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I. Wprowadzenie. 

Realizując obowiązek wynikający z art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni opracowało 

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 — 2025. Program ten określa kompleksowe 

działania skierowane zarówno na profilaktykę przeciwdziałania przemocy, jak również 

na ochronę ofiar przemocy i edukację sprawców stosujących przemoc. Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku w art. 18 i 71 wskazuje, że instytucja 

rodziny jest objęta szczególną ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej, a jej dobro państwo 

ma obowiązek uwzględnić w swojej polityce społecznej, zwłaszcza poprzez udzielanie 

szczególnej pomocy rodzinom znajdujqcym się w trudnej sytuacji społecznej. Jedną z trudnych 

sytuacji społecznych jest występująca przemoc w rodzinie. Problem ochrony jednostki przed 

okrucieństwem ze strony najbliższych jest stosunkowo nowym doświadczeniem społecznym. 

Świadomość zagrożenia jakie niesie używanie sity wobec najbliższych, stało się przesłanką 

do stworzenia odpowiednich aktów prawnych oraz programów chroniących ofiary przemocy 

w rodzinie. Warto również zaznaczyć, że aby zapobiec przemocy w rodzinie niezbędne jest 

współdziałanie specjalistów z różnych dziedzin, co wskazuje jak, ważnym i jednocześnie 

złożonym problemem jest przemoc w rodzinie. W ramach Programu od 2011 roku 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie powołuje się Zespół Konsultacyjny Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej. 



II. Definicja problemu przemocy w rodzinie. 

ł. Czym jest przemoc w rodzinie. 

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie, przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie 

lub zaniechanie naruszaj qce prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (w rozumieniu art. 

115 § 11 Kodeksu karnego a także innych osób wspólnie zamieszkujqcych lub gospodarujących, 

w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające 

ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich 

zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób 

dotkniętych przemocą. 

2. Rodzaje przemocy w rodzinie. 

2.1 PRZEMOC FIZYCZNA — celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba uszkodzenia 

ciała. Skutkiem przemocy fizycznej mogą być złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia, 

obrażenia wewnętrzne, np. popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, 

policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, wykręcanie rąk, bicie otwartą ręką i pięściami, 

bicie przedmiotami, rzucanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami 

żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy 

itp. 

2.2 PRZEMOC PSYCHICZNA — powtarzające się poniżanie i ośmieszanie, wciąganie 

w konflikty, manipulowanie dla własnych celów, brak odpowiedniego wsparcia, uwagi, 

wymagania i oczekiwania, którym nie można sprostać, np. wyśmiewanie poglądów, religii, 

pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, 

szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, kontrolowanie ograniczanie 

kontaktów z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, 

wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, stosowanie gróźb itp. 



2.3. PRZEMOC SEKSUALNA - wymuszanie zachowań o charakterze seksualnym, poniżaj qce 

obmacywanie, obiapywanie, zmuszanie do oglądania filmów pornograficznych, wymuszanie 

pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu 

z osobami trzecimi, itp. 

2.4. PRZEMOC EKONOMICZNA — odbieranie zarobionych pieniędzy, niezaspokojenie potrzeb 

materialnych, niedostarczanie środków finansowych na utrzymanie, uniemożliwienie podjęcia 

pracy, itp. 

2.5. PRZEMOC ZANIEDBANIA — narażanie na utratę życia lub zdrowia, pozostawianie 

bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku nie może 

samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, itp. 

2.6. PRZEMOC DOMOWA oraz ofiary przemocy domowej. 

A. Charakterystyka ofiary przemocy domowej. 

Ofiarą przemocy domowej może być każdy z nas. 

Sprawcy skupiają się przede wszystkim na swoich najbliższych: żona, dzieci, rodzice, 

rodzeństwo. 

Ofiara przemocy bardzo często ma bardzo niską samoocenę, popada w stan melancholii. 

Ofiara doznająca przemocy zmienia postrzeganie siebie. Jest to nieadekwatna ocena samego 

siebie wynikająca z poczucia zaburzenia poczucia bezpieczeństwa, zawodu na osobie, 

która kiedyś była bliska sercu a stała się sprawcą stosującą przemoc. Ofiary przemocy często 

przejmują odpowiedzialność za swoją wiktymizację. Ofiara doszukuje się winy w swoim 

zachowaniu. Przemoc powoduje zmiany w sposobie bycia osoby doznającej przemocy. Ofiara 

stara się za wszelką cenę unikać sytuacji, które mogłyby wzbudzić w sprawcy negatywne 

emocje i w ich rezultacie doprowadzić do wybuchu agresji. Obwinianie siebie i swojego 

zachowania przedłuża tylko trwanie w toksycznym związku i usprawiedliwianie sprawcy. 

W większości przypadków ofiary są bardzo przywiązane do swoich sprawców. Nie potrafią 

od nich odejść i złożyć na sprawcę skargę. Często zdarza się, że po zgłoszeniu się do Instytucji 

ofiary wycofują swoje zeznania wobec sprawcy. 



B. Cyk/przemocy składa się z trzech następujących po sobie faz: 

Faza narastania napięcia 

Początkiem cyklu jest zwykle wyczuwalny wzrost napięcia oraz nasilające się sytuacje 

konfliktowe. Osoba stosująca przemoc jest stale poirytowana, napięta, często robi 

awantury z byle powodu, prowokuje kłótnie. Reakcjami ofiar przemocy na taką sytuację 

w domu jest najczęściej uspokajanie atmosfery, spełnianie wszelkich zachcianek, 

przepraszanie sprawcy „na wszelki wypadek". 

Faza gwałtownej przemocy 

W tej fazie osoba stosująca przemoc staje się gwałtowna, wpada w szał. Eksplozję 

wywołuje zazwyczaj jakiś drobiazg, np. lekkie opóźnienie posiłku. Skutki użytej przemocy 

mogą być różne podbite oko, połamane kości, obrażenia wewnętrzne. Najczęściej 

w tej fazie ofiary decydują się wezwać policję lub szukać pomocy gdzie indziej. 

Po zakończeniu wybuchu przemocy, ofiara jest w stanie szoku. Nie może uwierzyć, 

że to się na prawdę stało. Odczuwa wstyd i przerażenie. Jest oszołomiona. 

Staje się apatyczna, traci ochotę do życia, odczuwa złość i bezradność. 

Faza miodowego miesiąca 

To faza skruchy i okazywania miłości. Sprawca szczerze żałuje tego, co zrobił, okazuje 

skruchę i obiecuje, że to się nigdy nie powtórzy. Stara się znaleźć jakieś wytłumaczenie 

dla tego, co zrobił i przekonuje ofiarę, że to był jednorazowy, wyjątkowy incydent, 

który już się nigdy nie zdarzy. Staje się znowu podobny do tego, jaki był na początku 

znajomości. Przynosi kwiaty, prezenty, zachowuje się jakby przemoc nigdy nie miała 

miejsca. Rozmawia z ofiarą „dzieli się swoimi przeżyciami, obiecuje, że nigdy już jej 

nie skrzywdzi. Oba o ofiarę spędza z nią czas i utrzymuje bardzo satysfakcjonujące kontakty 

seksualne. Sprawca i ofiara zachowują się jak świeżo zakochana para. Ofiara zaczyna 

wierzyć w to, że partner się zmienił i że przemoc była jedynie incydentem. 

Faza miodowego miesiąca przemija. Po jakimś czasie napięcie znowu powraca I cały cykl 

przemocy powtarza się. Prawdziwe zagrożenie, jakie niesie ze sobą faza miodowego 

miesiąca jest związane z tym, że przemoc w następnym cyklu jest zazwyczaj 

gwałtowniejsza. 



3. Skutki przemocy w rodzinie: 

> izolacja, pozbawiaj qca ofiarę społecznego poparcia, zmniejszaj qca jej możliwość 

stawiania oporu, uzależniająca od oprawcy, doprowadzająca do skoncentrowania się 

na nim, a następnie do monopolizacji uwagi, 

> monopolizacja uwagi ofiara koncentruje się na aktualnym położeniu, wspiera 

introspekcję, eliminuje bodźce inne niż te, którymi manipuluje sprawca, uniemożliwia 

działania niespójne z uległością, 

> osłabienie, działania prowadzące do przemęczenia, minimalizacja fizycznej 

i psychicznej możliwości stawiania oporu, 

> groźby nasilają lęki, rozpacz, 

> sporadyczna przychylność - motywuje pozytywną skłonność do uległości, 

> demonstracja wszechwładzy— wskazuje nadaremność stawiania oporu, 

> degradowanie — rodzi przekonanie, że opór bardziej naruszy szacunek ofiary do niej 

samej, poczucie jej wartości niż kapitulacja; zredukowanie kogoś do poziomu czysto 

biologicznych potrzeb. 

Cykliczność przemocy sprawia, że ofiarom trudno jest podjąć działania mające na celu 

zatrzymanie przemocy. Oprócz bezpośrednich konsekwencji zdrowotnych, przemoc może 

wywoływać również skutki w postaci problemów psychicznych i ponosić za sobą koszty 

ekonomiczne i społeczne. Osoby, które przez dłuższy czas doświadczają przemocy fizycznej 

lub psychicznej charakteryzują się niską samooceną, wykształceniem biernych 

mechanizmów radzenia sobie z przemocą, wysoką zależnością emocjonalną od swoich 

partnerów, podwyższonym niepokojem i depresją, izolacją społeczną, mają poczucie winy 

za to, co dzieje się w ich związku, są podporządkowane sprawcy, odczuwają w stosunku 

do niego ambiwalentne poczucie lojalności, często nadużywają alkoholu, środków 

przeciwbólowych, leków, a nawet narkotyków, zapadają na choroby związane 

z przebywaniem w długotrwałym stresie. Kobiety żyjące w związku przemocowym mają 

obniżone poczucie własnej wartości, a ich zdolność do uczestniczenia w życiu społecznym 

jest znacząco obniżona. 



Skutków przemocy w rodzinie doświadczają także dzieci, które niejednokrotnie 

są świadkami przemocy. Istnieje ryzyko wystąpienia u nich problemów emocjonalnych 

I związanych z zachowaniem, takich jak: odczuwanie niepokoju, depresja, 

sam ouszkodzenia, osłabienie koncentracji objawiające się, np. osiąganiem niskich 

wyników w szkole, pogorszenie samopoczucia, nieposłuszeństwo, agresja wobec 

otoczenia, występowanie koszmarów sennych, moczenia nocne, pojawienie 

się dolegliwości fizycznych, będących skutkiem stresu psychologicznego. U dzieci będących 

świadkami przemocy domowej zwiększa się ryzyko pojawienia się w przyszłości problemów 

związanych ze zdrowiem psychicznym. Istnieje zwiększone prawdopodobieństwo, 

że takie dzieci w przyszłości będą częściej sięgały po alkohol i stosowały przemoc wobec 

swoich partnerów. 



III. Skala zjawiska przemocy w rodzinie. 

ł. Skala zjawiska przemocy w rodzinie w Powiecie Wrzesińskim: 

A. Analiza zjawiska przemocy w rodzinie na podstawie danych Komendy 

Powiatowej Policji we Wrześni 

Bardzo istotnym elementem służ qcym przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

który angażuje różne instytucje i służby, a przede wszystkim policję, pomoc społeczną 

oraz gminne komisje ds. rozwiązywania problemów alkoholowych jest procedura „Niebieskich 

Kart", mająca charakter obligatoryjny. Określa ona zasady przeprowadzania interwencji 

domowych w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie, dokumentowania przebiegu tych 

interwencji oraz zasady prowadzenia dalszej pracy z rodziną. Procedura „Niebieskiej Karty" 

uaktywnia działanie i współpracę różnych służb. 

Tabela 1. Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie w latach 2017, 2018, 2019, 2020. 

 

2017 2018 2019 2020 

Liczba osób 45 84 110 99 

Źródło: Powiatowa Komenda Policji we Wrześni. 

Na podstawie zestawienia statystycznego Komendy Powiatowej Policji we Wrześni 

dotyczącego przeprowadzonych interwencji domowych dotyczących przemocy w rodzinie 

wynika, że Komenda Powiatowej Policji objęła procedurą Niebieskiej Karty w 2017 roku 45 

rodzin, w 2018 roku 84 rodziny, w 2019 roku 110 rodzin, a w 2020 roku 99 rodzin. 

Tabela 2. Liczba ofiar przemocy w rodzinie w latach 2017, 2018, 2019,2020. 

 

2017 2018 2019. , - 2020.. , 

Liczba osób 80 123 194 181 

Źródło: Powiatowa Komenda Policji we Wrześni. 



Liczba ofiar przemocy w rodzinie w roku 2017 wynosiła 80 ofiar, w roku 2018 wzrosła ich liczba 

do 123 ofiar, w roku 2019 wynosiła 194 ofiary przemocy domowej. Natomiast w roku 2020 

liczba ofiar przemocy w rodzinie wyniosła 181. 

Tabela 3. Liczba przypadków poszczególnych rodzajów przemocy w latach 2017, 2018, 2019, 

2020. 

 

2017 2018 2019 2020 Razem 

Przemoc fizyczna 41 72 77 74 264 

Przemoc psychiczna 44 78 106 87 315 

Przemoc seksualna 3 1 6 2 12 

Przemoc ekonomiczna O O O O O 

Przemoc inna 39 58 70 64 231 

Źródło: Powiatowa Komenda Policji we Wrześni. 

Wśród rodzajów przemocy w Powiecie Wrzesińskim przeważa: przemoc psychiczna, 

czyli ta bardziej „wyrafinowana" i mniej widoczna. W roku 2020 jej liczba wynosiła 87. 

Na drugim miejscu pojawia się przemoc fizyczna — 74. 

B. Analiza zjawiska przemocy w rodzinie na podstawie danych Ośrodków 

Pomocy Społecznej z Powiatu Wrzesińskiego: 

Zgodnie z ustawq o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie procedura Niebieskiej Karty 

wszczynana jest również przez pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej. 

Tabela 4. Liczba Niebieskich Kart założonych przez pracowników socjalnych w latach 2017, 

2018, 2019, 2020. 

Gmina 2017 2018 2019 j 2020 Razem 

Kofaczkowo O O 3 1 4 

Nekla 10 8 16 3 37 

Miłosław 5 3 3 3 14 

Września 4 6 4 6 20 

Razem 19 17 26 13 88 

Źródło: Ośrodki Pomocy Społecznej Powiatu Wrzesińskiego. 



Z zestawienia wynika, ze najwięcej Niebieskich Kart na przestrzeni ostatnich trzech lat 

założyli pracownicy socjalni w gminie Nekla. Najmniej Niebieskich Kart założyli pracownicy 

socjalni w gminie Kołaczkowo. W pozostałych gminach liczba kart przez ostatnie trzy lata była 

na podobnym poziomie. 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na samorządy gmin 

obowiązek powoływania Zespołów Interdyscyplinarnych, które z mocy ustawy podejmują 

działania w stosunku do osób i rodzin dotkniętych przemocą domową, ale również inicjują 

działania w stosunku do zewnętrznych podmiotów i instytucji zajmujących się zjawiskiem 

przemocy w rodzinie. 

Celem działania Zespołu Interdyscyplinarnego jest koordynowanie systemu 

przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego 

w obszarze gminy. Zespół Interdyscyplinarny to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, 

zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących 

w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Jego funkcjonowanie określone jest 

w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc osobom 

doznającym przemocy w rodzinie. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Września 

powołany jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. 

Tabela 5. Liczba prowadzonych spraw przez Zespoły Interdyscyplinarne w latach 2017, 2018, 

2019, 2020. 

Gmina 2017 2018 2019 I 2020 Razem 

Nekla 23 12 33 12 80 

Pyzdry 4 6 12 6 28 

Kołaczkowo 4 8 17 13 42 

Września 91 122 136 119 468 

Miłosław 9 13 17 13 52 

Razem 131 161 215 163 670 

Źródło: Ośrodki Pomocy Społecznej Powiatu Wrzesińskiego. 

Liczba spraw prowadzonych przez Zespoły Interdyscyplinarne w porównaniu 

do pozostałych gmin Powiatu Wrzesińskiego najliczniej dała się zauważyć w gminie Września 



i wynosiła 468 spraw w latach 2017 — 2020. Przemoc w rodzinie jest jedną z przyczyn 

przyznawania świadczeń i objęcia pomocą społeczną rodzin przez Ośrodki Pomocy Społecznej. 

Tabela 6. Liczba rodzin objętych pomocą społeczną ze względu na przemoc w rodzinie 

w latach 2017, 2018, 2019, 2020. 

Gmina 2017 2018 2019 2020 Razem 

Nekla 33 29 58 12 132 

Pyzdry 4 6 12 6 28 

Kołaczkowo 1 2 1 21 25 

Września 91 122 136 119 468 

Miłosław 1 3 3 3 10 

Razem 130 162 210 161 663 

Źródło: Ośrodki Pomocy Społecznej Powiatu Wrzesińskiego. 

Dane zawarte w tabeli przedstawiają, że największa liczba rodzin wymagających wsparcia 

ośrodka pomocy społecznej, w których odnotowano przemoc w rodzinie wystąpiła w gminie 

Września. W roku 2017 było 91 rodzin, a w roku 2019 liczba wzrosła do 136. Z kolei najmniej 

takich rodzin potrzebowało pomocy społecznej w gminie Miłosław. 

C. Analiza zjawiska przemocy w rodzinie na podstawie danych Powiatowego 

Centrum Pomocy w Rodzinie we Wrześni. 

Na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni od kwietnia 2011 

roku działa Zespół Konsultacyjny Ośrodka Interwencji Kryzysowej. W pracach Zespołu 

uczestniczą: psycholog, terapeuta systemowy rodzin, pedagog oraz byty policjant Komendy 

Powiatowej Policji we Wrześni. Najczęściej zgłaszane problemy to: 

> przemoc fizyczna i psychiczna, 

> skomplikowane relacje rodziców z dziećmi, 

> nasilająca się przemoc fizyczna i psychiczna dzieci, 

> przemoc wnuków wobec osób starszych, 



> alkoholizm współmałżonka, 

> problemy małżeńskie, 

> problemy pokoleniowe, 

> narkomania członka rodziny 

> w roku 2020 problemy rodzinne i zawodowe związane z pandemią COVID -19. 

Zespół Konsultacyjny Interwencji Kryzysowej udziela wsparcia wszystkim osobom, 

które przeżyty zdarzenia zakłócające dotychczasowy sposób życia, jak również tych, 

których trudne sytuacje życiowe przerastajq. Z pomocy mogą skorzystać osoby lub rodziny 

bez względu na wiek, płeć, wykształcenie czy sytuację materialną. 

Do głównych zadań Zespołu Konsultacyjnego Interwencji Kryzysowej należy: 

1) pełnienie otwartych dyżurów dla mieszkańców powiatu wrzesińskiego, 

2) obsługa terapeutyczna dla osób umieszczonych w Hostelu Interwencyjnym 

przy Schronisku dla Osób Bezdomnych i Ogrzewalni Markot w Ziefińcu, 

3) podejmowanie interwencji oraz udzielenie wsparcia terapeutycznego w miejscu 

zamieszkania rodziny będącej w kryzysie. 

W roku 2020 ze względu na pandemię uruchomiono dyżury telefoniczne Zespołu 

Konsultacyjnego Interwencji Kryzysowej. Z porad telefonicznych członków Zespołu skorzystały 

32 osoby. Zespół Konsultacyjny Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie we Wrześni zapewnia możliwość udzielenia tymczasowego schronienia 

poprzez umieszczenie osób wymagających wsparcia, w Hostelu Interwencyjnym, w sytuacjach, 

kiedy istnieje konieczność zaplanowania długotrwałych oddziaływań w stosunku do rodziny 

w sytuacji kryzysowej jaką jest przemoc domowa. 



Tabela 7. Liczba osób zgłaszających się na dyżur Zespołu Konsultacyjnego 01K w latach 2017, 

2018, 2019, 2020. 

 

2017 2018 2019 2020 Razem 

Mężczyźni 10 6 4 10+15 45 

Kobiety 16 11 9 10+17 63 

Dzieci 2 O O O 2 

Razem 28 17 13 52 110 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. 

W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR we Wrześni działa Hostel Interwencyjny 

przy Schronisku dla Osób Bezdomnych i Ogrzewalni Markot w Zielińcu z dwoma miejscami 

hostelowymi dla 4 osób. Zadania realizowane są zgodnie z art. 47 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593z późn. zm.), podejmując działania 

na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą, w celu zapobiegania pogłębianiu 

się występujących dysfunkcji. Najczęściej zgłaszanymi problemami byty: alkoholizm jednego 

z partnerów, przemoc fizyczna i psychiczna, konflikty rodzinne, skomplikowane relacje 

rodziców z dziećmi, problemy wynikające z rozwodów oraz kryzysowe sytuacje mieszkaniowe 

i zdrowotne. 

Tabela 8. Liczba osób przebywających w Hostelu Interwencyjnym w ramach Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni 

w latach 2017, 2018, 2019, 2020. 

 

2017 2018 2019 2020 

Kobiety 1 3 3 O 

Mężczyźni 1 5 2 O 

Dzieci O O O O 

Razem 2 8 5 O 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. 



Hostel Interwencyjny przy Schronisku dla Osób Bezdomnych i Ogrzewalni Markot w Zielińcu 

powstał z myślą o osobach z terenu Powiatu Wrzesińskiego znajdujących się w sytuacji 

kryzysowej. Natomiast w roku 2020 nie było możliwości umieszczenia osób potrzebujących 

wsparcia w hostelu ze względu na czasowe ograniczenie działalności Ośrodków Interwencji 

Kryzysowej w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID -19. 

Dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie Powiatu Wrzesińskiego dostępne 

jest bezpłatne poradnictwo psychologiczne w ramach Poradnictwa Rodzinnego 

organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. 

Tabela 9. Ilość osób korzystających z porad psychologicznych na terenie Powiatu 

Wrzesińskiego w latach 2017, 2018, 2019, 2020. 

Powiat 

Wrzesiński 

2017 2018 2019 2020 Razem 

Ogółem 54 58 68 143 323 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. 

Jak wynika ze statystyki potrzeba porad psychologicznych przez kolejne lata utrzymywała 

się na podobnym poziomie. Jednakże w roku 2020 znacznie wzrosło zapotrzebowanie 

na porady psychologiczne ze względu na sytuację w kraju spowodowaną zagrożeniem 

Cov-19. Z porad psychologa w 2020 roku skorzystało 26 mężczyzn, 37 kobiet i 80 dzieci. 

W pracy z osobami duże znaczenie mają konsultacje psychologiczne, które umożliwiają ofierze 

przemocy dokonania rzeczowej i spokojnej analizy własnej sytuacji i określenia, 

jakie działania w danym przypadku powinny zostać podjęte. Dopiero gdy ona sama określi, 

jakie kroki chce przedsięwziąć, można przejść do następnego etapu, tj. udzielania wsparcia 

w konkretnych działaniach. 

W ramach nieodpłatnego poradnictwa psychologicznego, prawnego oraz wsparcia dla 

osób i rodzin borykających się z problemami uzależnień na terenie Powiatu Wrzesińskiego 

działa: 



1. Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni Poradnictwo prawne: 

-rodzinne i opiekuńcze, 

-terapia rodzin, 

ul. Fabryczna 14, 62-300 Września. 

Osoby kierowane przez pracowników socjalnych i Zespół Interdyscyplinarny. 

2. Punkt Konsultacyjny przy Komisji ds. PiRPA w Pyzdrach Porady dla osób 

z problemem rodzinnym, 

Budynek niepublicznego zakładu lekarskiego „PRO FAMILIA" 

ul. Rynek 5, 62-310 Pyzdry. . 

Ogólnodostępna usługa dla osób potrzebujących poradnictwa z terenu Powiatu 

Wrzesińskiego. 

3. Psycholog: 

y- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1, 

')=. Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny, Pl. Reymonta 5, 62-306 

Kołaczkowo. 

4. Terapeuta Uzależnień dla dzieci i młodzieży. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1 

5. Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. 

r Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1 

Na terenie powiatu wrzesińskiego działają od stycznia 2016 roku trzy punkty, 

w ramach których nieodpłatną pomoc prawną świadczą osobiście adwokaci 

lub radcowie prawni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia 

aplikanci adwokaccy lub aplikanci radcowscy. W roku 2017, 2018, 2019 oraz 2020 do czasu 

reżimu sanitarnego spowodowanego CO V-19 jeden z punktów świadczących bezpłatną pomoc 

prawną znajdował się w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

we Wrześni, gdzie każdy, kto spełniał określone warunki mógł skorzystać z pomocy specjalisty. 

Zgodnie z ustawą do grupy osób, które mogły skorzystać z bezpłatnych porad prawnych 



zaliczali się mieszkańcy pobieraj qcy świadczenia z pomocy społecznej, posiadaj qcy Kartę Dużej 

Rodziny lub legitymujący się zaświadczeniem kombatanta łub weterana wojennego. Darmowe 

porady obejmowały też wszystkich mieszkańców powiatu, którzy nie ukończyli 26/at oraz tych 

po 65. roku życia. Z pomocy skorzystać mogli również poszkodowani w wyniku klęski 

żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznych. 

Dotychczasowe doświadczenia z pracy z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie 

wskazują, że potrzebujq oni wszystkich rodzajów świadczonego poradnictwa. 

Tylko zapewnienie wszechstronnego wsparcia stwarza szansę na to, że praca z ofiarą przemocy 

będzie efektywna przyniesie rezultaty w postaci zatrzymania przemocy 

i odbudowania zdolności do kierowania swoim życiem. 

ł. 

D. Podmioty działajqce na terenie Powiatu Wrzesińskiego świadcz qce pomoc 

w zakresie przemocy w rodzinie. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni jednostka prowadząca dyżury Zespołu 

Konsultacyjnego w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 

2. Poradnictwo Rodzinne, 

   

3. Komenda Powiatowa Policji we Wrześni 

   

4. Prokuratura Rejonowa we Wrześni, 

   

5. Sąd Rejonowy we Wrześni, 

   

6. Straż Miejska we Wrześni, 

   

7. Placówki służby zdrowia, w tym NZOZ Poradnia Leczenia i Uzależnień 

8. 

I Współuzależnienia „Centrum U" we Wrześni, 

Jednostki działające w poszczególnych 

a w szczególności: 

gminach powiatu wrzesińskiego, 

a. Ośrodki Pomocy Społecznej, 

b. Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

c. Interdyscyplinarne Zespoły ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

9. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni, 

10. Placówki oświaty: szkoły prowadzone przez samorząd gminny i powiatowy, 

11. Organizacje pozarządowe. 



2. Skala zjawiska przemocy w kraju. 

Dane za rak 2017 

1 - 
Liczba wypełnionych formularzy ,Niebieska 
Karta — A" (ogółem), 
Iw tym: 

75 662 

'liczba formularzy wszczynających procedurę 61 980 

liczba formularzy dotyczących kolejnych 
przypadków przemocy 

w rodzinie w trakcie trwającej procedury 

13 682 

Liczba osób, co do których istnieje 
Podejrzenie, że są dotknięte przemocą 
;(ogółem), w tym: 

92 529 

iko b ie t 67 984 

mężczyzn 11 030 

małoletnich 13 515 

Liczba osób, wobec których istnieje 
podejrzenie, że stosują przemoc 
w rodzinie (ogółem), w tym: 

76 206 

kobiet 5 878 

mężczyzn 70 035 

nieletnich 293 

Liczba osób, wobec których istnieje 
podejrzenie, że stosują przemoc 
w rodzinie będących pod wpływem 
alkoholu (ogółem), w tym: 

46 092 

kobiety 2 028 

mężczyźni 44 037 

nieletni 27 

Liczba dzieci umieszczonych 
w rodzinie zastępczej lub 
W placówce opiekuńczo— wychowawczej 

413 

Źródło: Formularz 111/8, Sprawozdanie z podjętych przez policję działań wobec przemocy 

w rodzinie dotyczące procedury „Niebieskie Karty". 



Ogólna liczba ofiar przemocy 88 133 

Dane za rok 2018 

  

73 153 

(w tym 59 829 wszczynajqcych procedurę 

I 13 324 dotycz qcych kolejnych 

przypadków w trakcie procedury) 

Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska 

Karta" 

 

  

Liczba ofiar - kobiet 

 

65 057 

  

Liczba ofiar - mężczyzn 10 672 

Liczna ofiar - małoletnich 

 

12 404 

Ogólna liczba osób podejrzewanych o przemoc 73 654 

 

6 045 Liczba podejrzewanych sprawców - kobiet 

 

Liczba podejrzewanych sprawców - mężczyzn 67 306 

Liczba podejrzewanych sprawców - nieletnich 

 

303 

  

Ogólna liczba podejrzewanych sprawców 43 182 

będqcych pod wpływem alkoholu 

Podejrzewani sprawcy pod wpływem alkoholu 

- kobiety 

1 903 

 

Podejrzewani sprawcy pod wpływem alkoholu 41 257 

- mężczyźni 

Podejrzewani sprawcy pod wpływem alkoholu 

- nieletni 

22 



73 153 

Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska (w tym 59 829 wszczynających procedurę 

Karta" i 13 324 dotycz qcych kolejnych 

przypadków w trakcie procedury) 

Liczba dzieci umieszczonych w nie 

zagrażajqcym im miejscu (np. rodzina 

zastępcza, dalsza rodzina, placówka 

opiekuńcza) 

 

427 

  

Źródło:https://statystyka.policja.plist/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/50863, 

Przemoc-w-rodzinie, html 

Dane za rok 2019 

74 313 

Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska (w tym 61 076 wszczynających 

Karta" 13 237 dotyczących 

w trakcie 

procedurę i 

kolejnych przypadków 

procedury) 

032 Ogólna liczba ofiar przemocy 88 

Liczba ofiar — kobiet 65 195 

Liczba ofiar — mężczyzn 10 676 

Liczba ofiar — małoletnich 12 161 

Ogólna liczba osób podejrzewanych o 

przemoc 

74 910 

Liczba podejrzewanych sprawców — kobiet 6 448 



74 313 

(w tym 61 076 wszczynających procedurę i 

13 237 dotyczących kolejnych przypadków 

w trakcie procedury) 

Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska 

Karta" 

Liczba podejrzewanych sprawców — 68 148 

mężczyzn 

Liczba podejrzewanych sprawców — 

nieletnich 

314 

Ogólna liczba podejrzewanych sprawców 42 583 

będących pod wpływem alkoholu 

Podejrzewani sprawcy pod wpływem 

alkoholu - kobiety 

2 126 

Podejrzewani sprawcy pod wpływem 40 435 

alkoholu - mężczyźni 

Podejrzewani sprawcy pod wpływem 

alkoholu — nieletni 

22 

Liczba dzieci umieszczonych w nie 

zagrażającym im miejscu (np. rodzina 

zastępcza, placówka opiekuńcza) 

309 

źródło:https://statystyka.policja.pllst/wybrane-statystykilprzemoc-w-

 

rodzinie/50863, Przemoc-w-rodzinie, html 



Dane za rok 2020 

Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska 
Karta — A" (ogółem), 

  

 

72 601 

  

W cyrn: ._._  

liczba formularzy wszczynajqcych procedurę 59 701 

'liczba formularzy dotycz qcych kolejnych 
przypadków przemocy 
;w rodzinie w trakcie trwającej procedury 

12 900 

Liczba osób, co do których istnieje 
Podejrzenie, że są dotknięte przemocą 
i(ogółem), w tym: 

85 575 

kobiet 62 866 
i • mężczyzn 10 922 

Imałoletnich 11 787 

Liczba osób, wobec których istnieje 
podejrzenie, że stosują przemoc 
.w rodzinie (ogółem), w tym: 

73 228 

kobiet 6677 

mężczyzn 66 198 

:nieletnich 353 

i ;Liczba osób, wobec których istnieje 
Podejrzenie, że stosujq przemoc 
in, rodzinie będących pod wpływem alkoholu 
(ogółem), w tym: 

39 798 

!kobiety 1986 

mężczyźni 37 781 

nieletni 31 

!Liczba dzieci umieszczonych 
'w rodzinie zastępczej lub 
;w placówce opiekuńczo — wychowawczej 

288 

Źródło: Formularz 111/8, Sprawozdanie z podjętych przez policję działań wobec przemocy 
w rodzinie dotyczące procedury »Niebieskie Karty". 



ł. Analiza SWOT w zakresie przeciwdziałania przemocy. 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

  

1.Dostępna całodobowo baza miejsc 

schronienia dla ofiar przemocy— Hostel 

Interwencji Kryzysowej, 

2. Funkcjonowanie gminnych 

interdyscyplinarnych zespołów ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

3. Realizacja programów korekcyjno — 

edukacyjnych dla sprawców przemocy, 

4. Dobre zaplecze przemocowe, 

5.Szybkie reagowanie na sygnały 

występowania przemocy w rodzinie, 

6.Znaczna ilość punktów porad prawnych 

i psychologicznych na terenie wszystkich 

gmin Powiatu, 

7.Zzawiqzywanie się grup wsparcia — 

samopomocy, 

8. Rosnąca świadomość problemu przemocy 

w rodzinie, 

9.Stosowanie procedury Niebieskiej Karty 

przez jednostki do tego zobowiązane, 

10.Rosnące zaufanie do instytucji 

pomocowych. 

1.Mity i przekonania na temat przemocy 

w rodzinie, 

2. Zjawisko nierozpoznawalne, 

„nie nazywane po imieniu" także przez 

ofiary przemocy, 

3. Powszechny pogląd o braku konsekwencji 

za czyny sprawcy przemocy, 

4.Opór osób doznających przemocy do 

przyjęcia pomocy, wiara że sprawca się 

zmieni, 

5. Obojętność ze strony sąsiadów, strach 

przed zemstą, 

6.Słaba współpraca ze sądem i policją, 

7.Słaba koordynacja działań 

poszczególnych służb, 

8.Ograniczona pomoc specjalistyczna dla 

osób dotkniętych przemocą w małych 

miejscowościach i na wsiach, 

9.Zjawisko bardzo silnie związane z innymi 

szkodliwymi zjawiskami, takimi jak 

ubóstwo, brak pracy, uzależnienie, 

10.Ograniczone środki finansowe na 

szkolenia specjalistyczne, 

11.Brak szybkiego dostępu do psychologa, 

terapeuty, psychologa dziecięcego. 

1. Wzrost świadomości społecznej i chęci 

korzystania z pomocy, 

1.Społeczne przyzwolenie na przemoc, 



2. Oferty szkoleniowe kierowane dla osób 

zajmujących się pracą z przeciwdziałaniem 

przemocy, 

3.Superwizje dla pracowników socjalnych 

zajmujących się przeciwdziałaniem 

przemocy, 

4. Postrzeganie przemocy jako problemu, 

Współpraca samorządów terytorialnych z 

innymi podmiotami realizującymi zadania 

wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, 

6.Rosnący wskaźnik zaufania do instytucji 

udzielającej pomocy potrzebującym 

wsparcia, 

7.Spójny system profilaktyki realizowany na 

poziomie powiatu oraz gminy w celu 

zapobiegania przemocy w rodzinie. 

8. Postrzeganie przemocy jako problemu 

społecznego. 

2.Zjawisko powodujące duże szkody 

społeczne gdyż zaburza funkcjonalność 

całych rodzin, 

3. Ukrywanie przez rodzinę aktów 

przemocy, 

4.Biemość świadków przemocy, 

5. Niewydolność wychowawcza rodzin, 

6.Bezradność rodzin w rozwiązywaniu 

swoich problemów, 

7.Poczucie bezkarności u sprawców 

przemocy, 

8.Niepełna znajomość kompetencji i zadań 

służb zajmujących się pomaganiem 

rodzinom zagrożonym przemocą, 

9.Niedostateczne wykorzystywanie przez 

organy ścigania i wymiar sprawiedliwości 

już istniejących przepisów prawnych ( np. 

zakaz zbliżania się do ofiary, nakaz 

opuszczenia lokalu). 

10.Niechęć uczestniczenia osób 

z problemem stosowania przemocy 

w programie korekcyjno — edukacyjnym. 



Liczba osób stosujących przemoc 

IV. Dane statystyczne zjawiska przemocy w rodzinie. 

ł. Dane Komendy Powiatowej Policji i Ośrodków Pomocy Społecznej 

w Powiecie Wrzesińskim. 

Zatrzymanie przemocy w rodzinie jest warunkiem niezbędnym dla skutecznego 

udzielenia pomocy ofiarom przemocy. W przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie policjant ma do 

odegrania niezmiernie ważną rolę. Ważnym aspektem działań Policji jest dostrzeżenie 

problemu, potraktowanie go jako groźnego źródła cierpienia, zagrożenia i dysfunkcji człowieka, 

rodziny, społeczeństwa. Jednym z warunków skutecznej interwencji jest wiedza dotycz qca 

mechanizmów leż qcych u podstaw działania ofiary, zachowania się sprawcy jak również 

czynników wpływających na postawy i działania policjantów w obliczu przemocy takich jak ich 

własne przekonania na temat zjawiska, doświadczenia, stereotypy. 

Źródło: Komenda Powiatowa Policji we Wrześni. 

Dane statystyczne wskazują , iż od 2017 roku do 2019 roku zwiększała się liczba osób 

stosujących przemoc w rodzinie. W roku 2017 wynosiła 13 %, w 2018 — 25 %, natomiast 

w 2019 wzrosła do 33 %. W roku 2020 wyniosła 29%. 

Z roku na rok rośnie także liczba ofiar przemocy w rodzinie. W 2017 roku wynosiła 14 %, 

w roku 2018 — 21%, w 2019 już 34 %.W 2020 roku wyniosła - 31%. 



Liczba ofiar przemocy w rodzinie 

ekonomiczna 

0% 
seksualna 

2% 

Źródło: Komenda Powiatowa Policji we Wrześni. 

Kolejne dane dotyczg poszczególnych rodzajów przemocy stosowanych w latach 2017-2020. 

Poszczególne rodzaje przemocy w 2017 roku 

Źródło: Komenda Powiatowa Policji we Wrześni. 



Poszczególne rodzaje przemocy w roku 2018 
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Źródło: Komenda Powiatowa Policji we Wrześni. 

Poszczególne rodzaje przemocy w roku 2019 

Źródło: Komenda Powiatowa Policji we Wrześni. 



Poszczególne rodzaje przemocy w roku 2020 
roku 

seksualna 
1% 

Dane statystyczne wskazują, iż na przestrzeni czterech lat największy procent dotyczył 

przemocy psychicznej oraz przemocy fizycznej. 

Zespół interdyscyplinarny powoływany jest przez gminę, bądź miasto. Jego zadaniem 

są działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opierające się przede wszystkim 

na diagnozowaniu i przeciwdziałaniu problemowi przemocy, inicjowanie interwencji 

w środowisku dotkniętym w/w zjawiskiem wobec ofiar oraz sprawców przemocy. 

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, 

ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi. Wypełnienie „Niebieskiej 

Karty" nie jest równoznaczne ze złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa 

i nie zawsze stanowi podstawę do wszczęcia postępowania karnego. 
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rdyscyplinarne w 2018 ro 7% 
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Interdyscyplinarne w 2017 roku 
MGOPS Pyzdry 

Źródło: Ośrodki Pomocy Społecznej Powiatu Wrzesińskiego. 

Najwięcej spraw prowadzonych przez Zespoły Interdyscyplinarne było w Ośrodku Pomocy 

Społecznej we Wrześni. Na drugim miejscu klasyfikuje się Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Nekli. Na tym samym poziomie Zespół Interdyscyplinarny wszczqł sprawy 

w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy w Pyzdrach oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Kołaczko wie. 

Źródło: Ośrodki Pomocy Społecznej Powiatu Wrzesińskiego. 



Ilość spraw prowadzonych przez Zespoły 
Interdyscyplinarne w 2019 roku 

OPS Pyzdry OPS Miłosław 
6% 8% 

MGOPS Nekla 
15% 

'• GOPS Koła czkowo 
8% 

W 2018 roku Zespół Interdyscyplinarny najwięcej spraw prowadził w Ośrodku Pomocy 

Społecznej we Wrześni. Na drugim miejscu klasyfikuje się Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Miłosławiu (8%) i Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli (7%). 

Źródło: Ośrodki Pomocy Społecznej Powiatu Wrzesińskiego. 

Z kolei w roku 2019 Zespół Interdyscyplinarny Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni także 

prowadził najwięcej spraw. Drugie miejsce zajmuje Miejsko — Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Nekli. Na tym samym poziomie usytuował się Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Miłosławiu oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczko wie. 
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8% 

Liczba spraw prowadzonych przez Zespoły 
Interdyscyplinarne w 2020 roku 

Źródło: Ośrodki Pomocy Społecznej Powiatu Wrzesińskiego. 

W 2020 roku na pierwszym miejscu z ilością spraw prowadzonych przez Zespół 

Interdyscyplinarny klasyfikuje się Ośrodek pomocy Społecznej we Wrześni. W Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Miłostawiu i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołaczka wie ilość spraw 

wyniosła 8 %.Natomiast najmniej spraw odnotowano w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Pyzdrach. 

2. Adresaci programu. 

1) Ofiary przemocy w rodzinie, w tym: 

- Dzieci, 

- Współmałżonkowie lub partnerzy w związkach nieformalnych, 

- Osoby starsze, 

- Osoby niepełnosprawne 

2) Sprawcy przemocy w rodzinie, 

3) Świadkowie przemocy w rodzinie, 

4) Przedstawiciele instytucji i służb zobowiązanych do udzielania pomocy w sytuacji 

przemocy, 

5) Społeczność lokalna. 



V. Cele i założenia programu. 

ł. Główne cele programu - zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w Powiecie Wrzesińskim. Program ma przyczynić się do ograniczania 

skali problem i skutków przemocy domowej, dlatego tak istotne jest podejmowanie 

kompleksowych działań ukierunkowanych zarówno na ochronę ofiar przemocy, 

jaki edukowanie osób stosujących przemoc i korygowanie agresywnych postawi zachowań. 

2. Cele do realizacji programu. 

> Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. 

> Podnoszenie świadomości, wrażliwości społecznej oraz poszerzanie wiedzy na temat 

zjawiska przemocy w rodzinie wśród mieszkańców powiatu wrzesińskiego. 

> Szkolenie kadry zajmującej się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

> Edukowanie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie skutków stosowania przemocy 

w rodzinie. 

> Zwiększanie skuteczności podejmowanych działań w zakresie udzielania pomocy 

osobom dotkniętym przemocą poprzez wsparcie I terapię, udostępnianie wiadomości 

o instytucjach udzielających pomocy w/w sytuacjach doświadczania przemocy 

w rodzinie. 

> Współpraca instytucji oraz organizacji pozarządowych na rzecz zapobiegania przemocy 

w rodzinie. 



3. Strategie przeciwdziałania przemocy. 

 

Kierunki działań Rodzaje działań Podmiot 

realizujqcy 

I instytucje 

wspófrealizujgce 

Źródło 

finansowania 

 

1. Poszerzanie Współpraca PCPR Działania bez 

 

wiedzy na temat z instytucjami OPS -y nakładów 

 

zjawiska zajmującymi Zespoły finansowych. 

 

przemocy w się zjawiskiem Interdyscyplinarne 

  

rodzinie przemocy 
w rodzinie. 

Policja 
Placówki 

oświatowe 

  

2.0rganizowanie Prowadzenie PCPR Działania będą 

 

kampanii, 
konferencji dot 

lokalnych kampanii 
dot. Przemocy 

OPS-y 
Policja 

realizowane 
w ramach 

 

Problematyki 
przeciwdziałania 

w rodzinie, 
promowanie 

Poradnia 
Psychologiczno — 

wydatków 
zaplanowanyc 

 

przemocy w metod Pedagogiczna h na dany rok 

 

rodzinie. wychowawczych Szkoły z terenu budżetowy 

•~, -: . .k 

 

bez użycia Powiatu (środki własne 

..., 
• -.arw , 

lecznc-, 

 

przemocy, 
promowanie 

działań 
chroniących ofiary 

przemocy oraz 
działań 

interwencyjnych 
wobec osób 
stosujących 

przemoc. 

Wrzesińskiego 
Mieszkańcy 

powiatu) 

 

3. Realizacja 

 

PCPR Działania będą 

 

programów 

 

OPS-y realizowane 

 

profilaktycznych Prowadzenie Policja w ramach 

 

skierowanych do programów Pedagodzy szkolni wydatków 

 

młodzieży skierowanych do 

 

zaplanowanyc 

 

szkolnej. dzieci i młodzieży 
z terenu Powiatu 

 

h na dany rok 
budżetowy 

  

Wrzesińskiego nt. 
zjawiska przemocy, 

 

(środki własne 
powiatu) 



  

o możliwościach 
uzyskania wsparcia 
oraz o instytucjach 

udzielających 
pomocy ofiarom 

przemocy. 

   

4. Podniesienie 

 

Mieszkańcy Środki własne 

 

poziomu wiedzy 

 

Organizacje powiatu 

 

i świadomości Działania pozarządowe (PCPR) 

 

społecznej uwrażliwiające na Placówki Środki z 

 

w zakresie zjawisko przemocy, oświatowe budżetu 

 

przyczyn propagowanie Organy państwa 

 

i skutków form samorządowe Środki EFS 

 

przemocy przeciwdziałania Policja 

  

w rodzinie, 
zmiana 
postrzegania 
problemu 
przemocy 
w rodzinie, 

przemocy, 
promowanie 

metod 
wychowawczych 

bez używania 
przemocy, 

podejmowanie 
działań 

zmieniających 
postawy 

społeczeństwa 
wobec przemocy w 

rodzinie. 

OPS-y 

  

5. Poprawa 

 

PCPR 

  

jakości systemu 

 

OPS-y Działania będą 

 

działań 

 

Ośrodek realizowane 

 

profilaktycznych. 

 

Wspomagania w ramach 

  

Prowadzenie Dziecka i Rodziny w wydatków 

  

poradnictwa 
specjalistycznego. 

Kołaczkowie zaplanowanyc 
h na dany rok 

budżetowy 

    

(środki własne 
powiatu) 



1. Bezpłatne 

poradnictwo 

psychologiczne, 

prawne, 

terapeutyczne. 

2.Funkcjonowanie 

Zespołu 
Interwencji 

Kryzysowej, w 
skład którego 
wchodzi: 

psycholog, 

terapeuta rodzin, 

przedstawiciel 

Policji 

Zapewnienie 

poradnictwa 

specjalistycznego 

mające na celu 

zwiększenie 

skuteczności 

podejmowanych 

działań w zakresie 

udzielania pomocy 

osobom 

dotkniętym 

przemocą poprzez 

wsparcie i terapię. 

Udzielanie 
wsparcia osobom 

wymagającym 

pomocy 
interwencyjnej 

podczas dyżurów 

Zespołu Interwencji 

Kryzysowej; 
cotygodniowe 

dyżury dla 

mieszkańców 

Powiatu 
Wrzesińskiego. 

Działania będą 

realizowane 

w ramach 

wydatków 

zaplanowanych 

na dany rok 

budżetowy 

(środki własne 

powiatu) 

Działania będą 
realizowane 
w ramach 

wydatków 
zaplanowanych 

na dany rok 

budżetowy 

(środki własne 

powiatu) 

PCPR 

PCPR 

OPS-y 

3.Zapewnienie 

mieszkańcom Udzielenie 

Powiatu wsparcia 

Wrzesińskiego interwencyjnego 
dwóch mieszkań mieszkańcom 

w Hostelu powiatu poprzez 

Interwencyjnym umieszczanie osób 

z obsługą oraz rodzin 

administracyjno — w Hostelu 
bytową oraz Interwencyjnym 

terapeutyczną. w Zielińcu 

w sytuacjach 

kryzysowych, 
zapewniając 

również wsparcie 

psychologiczne 

PCPR Działania będą 

realizowane w 

ramach 

wydatków 

zaplanowanych 

na dany rok 

budżetowy 

(środki własne 

powiatu) 



 

4. Podnoszenie 
kwalifikacji 
zawodowych osób 
pracujących z 
ofiarami i 
sprawcami 
przemocy. 

oraz 
terapeutyczne. 

Czynny udział 
pracowników 

jednostek pomocy 
społecznej 

w szkoleniach, 
konferencjach dot. 

    

Przemocy w 
rodzinie, w celu 

podnoszenia 
kwalifikacji 

oraz polepszanie 
umiejętności pracy 

z ofiarami oraz 
sprawcami 
przemocy. 

   

1. Program Realizowanie Sąd Działania będą 

 

korekcyjno — wobec osób Policja realizowane w 

 

edukacyjny dla stosujących Zespoły ramach 

 

sprawców przemoc w Interdyscyplinarne wydatków 

 

przemocy. rodzinie, program OPS-y zaplanowanych 

  

oddziaływań 
korekcyjno — 
edukacyjnych 

zmierzających do 
zaprzestania 
stosowania 
przemocy w 

rodzinie. 

PCPR na dany rok 
budżetowy 

(środki własne 
powiatu) oraz 

w ramach 
budżetu 
państwa 

 

2.Superwizje. Spotkania z Powiatowe Działania będą 

  

pracownikami Centrum Pomocy realizowane w 

  

pomocy społecznej 
działającymi w 

obszarze 
przeciwdziałania 

przemocy w 
rodzinie 

Rodzinie ramach 
wydatków 

zaplanowanych 
na dany rok 
budżetowy 

(środki własne 
powiatu) 



4. Przewidywane skutki programu. 

Spodziewanymi efektami realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 

2021-2025 są: 

a) wzrost wiedzy i świadomości mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego w zakresie 

zjawiska przemocy w rodzinie i jego skutków oraz możliwościach uzyskania 

wsparcia; 

b) zapewnienie profesjonalnej pomocy, wsparcia i ochrony ofiarom przemocy, 

c) diagnoza i monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie całego 

powiatu, 

d) zwiększenie profesjonalizmu kadr pracujących w obszarze przemocy w rodzinie 

na terenie Powiatu Wrzesińskiego, 

e) zmiana postaw i zachowań osób stosujących przemoc, 

f) usprawnienie współpracy służb i instytucji zajmujących się przemocą 

w rodzinie. 
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