
Druk Nr /lGh 12019 
z dnia d 9  VWWUZY b/Yr/ .  

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2018 

Postawq prawnq dziatan w zakresie przeciwdziatania przemocy w rodzinie jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziataniu przemocy 
w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390). Dziatania w tym zakresie realizowane w todzi okreila Gminny Program Przeciwdzialania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2018, ktory zostat przyjety uchwatq Rady Miejskiej w todzi Nr LX111/1648/17 
z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjqcia Gminnego Programu Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na rok 2018. 

Program przewidywat dziatania w 3 obszarach: 

Cel I: Zwiekszenie iwiadomoici spotecznej nt. przemocy w rodzinie i sposobow jej przeciwdziatania oraz wzmacnianie postaw 
antyprzemocowych. 

Cel II. Redukcja negatywnych konsekwencji dla ofiar i 5wiadkow przemocy w rodzinie oraz korygowanie funkcjonowania sprawcow. 

Cel Ill. Doskonalenie Grninnego Programu Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w oparciu o diagnoze 
spoteczno-epidemiologicznq oraz ewaluacje przebiegu, uwarunkowan i efektow dziatan realizowanych w rarnach programu. 

Dziatania koordynowane byty przez Wydziat Zdrowia i Spraw Spotecznych w Departarnencie Polityki Spotecznej i Zieleni Urzqdu Miasta lodzi, 
Wydziat Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzsdu Miasta lodzi oraz Miejski Oirodek Pomocy Spotecznej w kodzi. 

Na dziatania w roku 2018 przeznaczono kwotq 1.113.357,OO zt, z czego 576.977,OO zt pochodzito z budietu panstwa na zadania z zakresu 
administracji rzqdowej wykonywane przez powiat. 
Wykorzystano kwote 1.087.224,28 zt, co stanowi 97,65% zaplanowanych irodkow. 



Dziatania oraz i loiciowe wskainiki ich realizacji 

Cel I. Zwiqkszenie iwiadomoici spolecznej nt. przemocy w rodzinie i sposobow jej przeciwdziatania oraz wzmacnianie postaw antyprzemocowych 

Dzialania 

1. Prowadzenie kampanii spolecznych (w tym 
z udziatem mediow lokalnych) nt. form 
i przejawow przemocy domowej, 
ze szczeg6lnym wyeksponowaniem 
roinorodno6ci form przemocy (np. przemoc 
ekonomiczna, cyberprzemoc). 

Zorganizowanie "Akcji - Dni otwarte dla rodzin 

aktualnych informacji dotyczqcych instytucji, 
do ktorych mogq zglaszai siq ofiary i sprawcy 
w przypadku problemow zwiqzanych 
z przemocq w rodzinie. 

lloiciowe wskainiki realizacji dzialan 

z dziefmi dotkniqtych przemocq" w formie 
udzielania konsultacji psychologicznych 
i terapeutycznych, socjalnych i prawnych dla 
osob dotkniqtych przemocq oraz z rodzin 
dotkniqtych problemern alkoholowyrn. 

Realizator 

Koordynacja 

10 plakatow promujqcych akcje 

Promocja projektu przez fanpage FB oraz na 
stronie www 

36 konsultacji prawnych 
36 konsultacji socjalnych 
36 konsultacji psychologicznych 
i pedagogicznych 

Wysokoii irodkow finansowych 

Plan po zmianach 
na dzien 

31.12.2018 r. 

Wykonanie na dzien 
31.12.2018 r. 

1 zrealizowana kampania I Wydziat Zdrowia 
i Spraw Spoiecznych 

Realizator: organizacje 
pozarzqdowe 

Dziatanie 
zrealizowane ze 

irodkow 
MPPiRPA. 

Dziatanie 
zrealizowane ze 

irodk6w MPPiRPA. 



Dzialanie informacyjne ulatwiajqce 
skorzystanie z pomocy osoborn w przypadku 
problemow zwiqzanych z przemocq w rodzinie. 

3. Promowanie aktywnych postaw osob 
i spolecznoici bqdqcych iwiadkami przemocy 
w rodzinie poprzez upowszechnianie wiedzy 
nt. sposobow reagowania w takich sytuacjach 
oraz nt. dziatania systemu pomocy osobom 
uwiklanym w przemoc (w szczegolnoici 
,,Niebieska Karta"). 

Udzial w audycjach radiowych i telewizyjnych 
dot. zjawiska przemocy 

4. Promowanie aktywnych postaw osob 
doiwiadczajqcych przemocy w rodzinie 
w zakresie konstruktywnego przeciwstawiania 
sic zjawisku i poszukiwania pomocy 
w rozwiqzaniu problemu. 

2 dziaiania - ulotki informacyjna MKP w todzi 
dot. instytucji pomocowych oraz informacje na 
stronie UMt ulatwiajqce skorzystanie z pomocy 
osobom w przypadku problemow zwiqzanych 
z przernocq w rodzinie. 

Wydzial Zdrowia 
i Spraw Spolecznych 

Miejska Komenda 
Policji w todzi 

Dziatanie zrealizowan 
bez udzialu irodkow 

finansowych. 

8 dziatan: 
Audycje w TVP3 na temat os6b stosujqcych 
przernoc - aspekty psychologiczne stosowania 
przemocy. 

W ramach dzialania promowano zmiane biernej 
postawy os6b pokrzywdzonych wobec 
przemocy. 

- Zespol lnterdyscyplinarny - skorzystalo 4.531 
osob 

Bez irodk6w 
finansowych 

Miejski Oirodek 
Pomocy Spotecznej 

lnterdyscyplinarnego 

Bez irodk6w 
finansowych 

Dzialanie 
zrealizowane bez 
udzialu irodk6w 

finansowych. 

Dzialanie realizowane 
w rarnach prac MKRPA 
w todzi oraz Zespolu 
lnterdyscyplinarnego 

2 dziatania skierowane do os6b 
doiwiadczaj3cych przemocy w rodzinie: 

- zespoly orzecznicze w ramach MKRPA - 
skorzystalo 510 os6b; 

Wydzial Zdrowia 
i Spraw Spotecznych 

Miejski Oirodek 
Pomocy Spolecznej 

Dzialanie 
realizowane 

w ramach prac 
MKRPA w todzi oraz 

Zesaotu 



5. Promowanie wirod miewkancow 
konstruktywnych metod rozwiqzywania 
konfliktow w rodzinie, w tym procedur 
mediacji (przeprowadzanie mediacji). 

W rarnach realizacji zadania promowano 
konstruktywne rnetody rozwiqzywania 
konfliktow w rodzinie oraz przeprowadzono 
rnediacje rodzinne. 

6. Organizowanie i prowadzenie warsztatow 
umiejetnoki radzenia sobie z agresjq 
i rozwiqzywania konfliktow w rodzinie bez 
stosowania jakichkolwiek form przemocy 
(profilaktyka uniwersalna). 

Dziatania: warsztaty wychowawcze dot. m.in. 

7. Wspieranie wybranych programow 
edukacyjnych dla dzieci i mtodzieiy 
dotyczqcych przeciwdziatania przemocy, 
opracowanych i zglaszanych przez szkoly, 
organizacje pozarzqdowe, etc. 

Wspieranie wybranych prograrn6w 

nieagresywnego rozwiqzywania konfliktow, 
spotkania edukacyjne, szkolenia nauczycieli, 
cykle z a j ~ t  dla rodzicow. 

radzenia sobie z agresjq. 

2 dziatania skierowane do mieszkaric6w 
dotyczqce konstruktywnych metod 
rozwiqzywania konfliktow w rodzinie 
- kolportai 100 plakatow, 1.000 ulotek 
- rnediacje - skorzystato 181 osob. 

8 programow skierowanych do dzieci I Wvdziat Edukacii I 8.500.00 zt I 7.995.00 zt 

skierowane do nauczycieli i rodzicow. 

584 nauczycieli i rodzicow uczestniczyto 
w roinych formach edukacyjnych dotyczqcych 

9 dziatan - warsztaty wychowawcze I Wydziat Edukacji 45.520.00 zt 45.280,OO zt 

Wydziat Zdrowia 
i Spraw Spotecznych 

Realizator: organizacje 
pozarzqdowe 

Realizator: organizacje 
pozarzqdowe 

edukacyjnych dla dzieci i rniodzieiy 
dotyczqcych przeciwdziatania przemocy, 
oprac~wanych i zgtaszanych przez szkoiy, 
organizacje pozarzqdowe, poradnie 
pedagogiczno - psychologiczne. 

23.000,OO zt 23.000.00 zt 

i mtodzieiy 

675 rnatoletnich uczestnikow, ktorzy skorzystali 
z programow 

Realizator: organizacje 
pozarzqdowe 

Razem: 77.020.00 76.275,OO 



Cel I I .  Redukcja negatywnych konsekwencji dla ofiar i iwiadkow przemocy w rodzinie oraz korygowanie funkcjonowania sprawcow. 

Realizator 

na dzien na dzien 
31.12.2018 r. 31.12.2018 r. 

Dziatania 

1. Organizowanie i prowadzenie 
zroinicowanych form poradnictwa (m.in.: 
medycznego, psychologicznego, 
psychospotecznego, pedagogicznego, 

lloiciowe wskainiki realizacji dziatah 

1 rodzinnego, prawnego, socjalnego), zajet 
psychologa z rodzinq w kryzysie oraz 
zapewnienie moiliwoici wykonania obdukcji 

Koordynacja 

I lekarskich dla os6b dotkni~tych przemocq. 

Wysokoit irodkow finansowych 

I Dziatania: 

- poradnictwo specjalistyczne dla ofiar przemocy 
w rodzinie; 

- realizacja zajeC psychologa z rodzinq w kryzysie; 

Dziatania: poradnictwo psychologiczne dla dzieci, 
mtodzieiy i rodzin dotknietych przemocq oraz 
telefon zaufania. 

w irodowiskach dotknietych przemocq 
w rodzinie. 

3 organizacje pozarzqdowe iwiadczqce 
poradnictwo na rzecz ofiar przemocy. 

1.164 ofiar przemocy, ktore skorzystaty 
z poradnictwa. 

1 organizacja pozarzqdowa 
35 osob skorzystato z zajqt psychologa z rodzinq 
w kryzysie. 

11 organizacji pozarzqdowych iwiadczqcych 
, poradnictwo na rzecz ofiar przemocy. 

896 ofiar przemocy, kt6re skorzystaiy 
z poradnictwa. 

Wydziat Zdrowia 
i Spraw Spotecznych 

Realizator: 
organizacje 
pozarzqdowe 

Wydziai Edukacji 

Realizator: 
organizacje 
pozarzqdowe 



realizowane ze 

Dziatanie obejmuje prace socjalnq prowadzonq 
przez pracownikow socjatnych w irodowiskach 

2.001 irodowisk objetych dziataniami pracy 
socjalnej ze wzgledu na przemoc. 

dotkniqtych przemocq w rodzinie. 

3. Doskonalenie wdraiania procedury 
,,Niebieskie Karty". 

Miejski Oirodek 
Pomocy Spotecznej 

Praca zespotow interdyscyplinarnych. 

Zesp6t 
lnterdyscyplinarny 
w todzi 

Miejski Oirodek 
Pomocy Spotecznej 

irodkow MOPS 
poza Prograrnem. 

1 inicjatywa na rzecz doskonalenia wdraiania 
procedury ,,Niebieskie Karty". 

4. Organizowanie i prowadzenie interwencji 
kryzysowej w sytuacjach przemocy w rodzinie. 

Dziatanie 
realizowane ze 

irodk6w MOPS 
poza Prograrnem. 

W ramach realizacji dziatania Zespol Oddziatu 
Interwencji Kryzysowej zapewnial pomoc 
psychologicznq poprzez telefon interwencyjny 
(800-112-800) oraz telefon 42 630-11-02. 

Udzielanie pomocy psychologicznej w formie 
porad pierwszego kontaktu, terapii 
indywidualnej, pomocy i wsparcia 

interwencyjnego dla os6b dotknietych 
przemoc* i iwiadkow przemocy w rodzinie. 

Telefon interwencyjny dziatajqcy catodobowo 
przez 7 dni w tygodniu. 

135 podjetych interwencji kryzysowych zwiqzanych 
z przemocq w rodzinie (123) i poza rodzinq (12). 
(Telefon - 130, Osoby - 5). 

251 dyiurow. 

160 porad psychologicznych 

w wychodzeniu z sytuacji przemocy. I 

MCTiPZ 
w ramach OIK 

Wydziat Zdrowia 
i Spraw Spotecznych 

Realizator: MCTiPZ 

5. Wspieranie funkcjonowania telefonu 

87 zgloszen dotyczqcych podejrzenia stosowania 
przemocy, w tym: 23 zgtoszenia dot. dzieci, 
64 zgtoszenia dot. osob dorostych. 

6. Udzielanie pomocy i wsparcia osobom lub 
rodzinom dotknietym przemocs zmuszonym 
do opuszczenia dotychczasowego miejsca 
zamieszkania bqdi pobytu. 

MCTiPZ 
w ramach OIK 

Wydziat Zdrowia 
i Spraw Spotecznych 

MCTiPZ 
w ramach OIK 

MCTiPZ 
w ramach OIK 



W 2018 r. na zlecenie Miasta t o d i  zadanie 
realizowato Stowarzyszenie Promocji Zdrowia 
i Psychoterapii z siedzibq w todzi przy 
ul. Franciszkanskiej 85 poprzez prowadzenie 
specjalistycznego oirodka wsparcia dla ofiar 
przemocy w rodzinie. W ramach realizacji 
zadania Stowarzyszenie zapewniato schronienie 
ofiarom przemocy w rodzinie, pomoc socjalnq 
i terapeutycznq, udzielato porad pielegniarskich, 
psychologicznych, prawnych, socjalnych, 
prowadzito terapiq indywidualnq, grupowg 
rodzinnq oraz zajqcia socjoterapeutyczne. 

133 ofiary przemocy w rodzinie, ktorym udzielono 
pomocy w zwiqzku z koniecznoiciq opuszczenia 
dotychczasowego miejsca zamieszkania lub pobytu, 
w tym: 65 kobiet, 3 meiczyzn oraz 65 dzieci. 

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Dzieci- 182 
osob, w tym 180 kobiet, 2 dzieci, (ogolna liczba 
osob, ktore skorzystaty z pomocy Schroniska) 

Dom Samotnej Matki - 74 osoby, w tym 30 kobiet, 
44 dzieci (osoby przebywajqce w DSM). 

Miejski Oirodek 
Pomocy Spotecznej / 
Wydziat Zdrowia 
i Spraw Spotecznych 

Realizator: 
organizacje 
pozarzqdowe 

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

Dzieci, kt6re doiwiadczyty przemocy 
w irodowisku rodzinnym, zostaly umieszczone 
w placowkach opiekuriczo-wychowawczych. 

9. Prowadzenie placowki catodobowego pobytu 
dla doroslych sprawcow przemocy 

8 dzieciom udzielono bezpiecznego schronienia 
w zwiqzku z doiwiadczaniem przemocy, z tego: 
5 dzieci - umieszczono w rodzinach zastepczych 
petniqcych zadania pogotowia rodzinnego; 
3 dzieci - umieszczono w placowkach opiekunczo - 

Miejski Oirodek 
Pomocy Spotecznej 

Dziatanie 
realizowane ze 
irodk6w MOPS 

poza Programem. 

realizowane ze 
irodkow MOPS 

poza Programem. 

wychowawcrych. 

I 

dziatania motywacyjne do podjqcia zmian 
zachowari zwiqzanych z przemocq. 

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

Wydziat Zdrowia 
i Spraw Spotecznych 

Prowadzenie hostelu dla sprawc6w przemocy. 
Wobec sprawc6w przemocy prowadzone byty 

Realizator: MCTiPZ 

79 sprawcow przemocy, ktorzy korzystali z placowki 
catodobowego pobytu. 



Prowadzenie zajqC korekcyjno - edukacyjnych dla 
doroslych sprawc6w przemocy w rodzinie. 

Realizacja programu psychologiczno - 
terapeutycznego dla osob stosujqcych przemoc 
w rodzinie 

Prowadzenie zajqt korekcyjno - edukacyjnych dla 
nieletnich/pelnoletnich sprawcow przemocy. 

W ramach programu korekcyjno - edukacyjnego 
przeprowadzono: 
258 godz. porad diagnostycznych; 
303 godz. porad indywidualnych; 
4.584 godz. zajet grupowych. 
Do programu zakwalifikowalo siq 134 sprawcow 
przemocy, z czego 57 sprawcow ukoriczylo 
program. 

W ramach programu psychologiczno - 
terapeutycznego przeprowadzono: 
30 godz. terapii indywidualnej 
216 godz. terapii grupowej 
Do programu przystqpilo 39 sprawcow przemocy, 
z czego 39 sprawcow ukonczyto program. 

396 godzin zajet korekcyjno - edukacyjnych dla 
sprawcow przemocy w rodzinie. 
89/82 sprawcow przemocy, ktorzy wzieli udziat 
w dziataniach korekcyjno-edukacyjnych / ukonczyli 
program. 

( Razem: 

Realizator: MCTiPZ 

Wydzial Zdrowia 
i Spraw Spolecznych 

i Spraw Spolecznych 

Realizator: MCTiPZ 

71.910,OO z l  

organizacje 
pozarzqdowe 

71.910,OO z l  

Wydziat Edukacji 

Realizator: 

26.669,44 z1 21.605,44 zt 



1. Wzmacnianie kompetencji oraz 
wspotpracy kadry i instytucji Iorganizacji 
zajmujqcych siq monitorowaniem 
i przeciwdziataniem przemocy w rodzinie 
a. rozwijanie wiedzy i umiejetnoici 
reprezentantow Zespolu 

Cel Ill. Doskonalenie Gminnego Programu Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w oparciu o diagnoze 
spoleczno-epidemiologicznq oraz ewaluacje przebiegu, uwarunkowan i efektow dziatan realizowanych w ramach Programu 

I lnterdyscyplinarnego, grup roboczych oraz 

Dzialania 

innych podmiotow zajmujqcych sic 
profilaktykq przemocy w rodzinie, 
z akcentem na przeciwdzialanie 
zroinicowanym typom zjawiska przemocy. 

b. wzmacnianie wspotdziatania 
instytucji/organizacji zajmujqcych siq 
przemocq w rodzinie (w tym w ramach 
procedury ,,Niebieskie Karty"): zostato 
przeprowadzone szkolenie podnoszqce 
kwalifikacje z zakresu przeciwdziatania 
przemocy w rodzinie dla czlonkow Zespotu 
lnterdyscyplinarnego oraz przedstawicieli 
podmiotow dzialajqcych w obszarze 
przeciwdziatania przemocy w rodzinie. 

Ilo5ciowe wskainiki realizacji 
dziatan 

1 dziatanie podjete na rzecz 
wspotpracy instytucji/organizacji 
zajmujqcych sic przemocq 
w rodzinie. 

15 cztonkow Zespotu 
lnterdyscyplinarnego wzielo udziat 
w szkoleniu (3 osoby z obstugi 
organizacyjno - technicznej) 

Miejski Oirodek 
Pomocy Spotecznej 

Koordynacja 

Realizator 

I lnterdyscyplinarny 
w todzi 

Wysokoit irodkow finansowych 

Plan po zmianach 
na dzien 31.12.2018 r. 

Wykonanie na dzieri 
31.12.2018 r. 



/ 2. Analiza dziatan podejmowanych w todzi I Zostat przeprowadzony Ill etap I Wydziat Zdrowia Dziatanie Dziatanie 
w obszarze przeciwdziatania przemocy 
w rodzinie. 

3. Bieiqce monitorowanie przebiegu dziatan 
realizowanych w ramach programu. 

ewaluacji stuiqcy ocenie dziatan 
prowadzonych w ramach Gminnego 
Programu Przeciwdzialania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w roku 2018. 

Dziatania monitorowane byiy poprzez 
sprawdzanie pod kqtem merytoryczno - 
finansowym sprawozdan 
przedstawianych przez reatizatorow. 
W wyniku ich weryfikacji oraz w celu 
efektywnej realizacji Programu, 
niewykorzystane irodki finansowe 
przenoszone byty na innedziatania, 
w zaleinoici od potrzeb. 
1 skontrolowany podmiot 
1 skontrolowany program 

i Spraw Spotecznych 

Wydziat Zdrowia 
i Spraw Spotecznych 

realizowane 
w ramach irodkow 

MPPiRPA. 

I Razem: 1 7.000,OO zt / 7.000,OO zt / 

realizowane 
w ramach irodkow 

MPPiRPA. 

Dziatanie 
realizowane bez 
udziatu i rodkow 

finansowych. 

Przygotowata: Alicja Groblewska. 

Dziatanie 
realizowane bez 
udziatu i rodkow 

finansowych. 
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