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z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie na lata 2005  - 2008 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Września, sierpień 2007r.  



Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie na lata 2005  - 
2008 został przyjęty uchwałą Nr 244/XXXVII/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 
20 grudnia 2005r. 

Sprawozdanie z realizacji programu dotyczy stanu na październik 2007r. 

W Programie zdiagnozowano moŜliwie wszystkie aspekty 

 

Głównym celem strategicznym programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
w powiecie wrzesińskim. 

Program zawiera następujące priorytety: 

Priorytet 1:  Utworzenie systemu wspierania rodzin w sytuacjach kryzysowych 
Priorytet  2: Profilaktyka 

W ramach poszczególnych priorytetów zaplanowano do realizacji cele 
szczegółowe,  

W Priorytecie 1 zaprojektowano następujące cele szczegółowe: 

Cel 1:  Rozwój infrastruktury pomocy instytucjonalnej w przeciwdziałaniu przemocy                      
w rodzinie; 

Cel 2: Tworzenie grup samopomocowych oraz zespołów interdcyplinarnych ds. 
przemocy w rodzinie działających w obszarze poradnictwa specjalistycznego  
w tym rodzinnego 

Natomiast zaplanowanymi celami szczegółowymi w Priorytecie 2 były:  

Cel 1: Prowadzenie działalności informacyjnej; 
Cel 2: Prowadzenie działalności edukacyjnej 
 

 

Realizacja celów w zakresie Priorytetu 1 

Koncepcja funkcjonowania w naszym powiecie systemu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, zawarta w programie polega na stworzeniu w oparciu                
o istniejącą lub tworzoną infrastrukturę systemu wspierania rodzin w sytuacjach 
kryzysowych. 

Program zakłada, Ŝe zintegrowany system przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
w powiecie, oparty będzie na funkcjonowaniu: 
-  Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz z miejscami hostelowymi dla osób 

będących w kryzysie. 
- Centrum Powiadamiania Kryzysowego działającego przy Ośrodku Interwencji 

Kryzysowej. 
-  Punktów Interwencji Kryzysowej na terenie gmin powiatu wraz z funkcjonowaniem 

interdyscyplinarnych zespołów profesjonalistów reagujących na kaŜde zgłoszenie 
o interwencji.  

 

 

 



Podstawą sprawnie funkcjonującego w powiecie systemu przeciwdziałania 
przemocy, jest odpowiednio funkcjonująca infrastruktura socjalna oraz będąca w 
dyspozycji przygotowana specjalistyczna kadra. Program zakłada, Ŝe bazą systemu 
przeciwdziałania przemocy będzie Ośrodek Interwencji Kryzysowej wraz z miejscami 
hotelowymi dla osób będących w kryzysie.  

Następnym etapem rozwoju systemu będzie utworzenie przy Ośrodku 
Interwencji Kryzysowej, Centrum Powiadamiania Kryzysowego, którego zadaniem 
będzie udzielenie osobom pierwszego wsparcia w przypadku wystąpienia nagłej 
sytuacji kryzysowej. W Centrum funkcjonować ma równieŜ całodobowy tzw. telefon 
zaufania.  

Docelowym etapem tworzenia infrastruktury systemu przeciwdziałania 
przemocy rodzinie w powiecie wrzesińskim będzie utworzenie w pozostałych 
gminach oprócz gminy Września Punktów Interwencji Kryzysowej. Powstawanie 
takich punktów w poszczególnych gminach mogłoby się odbywać na bazie 
prowadzonego obecnie przez PCPR poradnictwa rodzinnego. Wyjątek tu stanowi 
gmina Września gdyŜ taki Punkt juŜ funkcjonuje przy Ośrodku Pomocy Społecznej 
we Wrześni.  

Podczas formułowania załoŜeń programu w 2005r. wydawało się, Ŝe najbardziej 
optymalnym rozwiązaniem dot. powstawania Ośrodka Interwencji Kryzysowej będzie 
utworzenie ośrodka w częściowo juŜ zaadaptowanym na ten cel budynku przy ul. 
Słowackiego we Wrześni i powierzenie w drodze konkursu prowadzenia jego 
organizacji pozarządowej specjalizującej się tematyce uzaleŜnień i przemocy                   
w rodzinie. Dzięki uprzejmości burmistrza Wrześni pana Tomasza KałuŜnego, 
budynek ten został nieodpłatnie uŜyczony na ten cel organizacji zajmującej się 
właśnie min. tematyką przemocy w rodzinie, jaką jest Fundacja „Odrodzeni”.  

JednakŜe szybko okazało się jednak, Ŝe fundacja ta nie jest w stanie udźwignąć 
kosztów utrzymania budynku tak, więc musiała zrezygnować ze starań                              
o prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.  

Zmieniła się zatem koncepcja lokalizacji ośrodka oraz prowadzenia zadań                
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

W związku z planowanym uruchomieniem Domu Samotnej Matki w Zielińcu, 
istnieje moŜliwość i jest taka wola prowadzącego ośrodek tj. Stowarzyszenia Monar – 
Markot, aby wydzielić kilka pokoi w adaptowanym budynku na potrzeby interwencji 
kryzysowej. Tak, więc istnieje moŜliwość powierzenia w drodze konkursu zadań 
związanych z prowadzeniem miejsc schronienia dla ofiar przemocy oraz udzielania 
im wsparcia psychologicznego i terapeutycznego. Na bazie tego ośrodka moŜe 
powstać równieŜ planowane w programie Centrum Powiadamiania Kryzysowego. 

W ramach priorytetu 1 zaplanowano równieŜ tworzenie grup samopomocowych oraz 
zespołów interdcyplinarnych ds. przemocy w rodzinie działających w obszarze 
poradnictwa specjalistycznego w tym rodzinnego. 

Koncepcja funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie              
w naszym powiecie obejmuje działalność interdyscyplinarnego zespołu 
profesjonalistów, w którego w skład wchodzą: policjant, kurator sądowy, pracownik 
socjalny, psycholog. Zadaniem zespołu jest wspólne wypracowanie jasnych zasad 
działania mających na celu podjęcie skutecznej reakcji interwencyjnej i pomocowej  
w momencie zaistniałego juŜ problemu przemocy w rodzinie.  



Podczas spotkań zespołu dyskutowane są konkretne przypadki dot. problemów 
konkretnej rodziny w tym zastosowanych działań pomocowych, a takŜe, efekty 
tychŜe działań. 

Zespół powstał w listopadzie 2006r. i pracuje w kaŜdy wtorek w godz. 16-18           
w pomieszczeniu przy tzw. niebieskim pokoju w budynku Powiatowej Komendy 
Policji we Wrześni (wejście od stołówki).  

Obecnie ze wsparcia zespołu korzysta 14 rodzin, w których występują konflikty 
rodzinne spowodowane głównie naduŜywaniem alkoholu przez jednego z członków. 

 

 
 
 
Realizacja celów w zakresie Priorytetu 2 
 

Nowoczesna profilaktyka opiera się na aktywnym udziale osób 
doświadczających przemocy, które uczestniczą w profesjonalnych programach. 
Celem priorytetu jest dotarcie z informacją o rodzajach i formach przemocy do jak 
najszerszego kręgu odbiorców. Zaplanowane cele w ramach tego priorytetu dotyczą 
prowadzenia działalności edukacyjnej i informacyjnej i mają charakter prewencyjny.  

 
Program zakłada podejście do zagadnienia prewencji, które skupia się na grupach 
docelowych. To podejście dzieli prewencję i interwencję na działania uniwersalne, 
selektywne i konkretne. 
 
Działania uniwersalne dotyczą całej populacji i polegają na programach 
prewencyjnych w szkołach lub kampaniach medialnych itp. Działania selektywne są 
skierowane do osób i grup podwyŜszonego ryzyka, gdzie występuje w tym samym 
czasie kilka czynników sprzyjających powstawaniu przemocy. Są to takie działania, 
jak np. programy psychoedukacyjne dla rodziców samotnych, rodziców Ŝyjących            
w ubóstwie. Z kolei działania konkretne są skierowane prosto do osób, które 
doświadczają lub są sprawcami przemocy i polegają one przede wszystkim na 
bezpośredniej interwencji wobec tych osób. 

  
Dotychczas realizacja tego priorytetu odbywała się poprzez działalność 

Fundacji „Odrodzeni”. 
Dzięki staraniom i zaangaŜowaniu fundacji udało jej się pozyskać środki zewnętrzne 
na działalność związaną z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Fundacja wygrała 
konkurs na Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który był  
współfinansowany był ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej                 
w kwocie 7 300 zł. 
W ramach programu odbyło się 10 spotkań prowadzonych w formie warsztatowej, 
prowadzonych przez psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego oraz prawnika. 
W programie wzięło udział 40 osób wskazanych głównie przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej we Wrześni. Były to głownie osoby z problemami rodzinnymi, które              
w jakiś sposób doświadczyły przemocy. 
 
 
    
        Wojciech Mól 


