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2017. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym 
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5 1. Przyjmuje siq Gminny Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 201 7, stanowiqcy zalqcznik do uchwaly. 

5 2. Roczne sprawozdanie z realizacji Programu, o ktorym mowa w 5 1, przedklada Radzie 
Miejskiej w Lodzi osoba upowainiona przez Prezydenta Miasta Lodzi w terminie do 30 czerwca 
2018 r. 

5 3. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

5 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 
Prezydent Miasta Lodzi 
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Jednym z najbardziej negatywnych i budzqcych sprzeciw zjawisk spotecznych jest 

przemoc w rodzinie. Rodzina jako podstawowe i naturalne irodowisko powinna stanowid 

miejsce najbardziej bezpieczne dla wszystkich jej cztonkow. Przemoc wystqpuje we 

wszystkich typach rodzin, o roinym statusie spotecznym i irodowiskowym. Jej ofiarami 

najczqiciej sq najstabsi czyli dzieci, kobiety, a takie osoby starsze i niepetnosprawne. Skutki 

przemocy moiemy dostrzec we wszystkich aspektach iycia. Oprocz bezpoirednich 

konsekwencji zdrowotnych, przemoc moie wywotywad skutki w postaci problemow 

psychicznych i ponosid za sobq koszty ekonomiczne i spoteczne. 

Preambuta znowelizowanej ustawy o przeciwdziataniu przemocy w rodzinie wyrainie 

podkreila, i e  przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa cztowieka, w tym prawo 

do iycia i zdrowia oraz poszanowania godnoici osobistej. W szczegolnoici prowadzi ona 

do rozpadu rodzin oraz natychmiastowych i odroczonych konsekwencji wiktymizacyjnych, 

ktore czqsto dotykajq osoby matoletnie i kobiety. Waga tego problemu oraz koniecznoid 

wielopoziomowych dziatan prewencyjnych i interwencyjnych podkreilana jest przez akty 

prawne na poziomie europejskim np. Konwencjq Rady Europy o zapobieganiu przemocy 

wobec ~ob ie t  i przemocy domowej. We wspotczesnym ujqciu zjawisko to naleiy traktowad 

jako wielowymiarowe, tj. uwzglqdniajqce przemoc fizycznq, psychicznq, ekonomicznq, 

seksualnq, czy zaniedbanie oraz stosunkowo nowy typ przemocy jakq jest cyberprzemoc. 

Nie naleiy takie tego zjawiska traktowad jako izolowanego - dane diagnostyczne wskazujq 

bowiem, i i  przemoc w kontekicie domowym powiqzana jest z przemocq w innych 

irodowiskach (np. przemocq rowieiniczq w szkole) oraz innymi niepoiqdanymi zjawiskami 

(np. uzaleinieniem od alkoholu). 

Zatem jedynie holistyczne podejicie, uwzglqdniajqce dodatkowo perspektywq wielu 

dyscyplin, daje szansq konstruowania i wdraiania skutecznych programow przeciwdziatania 

przemocy w rodzinie. Ujqcie takie jest zgodne z Narodowym Programem Profilaktyki 

i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych, ktory zaktada stymulowanie i organizowanie 

w kraju dziatan, ktore majq wptynqd na ograniczenie skali zjawiska przemocy w rodzinie 

oraz zwiqkszenie skutecznoici pomocy rodzinom. 

lstotne dla wtaiciwej diagnozy i bazyjqcych na niej dziatan praktycznych jest odroinienie 

przemocy od innych aktow agresji. Formalnym odniesieniem jest tutaj Ustawa 

o przeciwdziataniu przemocy w rodzinie, ktora w art. 2 pkt. 2, okreila przemoc 
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w rodzinie jako jednorazowe, albo powtarzajpce siq umyilne dziaianie lub zaniechanie 

naruszajpce prawa lub dobra osobiste osob wymienionych w pkt. 1 tego artykuiu (czionek 

rodziny - osoba najbliisza w rozumieniu art. 115 5 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- 

Kodeksu Karnego lub inna osoba wspolnie zamieszkujpca lub gospodarujpca). Dziaiania takie 

naraiajp te osoby na niebezpieczenstwo utraty iycia, zdrowia, naruszajp ich godnoit:, 

nietykalnoit: cielesnp, wolnoi6, w tym seksualnp oraz powodujp szkody na ich zdrowiu 

fizycznym lub psychicznym, a takie wywoiujp cierpienie i krzywdy moralne u osob 

dotkniqtych przemocp. Przywoiana wczeiniej Konwencja Rady Europy o zapobieganiu 

przemocy wobec kobiet i przemocy domowej definiuje przemoc domowp jeszcze dokiadniej 

wskazujpc, i i  ,,oznacza ona wszelkie akty przemocy fizycznej, seksualnej, psychologicznej 

lub ekonomicznej zdarzajpce siq w rodzinie lub gospodarstwie domowym, lub miqdzy byiymi, 

lub obecnymi maiionkami, lub partnerami, niezaleinie od tego, czy sprawca i ofiara dzielp 

miejsce zamieszkania, czy nie". Skala zjawiska w naszym kraju jest wcipi wysoka 

i chociai stanowi tzw. ciemnp liczbq (wiele przypadkow nie jest zgiaszanych), to  towarzyszy 

jej coraz wiqksza iwiadomoit: profesjonalistow oraz intensywnoic i specjalizacja 

oddziaiywania organow panstwa i siuib spoiecznych. Udzielanie pomocy rodzinom, 

w ktorych wystqpujp problemy alkoholowe i przemoc definiuje jako zadania wiasne gmin 

ustawa o wychowaniu w trzeiwoici. Warto zauwaiyt:, i e  sami profesjonaliici zajmujpcy siq 

przeciwdziaianiem przemocy w rodzinie oceniajp skutecznoit: systemu w tym zakresie dosyt: 

wysoko. Jednoczeinie krytycznie oceniana jest przez nich skutecznoic i jakoit: wspoipracy 

z gminnymi komisjami ds. rozwipzywania problemow alkoholowych, ochronp zdrowia 

organizacjami pozarzpdowymi. Dane te wskazujp na koniecznoit cipgiego doskonalenia 

systemu przeciwdziaiania przemocy w rodzinie na wszystkich poziomach, 

w szczegolnoici w wymiarze lokalnym. 

1. Procedura ,,Niebieskie Karty" w Polsce 

Wediug danych ponad poiowa Polakow ma w swoim otoczeniu rodzinq, w ktorej 

wystqpuje przemoc wobec dzieci, giownie zaniedbanie. Co interesujpce badani, ktorzy 

zetknqli siq z przemocp w rodzinie (ofiary, sprawcy, iwiadkowie) uwaiajq system pomocy 

takim rodzinom za nieskuteczny, chyba, i e  sami z niego skorzystali (wtedy oceny 

sp umiarkowanie pozytywne). Poniiej przedstawiono ogolnopolskie statystyki procedury 

,,Niebieskie Karty" uwzglqdniajpce te przypadki, ktore byiy podejmowane przez policjq. 
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(nieco ponad 15%). Zatrzymano ponad 1603 osoby , wobec ktorych istniej podejrzenie, 

i e  stosujq przemoc w rodzinie (gtownie mqiczyzn). Wirod zidentyfikowanych przypadkow 

dominowata przemoc fizyczna i psychiczna. 

Wedtug danych Komendy Miejskiej Policji w todzi w 2015 r. w 1 221 przypadkach 

realizowano procedurq ,,Niebieskie Karty" (w 2014r. - 1197). Ogotem 1 373 to osoby co do 

ktorych istnieje podejrzenie, i e  byty ofiarami przemocy (w tym: 1038 kobiet, 112 mqiczyzn 

oraz 223 matoletnich). 

Wirod 1238 sprawcow przemocy najwiqkszq liczbq stanowili mqiczyini - 1 072 osob 

(ponad 86%). Kobiety stanowity ponad 13% (163 osoby) a nieletnich sprawcow byto 3. 

Osiemset dwoch sprawcow przemocy znajdowato siq pod wptywem alkoholu (705 mqiczyzn 

i 97 kobiety). SzesCset trzydziestu piqciu sprawcow przemocy zostato odizolowanych 

bezpoirednio po interwencji poprzez zatrzymanie lub przewiezienie do wytrzeiwienia 

w Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bt. Rafata Chylinskiego w todzi 

Podobnie jak w catym wojewodztwie przewaiajqce typy przemocy, to przemoc fizyczna 

i psychiczna ze sporadycznym pojawianiem siq przemocy seksualnej i ekonomicznej. 

3. Zespot lnterdyscyplinarny 

W todzi funkcjonuje Zespot Interdyscyplinarny, w ktorego sktad wchodzq przedstawiciele 

instytucji i podmiotow dziatajqcych w obszarze problematyki przemocy domowej. 

Zadaniem Zespotu jest przede wszystkim diagnozowanie rozmiarow zjawiska przemocy 

w rodzinie oraz integrowanie i koordynowanie dziatan podmiotow i specjalistow w tym 

zakresie. Zespot jest takie realizatorem procedury ,,Niebieskiej Karty". Powotane w ramach 

Zespotu grupy robocze podejmujq dziatania na rzecz konkretnych rodzin. Opracowujq 

i realizujq indywidualne plany pomocy, oraz monitorujq sytuacjq w tych rodzinach. 

W 2015 roku do Przewodniczqcej Zespotu wptynqto 1 380 Niebieskich Kart (Policja - 
1 235; Miejski Oirodek Pomocy Spotecznej w todzi 110; Miejska Komisja Rozwiqzywania 

Problemow Alkoholowych w todzi 5; Oiwiata - 23; Ochrona Zdrowia - 7). Wirod podjqtych 

dziatan byty m.in.: 

skierowano 267 zawiadomienia o wystqpowaniu w rodzinie problemu alkoholowego 

do Miejskiej Komisji Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych w todzi 

156 sprawcow przemocy skierowano na zajqcia korekcyjno - edukacyjne; 

845 osoby, wobec ktorych zachodzito podejrzenie, i e  doznajq przemocy w rodzinie 

zostaty skierowane na terapiq; 

w 6 przypadkach na wniosek pracownika socjalnego, w zwiqzku z zagroieniem zdrowia 

lub iycia dziecka nastqpib odebranie dziecka z rodziny; 

Zespot lnterdyscyplinarny przekazat do prokuratury 343 zawiadomien o popetnieniu 

przestqpstwa w zwiqzku z uiyciem przemocy w rodzinie. 
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Najbardziej aktualne dane wskazujq, i e  do 31  paidziernika 2016 r. podjqto w mieicie 

todzi j u i  1050 interwencji ,Niebieskie Karty". 

Zadaniem Zespoiu lnterdyscyplinarnego, zgodnie z ustawq o przeciwdziaianiu przemocy 

w rodzinie, jest koordynowanie i integrowanie irodowisk pracujqcych w obszarze 

przeciwdziaiania przemocy. lstotnym dziaianiem siuiqcym przerwaniu przemocy domowej 

jest odizolowanie sprawcy od rodziny. Decyzjq w tej sprawie obok sqdu moie podjqi takie 

prokuratura, tytuiem irodka zapobiegawczego (art. 275a kpk). Niestety jak pokazujq dane, 

to nadal ofiary przemocy opuszczajq miejsce pobytu dla zapewnienia sobie, a czqsto 

i dzieciom, bezpieczenstwa. Sto szeiidziesiqt szeii osob skorzystaio z pomocy 

Specjalistycznego Ofrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, w tym 86 dzieci. 

4. Przestqpstwa z uiyciem przemocy w todzi. 

Z danych Prokuratury Okrqgowej w todzi wynika, i e  w 2015 r. w jednostkach prokuratury 

I 

w todzi przeprowadzono 682 postqpowania karne w zwiqzku ze stosowaniem przemocy 

w rodzinie, a 157 aktow oskarienia skierowano do sqdow. Skierowano 5 wnioskow 

o warunkowe umorzenie postqpowania karnego. Na tak duiq liczbq prowadzonych 

postqpowan prokuratorzy wydali tylko 10 nakazow opuszczenia przez sprawcq przemocy 

lokalu mieszkalnego zajmowanego wspolnie z osobami pokrzywdzonymi. W 1 przypadku 

skierowano wniosek do Sqdu o przediuienie w/w irodka zapobiegawczego na dalszy okres. 

2015 roku do sqdow wptynqio 180 spraw w zwiqzku ze stosowaniem przemocy 

w rodzinie. 146 spraw zakonczyio siq wyrokiem skazujqcym sprawcq przemocy (w tym 105 

sprawcow otrzymaio karq w zawieszeniu). Wobec 7 oskarionych umorzono postqpowanie 

sqdowe. Sqdy orzekajqce w sprawach o stosowanie przemocy wydaty tylko 6 nakazow 

opuszczenia przez sprawcq przemocy lokalu zajmowanego wspolnie z osobq pokrzywdzonq 

(art. 39 pkt 2e k.k.). Orzeczono 4 zakazy zbliiania siq na okreilonq odlegioii sprawcy 

przemocy do osoby pokrzywdzonej (art. 39 pkt 2b k.k.). W 9 sprawach orzeczono prace 

spoiecznie uiyteczne w stosunku do sprawcow przemocy w rodzinie. 

5. Przemoc rowief nicza w szkotach. 

Jak wskazano wczeiniej przemoc w rodzinie powiqzana jest z innymi niekorzystnymi 

zjawiskami spoiecznymi, giownie przemocq rowieiniczq. Badania przeprowadzone w samej 

todzi w 2011 [16] roku wykazaty, i i  nasilenie przemocy rowieiniczej w mieicie jest znaczne. 

Prawie poiowa gimnazjalistow i nieco ponad 45% uczniow szkoi ponadgimnazjalnych 

przyznaio siq do uczestnictwa w grupie, ktora dokucza innym. Jednoczeinie prawie 17% 

uczniow gimnazjum i 13% uczniow szkoi ponadgimnazjalnych byto drqczonych przez grupq 

innych miodych ludzi. Najnowsze wyniki badan zrealizowanych w todzi w roku 2015 

wskazujq na nieco niisze natqienie zjawiska przemocy rowieiniczej - do uczestnictwa 

w grupie dokuczajqcej innym przyznaio siq 45% gimnazjalistow i nieco wiqcej n i i  co trzeci 

uczen szkoiy ponadgimnazjalnej. Niestety ofiar drqczenia przez grupq w gimnazjach jest 

obecnie wiqcej - 21%, w szkoiach gimnazjalnych odsetek ten wynosi prawie 15%. 
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Ostatnie szeroko zakrojone badania przemocy rowieiniczej w powiqzaniu 

z problemem funkcjonowania rodziny, realizowane w caiym wojewodztwie iodzkim (rok 

2007) wykazaiy, i e  przemoc taka jest silnie powiqzana z negatywnymi relacjami w domu 

rodzinnym, w tym przemocq, w ktorq zaangaiowani sq rodzice i dzieci. WiekszoiC badanych 

gimnazjalistow (84%) kioci sie ze swoimi opiekunami (8% robi to czesto - nawet kilka razy 

w tygodniu). Co piqty badany uiywa wulgarnych stow podczas kiotni z rodzicami, a irednio 

co dziesiqty ankietowany gimnazjalista w czasie ktotni spotkai sie z przemocq fizycznq 

ze strony rodzicow. Rodzice co piqtego ucznia sq rozwiedzeni bqdi w separacji, a uczniowie 

pochodzqcy z rodzin rozbitych czqiciej stajq siq sprawcami przemocy rowieiniczej w szkole, 

n i i  pozostali uczniowie. Osiemnaicie procent badanych twierdzi, i e  zdarzyta siq mu w ciqgu 

ostatniego roku przykra sytuacja w domu zwiqzana z alkoholem - 14% zauwaia problem 

alkoholowy u ojca, tylko 7% badanych podobny problem dostrzega u matki. 
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Dziatania realizowane w celu przeciwdziaiania przemocy w rodzinie majq zroinicowany 

charakter i zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziaiania Przemocy w Rodzinie mogq by6 

podzielone na nastqpujqce typy: 

1) ,,dziatania uprzedzajqce: diagnozujqce, informacyjne, edukacyjne, kierowane 

do ogoiu spoieczeristwa, a takie do osob pracujqcych z ofiarami i sprawcami 

przemocy w rodzinie; 

2) dziaiania interwencyjne: opiekuncze i terapeutyczne, kierowane do ofiar przemocy 
w rodzinie oraz pouczajqce i izolujqce, kierowane do sprawcow przemocy w rodzinie; 

3) dziatania wspierajqce: psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne i inne, 

kierowane do ofiar przemocy w rodzinie; 

4) dziaiania korekcyjno - edukacyjne kierowane do sprawcow przemocy w rodzinie." 

Tak scharakteryzowane aktywnoici realizowane sq w odniesieniu do roinych grup 

odbiorcow i na innych etapach rozwoju przejawiania sie problemu przemocy w rodzinie - 
stanowiq jednak podstawe komplementarnego zestawu oddziaiywan, ktory stat sie 

podstawq do budowania celow i sposobow realizacji iodzkiego programu. 

Zgodne z wczeiniej przedstawionymi zaioieniami, Gminny Program Przeciwdziaiania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie obejmuje komplementarny 

zestaw dziaian zawierajqcy: 

- dziaiania nakierowane na pomoc osobom dotknietym przemocq w rodzinie, 

poprzez: udzielanie specjalistycznego poradnictwa, prowadzenie grup wsparcia, 

udzielanie bezpiecznego schronienia osobom dotknietym przemocq zmuszonym 

do opuszczenia miejsca zamieszkania lub pobytu; 



- dziatania skierowane do sprawcow przemocy, zarowno dorostych jak i nieletnich: 

zajqcia korekcyjno-edukacyjne, moiliwoid pobytu w hostelu dla sprawcow 

przemocy; 

- zapobieganie wystqpowaniu przemocy w rodzinie poprzez roinorodne formy 

dziatan profilaktycznych i edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci i mtodzieiy, 

podnoszenie iwiadomoici spotecznej w ramach akcji i kampanii spotecznych oraz 

promowanie nieagresywnych sposobow rozwipzywania konfliktow spotecznych, 

w tym mediacji takie rodzinnych. 

Przedstawione ustalenia dotyczpce przemocy i zjawisk towarzyszpcych w Polsce, 

wojewodztwie todzkim i mieicie todzi stanowip wraz z zatoieniami strategicznymi punkt 

wyjicia do sformutowania rekomendacji dla Gminnego Programu Przeciwdziatania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2017. 

1. Dziatania dotyczpce profilaktyki przemocy w rodzinie powinny byt podejmowane 

w sposob holistyczny, uwzglqdniajpcy roine typy przemocy. Izolowane 

prowadzenie dziatan dotyczpcych roinych typow przemocy nie znajduje 

uzasadnienia i z zasady okaie siq mniej efektywne n i i  podejicie catoiciowe. 

2. Naleiy projektowat nowoczesne kampanie spoteczne w oparciu o holistyczne 

podejicie opisane w rekomendacji nr 1. W szczegolnoici powinny byC one 

nastawione na aktywizacjq iwiadkow roinych typow przemocy w rodzinie. 

3. Przemoc w rodzinie powinna byC w dziataniach programu traktowana, jako 

zjawisko powipzane z przemocp w innych kontekstach, gtownie rowieiniczp (takie 

cyberprzemocp), ktora w iwietle todzkich danych dotyczy w najwiqkszym stopniu 

mtodzieiy gimnazjalnej (zarowno w kontekicie sprawstwa, jak i wiktymizacji). 

4. lstotnym elementem dziatan profilaktycznych przemocy w rodzinie powinny byC 

treningi umiejqtnoici wychowawczych, w szczegolnoici dla sprawcow przemocy, 

uczpce tego jak w sposob niedyrektywny i pozbawiony przemocy radzit sobie 

z wychowaniem dzieci i mtodzieiy (badania wskazujp t u  na dosyC powszechnp 

bezradnoit i ztp jakoit relacji rodzice-dzieci, a takie akceptacjq spotecznp dla 

przemocy w relacjach wychowawczych). 

5. Wainp grupp docelowp sp osoby i irodowiska o niskim statusie spoteczno 

-ekonomicznym i edukacyjnym, w ktorej od lat wystqpyje wysoka konsumpcja 

alkoholu, powipzana z aktami przemocy w rodzinie (dane ,,Niebieskie Karty"). 

W odniesieniu do tej grupy powinny byt stosowane dziatania dostosowane 

do odbiorcy - miqdzy innymi nowoczesna praca socjalna i edukacja. 

6. Osobnym celem Programu powinno byC jego doskonalenie w oparciu o dobrze 

zaplanowane badania epidemiologiczne oraz te wynikajpce z realizacji jego 

dziatan (gtownie z perspektywy grup docelowych i realizujpcych 

je profesjonalistow). Obecnie dane, szczegolnie ostatniego typu sp bardzo 



ograniczone, co znaczqco utrudnia konstrukcjq Programu. Powinna byd ustalana 

strategia i harmonogram zbierania danych tak, by w dtuzszej perspektywie 

czasowej uzyskad mozliwie peten obraz problemu przemocy w rodzinie 

i funkcjonowania systemu przeciwdziatania temu zjawisku. 

7. Ze wzglqdu na zjawisko wspotwystqpowania przemocy z innymi niekorzystnymi 

zjawiskami (gtownie uzywaniem substancji psychoaktywnych) warto rozwaiyd 

konstruowanie dla potrzeb todzi w przysztoici programow profilaktycznych 

o zintegrowanym charakterze. 

8. Nalezy doskonalid dziatania stuib spotecznych zajmujqcych siq przemocq 

(szczegolnoici w kontekicie Zespotu lnterdyscyplinarnego i procedury ,,Niebieskie 

IV, Zasoby Miasta do dzlaiari profllaktycznych I naprawczych 

1. Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych 

W ramach swoich kompetencji Wydziat Zdrowia i Spraw Spotecznych wspotpracuje 

z organizacjami pozarzqdowymi realizujqcymi dziaiania prewencyjne w zakresie przemocy 

oraz korekcyjno-edukacyjne dla sprawcow przemocy w rodzinie. We wspotpracy 

z organizacjami pozarzqdowymi, Wydziai moze zapewnid prowadzenie mediacji, w tym 

mediacji rodzinnych oraz udzielanie poradnictwa specjalistycznego. 

2. Miejski OJrodek Pomocy Spolecznej 

W ramach swoich kompetencji Miejski Oirodek Pomocy Spoiecznej zapewnia udzielanie 

bezpiecznego schronienia dzieciom - ofiarom przemocy w ramach rodzin zastqpczych 

petniqcych zadania pogotowia rodzinnego, placowek opiekunczo - wychowawczych typu 

interwencyjnego lub we wspoipracy z organizacjami pozarzqdowymi. Ma mozliwoid 

organizowana zajqd profilaktycznych i edukacyjnych w iwietlicach irodowiskowych. 

W todzi funkcjonujq dwa tzw. niebieskie pokoje czyli miejsca, gdzie w bezpiecznych 

i przyjaznych warunkach mozna przestuchiwad dzieci - ofiary lub iwiadkow przemocy 

psychicznej, fizycznej lub seksualnej. Jeden znajduje siq w budynku Sqdu Rejonowego dla 

todzi - Widzewa, drugi (otwarty w 2016 r.) w Pogotowiu Opiekunczym nr 1 przy 

Miejski Oirodek Pomocy Spoiecznej organizuje funkcjonowanie Zespotu 

lnterdyscyplinarnego oraz grup roboczych dziaiajqcych na rzecz przeciwdziatania przemocy 
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3. Wydziat Edukacjl 

W ramach swoich kompetencji Wydziat Edukacji ma moi l iwoi i  organizowania dziatan 

profilaktycznych w szkotach i placowkach oiwiatowo-wychowawczych w zakresie 

promowania nieagresywnych sposobow rozwiqzywania konfliktow, radzenia sobie 

z emocjami. Wspotpracuje rowniei z organizacjami pozarzqdowymi, kt6r-e mogq zapewnit 

wsparcie w zakresie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego czy socjalnego, jak 

rowniei prowadzit grupy wsparcia dla mtodzieiy dotkniqtej zjawiskiem przemocy oraz 

prowadzik dziatania prewencyjne w zakresie przemocy oraz korekcyjno-edukacyjne 

dla sprawcow przemocy w rodzinie. 

4. Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bC. RafaCa Chyliriskiego 

w todzi 

Placowka posiada zasoby do realizacji zajqd korekcyjno-edukacyjnych w zakresie radzenia 

sobie ze stresem, agresjq, konfliktem, udzielania pomocy psychologicznej w formie terapii 

indywidualnej, rodzinnej lub grupowej, jak rowniei prowadzenia punktu konsultacyjnego 

dla osob dotkniqtych przemocq. 

5. Organizacje pozarzqdowe 

Organizacje pozarzqdowe sq cennym zasobem przy realizacji dziatari w zakresie 

przeciwdziatania przemocy w rodzinie, jak rowniei niwelowania negatywnych skutkow tego 

zjawiska, zwtaszcza skutkow spotecznych. Sfera roinego rodzaju poradnictwa, prowadzenie 

grup wsparcia, mediacji czy iwietlic irodowiskowych i socjoterapeutycznych to obszary gdzie 

organizacje pozarzqdowe z sukcesem wypetniajq zadania powierzone przez samorzqd. 

W todzi w obszarze przeciwdziatania przemocy w rodzinie dziata ok. 30 organizacji 

wspotpracujqcych z Urzqdem Miasta todzi. 

6. Zesp6C lnterdyscypllnarny w todzi 

Zadaniem Zespotu lnterdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie dziatari 

podmiotow i specjalistow dziatajqcych w zakresie przeciwdziatania przemocy w rodzinie, 

diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 

podejmowanie dziatari w srodowisku zagroionym przemocq w rodzinie, majqcym na 

celu przeciwdziatanie temu zjawisku; 

inicjowanie interwencji w irodowisku dotkniqtym przemocq w rodzinie; 

rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i moiliwoSciach udzielenia 

pomocy w irodowisku lokalnym; 

inicjowanie dziatari w stosunku do osob stosujqcych przemoc w rodzinie. 



Obowiqzek uchwalenia Programu wynika z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziataniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) 

Przy realizacji zadan zawartych w Programie zastosowanie majq nastqpujqce akty prawne: 

1) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziataniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. 

2) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 i 1583); 

3) ustawa z dnia 26 paidziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeiwofci i przeciwdziataniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487); 

4) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoici pozytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1817); 

5) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastqpczej 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 575,1583 i 1860); 

6) rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie 

standardu podstawowych ustug fwiadczonych przez specjalistyczne ofrodki wsparcia dla 

ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osob zatrudnionych w tych oirodkach, 

szczegotowych kierunkow prowadzenia oddziatywan korekcyjno-edukacyjnych wobec 

osob stosujqcych przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osob prowadzqcych oddziatywania 

korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. z 2011 r. Nr 50, poz. 259); 

7) rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 13 wrzeinia 2011 r. w sprawie procedury 

,,Niebieskie Karty" oraz wzorow formularzy ,,Niebieska Karta" (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, 

8) uchwata Nr XXIV/570/16 Rady Miejskiej w todzi z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie 
przyjqcia ,,Polityki Spotecznej 2020+ dla Miasta todzi - Strategii Rozwiqzywania 

Problemow Spotecznych"; 

9) uchwata Nr 76 Rady Ministrow z 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego 

Programu Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M.P. z 2014 r. 

n 



. 
Cel I. Zwiqkszenie swiadomoici spotecznej nt. przemocy w rodzinie i sposob6w jej 

przeciwdziatania oraz wzmacnianie postaw antyprzemocowych. 

Cel II. Redukcja negatywnych konsekwencji dla ofiar i iwiadkow przemocy 

w rodzinie oraz korygowanie funkcjonowania sprawcow. 

Cel Ill. Doskonalenie Gminnego Programu Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Oflar Przemocy w Rodzinie w oparciu o diagnozq spoteczno- 

epidemiologicznq oraz ewaluacjq przebiegu, uwarunkowari i efektow dziatari 

realizowanych w ramach programu dla podnoszenia jego skutecznofci. 





5. Promowanie wirod mieszkancow (i w spotecznoiciach) Liuba inicjatyw edukacyjnych skierowanych do Wydziat Zdrowia i Spraw 
konstruktywnych metod rozwiqzywania konfliktow w rodzinie, mieszkancow, dotyczqcych konstruktywnych Spoteunych/organizacje 
w tym procedur mediacji metod rozwiqzywania konfliktow w rodzinie pozarzqdowe* 

6. Organizowanie i prowadzenie warsztatow umiejetnoici Liczba inicjatyw edukacyjnych (np. kursow, Wydziat Zdrowia i Spraw 
radzenia sobie z agresjq i rozwiqzywania konfliktow w rodzinie szkolen, materiatow online, materiatow Spotecznych/organizacje 
bez stosowania jakichkolwiek form przemocy (profilaktyka drukowanych) skierowanych do przedstawicieli pozarzqdowe 

grup docelowych Wydziat Edukacji/organizacje 
Liczba przedstawicieli grup docelowych pozarzqdowe 
uczestniczqcych w roinych formach edukacyjnych 
dotyczqcych radzenia sobie z agresjq 

7. Wspieranie wybranych programow edukacyjnych dla dzieci Liczba programow skierowanych do dzieci Wydziat Edukacji 
i mtodzieiy dotyuqcych przeciwdziatania przemocy, i mtodzieiy 
opracowanych i zgtaszanych przez szkoiy, organizacje Liczba matoletnich uczestnikow, ktorzy skorzystali 
pozarzqdowe, etc. z programow 

*okreilenie realizatora ,,organizacje pozarzqdowe" dotyczy takze podmiotow, o ktorych mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dziatalnoki poiytku publicznego i o wolontariacie 
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I 7. Udzielanie pomocy i wsparcia osobom lub rodzinom 

1 dotkniqtym przemocg, zmuszonym do opuszczenia 
dotychczasowego miejsca zamieszkania bqdi pobytu 

8. Udzielanie bezpiecznego schronienia dzieciom - ofiarom 
1 przemocy (rodziny zastcpcze petniace zadania pogotowia 
rodzinnego, placowki opiekunczo - wychowawcze typu 
interwencyjnego) 

9. Prowadzenie placowki catodobowego pobytu dla dorostych 
sprawcow przemocy 

Liczba ofiar przemocy w rodzinie, ktorym udzielono 
' pomocy w zwiqzku z konieunoiciq opuszczenia 
dotychczasowego miejsca zamieszkania lub pobytu 

- - - - - - - - - - - - - 

~ i c ~ b a  dzieci, kt6rym udzielono bezpiecznego I 
schronienia w zwigzku z doiwiadczaniem przemocy 

Liczba sprawcow przemocy, ktorzy korzystali z 
placbwki caCodobowego pobytu 

Miejski Oirodek Pomocy 
Spotecznej/organizacje 
pozarzqdowe 

Miejski Of rodek Pomocy 
Spotecznej/rodziny 
zastcpcze, placowki typu 
interwencyjnego 

WydziaC Zdrowia i Spraw 
SpoCecznych/Miejskie 
Centrum Terapii 
i Profilaktyki Zdrowotnej 

10. lndywidualne i grupowe dziatania korekcyjno - edukacyjne 
dla sprawcow przemocy (nieletnich, peinoletnich) 

Liczba godzin zajqd korekcyjno-edukacyjnych dla Wydziat Zdrowia i Spraw 
sprawcow przemocy w rodzinie SpoCecznychIMiejskie 

Liczba sprawcow przemocy, ktorzy wzicli udziat w Centrum Terapii 

dziataniach korekcyjno-edukacyjnych / ukonczyli i Profilaktyki Zdrowotnej 

program WydziaC Edukacjil 
organizacje pozarzqdowe 



i przeciwdziataniem przemocy w rodzinie poprzez: 

Wydziat Edukacji 
organizacji/instytucji zajmujqcych siq profilaktykq przemocy 
w rodzinie, z akcentem na przeciwdziatanie zroinicowanym 
typom zjawiska przemocy; Rozwiqzywania Problemow 

Alkoholowych w todzi 
b. wzmacnianie wspotdziatania instytucji/organizacji 
zajmujqcych siq przemocq w rodzinie (w tym w ramach Zespot lnterdyscyplinarny 

procedury ,,Niebieskie Karty") 

przeciwdziatania przemocy w rodzinie Spotecznych/ ewaluator 
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6. Diagnoza i porownanie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz ocena efektywnoici 

dziatan podejmowanych na rzecz przeciwdziatania przemocy w rodzinie - RAPORT Z 

BADAN OG~LNOPOLSKICH. Wyniki badan PSDB dla Ministerstwa Pracy i Polityki 

Spotecznej, 2014. 

7. Jaszczak - Kuiminska D., Michalska K. (2010). Przemoc w rodzinie. [w:] Przemoc w rodzinie 

wobec osob starszych i niepetnosprawnych. Poradnik dla pracownikow pierwszego 

kontaktu. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Spotecznej. 

8. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych opracowany 

na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 paidziernika 1982 r. o wychowaniu 

w trzeiwoici i przeciwdziataniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487). 

9. Pospiszyl 1. (2000). Przemoc w rodzinie. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. 

10. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziataniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. 

11. Konwencja Rady Europy o zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. 

12. Ustawa z dnia 26 paidziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeiwoici i przeciwdziataniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487). 

13. Ocena efektywnoici systemu przeciwdziatania przemocy przez profesjonalistow - 

RAPORT Z BADAN OG~LNOPOLSKICH. Wyniki badan PSDB dla Ministerstwa Pracy i Polityki 

Spotecznej, 2014. 

14. Statystyki Komendy Gtownej Policji, Komendy Wojewodzkiej Policji w todzi, Komendy 

Miejskiej Policji w todzi 

15. Picie alkoholu i uzywanie narkotykow przez mtodziez szkolnq na terenie todzi - wyniki 

lnstytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie 

dla Urzqdu Miasta todzi, 2011. 

16. Picie alkoholu i uzywanie narkotykow przez mtodziez szkolnq na terenie todzi - wyniki 

Pracownia Badawczo-Psychologiczna MlRABO dla Urzqdu Miasta todzi, 2015. 

17. ,,Przemoc rowieinicza i agresja w szkole oraz w irodowisku lokalnym wirod 

gimnazjalistow Wojewodztwa todzkiego". Wyniki PBS DGA dla Regionalnego Centrum 

Polityki Spotecznej w todzi, 2007. 

18. uchwata Nr 76 Rady Ministrow z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia 

Krajowego Programu Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-20120 

(M. P. z 2014 r. poz. 445). 

A 





Planowany podziat irodkdw finansowych na realizacje 

Gminnego Programu Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2017 

I 

przemocy w rodzinie oraz korygowanie funkcjonowania 

przeblegu, uwarunkowali i efektbw dziatah realizowanych 
w ramach programu 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu przemocy 

w rodzinie do zadan wtasnych gminy nalezy m.in. tworzenie gminnego programu przeciwdzialania 

przemocy w rodzinie. 

W zwiqzku z powyzszym przedstawia siq niniejszy projekt uchwaty w sprawie przyjqcia 

Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na rok 201 7, zwany dalej Programem. 

Program jest kontynuacjq dzialan realizowanych w ramach Gminnych Systemow 

i Programbw - przyjqtych na lata ubiegte. 

Zadaniem przedstawionego Programu jest wprowadzanie w zycie szerokiego spektrum 

dziatan majqcych na celu zarowno zwrocenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy 

w rodzinie, jak i przeciwdzialanie jej poprzez udzielanie pomocy ofiarom przemocy rodzinnej, 

a takze podejmowanie odpowiednich dziatan wobec sprawcow. 

~ r o d k i  finansowe niezbqdne dla prawidtowego funkcjonowania Programu pochodzq 

z budzetu Miasta oraz z budzetu Panstwa. 


