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Wstęp
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na terenie powiatu lubartowskiego na lata 2013-2020 jest
realizacją art. 6 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) . Głównym celem Programu jest
ograniczenie skali problemu i skutków przemocy domowej, bowiem przemoc jest
zarówno następstwem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie i bez wątpienia należy
zakwalifikować ją do kategorii zachowań negatywnych o dużej szkodliwości
społecznej.
Jednym z celów Programu wartym szczególnego podkreślenia, jest podnoszenie
świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie. Realizacja
tego celu jest bardzo istotna z uwagi na fakt, że pomimo powszechności tematyki
zjawiska przemocy w rodzinie, to w świadomości społecznej wciąż funkcjonuje wiele
niebezpiecznych mitów i stereotypów na ten temat.
W świetle powyższego zasadnym staje się opracowanie celów szczegółowych
Programu, które odnosić się będą do całego systemu zapobiegania i zwalczania
przemocy w rodzinie, a co za tym idzie realizowane będą przez wszystkie instytucje
i organizacje zobligowane do podejmowania działań na rzecz zapobiegania oraz
zwalczania przemocy w rodzinie na terenie powiatu lubartowskiego. Nie ulega
wątpliwości,

że

podejmowanie

kompleksowych,

wielopoziomowych

działań,

ukierunkowanych zarówno na ochronę osób doznających przemocy, jak i na
edukowanie oraz korygowanie niepożądanych postaw i zachowań osób stosujących
przemoc, a także skoordynowana i sprawna współpraca międzyinstytucjonalna jest
warunkiem niezbędnym realizacji celu głównego Programu.
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I. Przemoc w rodzinie – podstawy teoretyczne i aspekty prawne

1.1 Definicja
Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 29 lipca 2005 r.,
przemoc w rodzinie należy rozumieć, jako „jednorazowe lub powtarzające się umyślne
działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych
w pkt. 1 (członków rodziny: przez określenie członek rodziny należy rozumieć osobę
najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), a także inną osobę wspólnie
zamieszkującą lub gospodarującą), w szczególności narażające te osoby na
niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające godność, nietykalność cielesną,
wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym i psychicznym,
a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.
Przemocą w rodzinie nazywamy każde zachowanie skierowane wobec osoby
bliskiej, którego celem jest utrzymanie nad nią kontroli i władzy. Przemoc w rodzinie to
zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciwko członkowi rodziny
naruszające jego godność oraz podstawowe prawa i wolności, powodujące cierpienia
i szkody.
Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że: jest intencjonalna – jest
zamierzonym, celowym działaniem człowieka nakierowanym na kontrolowanie
i podporządkowanie ofiary, odbywa się w warunkach nierównych sił – sprawca ma
i wykorzystuje przewagę (fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną) nad ofiarą, prowadzi
do naruszenia podstawowych praw i wolności ofiary, powoduje cierpienie oraz naraża
zdrowie i życie ofiary na poważne szkody.

1.2. Rodzaje przemocy
Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy i dokonywać się przy pomocy
innych instrumentów:
 przemoc fizyczna – jest to wszelkiego rodzaju bezpośrednie działanie
z użyciem siły, którego rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie np.
popychanie, obezwładnianie, policzkowanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą
ręką, pięścią lub przedmiotami, oblewanie wrzątkiem lub innymi substancjami
żrącymi, użycie broni itp.
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Objawy przemocy fizycznej: siniaki, ślady po uderzeniach w różnych częściach ciała,
rany twarzy, głowy, ślady po oparzeniach, powtarzająca się opuchlizna, a także
złamania, zwichnięcia, lęk przed rozbieraniem się, lęk przed dotykiem drugiej osoby,
strój nieadekwatny do danej pory roku oraz pogody, nadmierna apatia lub agresja,
noszenie ciemnych okularów nawet przy braku słońca.
 przemoc psychiczna – jest to działanie prowadzące do zniszczenia
pozytywnego obrazu własnej osoby np. wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie,
zawstydzanie,

narzucanie

własnych

poglądów,

ciągłe

krytykowanie,

kontrolowanie, ograniczanie kontaktów, stosowanie gróźb, szantażowanie.
Objawy

przemocy

psychicznej:

zaburzenia

mowy (wynikające

z

napięcia

nerwowego), moczenie i zanieczyszczanie się (zwłaszcza dzieci), bóle mięśni,
zaburzenia snu, brak poczucia pewności siebie, niska samoocena, wycofanie, depresja,
fobie i lęki, zachowania destrukcyjne, kłopoty z kontrolą emocji, poczucie krzywdy
i winy, nieufność do innych, problemy w pracy i w szkole, zachowania agresywne
w stosunku do innych osób, tendencja do uzależniania się od innych.
 przemoc seksualna – jest to wymuszenie różnego rodzaju niechcianych
zachowań

w

celu

zaspokojenia

potrzeb

seksualnych

sprawcy

np. nieakceptowane pieszczoty, praktyki seksualne, seks z osobami trzecimi,
sadystyczne formy współżycia, krytykowanie zachowań seksualnych.
Objawy przemocy seksualnej: ciąża, choroby weneryczne, wirus HIV, infekcje dróg
moczowo-płciowych, urazy pochwy, odbytu, przerwanie błony dziewiczej, krwawienia
z narządów rodnych, infekcje jamy ustnej.
Wymienione objawy (oprócz ciąży, choroby wenerycznej) wyłącznie sugerują, iż są
konsekwencją nadużycia seksualnego. Mogą one powstać z innych powodów. Same
w sobie mają niewielką wartość diagnostyczną, ale stanowią ważny element
rozpoznania wykorzystania seksualnego, w powiązaniu ze stwierdzonymi objawami
psychologicznymi i behawioralnymi: nadmierna erotyzacja dziecka: prowokacyjne
i uwodzicielskie zachowania seksualne, erotyczne rysunki lub zabawy, agresja
seksualna wobec rówieśników, wczesna lub nasilona masturbacja dziecięca,
nieadekwatna do fazy rozwoju psychoseksualnego, nieadekwatny do poziomu rozwoju
dziecka język dotyczący sfery seksualnej; obniżony nastrój; lęk, niepokój; poczucie
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winy, niska samoocena; myśli samobójcze; prostytucja; zaburzenia łaknienia anoreksja, bulimia.
 przemoc ekonomiczna – jest to działanie mające na celu całkowite uzależnienie
finansowe

ofiary od

sprawcy np.

odbieranie

zarobionych

pieniędzy,

uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb
rodziny, okradanie, zaciąganie kredytów i zmuszanie do zaciągania pożyczek
wbrew woli współmałżonka.
Objawy

przemocy

ekonomicznej:

brak

możliwości

zaspokojenia

własnych

podstawowych potrzeb.
 zaniedbanie

–

niezaspakajanie

podstawowych

potrzeb

emocjonalnych

i fizycznych dziecka, odrzucenie emocjonalne, brak zainteresowania jego
rozwojem, stanem zdrowia, higieną, właściwym odżywianiem i ubieraniem.
Może dotyczyć osób starszych i niepełnosprawnych.
Objawy zaniedbania: częsta absencja w szkole lub przedszkolu, wagarowanie, brak
przyborów szkolnych, ubiór nieadekwatny do pory roku, niedożywienie, zaniedbanie
pod względem higienicznym i zdrowotnym, bierność i apatia.

1.3. Cykl przemocy domowej
Przemoc w rodzinie zwykle powtarza się według określonych prawidłowości.
W cyklu przemocy wobec bliskich można wyróżnić trzy następujące po sobie fazy:
Faza narastającego napięcia
Początkiem cyklu jest zwykle wyczuwalny wzrost napięcia, narastają sytuacje
konfliktowe. Przyczyna takiej sytuacji może tkwić poza rodziną, czasem są to błahe,
drobne nieporozumienia powodujące wzrost napięcia i w związku z tym zaczyna
pojawiać się agresja.
Faza ostrej przemocy
W tej fazie napięcie, które narastało w sprawcy znajduje upust. Zachowanie staje
się bardzo nieprzewidywalne, gwałtowne. Wybuchy gniewu mogą wywołać małe
drobiazgi np.: pozostawienie jakiejś rzeczy w danym miejscu, opóźnienie posiłku.
Dochodzi do eksplozji zachowań agresywnych, które mogą objawiać się biciem
pięściami, przedmiotami, kopaniem, grożenie bronią, duszeniem. Można zaobserwować
również silne natężenie agresji słownej. Skutki użytej przemocy mogą być różne, te
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fizyczne to m.in. podbite oko, siniaki i otarcia, wybity ząb, połamane kości, obrażenia
wewnętrzne, poronienie, a nawet śmierć. Od strony psychologicznej następstwem
doznawania przemocy może być apatia, depresja, a nawet samobójstwo.
Faza miodowego miesiąca
Faza skruchy i okazywania miłości, sprawca jakby na nowo uwodzi ofiarę.
Próbuje załagodzić sytuację, przeprasza, obiecuję poprawę, staje się uczynny i miły.
Przekonuje ofiarę, że teraz będzie inaczej, że sytuacja więcej się nie powtórzy. Ofiary
mu wierzą, bo wbrew zdrowemu rozsądkowi, w głębi serca tego właśnie pragną. I jeśli
nawet przed chwilą były gotowe uciec, zostają. W tej fazie ofiary najczęściej decydują
się na wycofanie skargi. Sprawca nie jest w stanie długo wytrzymać w takiej roli.
Z jakiegoś powodu znowu wraca napięcie i wszystko zaczyna się od nowa.
Cykle takie mogą trwać przez wiele lat. Przemoc z czasem nasila się, za każdym
razem jest coraz gorzej. Akty przemocy stają się coraz bardziej brutalniejsze, bardziej
wyrafinowane. Ta faza cyklu przemocy ma niezwykle silny wpływ na pozostawanie
osoby jej doznającej w krzywdzącym związku. To tutaj powstają złudne nadzieje, że
sprawca zmieni się. Łatwo pod wpływem tego co dzieje się w tej fazie, zapomnieć
o koszmarze pozostałych dwóch etapów. Cykle takie mogą trwać przez wiele lat, przy
czym zwykle skracają się fazy „miodowego miesiąca", wydłużają i bardziej
dramatycznie przebiegają fazy narastania napięcia i gwałtownej przemocy. To co kiedyś
było w fazie „miodowego miesiąca" przyjemności przekształca się w unikanie
przykrości , bólu i cierpienia. Po pewnym czasie faza miodowego miesiąca zanika
całkowicie i pozostają tylko dwie fazy.
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Rys. 1. Cykl przemocy.

1.4. Skutki przemocy
Przemoc w rodzinie, jest doświadczeniem traumatycznym, którego skutkiem są
zarówno bezpośrednie szkody na zdrowiu psychicznym i fizycznym, jak i poważne,
długotrwałe problemy ujawniające się w życiu dorosłym, jako konsekwencje przemocy
doświadczonej o dzieciństwie.
Konsekwencje doświadczania przemocy przez osoby dorosłe
U osób poddawanych długotrwałej przemocy występują poważne problemy
fizyczne i emocjonalne. Do najczęstszych objawów będących skutkami przemocy
należą: poważne obrażenia ciała, wzrost częstości chorób somatycznych związanych ze
stresem (bóle głowy, żołądka, kręgosłupa), przygnębienie, smutek, obojętność,
popadanie w depresję, niepokój, niekontrolowane wybuchy płaczu, śmiechu czy agresji,
zmienność nastrojów, decyzji, niepewność, stany lękowe, w tym lęk przed bliskością,
nieufność, poczucie zagrożenia, niska samoocena, kłopoty z zasypianiem, koszmary
nocne, kłopoty z koncentracją, zwiększenie spożycia środków psychoaktywnych,
obwinianie się, bezradność, adaptacja do przemocy.
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Ofiary bardzo często zachowują się niezrozumiale, niejednokrotnie zmieniają
zdanie, bronią sprawcy. Zachowania te są w psychologii tłumaczone najczęściej
występowaniem wyuczonej bezradności, zjawiska „prania mózgu” czy stresu
pourazowego. Wycofywanie się z aktywności działań służących zmianie sytuacji
i wyjściu z przemocy może wynikać z przekonania o bezskuteczności działań,
popartego wcześniejszymi doświadczeniami.
Konsekwencje doświadczania przemocy przez dzieci
Na szczególnie poważne konsekwencje zachowań przemocowych narażone są
dzieci. Często są one bezpośrednimi świadkami przemocy w rodzinie. Obok obrażeń
cielesnych przemoc domowa powoduje, że dziecko żyje w poczuciu ciągłego strachu
i zagrożenia, pozbawione miłości, zaufania i bezpieczeństwa. Niezaspokojenie tych
podstawowych potrzeb wpływa na dalszy rozwój dziecka i jest przyczyną wielu
schorzeń psychosomatycznych. Dzieci będące ofiarami wykorzystania seksualnego
wykazują wysoki poziom depresji, poczucia osamotnienia, myśli samobójcze,
zaburzenia

snu,

nadpobudliwość,

agresję,

obniżenie

samooceny

i

poczucie

bezwartościowości. Skutki przemocy pojawiające się podczas trwania zachowań
przemocowych są zaledwie początkiem destrukcyjnego wpływu przemocy domowej.
Konsekwencje przemocy ujawniają się często również po długim czasie, kiedy dziecko
dorasta lub w jego dorosłym życiu. Odroczone skutki przemocy objawiają się w postaci
różnych form niedostosowania społecznego. Trudności w nauce, wagarowanie, ucieczki
z domu, udział w nieformalnych młodzieżowych grupach przestępczych, wysoki
poziom agresji, nadużywanie alkoholu, branie narkotyków to tylko niektóre ze
sposobów ucieczki od problemu przemocy w rodzinie.
Społeczne konsekwencje przemocy w rodzinie
Przemoc domowa to także poważny problem społeczny. Destrukcyjna siła
niszczy cały system rodzinny, rozsadza go od środka, odbiera poczucie bezpieczeństwa
i możliwości prawidłowego rozwoju najmłodszym członkom rodziny. Niesie ze sobą
ryzyko dziedziczenia przez dzieci zachowań przemocowych i powielania ich
w dorosłym życiu. Niezwalczana przemoc przybiera na sile utrwala się i eskaluje niosąc
negatywne konsekwencje dla uwikłanych w nią rodzin i dla całego społeczeństwa.
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1.5.

Przemoc

w

rodzinie

w

kontekście

wybranych

zagadnień

prawa

międzynarodowego
Zestawienie wybranych zagadnień prawa międzynarodowego odnoszące się do
poszanowania i przestrzegania ludzkich praw, ze szczególnym naciskiem na
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:


w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945) zawarto postulaty przyznania
równych praw kobietom i mężczyznom;



na Światowej Konferencji Praw Człowieka w Wiedniu w 1993 r. po raz
pierwszy uznano, że „prawa kobiet i dziewcząt stanowią niezbywalną, integralną
i niepodzielną część powszechnych praw człowieka”. W 1994 r. Komisarz Praw
Człowieka ONZ wyznaczył pierwszego Specjalnego Sprawozdawcę Narodów
Zjednoczonych ds. Przeciwdziałania Przemocy Wobec Kobiet ( do pełnienia tej
funkcji została powołana Radhika Coomaraswamy);



20 listopada 1989 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło tekst Konwencji

o prawach dziecka, która weszła w życie 2 września 1990 r. Konwencją związały się
192 państwa, w tym Polska;


Rada Europy rozwinęła szereg instrumentów prawnych dotykających problemu
przemocy w rodzinie. Europejską Konwencję Praw Człowieka, Europejską
Kartę Społeczną, Europejską Konwencję o zapobieganiu torturom oraz
nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu lub karaniu. Kwestia praw
dzieci, a szczególnie ich ochrona przed karaniem fizycznym stanowi jedną
z priorytetowych kwestii.



najważniejszą inicjatywą Unii Europejskiej w sprawie problemu przemocy
w rodzinie było przyjęcie programu DAPHNE, którego głównym założeniem
jest podejmowanie środków zapobiegawczych w celu zwalczania przemocy
wobec dzieci, młodzieży oraz kobiet.
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1.6. Przemoc w rodzinie w kontekście wybranych zagadnień prawa polskiego
W Polsce regulacje prawne dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie
odbiegają od standardów międzynarodowych. Hierarchicznie naczelnym aktem
prawnym obowiązującym w Polsce jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. Rozdział drugi Konstytucji poświęcony jest w całości „wolnościom,
prawom i obowiązkom człowieka i obywatela”.
Konstytucja wprowadza ochronę praw dziecka, czego dowodem jest powołanie
instytucji Rzecznika Praw Dziecka (art.72). Natomiast w celu ochrony wolności i praw
człowieka i obywatela został powołany urząd Rzecznika Praw Obywatelskich,
którego zadaniem jest badanie czy wskutek działania lub zaniechania organów,
organizacji i instytucji zobowiązanych do przestrzegania i realizacji wolności i praw
człowieka i obywatela, nie nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad współżycia
i sprawiedliwości społecznej.
Przemoc w rodzinie jest specyficzną kategorią czynów zabronionych przez
prawo, o niezwykle wysokim stopniu społecznej szkodliwości. Zachowanie składające
się na przemoc w rodzinie są kwalifikowane zazwyczaj w oparciu o artykuł 207
Kodeksu karnego – znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub nad
inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy
albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub
fizyczny.
Od 2005 roku funkcjonuje ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
która określa zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady
postępowania wobec osób doznających przemocy w rodzinie oraz osób stosujących
przemoc. Ustawa ta umożliwia również stosowanie, w toku postępowania, wobec osób
podejrzanych, specyficznych środków ograniczających możliwości ich kontaktu
z pokrzywdzonym.
Nowelizacja ustawy z 2010 roku wprowadza istotne zmiany w zakresie
współpracy różnych podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. Na pierwszy plan wysuwa się tutaj obligatoryjne powołanie
w każdej gminie zespołu interdyscyplinarnego. Ustawa wymienia też procedurę
„Niebieskiej Karty”, jako ogół czynności podejmowanych wobec przemocy w rodzinie
przez różne podmioty tj. policję, jednostki organizacji pomocy społecznej, komisje
rozwiązywania

problemów

alkoholowych,

i oświaty.
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przedstawicieli

ochrony

zdrowia

W październiku 2011r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy
„Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245).
Do czynów popełnianych w rodzinie polegającym ustawowo sankcjom karnym,
zgodnie z ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88,
poz. 553, z późn. zm.) zalicza się miedzy innymi:
 fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad najbliższymi pozostającymi
w stosunku zależności (art. 207);
 zabójstwo (art. 148);
 spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156);
 narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia osoby pozostającej pod
opieką (art. 160 § 2);
 gwałt (art. 197);
 wymuszenie współżycia płciowego na osobie podległej lub pozostającej
w krytycznym położeniu (art. 199);
 uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego (art. 209 § 1);
 zniewagę i naruszanie nietykalności cielesnej (art. 216 i 217);
 niszczenie mienia (art. 288).
1.Przestępstwa ścigane z urzędu (publiczno - skargowe) – to takie, w stosunku, do
których prokuratura i policja prowadzą postępowanie niezależne od woli i zgody osoby
pokrzywdzonej. Wycofanie skargi lub odmowa zeznań nie jest podstawą do umorzenia
postępowania, jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniono przestępstwo.
Do takich przestępstw należy: psychiczne lub fizyczne znęcanie się nad najbliższym lub
pozostającym w stosunku zależności (art. 207 k.k.), zabójstwo (art. 148 k.k.),
spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 k.k.), umyślne spowodowanie
średniego uszczerbku na zdrowiu (art. 157 § 1 k.k.) i inne.
2. Przestępstwo ścigane na wniosek – to przestępstwa, w których postępowanie
karne wszczyna się i kontynuuje tylko wtedy, kiedy pokrzywdzony złoży
wniosek, a jego złożenie powoduje, że dalsze postępowanie toczy się z urzędu.
Wniosek może być złożony przed prokuratorem lub Policją w dowolnej formie
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(ustnie lub pisemnie). Przyjęcie i cofnięcie wymaga protokołu. Wniosek
o ściganie może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą
prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu – do rozpoczęcia
przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej, chyba, że chodzi
o przestępstwo zgwałcenia. Ponowne złożenie wniosku jest niedopuszczalne.
Do takich przestępstw należy:
 gwałt (art. 197 k.k.);
 nieumyślne spowodowanie średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu, jeżeli
pokrzywdzonym jest osoba najbliższa (art. 157 § 5 k.k.);
 wymuszanie współżycia płciowego na osobie podległej lub znajdującej się
w krytycznym położeniu (199 k.k.);
 groźby popełnienia przestępstwa na szkodę najbliższych (art. 190 k.k.);
 uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego (art. 209 k.k.);
 zniszczenie mienia (art. 288 § 1 k.k.).
3. Przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego (prywatnoskargowe) –
to przestępstwa, w których postępowanie karne rozpoczyna się wniesieniem
prywatnego aktu oskarżenia. Akt ten powinien oznaczać osobę oskarżonego,
określać zarzucane mu czyny i wskazać dowody, na których opiera się
oskarżenie. Oskarżycielem prywatnym jest osoba pokrzywdzona.
Do takich przestępstw należą:
 zniewaga (art. 216 k.k.).
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1.7.

Przemoc w rodzinie w kontekście zaburzeń psychicznych

1.7.1 Diagnoza i rozumienie przemocy poprzez zaburzenia emocjonalne
Osoby uwikłane w przemoc domową bardzo często doświadczają różnego rodzaju
zaburzeń psychicznych. Zaburzenia te w znacznym stopniu przyczyniają się do
przemocy, czasami są jej przyczyną a innym razem nasilają się i rozwijają pod
wpływem przemocy. W Polsce stosuje się wymiennie najczęściej trzy systemy diagnozy
tych zaburzeń: DSM IV, ICD-10 lub diagnozę psychodynamiczną. Z katalogu
zawartych tam zaburzeń najczęściej u osób uwikłanych w przemoc stwierdza się
zaburzenia, epizody lub objawy depresyjne, uzależnienia, zaburzenia występujące pod
postacią somatyczną i różnego rodzaju zaburzenia osobowości. Bardzo często
zaburzenia te występują łącznie np. uzależnienie od alkoholu i zaburzenia osobowości.
Analiza osobowości tych osób pozwala określić głębokość zaburzenia w odniesieniu do
struktury osobowości. W trzystopniowej skali od najlżejszych zaburzeń do najcięższych
(osobowość neurotyczna, osobowość z pogranicza, osobowość psychotyczna)
najczęściej
z

u

osób

pogranicza.

uwikłanych

Osoby takie

w

przemoc

charakteryzują

się

diagnozuje

się

niezintegrowaną

osobowość
tożsamością,

stosowaniem prymitywnych i niedojrzałych mechanizmów obronnych, bardzo złymi
wewnętrznymi obiektami i skrajnie słabą silą ego. Użycie prymitywnych mechanizmów
obronnych takich jak rozszczepienie (podział na dobre/złe – białe/czarne), idealizacja,
dewaluacja, zaprzeczenia pozwala tym osobom na utrzymanie różnych aspektów swojej
osobowości w wzajemnej izolacji poza własną świadomością, a często poza
świadomością osób pomagających specjalistów nie posiadających teoretycznego
i emocjonalnego przygotowania. W taki sposób zarówno tzw. sprawcy jak i ofiary (tutaj
nie w znaczeniu prawnym tylko w odniesieniu do własnego samopoczucia) izolują od
świadomości niechciane najczęściej agresywne lub popędowe impulsy i aspekty swojej
osobowości. Właśnie te zaprzeczone i najczęściej projektowane na innych agresywne
impulsy przybierają poza kontrolą i często także poza świadomością formę zachowań
agresywnych wobec innych („sprawca”) lub wobec siebie („ofiara”). Lęk przed
konfrontacją

z

własną

agresywnością

i

popędowością

popycha

te

osoby

(sprawcy i ofiary) do specyficznej „walki o rolę poszkodowanego”. Można to
zaobserwować np. wtedy kiedy bijąca partnera osoba twierdzi „jej/jemu się to należało
bo …..” lub kiedy bita osoba skonfrontowana z faktem, że zawsze wszystko tylko
krytykuje reaguje obronnie „a co ja mam mówić jak on/ona mnie tak traktował/a”.
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W jednym i drugim przykładzie widać jak własna agresja uzasadniana jest tylko
i wyłącznie postawą drugiej strony (projekcja, identyfikacja projekcyjna). Osoby
uwikłane w przemoc i cierpiące na zaburzenia emocjonalne cierpią także z powodu
utrwalania w osobowości „złych obiektów” co widoczne jest w ich stosunku do świata
i bliskich. Przejawia się to totalną krytyką i brakiem zaufania do wszystkich lub
idealizacją pod którą ukryta jest ta krytyka i negatywne nastawienie (np. bije się kogoś
bo jest zły albo nie wiąże się z nikim nowym, bo przecież wiadomo, że wszyscy
mężczyźni/kobiety są tacy). Na szczególną uwagę zasługuje także siła ego osób
uwikłanych w przemoc. Słaba siła ego powoduje że w sytuacjach trudnych,
powodujących lęk i stres takie osoby są skłonne reagować impulsywnie bardzo często
sprzecznie z „logiką”. Mówimy wtedy o tak zwanych acting-outach czyli odreagowaniu
emocji w działaniu bez dopuszczenia ich do świadomości. Taki mechanizm bardzo
często popycha do wyładowywania agresji na innych lub na sobie. Zaburzenia
psychiczne osób uwikłanych w przemoc, a szczególnie te z poziomu zaburzeń
z pogranicza oraz nieświadome mechanizmy leżące u ich podstaw powodują, że osoby
te mają utrudnioną oceną emocjonalną, a czasami nawet logiczną sytuacji w jakiej się
znajdują, co powoduje ich życiową sztywność i życie w przyjętych zwykle od czasów
dzieciństwa schematach.
1.7.2 Zaburzenia psychiczne i ich wpływ na system przeciwdziałania przemocy
Nagromadzenie problemów emocjonalnych, nasilone procesy nieświadome oraz
poddanie osób pracujących w systemie przeciwdziałania przemocy oddziaływaniu
prymitywnych

mechanizmów

obronnych

(idealizacja,

dewaluacja,

projekcja,

identyfikacja projekcyjna) przez tzw. sprawców i ofiary przemocy powoduje, że osoby
te narażone są na pewnego rodzaju dezorganizację swojej pracy. Zjawisko to głównie
podyktowane jest wikłaniem się pomagających w patologiczne schematy ich klientów,
uleganie tworzonej przez nich iluzji, nasilone zjawiska przemiennej identyfikacji
ze „sprawcą” lub „ofiarą” i narastaniem nieświadomych własnych lęków sprzyjających
regresowaniu się i uruchamianiu mechanizmów zaprzeczania, wypierania, idealizacji
lub acting-outów. Ogromna presja psychiczna sprzyja odejściu od racjonalnych działań
i grozi realizacją swoistej gry emocjonalnej w tworzeniu systemu pomocy, w pisaniu
programów i konstruowaniu formalnych i prawnych ram. Jako przykład tego
niebezpieczeństwa warto podać fakt że prawie powszechnie został przyjęty podział na
ofiary i sprawców, a prawie nie istnieje w tym podziale grupa którą widzieli byśmy jako
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zarazem sprawców i ofiary. Trudno jednoznacznie bez głębszych badań ostatecznie
rozstrzygać o przyczynach takiego zjawiska, ale bardzo wyraźnie widać podobieństwo
tego schematu do wewnętrznego patologicznego obrazu

osób zaburzonych, gdzie

dominuje rozszczepienie, idealizacja i dewaluacja (albo coś jest dobre albo złe). Warto
także podkreślić, że ograniczona w Polsce pomoc psychoterapeutyczna i psychiatryczna
osobom uwikłanym w przemoc i zastępowanie jej poradnictwem i metodami
wychowawczymi nie wynika jedynie tylko z niskiej świadomości dotyczącej
psychopatologii i zakresu działań w obrębie takich zawodów jak psycholog,
psychoterapeuta i psychiatra, ale także z lęków indukowanych w pomagających przez
osoby zaburzone

psychicznie

(np.

skierowanie

„ofiary”

do

psychiatry lub

psychoterapeuty z sugestią leczenia się mogłoby być przeżywane jako napaść agresora).
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II. Obowiązki organów administracji rządowej, samorządowej oraz jednostek
pomocowych w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na szczeblu
powiatowym
2.1. Zadania organów administracji rządowej
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. z 2015 r. poz.1390) wyraźnie określa zadania własne powiatu oraz zadania
z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na polu walki
z przemocą w rodzinie. Zgodnie z art. 6 ust. 1 zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie realizowane są przez organy administracji rządowej i jednostki
samorządy terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia
12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) lub
ustawy

z

dnia

26

października

1982

r.

o

wychowaniu

w

trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.), chyba, że
przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.
Do zadań administracji rządowej realizowanych przez powiaty należy
w szczególności (art. 6 ust. 4):
1) tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar
przemocy w rodzinie;
2) opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla
osób stosujących przemoc w rodzinie.
2.2.Zadania organów administracji samorządowej
Do zadań własnych samorządu województwa należy w szczególności:
1) opracowanie i realizacja wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;
2) inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie;
3) opracowanie ramowych programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz
ramowych programów

oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla

osób

stosujących przemoc w rodzinie;
4) organizowanie

szkoleń

dla

osób

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
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realizujących

zadania

związane

2.3. Zadania własne powiatu
Do zadań własnych powiatu należy w szczególności:
1) opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
2) opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym
mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie
promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do
dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach
wsparcia;
4) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach
interwencji kryzysowej;
5) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa.
Warto wspomnieć, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej
pomocy, w szczególności w formie:
1) poradnictwa

medycznego,

psychologicznego,

prawnego,

socjalnego,

zawodowego i rodzinnego;
2) interwencji kryzysowej i wsparcia;
3) ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom
stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami
rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżanie do osoby
pokrzywdzonej;
4) zapewnienie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia
w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
5) badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała
związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia
lekarskiego w tym przedmiocie;
6) zapewnienie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu
prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy
w uzyskaniu mieszkania.
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III. Zadania innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
3.1. Zadania pomocy społecznej
Celem działania pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom
przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których sami nie są w stanie pokonać
oraz zapobieganie powstawaniu tych sytuacji. Pomoc udzielana jest z szeregu
powodów, w tym także z powodu występowania przemocy w rodzinie. Przemoc
domowa jest przyczyną dysfunkcji rodziny, a także może być konsekwencją dysfunkcji
o innym podłożu: ubóstwa, alkoholizmu, narkomanii, bezradności w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych. Wszystkie te sytuacje mogą sprzyjać występowaniu
przemocy wobec bliskich bądź z niej wynikać. W strukturach lokalnych działają
miejskie, gminne lub miejsko - gminne ośrodki pomocy społecznej. Bezpośrednią
pomocą rodzinom i osobom potrzebującym zajmują się pracownicy socjalni.
W ramach swoich kompetencji i zadań pracownicy socjalni:
 przeprowadzają wywiad środowiskowy umożliwiający diagnozę sytuacji
rodziny lub osoby,
 uruchamiają procedurę „Niebieskiej Karty” przewidzianej dla pomocy
społecznej, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy
w rodzinie
 wskazują miejsca zajmujące się pomaganiem ofiarom przemocy domowej,
w tym o możliwościach otrzymania schronienia np. w schroniskach, hostelach,
ośrodkach interwencji kryzysowej,
 w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa,
powiadamiają organy ścigania,
 w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku
z przemocą w rodzinie pracownicy socjalni wykonujący obowiązki służbowe
maja prawo odebrać dziecko z rodziny i umieścić je u innej niezamieszkującej
wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczowychowawczej. Pracownik socjalny powinien niezwłocznie powiadomić sąd
opiekuńczy,
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 biorą udział w pracach zespołów interdyscyplinarnych powoływanych przez
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a także tworzonych przez zespoły
grupach roboczych.

3.2. Zadania Policji
Zgodnie z Ustawą o Policji do podstawowych zadań Policji należy ochrona
życia, zdrowia i mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra.
Oznacza to obowiązek ochrony osób słabszych i krzywdzonych. Interwencja domowa
Policji wobec przemocy w rodzinie zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy,
polega na sposobach inicjowania i organizowania działań służących podejmowaniu
i przeprowadzaniu przez policjantów interwencji domowej wobec przemocy w rodzinie.
Taki sposób działań odbywa się pod nazwą „Niebieska Karta”.
3.3 Zadania Służby zdrowia
Zjawisko przemocy domowej zalicza się do zakresu sytuacji objętych
świadczeniami zdrowotnymi, ponieważ bardzo często towarzyszą mu poważne
uszkodzenia zdrowia somatycznego i zdrowia psychicznego. Pomoc ofiarom przemocy
domowej powinna oprócz udzielenia pierwszej pomocy obejmować następujące
zadania:
1) przeprowadzenie spokojnej rozmowy z ofiarą bądź świadkiem przemocy
domowej, umożliwiającej rozpoznanie form przemocy i częstotliwość jej
występowania;
2) poinformowanie ofiar o istniejących możliwościach skorzystania z pomocy
(służb, instytucji, sieć hosteli);
3) rozpoznanie podczas rozmowy sygnałów świadczących o występowaniu
przemocy;
4) wystawienie

na

potrzebę

poszkodowanych

zaświadczenia

lekarskiego

o stwierdzonych obrażeniach;
5) poinformowanie o warunkach wystawienia obdukcji lekarskiej z wyraźnym
zapisem w niej, iż obrażenia ciała powstały wskutek użycia siły fizycznej;
6) powiadomienie organów ścigania w przypadku podejrzenia popełnienia
przestępstwa

stwierdzonego

podczas

badania

(podejrzenie wykorzystania seksualnego, ciężkie obrażenia ciała).
7) Uruchamianie procedury „Niebieska Karta”;
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lekarskiego

8) Uczestnictwo

w

działaniach

związanych

z

wykonywaniem

czynności

służbowych w ramach art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
3.4.Zadania Prokuratury
Prokuratura

ma

największy

wpływ

na

ukierunkowanie

postępowania

przygotowawczego, wydaje wytyczne dla policji. Osoby poszkodowane na skutek
przemocy domowej, a także świadkowie mogą złożyć w prokuraturze bądź na policji
zawiadomienie o przestępstwie ściganym w trybie publiczno – skargowym lub wniosek
o ściganie przestępstwa (dotyczy to przestępstw ściganych na wniosek osoby
poszkodowanej).

Zadania prokuratury wobec przemocy domowej:
W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że popełniono przestępstwo
prokuratura wspólnie z policją ma obowiązek:
 wszcząć postępowanie przygotowawcze mające na celu sprawdzenie czy
faktycznie popełniono przestępstwo,
 wyjaśnienia okoliczności czynu;
 zebranie i zabezpieczenie dowodów;
 ujęcie sprawcy;
 w uzasadnionym przypadku zastosować środek zapobiegawczy wobec sprawcy
przemocy w postaci:
- dozoru policyjnego;
- tymczasowego aresztowania.

3.5

Zadania

miejskich

i

gminnych

komisji

rozwiązywania

alkoholowych
 kierowanie na leczenie odwykowe,
 diagnozowanie uzależnień,
 podnoszenie kwalifikacji zawodowych specjalistów (szkolenia),
 prowadzenie procedury „Niebieskie Karty”.
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problemów

3.6. Zadania i kompetencje sądów w zakresie przemocy w rodzinie
Sądy cywilne:
 Rozpoznawanie spraw dotyczących zobowiązania członka rodziny, który swoim
zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni
szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, do opuszczenia mieszkania na
żądanie osoby dotkniętej przemocą. Sąd powinien rozpoznać sprawę w terminie
jednego miesiąca od daty wpływu wniosku. Postanowienie jest wykonalne
z chwilą ogłoszenia, może być jednak zmienione bądź uchylone w razie zmiany
okoliczności.
Sądy rodzinne:
 Orzekanie w sprawach w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej:
ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie lub zawieszenie władzy
rodzicielskiej w przypadku, kiedy dobro dziecka jest zagrożone w wyniku
zaniedbania, nadużycia władzy rodzicielskiej, w tym stosowania przemocy.
 Nakładanie na rodziców bądź opiekunów małoletnich dzieci obowiązków
mających na celu zmianę postępowania i poprawę sytuacji rodziny oraz
zakazów

dotyczących

osobistych

kontaktów

z

małoletnimi

dziećmi,

przewidzianych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.
 Orzekanie środków wychowawczych lub poprawczych w stosunku do nieletnich
sprawców stosujących przemoc w rodzinie.
 Wydawanie niezwłocznie (w ciągu 24 godzin) orzeczenia o umieszczeniu
dziecka odebranego z rodziny, w sytuacji zagrożenia jego zdrowia lub życia,
przez pracownika socjalnego, policjanta i przedstawiciela ochrony zdrowia,
w rodzinie zastępczej

lub

placówce

opiekuńczo-wychowawczej,

bądź

o powrocie dziecka do rodziny.
 Rozpatrywanie niezwłocznie (w ciągu 24 godzin) zażaleń rodziców lub
opiekunów na odebranie dziecka w w/w okolicznościach, w razie jego
bezzasadności lub nielegalności, zarządza natychmiastowe przekazanie dziecka
rodzicom, a o zaistniałej sytuacji informuje przełożonych osób, które dokonały
odebrania dziecka.
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Sądy karne:
 orzekanie kar, środków karnych wobec sprawców przemocy w rodzinie.
 orzekanie wobec sprawców przemocy obowiązków przewidzianych w art. 72
§ 1 kodeksu karnego, miedzy innymi:
 powstrzymywania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków
odurzających,
 poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu
albo oddziaływaniom terapeutycznym;
 uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
 powstrzymywania się od kontaktowania się z pokrzywdzonymi lub innymi
osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych
osób;
 opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.
Sądy penitencjarne:
 Odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony, skazany za przestępstwo
popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej
lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą, w okresie
próby popełnił przestępstwo podobne lub rażąco naruszające porządek prawny,
ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej
lub innej osoby małoletniej mieszkających wspólnie ze sprawcą.
Zespoły kuratorskiej służby sądowej
 wykonywanie

m.in. czynności związanych ze sprawowaniem dozorów nad

skazanymi z art. 207 §1 Kodeksu Karnego (Kto znęca się fizycznie lub
psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub
przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą
nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5).
 W ramach sprawowanych dozorów kuratorzy zawodowi dla dorosłych
wykonywali czynności kontrolne, diagnostyczne i resocjalizacyjne w stosunku
do skazanych;
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 czynności doradczo-edukacyjne dla członków rodzin dozorowanych tj. żon
i dzieci.
3.7. Zadania placówek oświatowych
Przedstawiciele placówek oświatowych mają kompetencje, aby:
 rozpoznać sygnały świadczące o doznawaniu przez dziecko form krzywdzenia,
zaniedbania,
 utrzymywać kontakt z rodziną dziecka;
 wystąpić do sądu o wgląd w sytuację rodziny;
 powiadomić policję lub prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
 udzielić wsparcia;
 skierować do specjalistycznej placówki, poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 monitorować sytuację dziecka i rodziny, współpracując z innymi służbami
i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny;
 uruchomić procedurę „Niebieskiej Karty” przewidzianej dla przedstawicieli
oświaty w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy
w rodzinie (nie wymaga to zgody osoby dotkniętej przemocą);
 wchodzić w skład zespołu interdyscyplinarnego powołanego przez wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta, a także tworzonych przez zespół grup
roboczych.
3.8. Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe to głównie stowarzyszenia, fundacje, kluby.
W zakresie pomocy ofiarom przemocy domowej organizują: telefon zaufania, punkty
informacyjno - konsultacyjne, schroniska, hostele, świetlice dla dzieci. W ramach
swojej działalności oferują m. in.:
 pomoc psychologiczną w grupie i kontakcie indywidualnym;
 prowadzenie grup wsparcia, grup samopomocowych;
 pomoc prawną w tym pisanie pozwów, wniosków, pomoc w załatwianiu spraw
urzędowych i innych;
 pomoc

socjoterapeutyczną,

materialną,

i wypoczynku, wsparcie adresowane do dzieci;
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organizację

czasu

wolnego

 podejmowanie interwencji u innych służb mających na celu ujawnienie
przemocy i zapewnienie pomocy jej ofiarom;
 przedstawiciele organizacji pozarządowych wchodzą w skład zespołów
interdyscyplinarnych powołanych przez wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta, a także w ramach potrzeb, w skład tworzonych przez zespoły grup
roboczych.
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IV. Analiza przemocy w rodzinie w Powiecie Lubartowskim
4.1.Charakterystyka problemu przemocy w rodzinie na poziomie ogólnopolskim
Diagnoza problemu przemocy w rodzinie w Polsce została przedstawiona
w Wynikach badań TNS OBOP przeprowadzonych w 2007 r. dla Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej.
Celem badania było rozpoznanie zjawiska przemocy w rodzinie – funkcjonujących
stereotypów, postrzeganej społecznej skali zjawiska na różnych poziomach dystansu
wobec przeciętnego człowieka (poziom kraju, województwa, miejscowości, najbliższej
okolicy) oraz okoliczności towarzyszących przemocy w rodzinie na poziomie ogólnym,
ale również z możliwością analizy na poziomie poszczególnych form przemocy
(fizycznej, psychicznej, ekonomicznej czy seksualnej). Uzyskane w badaniu wyniki
pozwoliły na oszacowanie liczby ofiar oraz sprawców przemocy, ich charakterystykę,
zmierzenie częstotliwości występowania przemocy oraz oszacowanie okresu, kiedy
podobna sytuacja miała miejsce ostatnio. Ponadto celem badania była też kwestia
przemocy dokonywanej pod wpływem alkoholu.
Na podstawie tego badania po przeprowadzeniu ankiet stwierdzono:
Spożywanie alkoholu ma duży wpływ na występowanie przemocy w rodzinach.
Okazuje się, że 46% ofiar – niezależnie od rodzaju przemocy – stwierdziło, że
przynajmniej raz sprawca był w momencie zdarzenia pod wpływem alkoholu. Poziom
korzystania z pomocy różnych instytucji i organizacji rodzin dotkniętych przemocą jest
bardzo niewielki – korzystało z niej jedynie, co piąta rodzina (21%). Uzyskiwana
pomoc najczęściej ograniczała się do interwencji policji, ewentualnie sądu lub kuratora.
Bardzo rzadko rodziny dotknięte przemocą korzystały z pomocy terapeutycznej,
leczenia odwykowego, „Niebieskiej Karty” itp.
Badania nad przemocą w rodzinie są właściwie całkiem nowe i podjęto je
dopiero około 25 lat temu. Aktualnie dostępne informacje opierają się głównie na
badaniach dotyczących osób korzystających z pomocy instytucjonalnej. Statystyki
pomocy społecznej zawierają na ogół informacje na temat mniej uprzywilejowanych
społecznie grup, które mają obowiązek udzielania informacji w trakcie sporządzania
wywiadu środowiskowego. Ludzie dobrze usytuowani materialnie mają większe
możliwości uchronienia swojej prywatności przed zainteresowaniem urzędów i policji.
Dlatego też trudno uchwycić prawdziwe rozmiary przemocy w rodzinie, chociaż jest
ona zjawiskiem społecznie zauważalnym.
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4.2. Powiat lubartowski
Powiat lubartowski pod względem administracyjnym od 1 stycznia 1999 roku
należy do województwa lubelskiego i jest częścią podregionu lubelskiego. Powiat
zajmuje obszar 1 290 km ², czyli 5,14 % powierzchni województwa i 0,4 % powierzchni
Polski. W skład powiatu wchodzi: jedna gmina miejska Lubartów, dwie gminy miejskowiejskie: Kock i Ostrów Lubelski oraz 10 gmin wiejskich: Abramów, Firlej, Jeziorzany,
Kamionka, Lubartów, Michów, Niedźwiada, Ostrówek, Serniki, Uścimów.

Administracyjnie powiat lubartowski graniczy na północy z powiatami
łukowskim i radzyńskim, na wschodzie z powiatem parczewskim, na zachodzie
z ryckim i puławskim, a na południu z powiatem łęczyńskim i lubelskim.
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4.3. Analiza przemocy w rodzinie w powiecie lubartowskim
Przemoc w rodzinie to zjawisko, które nie powinno występować. Niestety ma
ono miejsce i bardzo często jest ukrywana przez osoby jej doznające. Ofiary z różnych
powodów nie chcą się ujawniać i obciążać sprawców przemocy. Osoby z najbliższego
otoczenia także nie decydują się na zgłoszenia podejrzenia występowania przemocy,
mimo świadomości rozgrywającego się w pobliżu dramatu. Ofiary przemocy lub osoby
im bliskie najczęściej szukają wsparcia w jednostkach pomocy społecznej
usytuowanych najbliżej ich miejsca zamieszkania tj. gminnych lub miejskich ośrodkach
pomocy społecznej.
W celu zdiagnozowania problemu przemocy w powiecie lubartowskim
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie zebrało dane z gmin dotyczące
wspierania osób dotkniętych problemem przemocy.

Wykres1.
Liczba przyjętych zgłoszeń o przemocy przez ośrodki pomocy społecznej w powiecie
lubartowskim w latach 2011-2012.

Źródło: dane ośrodków pomocy społecznej z powiatu
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Z zebranych danych wynika, że do ośrodków pomocy społecznej w powiecie
lubartowskim w latach 2011-2012 wpływało rocznie od 2 do 18 zgłoszeń
o przemocy w rodzinie. Około 1% ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu
lubartowskiego nie odnotowało w danym okresie sprawozdawczym na swoim terenie
przypadków związanych z udzielaniem pomocy osobom z problemem przemocy.
Dane dotyczące osób objętych wsparciem ośrodków pomocy społecznej
z powodu przemocy w rodzinie wskazują na korzystanie z usług ośrodków nadal zbyt
małej liczby osób.
Występująca przemoc w rodzinie najczęściej powiązana jest z innymi
dysfunkcjami, które również wpływają na długotrwałe korzystanie z pomocy
społecznej. Z danych przedstawionych przez poszczególne gminy wynika, że najwięcej
osób z problemem przemocy w rodzinie korzysta ze wsparcia ośrodków pomocy
społecznej w: Gminie Lubartów, Gminie Jeziorzany, Gminie Kock oraz na terenie
miasta Lubartów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie.

Tabela 1.
Liczba rodzin objętych pomocą społeczną z powodu problemu przemocy w rodzinie w gminach
powiatu lubartowskiego w latach 2011-2012.
Gmina

Abramów
Firlej
Jeziorzany
Kamionka
Kock
GOPS Lubartów
MOPS Lubartów
Michów
Niedźwiada
Ostrówek
Ostrów Lubelski
Serniki
Uścimów

Liczba rodzin objętych pomocą społeczną z powodu
problemu przemocy w rodzinie.
2011
2012
1
0
0
0
0
0
3
5
9
12
11
12
4
19
2
2
16
13
6
9
1
1
2
4
0
0

Źródło: dane ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu.
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Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym
osobowość, wartości, poglądy, style życia. Rodzice czy opiekunowie są wzorem dla
dzieci. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje
pomiędzy rodzicami oparte na miłości i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji
rodzina nie jest w stanie realizować swoich zadań. Role wewnątrzrodzinne ulegają
zaburzeniu, łamane są reguły, a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się
coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi oraz oczekiwaniami
społecznymi. Dom rodzinny dla wielu ludzi jest miejscem terroru i cierpienia,
zagrożenia i poniżenia, lęku i rozpaczy.
Przemoc domowa może być zarówno skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji
w rodzinie. Należy zakwalifikować ja do kategorii zachowań negatywnych o dużej
szkodliwości społecznej. Mimo, że w relacjach międzyludzkich istniała ona zawsze
o przemocy w rodzinie mówiono niewiele, jakby nie postrzegając jej jako poważnego
zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny, takiego który prowadzi do tragicznych skutków
psychologicznych, a w skrajnych przypadkach do poważnych okaleczeń i zabójstw.
Dla lepszego rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poproszono ośrodki
pomocy społecznej o przedstawieni danych dotyczących liczby rodzin objętych pomocą
społeczną z powodu problemu przemocy w rodzinie.
Wykres 2.
Liczba rodzin objętych pomocą społeczną z powodu problemu przemocy w rodzinie w powiecie
lubartowskim w latach 2011-2012.

Źródło: dane ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu.
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Jak potwierdzają liczne badania, ankiety i opracowania przemoc domowa często
związana jest z występującym w rodzinie problemem alkoholizmu. Dane zebrane
w ośrodkach pomocy społecznej w powiecie lubartowskim potwierdzają te
spostrzeżenia. Wśród osób objętych pomocą z powodu przemocy w rodzinie
w prawie 10% rodzin równocześnie występuje problem alkoholizmu. Około 1%
ośrodków z terenu powiatu lubartowskiego nie odnotowało w prezentowanym okresie
sprawozdawczym na swoim terenie przypadków rodzin objętych pomocą ze względu na
występowanie zjawiska przemocy, w której jednocześnie występuje problem
alkoholizmu.

Tabela 2.
Liczba rodzin objętych pomocą społeczną z powodu przemocy w rodzinie, w której równocześnie
występuje problem alkoholizmu w gminach powiatu lubartowskiego w latach 2011-2012.

Gmina

Abramów
Firlej
Jeziorzany
Kamionka
Kock
GOPS Lubartów
MOPS Lubartów
Michów
Niedźwiada
Ostrówek
Ostrów Lubelski
Serniki
Uścimów

Liczba rodzin objętych pomocą z powodu przemocy,
w której jednocześnie występuje problem alkoholizmu
2011

2012

0
0
0
3
6
9
3
8
11
4
2
2
0

0
0
0
5
10
8
10
9
9
9
1
1
0

Źródło: dane ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu
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Wykres 3.
Liczba rodzin objętych pomocą społeczną z powodu przemocy w rodzinie, w której równocześnie
występuje problem alkoholizmu w powiecie lubartowskim w latach 2011-2012.

Źródło: dane ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu.

Przemoc w rodzinie a alkohol z badań przeprowadzonych wynika, że między
uzależnieniem od alkoholu a stosowaniem przemocy w rodzinie nie ma związku
przyczynowo - skutkowego. Zjawiska te współwystępują ze sobą i jest to widoczne
w sytuacji przemoc y wobec dzieci oraz przemocy wobec partnera w związku. Można
także mówić o podobieństwach osób uzależnionych od alkoholu oraz osób stosujących
przemoc w rodzinie. Obydwie te grupy cechuje częste występowanie złości, gniewu
i wrogości, obniżenie nastroju, niska samoocena, małe umiejętności radzenia sobie,
niewielkie wsparcie społeczne oraz występowanie przemocy w rodzinie pochodzenia.
W ramach przeprowadzonej diagnozy poproszono o udostępnienie danych
dotyczących liczby Niebieskich Kart założonych sprawcom przemocy skierowanym na
leczenie oraz ogólnej liczby osób skierowanych na leczenie w Gminnych i Miejskiej
Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wyniki zaprezentowano
poniżej.
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Spośród 12 Gminnych i 1 Miejskiej Komisji do spraw Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na prośbę odpowiedziały wszystkie. Poniże dane pochodzą
z Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w: Abramowie, Firleju,
Jeziorzanach, Kamionce, Kocku, dwóch Komisji z Lubartowa Gminnej i Miejskiej,
Michowa, Niedźwiady, Ostrówka, Ostrowa Lubelskiego, Sernik oraz Uścimowa.

Tabela Nr 3.
Liczba Niebieskich Kart założonych dla sprawców przemocy skierowanych na leczenie w latach
2011-2012.
Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

Liczba Niebieskich Kart założonych dla sprawców
przemocy skierowanych na leczenie
2011

2012

Abramów

0

0

Firlej

0

0

Jeziorzany

0

0

Kamionka

0

0

Kock

0

0

Lubartów Gmina

0

0

Lubartów Miasto

0

3

Michów

0

0

Niedźwiada

0

0

Ostrówek

0

1

Ostrów Lubelski

0

0

Serniki

0

2

Uścimów

0

1
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Wykres 4.
Liczba Niebieskich Kart założonych dla sprawców przemocy skierowanych na leczenie w latach
2011-2012.

Źródło: Komisje ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.

Tabela Nr 4.
Liczba osób skierowanych na leczenie w latach 2011-2012.
Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

Liczba osób skierowanych na leczenie
2011

2012

Abramów

5

4

Firlej

0

0

Jeziorzany

2

3

Kamionka

17

22

Kock

21

27

Lubartów Gmina

5

12

Lubartów Miasto

22

31

Michów

14

8

Niedźwiada

28

26

Ostrówek

24

18

Ostrów Lubelski

4

6

Serniki

25

14

Uścimów

3

6

35

Wykres Nr 5.
Liczba osób skierowanych na leczenie w latach 2011-2012.

Źródło: dane Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Lepiej przedstawia się sytuacja dotycząca zakładania Niebieskich Kart przez
pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej. Liczba założonych w ośrodkach
Niebieskich Kart w roku 2011 wynosiła: 8, natomiast w 2012 r. wynosiła: 23.
Znacznie więcej Niebieskich Kart wypełnili funkcjonariusze policji podczas interwencji
w rodzinie. W roku 2011 było to 10 wypełnionych kart, natomiast w 2012 było to 26 kart. Karta
stanowiła zapis interwencji i mogła być dowodem w postępowaniu procesowym
w sytuacji, gdy ofiara decydowała się na złożenie doniesienia o popełnieniu przestępstwa.
Na podstawie złożonej karty właściwy dzielnicowy miał obowiązek stałego monitorowania
sytuacji rodziny.
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Wykres 6.
Liczba Niebieskich Kart wypełnionych przez ośrodki pomocy społecznej oraz jednostki policji
w powiecie lubartowskim w 2011-2012 r.

Źródło:dane ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu oraz Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie.

Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wprowadziła obowiązek
tworzenia

w

gminach

zespołów

interdyscyplinarnych,

w

skład,

których

wchodzą

przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiazywania
problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz
kuratorzy sądowi. W powiecie lubartowskim we wszystkich gminach funkcjonują takie Zespoły.
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Wykres 7.
Liczba członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych w powiecie lubartowskim.

Źródło: dane przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych.

4.4. Zjawisko przemocy w rodzinie na podstawie analizy danych Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Lubartowie.

W

ramach

interwencji

kryzysowej

definiowanej,

jako

zespół

interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie
kryzysu w sytuacji tego wymagającej, rodzinie lub osobie udziela się natychmiastowej
specjalistycznej pomocy psychologicznej, poradnictwa socjalnego i prawnego,
a w sytuacjach uzasadnionych - schronienia do trzech miesięcy.
W ramach interwencji kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Lubartowie udzielana jest pomoc między innymi osobom doznającym przemocy.
Dane zaprezentowano na poniższym wykres.
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Wykres 8.
Interwencja kryzysowa dla osób doznających przemocy w latach 2011-2012.

Źródło: dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie.

Poradnictwo udzielone przez specjalistów w latach 2011-2012 w ramach interwencji
kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie przedstawia
poniższa tabela i wykres.

Tabela 5.
Poradnictwo w ramach interwencji kryzysowej w PCPR Lubartów w latach 2011-2012

Ilość osób, które skorzystały z porad i wsparcia specjalistów
Specjalista

Osoby doznające przemocy
2011

w tym
kobiety

2012

w tym
kobiety

Sprawcy przemocy
2011

w tym
kobiety

2012

w tym
kobiety

Pedagog

58

25

0

0

2

0

0

0

Psycholog

101

77

133

107

2

0

1

0

Prawnik

195

172

326

256

0

0

1

0

Źródło dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie.
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Wykres 9.
Poradnictwo w ramach interwencji kryzysowej w PCPR Lubartów w latach 2011-2012

Źródło: dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie.

Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej
i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu
reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Pomoc
udzielona w latach 2011-2012 jak wynika z poniżej reprezentowanych danych, liczba
osób i rodzin korzystających z tej formy wsparcia w analizowanych dwóch latach
systematycznie

rośnie.

Spośród

osób

zgłaszających

się

do

psychologów

i psychoterapeutów większość to osoby doświadczające różnego rodzaju zaburzeń
emocjonalnych (około 90%), które nasilone wywoływały kryzys lub które nasilały się
z powodu trudnych sytuacji życiowych. Głównie diagnozowano zaburzenia depresyjne,
uzależnienia, zaburzenia osobowości, zaburzenia somatyczne. Osoby te otrzymywały
poradnictwo psychologiczne lub były przyjmowane na psychoterapię krótkoterminową.
Jak wynika z poniżej reprezentowanych danych w latach 2011-2012 liczba osób i rodzin
korzystających z tej formy wsparcia w analizowanych dwóch latach systematycznie
rośnie co powoduje, że przyjmowanie osób na psychoterapię krótkoterminową staje się
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z powodów ograniczonej liczby godzin niemożliwe. W związku z faktem, że na terenie
powiatu lubartowskiego istnieje tylko jedna placówka świadcząca bezpłatne usługi
w zakresie psychoterapii (czas oczekiwania kilka miesięcy, do roku) pracownicy PIK
byli zmuszeni do kierowania klientów ze wskazaniem do farmakoterapii do lekarzy
psychiatrów, a osób ze wskazaniem do psychoterapii do placówek znajdujących się
poza obszarem powiatu lubartowskiego, co w przypadku osób ubogich lub
niezaradnych (większość klientów PIK) było bardzo trudne, a czasami niewykonalne.
Od miesiąca kwietnia po zawieszeniu działalności PIK osoby pozostające w stanie
kryzysu, doświadczające zaburzeń emocjonalnych mogą korzystać jedynie z placówek
poza powiatem lubartowskim lub prywatnych gabinetów terapeutycznych.

Wykres 10.
Liczba osób i rodzin z powiatu lubartowskiego korzystająca z pomocy interwencji kryzysowej
w Lubartowie w latach 2011-2012.

Źródło: dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie.

4.5.Odziaływania korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie.

Reprezentatywna jednolita charakterystyka i portret sprawcy przemocy domowej
nie są możliwe. Przemoc stosowana jest w różnych domach od skrajnej patologii po tak
zwane rodziny dobre, czyli w odczuciu społecznym funkcjonujące prawidłowo.
W każdym z nich mogą pojawiać się relacje oparte na przymusie. Sprawcy przemocy
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w rodzinie potrafią skutecznie kamuflować swoje prawdziwe oblicze, manipulować nie
tylko swoimi ofiarami, ale także otoczeniem czy osobami próbującymi interweniować.
Sprawca wykorzystuje różne strategie do zmniejszenia wagi popełnianych czynów.
Dotyczą one głównie sposobu osłabiania lęku i zmniejszania poczucia winy przed
popełnieniem czynu zabronionego przez prawo, nagannego moralnie, a czasem nawet
całkowitego

wyeliminowania

wyrzutów

sumienia.

Dotychczasowe

działania

zmierzające do pomocy rodzinom, w których występuje przemoc, koncentrowały się
głównie na pomocy ofiarom. Wszelkie działania wobec sprawców miały charakter
represyjny, a ich skuteczność nie była zadowalająca.
Z doświadczenia wynika, że samo ukaranie sprawcy (skazanie prawomocnym
wyrokiem) bardzo rzadko przyczynia się do trwałej zmiany jego zachowania oraz
poprawy funkcjonowania w rodzinie. Sprawca nie posiada umiejętności zmiany swoich
zachowań, zazwyczaj jest wytrenowany w stosowaniu zachowań określonych, jako
nadużycia wobec innych, częstokroć powiela wzorce zachowań osób z jego
najbliższego otoczenia. Dlatego uzasadniona jest taka praca ze sprawcą, która umożliwi
mu przyjęcie odpowiedzialności za własne czyny, umożliwi poznanie i zrozumienie
destrukcyjnego charakteru przemocy prowadząc go do zmiany zachowań. Działania te
podejmowane są w ramach realizowanego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Lubartowie programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy
w rodzinie.
Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne wobec osób stosujących przemoc
w rodzinie prowadzone są w formie działań psychologicznych, edukacyjnych
i socjalizacyjnych, ukierunkowanych na zmianę zachowań i postaw osób stosujących
przemoc. Głównym celem programu korekcyjno – edukacyjnego jest nabycie przez
sprawców umiejętności powstrzymywania i opanowywania agresji zarówno słownej,
jaki i fizycznej, branie odpowiedzialności za swoje czyny i zachowanie, zmiana
sposobu myślenia i systemu przekonań. Podejmowane ze sprawcami przemocy
działania w swoim założeniu mają sprzyjać rozwojowi zachowań partnerskich,
podnoszeniu wiedzy na temat mechanizmów powstania przemocy oraz kształtowaniu
umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez używania przemocy.
Rekrutacja uczestników programu odbywa się przy ścisłej współpracy
z Sądem Rejonowym w Lubartowie, jak również przy współudziale Policji, Zespołu
Kuratorskiej

Służby

Sądowej,

Ośrodków

pozarządowych.
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Pomocy

Społecznej,

organizacji

Celem prawidłowej realizacji programu oraz monitorowania zachowania
związanego z przemocą u osób uczestniczących w programie realizatorzy programu
nawiązali ścisłą współpracę z Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie
Rejonowym w Lubartowie, Policją, ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami
pozarządowymi, gdzie

na bieżąco przekazywane są informacje

o osobach

uczestniczących w programie. Informacje przekazywane są również poprzez
utrzymywanie kontaktu z rodzinami sprawców przemocy.

Wykres 11.
Uczestnictwo w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
w latach 2011-2012.

Źródło: dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Osoby zakwalifikowane do programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców
przemocy w rodzinie według miejsca zamieszkania, jak pokazują dane są zróżnicowane, w roku
2011 dominującą grupę stanowili mężczyźni zamieszkujący teren wiejski 13 osób, z miasta było
to 9 mężczyzn, natomiast w roku 2012 dominującą grupę stanowili mężczyźni z terenu
miejskiego w liczbie 21, ze wsi było 15.
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Wykres 12.
Osoby uczestniczące w programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie
wg. miejsca zamieszkania.

Źródło: dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie

Dalszej analizie poddano również dane dotyczące wieku osób – sprawców
biorących

udział

w

programie

korekcyjno-edukacyjnym.

Osoby

te

można

zakwalifikować do trzech głównych przedziałów wiekowych: przedział I: od 20 do 35
lat, przedział II: od 40 lat do 55 lat i przedział III: od 60 lat do 75 lat.

44

Wykres 13.
Sprawcy przemocy w rodzinie uczestnicy programu korekcyjno-edukacyjnego w przedziale
wiekowym w latach 2011-2012.

Źródło: dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie.

Przedział wiekowy 20-35 lat stanowi 28% osób zgłaszanych, osoby w przedziale
wiekowym 40-55 lat stanowią 50% wszystkich osób uczestniczących w zajęciach,
osoby w przedziale wiekowym 60-75 lat stanowią 22% ogółu wszystkich uczestników.
Wyniki badań zaprezentowano na poniższym wykresie
4.6. Program korekcyjno-edukacyjny dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
W badaniach nad przemocą domową wiele lat poświęcono poszukiwaniu cech
predysponujących do bycia ofiarą przemocy. W osobach krzywdzonych upatrywano
przyczyn tego, że są maltretowane. Jakby zignorowano oczywisty fakt, że za przemoc
odpowiedzialny jest sprawca, a cechy obserwowane u krzywdzonych kobiet są
skutkiem, a nie przyczyną urazu.
Sprawcy przemocy domowej zazwyczaj nie ujawniają swoich agresywnych
skłonności na początku trwania związku. Potrafią być mili, czuli, zachowują się
poprawnie i przyjaźnie. Zazwyczaj przez to trudno jest kobietom przewidzieć
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zagrożenie. Niesłuszne jest więc założenie, że wszystkie krzywdzone kobiety mają
tendencje masochistyczne.
U kobiet, które doświadczyły przemocy dominuje złożony pourazowy zespół
stresu, charakteryzujący się bardzo wieloma objawami. Na skutek chronicznego
zagrożenia organizm kobiety jest w stanie ciągłej mobilizacji do obrony – kobieta
nadmiernie

reaguje

na

każdy

dźwięk,

szelest,

denerwuje

się

drobnymi

niedogodnościami, źle sypia. Zmęczenie, ciągły niepokój powodują rozchwianie
emocjonalne, płaczliwość, nerwowość, drażliwość, wybuchy złości. Charakterystyczne
też są stany depresyjne niosące ze sobą obniżenie nastroju, bierność, brak inicjatyw,
wycofanie. Dominuje brak wiary we własne możliwości zmiany swojej sytuacji,
rezygnacja. Charakterystyczne dla doświadczenia traumy są stany psychicznego
odrętwienia, w którym jakby zrywa się kontakt ze swoimi emocjami, bo są tak
intensywne i trudne, że nie można ich pomieścić.
Długotrwałe doświadczanie przemocy niszczy poczucie własnej wartości, ofiary
przemocy domowej doświadczają lęku, cierpienia, bezsilności, przygnębienia
i rozpaczy, doznają ostrych psychofizycznych urazów i podlegają długotrwałemu
procesowi niszczenia, stresu. Poniżane, wyzywane kobiety nabierają przekonania, że
słusznie doświadczają przemocy, bo nie zasługują na miłość albo, że to w nich tkwi
przyczyna złego traktowania. Kobiety wstydzą się swoich doświadczeń i obwiniają się
z ich powodu. Doświadczenie przemocy domowej powoduje też ogromne
konsekwencje dla relacji z innymi ludźmi – nieufność do ludzi, zwłaszcza mężczyzn.
Nawet po uwolnieniu ze związku w przemocy kobiety nadal pozostają w izolacji
w przekonaniu o braku zrozumienia ze strony otoczenia.
Badania wskazują, że wsparcie społeczne zmniejsza negatywne skutki
traumatycznych wydarzeń. Skuteczność pomocy niesionej przez osoby z podobnymi
problemami i przez profesjonalistów jest znacznie większa niż pomoc osób
z najbliższego otoczenia. Z myślą właśnie o grupie kobiet doznających przemocy
stworzono program, który ma za zadanie nie tylko pomóc wyjść kobiecie z izolacji, ale
wzmocnić również szacunek kobiety do samej siebie, oswobodzić z poczucia winy,
poszerzyć wiedzę o problemach prawnych, możliwościach uzyskania pomocy socjalnej,
medycznej i psychologicznej. Ważną rolę odgrywają tutaj doświadczenia własne
uczestniczek programu, którymi dzielą się podczas spotkań, wspólne docenianie
sukcesów, wzajemne przeżywanie.
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Rekrutacja kobiet do uczestnictwa w zajęciach korekcyjno-edukacyjnych
przebiega w ścisłej współpracy z I Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej, ośrodkami
pomocy z terenu powiatu lubartowskiego oraz organizacjami pozarządowymi.
Statystykę liczbową kobiet uczestniczących w programie korekcyjno-edukacyjnym
prezentuje poniższy wykres.

Wykres 14.
Uczestnictwo w programach korekcyjno-edukacyjnych dla kobiet ofiar przemocy w rodzinie
w latach 2011-2012.

Źródło: dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie.

Charakterystyka kobiet ofiar doznających przemocy w rodzinie.
Osoby doznające przemocy domowej charakteryzuje:
 niska samoocena;
 bierne strategie radzenia sobie ze stresem;
 silna zależność;
 lęk;
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 obniżony nastrój;
 izolacja społeczna;
 skłonność do obwiniania siebie;
 dolegliwości psychosomatyczne, a bywa, że nadużywanie alkoholu i branie
narkotyków.
Ofiary

przemocy

żyją

w

silnym

poczuciu

winy,

przypisując

sobie

odpowiedzialność za zdenerwowanie, frustrację sprawcy, są przekonane, że to ich
działanie powoduje akty przemocy. Czują, że nie mają wpływu na własne życie, nie
kontrolują tego, co się dzieje z nimi i wokół nich, stąd też są nieufne wobec otoczenia.
Życie w ciągłym napięciu, poczuciu zagrożenia powoduje, iż ofiary cały swój wysiłek
skupiają na analizie bieżącej sytuacji, przetrwaniu, a nie poszukiwaniu możliwości
zmiany.
Dokonując analizy zjawiska przemocy wobec kobiet wzięto pod uwagę trzy
podstawowe elementy: miejsce zamieszkania, wiek i rodzaj doświadczanej przemocy
przez kobiety ofiary domowej przemocy. Powyższe dane zaprezentowano na
wykresach.

Jak wynika z danych posiadanych przez tutejsze Centrum 80% kobiet
uczestniczących w zajęciach korekcyjno-edukacyjnych zamieszkuje tereny wiejskie,
natomiast pozostałe 20% z nich to kobiety, które zamieszkują obszary miejskie.
Powyższe dane prezentuje:

48

Wykres 15.
Osoby uczestniczące w programie korekcyjno-edukacyjnym dla kobiet ofiar przemocy
w rodzinie wg. miejsca zamieszkania.

Źródło: dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie.

Sytuacja dotycząca wieku badanych kobiet przedstawia się w następujący
sposób. Kobiety uczestniczące w programie można zakwalifikować do II przedziałów
wiekowych: I przedział wiekowy to kobiety w wieku od 20 do 35 lat oraz II przedział
wiekowy to kobiety w wieku od 40 do 55 lat. Wyniki badań zaprezentowano na
poniższym wykresie.
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Wykres 16.
Kobiety ofiary przemocy w rodzinie uczestniczki programu korekcyjno-edukacyjnego
w przedziale wiekowym w latach 2011-2012.

Źródło: dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie.

Ostatnim z czynników na podstawie, których badano kobiety doświadczające
przemocy będące uczestniczkami programu korekcyjno-edukacyjnego jest rodzaj
doświadczanej przemocy.
Powyższe dane prezentuje wykres:
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Wykres 17.
Rodzaje

doświadczanej

przemocy

-

uczestniczki

programu

korekcyjno-edukacyjnego

w 2011 -2012 r.

Źródło: dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie

4.7. Zjawisko przemocy w rodzinie na podstawie analizy danych Komendy Powiatowej
Policji w Lubartowie.

Dane o interwencjach domowych oraz przypadkach użycia przemocy
Powiatowej Komendy Policji w Lubartowie potwierdzają skalę problemu przemocy
w rodzinie w powiecie lubartowskim.
We wskazanym okresie tj. pomiędzy 2011-2012 rokiem zmalała liczba
interwencji domowych, w których stwierdzono użycie przemocy. W każdym przypadku
użycia przemocy funkcjonariusze policji sporządzili Niebieskie Karty. Wzrosła
natomiast nieznacznie liczba zatrzymanych sprawców przemocy będących pod
wpływem alkoholu. Osobami pokrzywdzonym w wyniku przemocy są przede
wszystkim kobiety i dzieci.
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Tabela 6.
Interwencje domowe i przypadki użycia przemocy w powiecie lubartowskim w latach
2011-2012.

Wyszczególnienie

2011

2012

Liczba interwencji
domowych, przypadki
użycia przemocy.

1321

1194

10

26

2

4

Liczba sporządzonych
Niebieskich Kart
Liczba sprawców
zatrzymanych pod
wpływem alkoholu

Źródło: dane Powiatowej Komendy Policji w Lubartowie.

Wykres18.
Interwencje domowe i przypadki użycia przemocy w powiecie lubartowskim w latach
2011-2012.

Źródło: dane Powiatowej Komendy Policji w Lubartowie.
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4.8. Zjawisko przemocy w rodzinie w Powiecie Lubartowskim na podstawie
analizy danych Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.
Spośród 21 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej działających na terenie
powiatu lubartowskiego na prośbę o dane odpowiedziało 12 placówek. Spośród
12 nadesłanych odpowiedzi tylko 2 placówki prowadzą statystykę dotyczącą
zagadnienia przemocy. Dane zostaną zaprezentowane na poniższych tabelach
i wykresach.

Tabela Nr 7.
Liczba przyjętych zgłoszeń osób, gdzie zaistniało podejrzenie występowania problemu
przemocy.

Wyszczególnienie

Liczba przyjętych zgłoszeń osób, gdzie zaistniało podejrzenie występowania
problemu przemocy.
2011

2012

NZOZ Nr 1 Lubartów

0

0

NZOZ „ULMed” Lubartów

0

0

NZOZ „CURATE”
Lubartów

0

0

NZOZ Lubartów

0

0

SP ZOZ Lubartów

0

0

NZOZ „Zdrowa Rodzina”
Lubartów

0

0

NZOZ „ANAMED”
Lubartów

1

2

NZOZ Michów

2

2

NZOZ Ostrówek

0

0

NZOZ Niedźwiada

0

0

NZOZ Kamionka

0

0

NZOZ Serniki

0

0

Źródło: dane NZOZ z terenu powiatu lubartowskiego.
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Wykres nr19
Liczba przyjętych zgłoszeń osób, gdzie zaistniało podejrzenie występowania problemu
przemocy.

Źródło: dane NZOZ z terenu powiatu lubartowskiego.

Tabela Nr 8
Liczba sporządzonych obdukcji dla osób, które zgłosiły się z powodu przemocy
Liczba sporządzonych obdukcji dla osób, które zgłosiły się
z powodu przemocy
NZOZ Nr 1 Lubartów
NZOZ” ULMed” Lubartów
NZOZ „CURATE”
Lubartów
SP ZOZ CMR Lubartów
SP ZOZ Lubartów
NZOZ „Zdrowa Rodzina”
Lubartów
NZOZ „ANAMED”
Lubartów
NZOZ Michów
NZOZ Ostrówek
NZOZ Niedźwiada
NZOZ Kamionka
NZOZ Serniki

2011

2012

0
0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

2
0
0
0
0

2
0
0
0
0

Źródło: dane NZOZ z terenu powiatu lubartowskiego.
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Wykres nr 20
Liczba sporządzonych obdukcji dla osób, które zgłosiły się z powodu przemocy

Źródło; dane NZOZ z terenu powiatu lubartowskiego.

4.9. Organizacje pozarządowe - działania na rzecz przeciwdziałania przemocy
w powiecie lubartowskim.
Pokrzywdzeni w wyniku domowej przemocy mogą szukać wsparcia również
w lokalnych organizacjach pozarządowych, które specjalizują się w przeciwdziałaniu
przemocy domowej.
Do podstawowych działań realizowanych w ramach pomocy osobom w przemocy są:
 aktywizacja społeczna i zawodowa w celu przeciwdziałania zjawisku
marginalizacji i wykluczenia społecznego;
 wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie osób
fizycznych i prawnych dla osiągnięcia poprawy warunków życia lokalnej
społeczności;
 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
 działania w zakresie pomocy społecznej w szczególności na rzecz osób
bezrobotnych, niepełnosprawnych, seniorów, dzieci i młodzieży, sprawców
i ofiar przemocy domowej oraz osób uzależnionych od alkoholu i innych.
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Obszary działania Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Lubartowie:
 udzielanie poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego;
 akcje charytatywne;
 działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
 działania na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 przeciwdziałanie przemocy;
 promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 szkolenia podnoszące kwalifikacje dla osób bezrobotnych;
 zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży;
 kluby socjoterapeutyczne;
 realizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu;
 samopomocowe grupy wsparcia itp.
Organizacje działające na terenie miasta Lubartów poprzez swoje działania
realizują następujące formy wsparcia dla osób i rodzin, które znalazły się w sytuacji
doświadczania przemocy ze strony najbliższych są to między innymi:


warsztaty korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy domowej,



warsztaty korekcyjno-edukacyjne dla kobiet ofiar przemocy w rodzinie,

realizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL” w Lubartowie.
Powyższe działania zostaną zobrazowane w formie tabelarycznej i graficznej.
Tabela Nr 9.
Działania realizowane przez organizacje pozarządowe dla osób doświadczających przemocy
w rodzinie w latach 2011-2012.

Działania korekcyjno-edukacyjne
2011

2012

Mężczyźni

30

31

Kobiety

0

24

Rodziny

0

4

Źródło: dane Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL” w Lubartowie.
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Wykres 21.
Liczba osób objętych działaniami pomocowymi realizowanymi przez organizacje
pozarządowe w latach 2011-2012.

Źródło: dane Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „SIL” w Lubartowie.
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V. Analiza SWOT sytuacji w powiecie lubartowskim pod kątem przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.

Diagnoza problemu przemocy w rodzinie w powiecie lubartowskim umożliwiła
sporządzenie analizy SWOT, która określiła atuty i mankamenty analizowanego
problemu oraz ukazała bariery i utrudnienia w przeciwdziałaniu przemocy. Analiza
SWOT pokazała również szanse, które odpowiednio wykorzystane mogą osłabić
wszystko, co stanowi bariery i przeszkody w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Słabe strony

Mocne strony
1. Realizacja programów korekcyjno-

1. Zjawisko przemocy silnie
zakorzenione w obyczajowości oraz

edukacyjnych dla sprawców

utrwalone i podtrzymywane

przemocy;
2. Zaangażowanie organizacji

poprzez mity i stereotypy;

pozarządowych w realizację zadań

2. Zjawisko silnie powiązane z innymi
szkodliwymi zjawiskami:

z zakresu przeciwdziałania

uzależnienia, ubóstwo, brak pracy

przemocy w rodzinie;

może być ich skutkiem jak

3. Wysoki poziom posiadanych
kompetencji kadry bezpośrednio

i przyczyną;

pracującej z osobami dotkniętymi

3. Brak pełnej koordynacji działań

przemocą.

poszczególnych służb;

4. Dobra współpraca ze służbami,

4. Brak miejsc schronienia dla ofiar

instytucjami i organizacjami

przemocy;

zajmującymi się

5. Bierność świadków przemocy

przeciwdziałaniem przemocy

w rodzinie.

w rodzinie.

6. Brak specjalistycznego
poradnictwa;
7. Brak placówki leczenia
odwykowego;
8. Brak specjalistów terapii
odwykowej;
9. Brak kompleksowej terapii
rodzinnej.
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10. Niski poziom świadomości
społecznej na temat zależności
przemocy od zaburzeń
psychicznych;
11. Brak łatwego dostępnego miejsca
w którym stale prowadzona jest
psychoterapia osób z zaburzeniami
psychicznymi.

Zagrożenia
1. Słaba kondycja ekonomiczna
rodzin;
2. Negatywne wzorce zachowań
społecznych;
3. Bezradność w sprawach

Szanse
1. Utworzenie Ośrodka Interwencji
Kryzysowej na terenie powiatu
lubartowskiego;
2.Wypracowanie spójnej współpracy
instytucjonalnej;

opiekuńczo-wychowawczych;

3.Zmiany prawne umożliwiające

4. Problemy alkoholowe członków

stosowanie skuteczniejszych form

rodziny;
5. Wypalenie zawodowe osób
pomagających;
6. Brak możliwości zapewnienia

pomocy rodzinom zagrożonym przemocą
domową;
4.Możliwość pozyskania środków
finansowych ze środków unijnych

właściwej ochrony ofiar przemocy

funduszy strukturalnych;

(izolacja ofiary zamiast sprawcy);

5.Wzrost świadomości społecznej;

7. Brak zaplecza zabezpieczającego

6.Oferta szkoleniowa dostosowana do

egzekucje eksmisji sprawców

potrzeb osób zawodowo i społecznie

przemocy w rodzinie;

wspierających rodziny problemowe;

8. Rozciągnięte w czasie działania.

7.Prowadzeie przez szkoły programów
profilaktycznych;
8.Tworzenie programów osłonowych.
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Wnioski:
Z przeprowadzonej analizy danych wynika, że w powiecie lubartowskim
w latach 2011-2012 występowała przemoc w rodzinach. Jej ofiarami głównie były
kobiety i dzieci. Problem przemocy nasila się, jej ofiary rzadko decydują się na podjęcie
radykalnych kroków wobec swoich oprawców, niechętnie proszą o wsparcie
przedstawicieli instytucji do tego powołanych.
Prezentowane w rozdziale IV dane wskazują przede wszystkim na konieczność
podjęcia działań w dwóch głównych kierunkach:
1. Niezbędne

jest

prowadzenia

działań

edukacyjnych

zmierzających

do

podnoszenia świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy.
Szczególną uwagę należy zwrócić na promowanie profilaktyki przemocy oraz
na popularyzacje teorii wyjaśniających zjawisko przemocy nie tylko jako
zjawiska etycznego i prawnego ale także jako skomplikowanych procesów
intrapsychicznych zachodzących w osobowości osób uwikłanych w przemoc
i osób zajmujących się ograniczaniem tego zjawiska.
2. Konieczne jest również zapewnienie specjalistycznej pomocy osobom
uwikłanym w przemoc, a w szczególności utworzenie punktów i placówek
zajmujących się nie tylko poradnictwem i edukacją, ale także psychoterapią,
terapią rodzin, terapią uzależnień. Z racji braku regulacji prawnych dotyczących
wykonywania zawodu psychologa, psychoterapeuty, terapeuty uzależnień
niezbędne jest zapewnienie wysokiego poziomu takich usług poprzez spełnienie
standardów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego lub sugerowanych przez NFZ.
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VI. Kierunki działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
i ochrony ofiar przemocy w Powiecie Lubartowskim.

6.1. Cele programu
Celem

głównym

Powiatowego

Programu

Przeciwdziałania

Przemocy

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2018 jest
zmniejszenie zjawiska przemocy, poprzez podniesienie skuteczności pomocy osobom
doświadczającym przemocy, zapewnienie im ochrony i bezpieczeństwa, a także
odpowiednie działania interwencyjne i korekcyjne wobec osób stosujących przemoc.
Cele

szczegółowe

Powiatowego

Programu

Przeciwdziałania

Przemocy

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2018 to:
1) zwiększenie wiedzy z zakresu przemocy oraz podniesienie poziomu
świadomości i wrażliwości społecznej na temat przemocy w rodzinie;
2) integracja i aktywizacja środowisk i działań na rzecz budowania jednolitego
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
3) zapewnienie ochrony i udzielnie wsparcia osobom dotkniętym przemocą;
4) zmiana postaw osób stosujących przemoc;
5) podniesienie
problematyką

kompetencji
przemocy

i
w

profesjonalizacja
rodzinie

oraz

służb

zajmujących

przeciwdziałanie

się

wypaleniu

zawodowemu;
6) promowanie i wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do
dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
7) zapewnienie pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej
osobom zaburzonym psychicznie i uwikłanym w zjawisko przemocy.
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6.2. Harmonogram realizacyjny Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Powiecie Lubartowskim na lata 2013 - 2018:
Numer i nazwa celu

Cel nr 1
Zwiększenie wiedzy
z zakresu przemocy
oraz podniesienie
poziomu świadomości
i wrażliwości
społecznej na temat
przemocy w rodzinie

Kierunki działania

Realizatorzy

Cel ten będzie realizowany poprzez Powiatowe Centrum Pomocy
następujące działania:
Rodzinie w Lubartowie,
ośrodki pomocy społecznej
1) Opracowanie i dystrybucja
i zespoły interdyscyplinarne,
materiałów
informacyjno
–
edukacyjnych
dotyczących KPP w Lubartowie, Sąd
przeciwdziałania
przemocy Rejonowy w Lubartowie,
I Zespół Kuratorskiej Służby
w rodzinie;
Sądowej w Lubartowie, szkoły
2)
upowszechnianie
informacji z
terenu
powiatu
o formach wsparcia oraz instytucjach lubartowskiego,
Poradnia
udzielających
pomocy
osobom
Psychologiczno–Pedagogiczna
doświadczającym
przemocy
w
rodzinie
na
stronach w Lubartowie, organizacje
kościoły,
internetowych,
w
publikacjach pozarządowe,
związki wyznaniowe
i mediach;
3)
opracowanie
i
realizacja
programów mających na celu
podnoszenie świadomości społecznej
na temat przemocy w rodzinie
4) organizacja konferencji i spotkań
merytorycznych na temat przemocy
w rodzinie;
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Termin
realizacji
Zadania
realizowane na
bieżąco
w latach
2013-2018

Źródło
finansowania
Środki własne
instytucji
realizujących
Program oraz
środki pozyskane
z programów
krajowych
i unijnych

Wskaźniki


liczba opracowanych
i rozpowszechnionych
materiałów
informacyjno –
edukacyjnych np.:
ulotek, plakatów,
informatorów;



liczba
przeprowadzonych
akcji informacyjnych



liczba programów
i podjętych inicjatyw
na rzecz profilaktyki
problemu przemocy;



liczba
zorganizowanych
konferencji i spotkań
dotyczących przemocy
w rodzinie;

Cel nr 2
Integracja
i aktywizacja
środowisk i działań na
rzecz budowania
jednolitego systemu
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.

Cel ten będzie realizowany poprzez Powiatowe Centrum Pomocy
następujące działania:
Rodzinie w Lubartowie,
ośrodki pomocy społecznej i
1) wypracowanie jednolitych
zespoły interdyscyplinarne,
standardów i zasad współpracy
KPP w Lubartowie, Sąd
w zakresie podejmowanych
Rejonowy w Lubartowie,
interwencji w przypadku
I Zespół Kuratorskiej Służby
przemocy
2) stworzenie płaszczyzny do
Sądowej w Lubartowie,
wymiany doświadczeń i dobrych Poradnia Psychologiczno –
praktyk pomiędzy podmiotami
Pedagogiczna w Lubartowie,
realizującymi zadania z zakresu
organizacje pozarządowe,
przeciwdziałania przemocy
3) uaktywnienie i wspieranie
lokalnych organizacji
pozarządowych działających na
rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;
4) monitorowanie skali zjawiska
przemocy w powiecie
lubartowskim poprzez
gromadzenie i opracowywanie
danych pozyskanych z instytucji
działających w obszarze
przeciwdziałania przemocy
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Zadania
realizowane na
bieżąco
w latach
2013-2018

Środki własne
instytucji
realizujących
Program oraz
środki pozyskane
z programów
krajowych
i unijnych







liczba wspólnych
przedsięwzięć
podmiotów
realizujących zadania
z zakresu
przeciwdziałania
przemocy
liczba wspólnych
przedsięwzięć
realizowanych
z organizacjami
pozarządowymi na
rzecz przeciwdziałania
przemocy,
coroczne sprawozdanie
z realizacji Programu
zawierające dane
statystyczne pozyskane
z instytucji
działających
w obszarze
przeciwdziałania
przemocy w powiecie
lubartowskim w tym:
liczba wszczętych
procedur „Niebieskie
Karty”, liczba
posiedzeń zespołów
interdyscyplinarnych,
liczba posiedzeń grup
roboczych, liczba
rodzin i osób
doświadczających

Cel nr 3
Zapewnienie ochrony
i udzielenie wsparcia
osobom dotkniętym
przemocą

Cel ten będzie realizowany poprzez Powiatowe Centrum Pomocy
następujące działania:
Rodzinie w Lubartowie,
ośrodki pomocy społecznej i
1) prowadzenie specjalistycznego
zespoły interdyscyplinarne,
poradnictwa psychologicznego
i prawnego dla osób doznających KPP w Lubartowie, Sąd
Rejonowy w Lubartowie,
przemocy i ich rodzin;
I Zespół Kuratorskiej Służby
2) izolacja osób stosujących
przemoc od osób krzywdzonych Sądowej w Lubartowie, szkoły
na podstawie przepisów ustawy
z terenu powiatu
o przeciwdziałaniu przemocy
lubartowskiego, Poradnia
w rodzinie;
Psychologiczno–Pedagogiczna
3) zapewnienie schronienia
w Lubartowie, organizacje
w rodzinnej i instytucjonalnej
pozarządowe;
pieczy zastępczej dzieciom
krzywdzonym w wyniku
przemocy w rodzinie,
zabezpieczenie miejsc na
umieszczanie dzieci w trybie
interwencyjnym;
4) prowadzenie grup
terapeutycznych, grup wsparcia
i zajęć socjoterapeutycznych dla
osób doświadczających
przemocy;
5) współpraca z prokuraturą,
sądem, policją i placówkami
ochrony zdrowia z terenu
powiatu lubartowskiego
w zakresie zwiększenia dostępu
do specjalistycznego wsparcia
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Zadania
realizowane na
bieżąco
w latach
2013-2018

Środki własne
instytucji
realizujących
Program oraz
środki pozyskane
z programów
krajowych
i unijnych











lub zagrożonych
przemocą;
liczba udzielonych
specjalistycznych
porad;
liczba osób
korzystających
z poradnictwa;
liczba osób stosujących
przemoc izolowanych
na podstawie ustawy
o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie;
liczba dzieci objętych
pieczą zastępczą
w trybie
interwencyjnym;
liczba i rodzaj
prowadzonych grup dla
osób doświadczających
przemocy (liczba osób
uczestniczących);
liczba oraz opis działań
podejmowanych
w ramach współpracy.

Cel nr 4
Zmiana postaw osób
stosujących przemoc

Cel nr 5
Podniesienie
kompetencji
i profesjonalizacja
służb zajmujących się
problematyką
przemocy w rodzinie
oraz przeciwdziałanie
wypaleniu
zawodowemu

dla osób doświadczających
przemocy.
Cel ten będzie realizowany poprzez Powiatowe Centrum Pomocy
następujące działania:
Rodzinie w Lubartowie;
Komenda Powiatowa Policji
1) opracowanie i realizacja
w Lubartowie,
programu oddziaływań
I Zespół Kuratorskiej Służby
korekcyjno-edukacyjnych dla
Sądowej w Lubartowie,
osób stosujących przemoc;
ośrodki pomocy społecznej i
2) monitoring zachowań
uczestników Programu
zespoły interdyscyplinarne,
korekcyjno - edukacyjnego dla
osób stosujących przemoc
w rodzinie oraz osób uprzednio
skazanych za stosowanie
przemocy w rodzinie .
Cel ten będzie realizowany poprzez
Powiatowe Centrum Pomocy
następujące działania:
Rodzinie w Lubartowie,
ośrodki pomocy społecznej i
1) wzmacnianie kompetencji
zespoły interdyscyplinarne,
zawodowych poprzez udział
w specjalistycznych szkoleniach KPP w Lubartowie, Sąd
Rejonowy w Lubartowie,
i warsztatach przedstawicieli
grup zawodowych udzielających I Zespół Kuratorskiej Służby
wsparcia z zakresu przemocy
Sądowej w Lubartowie, szkoły
w rodzinie;
z terenu powiatu
2) udział w konferencjach,
lubartowskiego, Poradnia
naradach, seminariach,
Psychologiczno –
wymiana doświadczeń pomiędzy
Pedagogiczna w Lubartowie,
instytucjami udzielającymi
organizacje pozarządowe;
pomocy, placówkami wsparcia,
środowiskami lokalnymi;
3) przeciwdziałanie wypaleniu
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Zadania
realizowane na
bieżąco
w latach
2013-2018

środki własne
instytucji
realizujących
Program oraz
środki z dotacji
z budżetu
państwa,



Zadania
realizowane na
bieżąco
w latach
2013-2018

Środki własne
instytucji
realizujących
Program oraz
środki pozyskane
z programów
krajowych
i unijnych









liczba uczestników
programu korekcyjnoedukacyjnego;
liczba oraz sposoby
przeprowadzonego
monitoringu;

tematyka, liczba
uczestników oraz liczba
szkoleń dla kadry
zajmującej się
problematyką
przemocy w rodzinie;
tematyka, liczba
uczestników oraz
liczba konferencji,
narad i seminariów
dotyczących przemocy
w których uczestniczyli
pracownicy jednostek;
liczba szkoleń
dotyczących wypalenia
zawodowego;

zawodowemu osób realizujących
zadania z zakresu
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
Cel nr 6
Promowanie
i wdrażanie
prawidłowych metod
wychowawczych
w stosunku do dzieci
w rodzinach
zagrożonych przemocą
w rodzinie

Cel nr 7
Zapewnienie pomocy
psychologicznej,
psychoterapeutycznej
i psychiatrycznej
osobom zaburzonym
psychicznie
i uwikłanym
w zjawisko przemocy

Cel ten będzie realizowany poprzez Powiatowe Centrum Pomocy
następujące działania:
Rodzinie w Lubartowie,
ośrodki pomocy społecznej,
1) opracowanie i realizacja
szkoły z terenu powiatu
programów służących
lubartowskiego, Poradnia
działaniom profilaktycznym,
Psychologiczno –
z zakresu promowania
i wdrażania prawidłowych
Pedagogiczna w Lubartowie,
metod wychowawczych
organizacje pozarządowe;
w stosunku do dzieci
w rodzinach zagrożonych
przemocą w rodzinie;

Zadania
realizowane na
bieżąco
w latach
2013-2018

Środki własne
instytucji
realizujących
Program oraz
środki pozyskane
z programów
krajowych
i unijnych



Cel ten będzie realizowany poprzez
następujące działania:

Zadania
realizowane na
bieżąco
w latach
2013-2018

Środki własne
instytucji
realizujących
Program oraz
środki pozyskane
z programów
krajowych
i unijnych



1) zapewnienie bezpłatnego
poradnictwa specjalistycznego
w ramach stanowiska ds.
interwencji kryzysowej;
 organizacja poradnictwa
psychologicznego,
pedagogicznego i prawnego,
 organizacja psychoterapii
grupowej, indywidualnej
i rodzinnej;
 organizacja konferencji, szkoleń,
superwizji podnoszących poziom

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Lubartowie,
ośrodki pomocy społecznej,
Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna w Lubartowie,
Środowiskowy Dom
Samopomocy w Lubartowie;
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liczba opracowanych
i zrealizowanych
programów;
liczba uczestników

liczba udzielonych
porad w ramach
interwencji kryzysowej
osobom zaburzonym
psychicznie
i uwikłanym
w zjawisko przemocy
oraz ich rodzinom;
liczba udzielonych
porad
specjalistycznych:
prawnych,
psychologicznych,
psychoterapeutycznych
liczba osób biorących

wiedzy wśród pracowników
instytucji przeciwdziałających
przemocy na temat zaburzeń
emocjonalnych i ich diagnozy.
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udział w psychoterapii;
liczba konferencji,
szkoleń, superwizji.

VII.

Założenia Programu
Program

dąży

do

rozwoju

spójnego

i

wielopoziomowego

sytemu

przeciwdziałania przemocy w rodzinie opartego o wyspecjalizowane zasoby
instytucjonalne i ludzkie, pomiędzy którymi istnieje relacja współpracy. Podstawę
Programu stanowi interdyscyplinarność i kompleksowość w podejściu do zjawiska
przemocy. Oznacza to, że działania na rzecz pomocy rodzinie powinny być
wykonywane przez specjalistów reprezentujących różne instytucje i organizacje,
a przemoc, jako zjawisko złożone i wieloaspektowe, powinna być rozpatrywana
z perspektywy prawnej, psychologicznej, moralnej i społecznej.
Przez realizację celów Programu zakłada się:
1. zmianę postaw społeczeństwa wobec zjawiska przemocy w rodzinie;
2. promowanie wartości rodzinnych;
3. edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie skutków stosowania
przemocy w rodzinie;
4. promowanie metod wychowawczych bez użycia przemocy.

7.1. Podstawowe nurty działań w zakresie zapobiegania przemocy w rodzinie:
Szerokie ujęcie zapobiegania przemocy w

rodzinie wyznacza cztery

podstawowe nurty działań kierowanych do różnych grup odbiorców:
1) działania uprzedzające: diagnozujące, informacyjne, edukacyjne, kierowane do
ogółu społeczeństwa, a także do osób pracujących z ofiarami i sprawcami
przemocy w rodzinie;
2) działania interwencyjne: opiekuńcze i terapeutyczne kierowane do ofiar
przemocy w rodzinie oraz pouczające i izolujące kierowane do sprawców
przemocy w rodzinie;
3) działania wspierające: psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne i inne
kierowane do ofiar przemocy w rodzinie, psychoterapeutyczne i inne kierowane
do osób uwikłanych w przemoc;
4) działania

korekcyjno-edukacyjne:

w rodzinie.
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kierowane

do

sprawców

przemocy

VIII.

Odbiorcy Programu

Odbiorcami Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2018 będą:
 rodziny zagrożone zjawiskiem przemocy;
 osoby dotknięte przemocą w rodzinie;
 osoby stosujące przemoc w rodzinie;
 świadkowie przemocy w rodzinie;
 przedstawiciele

instytucji

zajmujący

się

przeciwdziałaniem

przemocy

w rodzinie;
 społeczność lokalna.

IX.

Realizatorzy Programu
Koordynatorem Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2018 będzie Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie, które przy jego realizacji będzie
współpracowało z następującymi podmiotami:


Wydziałem Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lubartowie;



Komendą Powiatową Policji w Lubartowie;



Prokuraturą Rejonową w Lubartowie;



Sądem Rejonowym w Lubartowie;



I Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w Lubartowie;



ośrodkami

pomocy

społecznej

i

zespołami

interdyscyplinarnymi

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu powiatu lubartowskiego;


szkołami i innymi placówkami oświatowymi z terenu powiatu lubartowskiego;



Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Lubartowie;



Środowiskowym Domem Samopomocy w Lubartowie;



organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi;



innymi podmiotami działającymi na rzecz osób doświadczających przemocy lub
stosujących przemoc w rodzinie.
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X.

Przewidywane efekty realizacji Programu.
1. Zmiana postaw społeczeństwa wobec zjawiska przemocy w rodzinie.
2. Wzrost świadomości i wrażliwości społecznej na temat zjawiska
przemocy w rodzinie.
3. Wzrost świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania
wsparcia i pomocy ze strony instytucji i organizacji pozarządowych
4. Poprawa jakości i skuteczności usług w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
5. Wzmocnienie kompetencji i współpracy przedstawicieli instytucji
zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
6. Wzmocnienie rodziny w radzeniu sobie z problemami opiekuńczo –
wychowawczymi.
7. Wzrost wiedzy rodziców w zakresie właściwych postaw rodzicielskich,
metod i form wychowania oraz stylu życia wolnego od przemocy.
8. Zwiększenie

dostępu

do

specjalistycznego

wsparcia

dla

osób

zagrożonych lub doświadczających przemocy.
9. Zmiana

postaw

osób

stosujących

przemoc

dzięki

udziałowi

w programach korekcyjno – edukacyjnych oraz monitorowaniu ich
zachowań.

XI.

Termin realizacji.

Termin realizacji działań wyznaczonych w Programie zaplanowano na lata 2013 –
2018.

XII.

Monitorowanie i sprawozdawczość.

Stały monitoring programu będzie prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Lubartowie, które na bieżąco będzie oceniało realizację Programu oraz
proponowało zmiany i aktualizacje założeń, celów i skuteczności działań.
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2018 będzie stanowił interdyscyplinarną strategię
działań na rzecz zapobiegania i ograniczania przemocy w rodzinie w powiecie
lubartowskim, realizowaną przez wszystkie instytucje i organizacje zobligowane do
podejmowania działań w ww. zakresie.
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Podstawą oceny stopnia realizacji Programu i osiągniętych efektów będą dane
własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie oraz dane pozyskane od
podmiotów zaangażowanych w jego realizację.

XIII.

Źródła finansowania.

Środki finansowe na działania zaplanowane w Programie będą pochodzić z:
1) środki własne Powiatu Lubartowskiego
2) 3) budżetu państwa w ramach dotacji na dofinansowanie zadań własnych;
4) budżetu państwa na finansowanie realizacji zadań zleconych;
5) funduszy europejskich;
6) funduszy organizacji pozarządowych;
7) innych programów i grantów.
Szczegółowe określenie wysokości planowanych środków na realizację Programu nie
jest możliwe ze względu na długi okres obowiązywania dokumentu, brak
długookresowych źródeł finansowania, a także wieloletnich dokumentów finansowych
określających planowane wydatki powiatu na bieżącą działalność.
Zakłada się, że cele i działania Programu będą wyznaczały kierunki finansowania
polityki społecznej powiatu i będą uwzględniane przy konstruowaniu budżetu powiatu
w kolejnych latach. Zapisy dokumentu będą również kierunkami starań o pozyskiwanie
środków zewnętrznych na finansowanie działalności poszczególnych jednostek.
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WSTĘP
Rodzina jako pierwsza i najważniejsza grupa społeczna każdego człowieka ma
na niego fundamentalny wpływ. Rodzina ponosi główną odpowiedzialność za
zaspokojenie jego potrzeb i wychowanie. Wychowanie ma obszerny zasięg i oddziałuje
na funkcjonowanie poznawcze dziecka, na jego osiągnięcia szkolne, na ustalanie się
jego stabilności emocjonalnej oraz dojrzałości społecznej, a także na pełnienie ról
rodzinnych, w tym także późniejszej roli matki i ojca w odniesieniu do swoich dzieci.
Postawy rodzicielskie można podzielić, ze względu na nastawienie emocjonalne
rodziców wobec dziecka, na „zdrowe”, czyli sprzyjające prawidłowemu rozwojowi
dziecka oraz „chorobotwórcze”, mające negatywny wpływ na kształtującą się
osobowość, a często wywołujące chorobę. Mają one tak duże znaczenie na dziecko
dlatego, że uczuciowy stosunek rodziców do dziecka przejawia się w każdym słowie,
geście, zachowaniu.
Postawy rodzicielskie mogą mieć różny kierunek i siłę, co przejawia się
w okazywanej tendencji do negatywnego lub pozytywnego traktowania dziecka.
Negatywne postawy często przejawiane są w różnych formach agresji, jak ośmieszanie,
złośliwe uwagi, stosowanie kar fizycznych, ale też unikanie kontaktów z dzieckiem,
zaniedbywanie go, nieinteresowanie się nim. Natomiast pozytywne postawy
rodzicielskie przejawiają się w zaangażowaniu w sprawy dziecka, charakteryzują się
dużą dynamiką i inwencją, a także podejmowaniem działań dla dobra dziecka.
Postawy rodziców wobec dzieci decydują o stylu wychowania i o skuteczności
środków wychowawczych. Każda rodzina przejawia styl wychowawczy, który jest
odtworzeniem sposobów i metod oddziaływania rodziców na dziecko. Prawidłowy
system rodzinny i prawidłowe postawy rodzicielskie sprzyjają kształtowaniu się
w dziecku odpowiednich mechanizmów, wpływających na całościowe jego
funkcjonowanie, natomiast system rodzinny i postawy rodzicielskie nieprawidłowe,
o dysfunkcyjnym czy patologicznym rysie, współwystępują z licznymi zaburzeniami
psychologicznymi.
Wychowanie, stanowiąc jedną z podstawowych funkcji rodziny, jest
skomplikowanym i długotrwałym procesem kształtującym postawy, system moralny,
wskazującym dziecku drogi postępowania i zachowania. Przede wszystkim powinno
ono kreować człowieka zdrowego, szczęśliwego, świadomego własnej wartości,
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gotowego na spotkanie ze światem pełnym wyzwań i oczekiwań, spełniającego własne
aspiracje i dającego szczęście innym.
Wiele negatywnych zjawisk społecznych takich jak uzależnienia, ubóstwo,
bezrobocie zaburza prawidłowe funkcjonowanie rodzin, które nie są w stanie zaspokoić
potrzeb swoich najmłodszych członków. W związku z tym istnieje potrzeba
podejmowania działań profilaktycznych w zakresie wspierania rodziny w pełnieniu
przez nią funkcji opiekuńczych i wychowawczych ze strony samorządów wszystkich
szczebli.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

przemocy

w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) nakłada na powiaty nie tylko zadanie
opracowania i realizacji powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, ale również opracowanie i realizację
programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie
specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych
metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą
w rodzinie.
Realizując

wymogi

ustawy,

Powiatowe

Centrum

Pomocy

Rodzinie

w Lubartowie opracowało „Program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia
prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych
przemocą w rodzinie”, stanowiący część składową „Powiatowego Programu
Przeciwdziałania

Przemocy

w

Rodzinie

oraz

Ochrony

w Rodzinie w Powiecie Lubartowskim na lata 2013-2018”.
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Ofiar

Przemocy

I. Podstawy teoretyczne.
Trudno sobie wyobrazić wychowanie bez określonych względnie stałych
rodzicielskich oddziaływań, stosowania metod, których celem jest realizacja założonego
ideału wychowawczego, ukształtowanie właściwych zachowań dzieci, wdrożenie do
wykonywania powierzonych zadań i obowiązków. Bardzo ważną rolę spełnia styl
wychowania, który określa oddziaływanie względnie jednolite, zharmonizowane
podporządkowanie się idei wychowawczej. Wyraża się on w określonym, stałym
stosunku wychowawcy do wychowanka, w metodach postępowania, a także w sposobie
egzekwowania nałożonych na niego obowiązków.
Najczęściej spotykane style wychowania w rodzinie to:

1.

Styl demokratyczny – główną jego zasadą jest wzajemne poszanowanie praw

wszystkich członków rodziny. Dzieci wychowywane w ten sposób uczą się zasad
współżycia społecznego, nie na podstawie przymusu zewnętrznego i lęku przed karą,
lecz w oparciu o akceptację i świadomy wybór właściwej zasady postępowania. Rola
rodziców polega na koordynowaniu działań swoich dzieci.

2.

Styl autokratyczny - przeciwieństwo stylu demokratycznego, ma charakter

konserwatywny i jest oparty na autorytecie przemocy i pedantyzmu. Od dzieci wymaga
się bezwzględnej karności i posłuszeństwa, podporządkowaniu się wszelkim
poleceniom i nakazom rodziców. Dzieci mają ograniczoną swobodę. Rodzi się w nich
bunt,

niezadowolenie

uniemożliwiające

istnienie

prawidłowych,

życzliwych

i harmonijnych stosunków z rodzicami, których zamierzenia są osiągane poprzez
stosowanie różnych kar. Dzieci są jednostkami mało samodzielnymi i mało aktywnymi,
ponieważ od wczesnego dzieciństwa nawykły do wykonywania poleceń.

3.

Styl liberalny - nie ustala się niczego ani wspólnie, ani oddzielnie. Rodzice

rozpieszczają dzieci, pozostawiając im nadmierną swobodę. Ograniczają się do
stworzenia dziecku warunków do nauki i zabawy, zaspakajając jego potrzeby
materialne. Aktywność rodziców jest przypadkowa i niekonsekwentna. Interwencja
w zachowaniu dziecka następuje tylko w wyjątkowych przypadkach, w sytuacji
drastycznego naruszenia norm społecznych. Dzieci są egocentryczne i mają trudności
z przystosowaniem w grupie rówieśniczej.
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Ze stylem wychowania łączą się postawy rodzicielskie. Postawa rodzicielska to
względnie trwały sposób odniesienia emocjonalnego, uczuciowego, umysłowego
i działaniowego wobec dziecka i jego rozwoju, czyli sposób odnoszenia się do dziecka
i postępowania z nim.
Do właściwych postaw należy:

1.

Postawa akceptująca – to okazywanie dziecku sympatii, aprobaty, przyjmowanie

dziecka takim jakie ono jest, w wypadku złych zachowań – krytykowanie go,
poznawanie i zaspakajanie potrzeb dziecka. Sprzyja kształtowaniu zdolności do
tworzenia trwałej więzi emocjonalnej, do wyrażania uczuć, odwagi, chęci pomocy.

2.

Postawa współdziałająca – dobro dziecka jest tu wartością pierwszoplanową,

przejawia się w aktywności w nawiązaniu wzajemnych kontaktów, angażowaniu
dziecka w sprawy domu – dostosowane do wieku. Rozwija ufność, zadowolenie
z rezultatów pracy, wytrwałość, umiejętność współdziałania i podejmowania
zobowiązań.

3.

Postawa uznająca prawa dziecka - uznanie praw dziecka, bez przeceniania

i niedoceniania jego roli, pozwalanie na postępowanie na własną odpowiedzialność,
delikatne kierowanie dzieckiem – stosowanie wyjaśniania i tłumaczenia, wyjaśnianie
i uzasadnianie stawianych wymagań i stosowanych kar. Uczy lojalności, solidarności
w stosunku do innych członków rodziny, twórczej postawy.

4.

Postawa dawania dziecku rozumnej swobody - rodzice wraz z wiekiem dają

dziecku więcej swobody, potrafią utrzymać autorytet i kierować dzieckiem
w pożądanym zakresie, wykazują rozumną troskę o zdrowie i bezpieczeństwo,
obiektywizm w ocenie grożącego niebezpieczeństwa. Postawa ta daje dziecku
umiejętność współdziałania z rówieśnikami, uspołecznienie, pomysłowość, bystrość
i wytrwałość.
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Postawy nieprawidłowe to:

1.

Postawa odtrącająca – to nieokazywanie uczuć pozytywnych, demonstrowanie

uczuć negatywnych, krytyka dziecka, dyktatorskie podejście, kierowanie dzieckiem
przez: rozkazy, surowe kary, zastraszanie, niedostrzeganie pozytywów, niszczenie
słowem, "przykręcanie śruby". Wywołuje u dziecka agresywność, nieposłuszeństwo,
kłótliwość,

zahamowanie

rozwoju

uczuć

wyższych,

zachowanie

aspołeczne,

bezradność, zastraszanie i reakcje nerwicowe.

2.

Postawa unikająca - ukryta lub jawna jeśli chodzi o dobro dziecka, ignorowanie

dziecka, unikanie i ograniczanie kontaktu z dzieckiem do minimum, zbywanie prób
nawiązania kontaktu podejmowanych przez dziecko, szeroko pojęte zaniedbywanie
dziecka, niedbałość i niekonsekwencja w stawianiu wymagań, nieangażowanie się
w sprawy dziecka, nieangażowanie dziecka w sprawy domu. Dziecko jest niezdolne do
nawiązywania trwałych więzi uczuciowych, niezdolne do obiektywnych ocen, brakuje
mu wytrwałości i koncentracji w nauce, jest nieufne i bojaźliwe.

3.

Postawa nadmiernie wymagająca – to stawianie wygórowanych wymagań, nie

przyznawanie prawa do samodzielności, rządzenie dzieckiem, ograniczanie swobody
dziecka, stosowanie sztywnych reguł, przesadne nastawienie na osiągnięcia.
Wypowiedzi rodzica mają charakter oceniający, często wyrażają dezaprobatę i gniew.
Dziecku brakuje wiary w siebie, jest niepewne, lękliwe, przewrażliwione, uległe,
brakuje mu zdolności do koncentracji, ma trudności szkolne i słabe aspiracje.

4.

Postawa

nadmiernie

chroniąca

–

niedocenianie

możliwości

dziecka,

rozwiązywanie za nie trudności, utrudnianie samodzielności – dziecko trzymane "pod
kloszem”. Powoduje opóźnienie dojrzałości społecznej, uzależnienie dziecka od
rodziców, izolację od rówieśników, bierność, ustępliwość, nadmierną pewność siebie,
zarozumiałość, awanturowanie się, egoizm, nadmierne wymagania w stosunku do
rodziców, niepewność – gdy dziecko jest samo.
Postawy rodziców wobec dzieci decydują o stylu wychowania i o skuteczności
środków wychowawczych.
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Rodzina, która nie potrafi sprostać obowiązkom wobec dzieci oraz nie pozwala
na zaspokojenie potrzeb niezbędnych do prawidłowego rozwoju, jest rodziną
dysfunkcyjną. Negatywne zjawiska społeczne utrudniają zapewnienie dzieciom
właściwych i sprzyjających rozwojowi warunków, a także przyczyniają się do
przyjmowania przez rodziców nieprawidłowych postaw i metod wychowawczych,
często opartych na przemocy.
Dzieci mogą być bezpośrednimi ofiarami przemocy lub świadkami przemocy
stosowanej przez jedno z rodziców (opiekunów) wobec drugiego. Niezależnie od tego
czy doświadczają przemocy czy są jej świadkiem, zawsze wpływa to ograniczająco na
ich możliwości normalnego rozwoju psychicznego i społecznego. Przemoc stanowi
bowiem środowisko, w którym kształtuje się ich osobowość, w którym uczą się one,
czym jest miłość i jak wyglądać powinny „normalne” relacje z innymi ludźmi. Jest
środowiskiem, w którym wzrastają i przygotowują się do dorosłego życia.
Przez przemoc wobec dziecka w rodzinie rozumieć należy wszelkie zachowania
(działania lub zaniechania) osoby bliskiej, w szczególności rodzica lub opiekuna,
wykraczające poza społeczne zasady i standardy postępowania z dzieckiem, a godzące
w jego zdrowie, rozwój i wolność. Przemoc wobec dzieci może przybierać bardzo różne
formy. Zazwyczaj wyróżnia się cztery wymiary krzywdzenia dzieci:
1.

przemoc fizyczną,

2.

przemoc emocjonalną (psychiczną),

3.

przemoc seksualną (wykorzystanie seksualne),

4.

zaniedbanie.
1. Przemoc fizyczna - są to wszelkiego rodzaju zachowania agresywne odnoszące się
do ciała dziecka - począwszy od klapsów, czy szarpnięć, a skończywszy na
faktycznym fizycznym maltretowaniu dziecka obejmującym jego katowanie
z użyciem wymyślnych narzędzi i sposobów. Stosowanie przemocy fizycznej
w ogóle, a szczególnie wobec dziecka, jest z jednej strony pokazem przewagi
i siły, z drugiej jednak bezsilności rodziców i opiekunów. Jest wyrazem ich
agresji wywołanej nieumiejętnością innego sposobu rozwiązania problemu,
przebicia się ze swoimi racjami.
2. Przemoc psychiczna/emocjonalna to rozmyślne niszczenie lub znaczące obniżanie
możliwości prawidłowego rozwoju dziecka bez stosowania przemocy fizycznej.
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Zakres zachowań, które kwalifikować można do tej kategorii, jest bardzo duży od wyzwisk, gróźb, poprzez emocjonalne odrzucenie, po nadmierne wymagania
i nieliczenie się z możliwościami rozwojowymi dziecka. Przemoc tę często
określa się, jako przemoc „w białych rękawiczkach”.
3. Wykorzystywanie seksualne najogólniej definiuje się jako wykorzystywanie
dziecka w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych przez osoby dorosłe. Jest to
umożliwianie oglądania pornografii, ekshibicjonizm, dotykanie dziecka w miejsca
intymne, nakłanianie do masturbowania sprawcy, stosunki seksualne, w tym
często kazirodcze.
4. Zaniedbanie dziecka obejmować może zarówno jego sferę psychiczną, jak
i fizyczną i definiowane jest, jako niezaspokajanie potrzeb dziecka niezbędnych
dla jego prawidłowego rozwoju - potrzeb związanych z odżywianiem,
ubieraniem, schronieniem, higieną, opieką medyczną, kształceniem, jak też
psychiką (miłość, bezpieczeństwo, przynależność etc.).
Przemoc, jak każde znaczące doświadczenie, odciska ślad w psychospołecznym
funkcjonowaniu dziecka będącego jej ofiarą i powoduje nierzadko nieodwracalne
skutki.
To jak szeroki i negatywny wpływ wywrze przemoc na funkcjonowanie dziecka,
zależy od wielu innych zmiennych między innymi od wieku i osobowości dziecka,
więzi i stopnia pokrewieństwa z osobą stosującą przemoc, a także formy i przebiegu
przemocy, reakcji na zdarzenie oraz braku lub uzyskania pomocy.
Uważna analiza portretu dziecka maltretowanego prowadzi do wniosku, że
podstawowymi działaniami, które trzeba podjąć w stosunku do tych dzieci, powinny
być:


zwiększenie poczucia bezpieczeństwa,



przywrócenie zaufania do świata dorosłych,



nabycie przez dziecko umiejętności rozpoznawania i wyrażania uczuć,



zwiększenie poczucia własnej wartości.
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II. Skala zjawiska bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych
i prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz przemocy w rodzinie
w powiecie lubartowskim.
Z danych uzyskanych za 2015 r. z 13 ośrodków pomocy społecznej wynika, że
dominującymi problemami w powiecie lubartowskim są: ubóstwo, bezrobocie,
długotrwała lub ciężka choroba oraz niepełnosprawność. Kolejnym istotnym
problemem z którym borykają się rodziny z powiatu lubartowskiego jest bezradność
w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego –
zjawisko to zdiagnozowano w 622 rodzinach (2325 członków rodzin). Zjawisko
bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych dotyka w największym stopniu
rodzin niepełnych – 311 rodzin (997 członków rodzin) oraz rodzin wielodzietnych –
174 rodziny (1038 członków rodzin).
Jeśli chodzi o problem przemocy w rodzinie to liczba rodzin doświadczających
przemocy w powiecie lubartowskim w 2015 r. wyniosła 215 (568 członków rodzin).
Należy przy tym zaznaczyć, że skala przemocy w rodzinie, jako zjawiska zachodzącego
w środowisku zamkniętym, jest zazwyczaj niedoszacowana. Składa się na to m.in. brak
świadków, opór osób doznających przemocy przed wyjawieniem sytuacji na zewnątrz
ze względu na uwarunkowania społeczne, obawę przed rozpadem związku, przed
zachowaniem osoby stosującej przemoc.
Wiele negatywnych zjawisk społecznych występujących w powiecie lubartowskim
zaburza prawidłowe funkcjonowanie rodzin. W związku z danymi statystycznymi
obrazującymi ich skalę w powiecie, można wywnioskować, że istnieje potrzeba
podejmowania działań profilaktycznych, w tym zarówno w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie jaki i w zakresie wzmocnienia lub nabycia przez rodziców
prawidłowych umiejętności opiekuńczo

- wychowawczych m.in.:

stosowania

właściwych metod wychowawczych, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,
prawidłowej komunikacji w rodzinie, kształtowania norm i wartości rodzinnych,
rozpoznawania problemów i potrzeb rozwojowych dziecka czy organizacji czasu
wolnego dla rodziny i dziecka.
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Szczegółowe dane dotyczące liczby rodzin i liczby osób w rodzinach dotkniętych
poszczególnymi problemami przedstawia poniższa tabela.
Tabela 1: Problemy społeczne występujące w powiecie lubartowskim w 2015 r.

Problemy społeczne

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

Ubóstwo
Bezrobocie
Długotrwała lub ciężka
choroba
Niepełnosprawność
Bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzeniu gospodarstwa
domowego, w tym:
- rodziny niepełne
- rodziny wielodzietne
Potrzeba ochrony
macierzyństwa
Alkoholizm
Przemoc w rodzinie
Liczba Niebieskich Kart
Liczba posiedzeń Zespołów
Interdyscyplinarnych ds.
Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie
Liczba posiedzeń grup
roboczych

2119
1707

6609
5111

1070

2725

921

2148

622

2325

311
174

997
1038

594

3178

251
215

578
568
216
74

739

Źródło: Opracowanie własne PCPR.
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III. Cel Programu.

Cel programu:
Promowanie i wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do
dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.
Działania

L.p.
1.

Wskaźniki

Edukacja rodziców/opiekunów w zakresie

- tematyka oraz liczba zorganizowanych

właściwych postaw rodzicielskich, metod

grupowych, indywidualnych konsultacji,

i form wychowania oraz stylu życia wolnego od

warsztatów, spotkań dla rodziców/

przemocy.

opiekunów, promujących prawidłowe
metody wychowawcze;

2.

Prowadzenie poradnictwa: rodzinnego,

- liczba udzielonych porad z zakresu

pedagogicznego, psychologicznego dla

rodzinnego, pedagogicznego,

rodziców / opiekunów zgłaszających problemy

psychologicznego dla rodziców/ opiekunów;

opiekuńczo – wychowawcze, z rodzin
zagrożonych przemocą, w zakresie modyfikacji
dotychczasowych postaw rodzicielskich,
podnoszenia wiedzy i umiejętności
wychowawczych.

3.

Promocja postaw społecznych i działań wolnych

- liczba działań promujących styl życia bez

od przemocy w zakresie wychowywania dzieci;

przemocy, organizacja i udział
w spotkaniach plenerowych, imprezach
profilaktycznych, festynach
środowiskowych.

4.

Organizacja grupowych, indywidualnych

- liczba oraz tematyka grupowych,

konsultacji, warsztatów, spotkań, zajęć

indywidualnych konsultacji, warsztatów,

wychowawczych dla dzieci i młodzieży

spotkań, zajęć wychowawczych dla dzieci

o charakterze profilaktyczno - edukacyjnym

i młodzieży;

dotyczących tematyki przemocy;

5.

Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego

- liczba dzieci i młodzieży zagrożonej

z zakresu rodzinnego, pedagogicznego,

przemocą, które skorzystały

psychologicznego oraz terapii dla dzieci

z poradnictwa specjalistycznego i terapii;

i młodzieży zagrożonej przemocą;

- liczba udzielonych porad

12

IV. Realizatorzy programu.
Koordynatorem „Programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania
prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą
w rodzinie” w powiecie lubartowskim będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Lubartowie, które przy jego realizacji współpracować będzie z:


ośrodkami pomocy społecznej i zespołami interdyscyplinarnymi z terenu

powiatu lubartowskiego,


Sądem Rejonowym w Lubartowie;



I Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w Lubartowie,



szkołami i innymi placówkami oświatowymi z terenu powiatu lubartowskiego;



Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Lubartowie,



organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dzieci i rodzin.

V.

Odbiorcy programu

Program adresowany jest do:


rodziców/opiekunów z rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie, zgłaszających

trudności opiekuńczo – wychowawcze;


dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie;

VI.

Czas realizacji

Program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod
wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie
lubartowskim realizowany będzie od 2016 roku do 2018 roku.

VII.

Źródła finansowania programu.

Źródłem finansowania programu będą środki własne powiatu lubartowskiego, środki
własne instytucji współuczestniczących oraz środki pozyskiwane z różnych programów
krajowych i unijnych.
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VIII. Efekty realizacji Programu.
1. wzrost

wiedzy

rodziców/opiekunów

w

zakresie

właściwych

postaw

rodzicielskich, metod i form wychowania;
2. wzrost świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy
w rodzinie, a zwłaszcza jej wpływu na dzieci;
3. wzmocnienie rodziny w wypełnianiu swoich zadań;
4. wzrost dostępności do specjalistycznego poradnictwa rodziców/opiekunów
w celu podnoszenia wiedzy i umiejętności wychowawczych;
5. wzrost dostępności do specjalistycznego poradnictwa dla dzieci i młodzieży
zagrożonej przemocą w rodzinie;
6. kształtowanie odpowiednich postaw rodzicielskich i usprawnianie systemu
wsparcia rodzin w procesie wychowania dzieci.

IX.

Sposób monitorowania i sprawozdawczość.

Realizacja Programu będzie monitorowana przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Lubartowie. Podstawą oceny stopnia realizacji Programu i osiągniętych
celów będą dane własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie oraz
dane pozyskane od podmiotów zaangażowanych w realizację Programu. Sprawozdanie
roczne z realizacji Programu będzie częścią składową sprawozdania z Powiatowego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Powiecie Lubartowskim na lata 2013 - 2018.

X.
Podsumowanie.
Głównym celem Programu jest podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie
promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci
w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. W celu osiągnięcia zamierzonego celu
konieczna jest współpraca różnych instytucji odpowiedzialnych za pomoc rodzinom,
w celu wsparcia ich w wypełnianiu jakże ważnej roli wychowawczej wobec
najmłodszych członków rodziny.
Przemoc zawsze wpływa w sposób niekorzystny na rozwój dziecka. Jest destrukcyjną
siłą, która niszczy cały system rodzinny, dlatego niezbędne jest podejmowanie działań
mających na celu zapobieganie i zwalczanie przemocy w rodzinie.
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Oczekuje

się,

że

Program

przyczyni

się

do

poprawy

kondycji

rodzin

w powiecie lubartowskim. Program ma charakter otwarty i może ulegać modyfikacjom
w miarę pojawiających się potrzeb.
„Program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod
wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą
w rodzinie” stanowi nieodłączny element „Powiatowego programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2013–2018”.
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Załącznik nr 2 do Powiatowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Powiecie Lubartowskim na lata 2013-2018

Program korekcyjno-edukacyjny
dla osób stosujących przemoc
w rodzinie

Lubartów 2016 r.
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Wstęp
Program powstał w odpowiedzi na Krajowy Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie jako system działań skierowanych na przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie i dopełnienie różnych form administracyjno-prawnych podejmowanych
wobec sprawców przemocy. Program opracowany został na podstawie wytycznych do
tworzenia modelowych programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących
przemoc w rodzinie. Spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług
świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków
prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc
w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.
Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie należy
traktować jako część programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i stanowi istotny
element systemu działań skierowanych do osób uwikłanych w przemoc.

1.

Założenia programowe

Założenia do opracowania niniejszego programu opierają się głównie na aktualnym
stanie wiedzy i praktyki. Podstawowym priorytetem jest bezpieczeństwo osób
doznających przemocy domowej. Nacisk kładzie się na utrzymanie wysokich
standardów etycznych i pragmatycznych opartych na aktualnej wiedzy i badaniach.
Realizatorzy programu koncentrują się na zadbaniu o zachowanie faktycznych zmian
w postawach i zachowaniach oraz zwiększenia poczucia odpowiedzialności za własne
czyny, a także by osoby stosujące przemoc były traktowane w sposób nienaruszający
ich godności.
Podczas realizacji programu koncentrować się należy na następujących założeniach:


Przemoc domowa jest wyuczonym zachowaniem, które przynosi zyski i straty

dla sprawcy,


Przemoc domowa jest tolerowana i wzmacniana przez postawy i poglądy wielu

ludzi często zakorzeniona jest we wzorach postępowania przekazywanych z pokolenia
na pokolenie,
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Przemoc domowa jest szkodliwym i raniącym nadużywaniem siły i władzy oraz

dążenia do kontrolowania współmałżonki/współmałżonka, partnerki/partnera, dziecka
lub sytuacji rodzinnej,


Można nauczyć się nie stosowania przemocy, nigdy nie należy godzić się na

przemoc i rezygnować z jej powstrzymania,


Stosowanie przemocy w żadnym przypadku nie może być usprawiedliwiane

stwierdzeniem, że było skutkiem prowokacji ze strony ofiary,


Korzenie przemocy domowej tkwią w stereotypach kulturowych i obyczajowych

dotyczących płci, rasy, orientacji seksualnej, które usprawiedliwiają dyskryminację
jednostek i grup społecznych,


Stosowanie przemocy domowej jest wyborem, za który

osoba stosująca

przemoc ponosi odpowiedzialność moralną i prawną.

Elementy merytoryczne programu:


Edukacja – dostarczenie informacji, które pomogą zrozumieć uczestnikom

dynamikę przemocy w kontekście procesów uczenia się społeczno-kulturowego
i socjalizacji w roli męskiej. Konfrontacja wszystkich przekonań i postaw, przy pomocy
których

osoby stosujące przemoc usprawiedliwiają jej stosowanie przemocy.

Uświadomienie uczestnikom w jaki sposób ich zachowanie krzywdząco wpływa na
członków ich rodziny i na ich wzajemne relacje oraz przygotowanie do wzięcia pełnej
odpowiedzialności moralnej i psychologicznej za swoje czyny, a także do rozpoczęcia
pozytywnych zmian w ich relacjach osobistych,


Rozpoznawanie i zmiana systemu przekonań i postaw osobistych – tworzenie

okazji do badania osobistego systemu przekonań, postaw i nastawień emocjonalnych,
które inicjują i wzmacniają stosowanie przez nich przemocy. Promocja wartości
i postaw, które stanowią konstruktywną alternatywę wobec postaw wspierających
przemoc,


Zmiany behawioralno-poznawcze – stworzenie możliwości ćwiczenia nowych

konstruktywnych form myślenia i reagowania, służących skutecznej kontroli nad
szkodliwymi zachowaniami oraz sprzyjających odpowiedzialnemu podejmowaniu
decyzji

w

sytuacjach

konfliktowych

i

międzyludzkich bez przemocy.
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utrzymywaniu

egalitarnych

relacji

2.

Nabór i selekcja uczestników

Realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących
przemoc w rodzinie uwzględnia specyfikę różnych grup osób stosujących przemoc,
wyodrębnionych ze względu na sposób kwalifikowania ich do programu. Dotyczy to w
szczególności:


osób

skazanych

za

czyny

związane

ze

stosowaniem

przemocy

w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych,


osób, które w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały

zobowiązane przez sąd do uczestnictwa w programie,


innych, w których uczestnictwo osoby stosującej przemoc, wynika z jej osobistej

decyzji podejmowanej w związku z jej kontaktem z instytucjami i organizacjami
zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,


osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia

uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji
psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjnoedukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii.
Do udziału w programie nie mogą być przyjmowane osoby:


z poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi,



chore psychicznie,



uzależnione od alkoholu lub środków psychoaktywnych, które nie odbyły

podstawowego etapu leczenia.

3.

Diagnoza

Realizator programu pozyska informacje o uczestnikach na temat ich funkcjonowania
i sytuacji życiowej a także o specyfice przemocy, którą stosował. Rozpoznanie
indywidualnej sytuacji obejmie takie zagadnienia jak:


rzeczywiste okoliczności skierowania do programu,



określenia czy uczestnik programu aktualnie stosuje przemoc,



najgroźniejsze i typowe formy i okoliczności przemocowych zachowań,



aktualna sytuacja i rodzinna,



cechy osobiste istotne dla pracy korekcyjnej.
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W uzasadnionych przypadkach rekomenduje się stosowanie diagnozy pogłębionej,
zgodnie z wytycznymi Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy.
4.

Zasady uczestnictwa w programie

a.

Nabór uczestników do programu i ustalenie reguł uczestnictwa w programie

następuje przez podpisanie zgody podczas indywidualnych konsultacji w formie
kontraktu, który zawiera:


formalne wymogi systematycznej obecności na zajęciach;



zobowiązanie

do

powstrzymywania

się

od

przemocowych

zachowań

w kontaktach z członkami rodziny i innymi ludźmi;


obowiązek bezpiecznego i zgodnego z zasadami współżycia społecznego

i zachowania w trakcie uczestnictwa w zajęciach.


uznanie osobistej odpowiedzialności za fakty stosowania przemocy w rodzinie

b.

Nabór uczestników, których uczestnictwo w programie związane jest z decyzją

sądu lub prokuratury stosuje się powiadomienie tych organów o:


przystąpieniu osoby stosującej przemoc do programu;



każdej sytuacji uchylania się od udziału w programie;



zakończeniu uczestnictwa w programie.

c.

W przypadku uczestnictwa w programie osób stosujących przemoc w rodzinie,

które samodzielnie podjęły decyzję o uczestnictwie, ich udział zostanie objęty
tajemnicą, z wyłączeniem możliwości informowania instytucji i organizacji, które
skierowały do programu oraz członków rodziny.
d.

W wypadku osób, u których stwierdzono uzależnienie od alkoholu i/lub innych

substancji psychoaktywnych i przeszły one podstawową terapię uzależnienia,
wymagany będzie bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i/lub zażywania substancji
psychoaktywnych, a także zobowiązanie do uczestnictwa w terapii odwykowej
lub jeśli terapia jest zakończona, w innej formie wspierającej postawy odwykowe
(np. grupa wsparcia typu AA)
Warunkiem przyjęcia osoby do programu jest uznanie przez nią faktu stosowania
przemocy we własnej rodzinie.
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Warunkiem ukończenia programu jest min. 75% frekwencja na zajęciach grupowych
(3 dopuszczalne nieobecności na zajęciach grupowych) oraz 100% frekwencja na
zajęciach indywidualnych.
5.

Cele programu

Podstawowym celem działań programu jest powstrzymanie osób stosujących przemoc i
zakończenie przemocy w rodzinie.
Należy jednak zaznaczyć, że realizując powyższy cel nie można pominąć zasady
ochrony, bezpieczeństwa, autonomii i dobra osób krzywdzonych przez osobę stosującą
przemoc – w żadnym przypadku program nie przewiduje i nie akceptuje sytuacji
i zachowań, które mogłyby akceptować współodpowiedzialność osoby krzywdzonej za
przemoc wobec niej stosowaną.
Podejmowane działania korekcyjno-edukacyjne będą zmierzały do:
a.

Powstrzymania osoby stosującej

przemoc w rodzinie przed dalszym

stosowaniem przemocy,
b.

Rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,

c.

Kształtowania umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania

przemocy w rodzinie,
d.

Uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności

za stosowanie przemocy,
e.

Zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy

w rodzinie,
f.

Zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów

w rodzinie bez stosowania przemocy,
g.

Uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Cel podstawowy ukierunkowany jest na rozpoznanie, zmianę zachowań i postaw osób
stosujących przemoc. Program nie stanowi jednak formy osobistej psychoterapii osoby
stosującej przemoc, a jedynie koryguje jego niepożądane i szkodliwe zachowania i
postawy.
6.

Podstawowe treści edukacyjne

Dobór treści edukacyjnych uwzględnia założone cele programu, czas jego trwania
i

specyfikę

Oddziaływania

uczestników

oraz

wykształcenie

korekcyjno-edukacyjne

będą

następujących tematach:
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się

i

przeszkolenie
koncentrowały

realizatorów.
głównie

na

a.

Społeczno-kulturowe źródła i okoliczności towarzyszące przemocy w rodzinie:



Związek stosowania przemocy ze stereotypami dotyczącymi płci



Relacje między kobietami i mężczyznami oraz rodzicami i dziećmi



Realne i wyobrażane różnice między mężczyznami i kobietami

b.

Problemy władzy i kontroli w relacjach międzyludzkich:



Potrzeby osób stosujących przemoc dotyczące władzy i kontroli



Zaprzeczanie odpowiedzialności za przemoc i obwinianie osób doznających

przemocy


Zachowania agresywne i asertywne



Rozpoznawanie osobistych postaw związanych z przemocą



Uczenie się odpowiedzialności za własne decyzje

c.

Planowanie i rozwijanie samokontroli:



Mechanizmy agresywnych zachowań



Zaprzeczanie aktom przemocy i zniekształcenie obrazu minionych wydarzeń



Zniekształcenie myślenia i unikanie świadomego wyboru oraz decyzji



Ćwiczenia „przerwy na ochłonięcie” jako doraźnej techniki powstrzymywania

agresywnych reakcji


Przygotowanie indywidualnego planu zapobiegania agresywnym zachowaniom

d.

Alkohol i patologia życia rodzinnego:



Rozpoznawanie uzależnienia od alkoholu i narkotyków



Specyfika związku nadużywania substancji chemicznych a stosowaniem

przemocy


Zaburzenia życia rodzinnego spowodowane patologicznym zachowaniem

rodziców
e.

Komunikacja interpersonalna:



Zdolność do rozpoznawania i konstruktywnego wyrażania uczuć



Intymność i umiejętność empatycznego słuchania innych i reagowania

z szacunkiem


Umiejętności

rozwiązywania

konfliktów

oparte

na

negocjacjach

i kompromisach
f.

Promocja pozytywnych standardów i wartości:



Wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo w związkach

i rodzinie
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Sprawiedliwość i równość w podziale praw i obowiązków w rodzinie



Partnerstwo ekonomiczne

g.

Przemoc seksualna:



Rozpoznawanie poniżających i nieakceptowanych przez partnerkę/partnera

zachowań i sytuacji związanych z seksem jako ważnej formy przemocy
h.

Dzieci, przemoc i wychowanie:



Wpływ przemocy domowej na psychikę i zachowanie dzieci



Uświadomienie wpływu stosowania agresywnych metod wychowawczych na

przyszłe przemocowe zachowania dzieci


Modelowanie pozytywnych form i umiejętności rodzicielskich



Formy dyscypliny bez przemocy

i.

Tolerancja i szacunek wobec osób starszych i niepełnosprawnych



Kształtowanie

pozytywnych

zachowań

wobec

osób

starszych

i niepełnosprawnych
Program zawiera także oprócz oddziaływań edukacyjnych praktyczne ćwiczenia, które
dają możliwość przeżywania korekcyjnych doświadczeń osobistych, zmieniających
zachowania i postawy związane z przemocą oraz rozwijania samokontroli
i konstruktywnego współżycia.
7.

Struktura programu i scenariusz zajęć

Podstawowe metody i techniki pracy w ramach Programu to - praca w kręgu, rundki,
analiza prezentowanych scenek opisujących zachowania przemocowe, analiza własnych
zachowań przemocowych, ćwiczenie technik mających na celu powstrzymanie się od
zachowań przemocowych, ćwiczenia indywidualne, w dwójkach i w grupie,
odgrywanie ról, mini wykłady, dyskusje, prezentacje multimedialne. Uczestnicy
programu wykonują prace pisemne, tak podczas zajęć jak i w domu. W razie potrzeby
odbywają się także indywidualne konsultacje z uczestnikami programu oraz konsultacje
z ich partnerkami.
W pracy z uczestnikami Programu wykorzystywane są narzędzia w postaci:
„kwestionariusz historii przemocy”, „plan bezpieczeństwa”, oraz „kwestionariusz
kontrolowania”. Uczestnicy zapoznają się z techniką „przerwa na ochłonięcie”.
Wykorzystany zostanie także trening autogenny Schultza.
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Moduł I:


nabór i rekrutacja - pozyskanie list kandydatów od kuratorów I Zespołu

Kuratorskiej Służby Sądowej w Lubartowie, dzielnicowych Komendy Powiatowej
Policji w Lubartowie, pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej z terenu
powiatu lubartowskiego i z Zespołów Interdyscyplinarnych; weryfikacja list
i skierowanie indywidualnych zaproszeń na rozmowę wstępną


indywidualna rozmowa diagnostyczna, wyrabianie autorefleksji i motywowanie

do udziału w Programie, zawarcie kontraktu na udział w Programie – 10 godz.
Moduł II:
Grupowe warsztaty edukacyjno – korekcyjne w wymiarze 60 godz.
I warsztat – 5 godz.
Integracja grupy:


określenie celu zajęć, oczekiwań członków grupy,



prezentacja uczestników i ich problemów,



opracowanie norm grupowych, budowa poczucia bezpieczeństwa uczestników

zajęć.
II warsztat – 5 godz.
Komunikacja interpersonalna – warunki dobrej komunikacji oraz ich znaczenie
w zapobieganiu konfliktom w związku:


definicja komunikacji i model komunikacji dwustronnej,



bariery komunikacyjne, cztery kroki dobrego słuchania,



komunikacja werbalna i niewerbalna .
III warsztat – 5 godz.

System rodzinny:


rodzina jako grupa społeczna i jako instytucja społeczna,



role poszczególnych członków rodziny ze szczególnym uwzględnieniem dzieci,

osób starszych i osób niepełnosprawnych,


dążenie do utrzymania homeostazy,



poznanie technik relaksacyjnych niwelujących napięcia emocjonalnego - trening

autogenny.
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IV warsztat – 5 godz.
Definicja przemocy domowej:


zdefiniowanie zjawiska przemocy,



omówienie form, rodzajów oraz cykliczności przemocy w rodzinie,



interwencja w sytuacji kryzysu.

Standardy i wartości w rodzinie:


alternatywne formy postaw i zachowań rodzicielskich/partnerskich,



kontrola i dyscyplina,



wykorzystywanie dzieci jako taktyka kontrolowania,
V warsztat – 5 godz.

Potrzeby moje i potrzeby innych:


zapoznanie z hierarchią potrzeb i skutkami ich deprywacji,



izolacja jako jeden ze sposobów kontrolowania,



empatia jako czynnik hamujący przemoc w rodzinie.

Mechanizmy obronne utrudniające utożsamienie się z przemocą:


szczerość i odpowiedzialność,



poznanie mechanizmów obronnych i przyjęcie odpowiedzialności za ich

stosowanie,


autoanaliza

stosowanych

mechanizmów

obronnych

-

minimalizowania,

zaprzeczania i obwiniania.
VI warsztat – 5 godz.
Emocje i asertywność:


koszty używania złości, złość zniekształcona,



szacunek – definicje szacunku i analizowanie przemocy emocjonalnej,



drogi wyboru własnych zachowań – asertywność, uległość, agresja,



definiowanie postaw uległych, agresywnych i asertywnych,



wskazywanie na korzyści z asertywności,



omówienie zasad i ćwiczenie komunikacji bez uległości i agresji.
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VII warsztat – 5 godz.
Wsparcie i zaufanie:


definiowanie

wsparcia

i

zaufania

jako

alternatywa

dla

szantażu

i zastraszania,


zastraszania jako forma przejmowania kontroli.



wpływ środków psychoaktywnych na funkcjonowanie w rodzinie.

Poszanowanie seksualności:


definiowanie przemocy seksualnej,



poznanie różnych form przemocy seksualnej,



sankcje karne związane ze stosowaniem różnych form przemocy, w tym

przemocy seksualnej.
VIII warsztat – 5 godz.
Przemoc ekonomiczna:


definiowanie modelu partnerskiego,



przemoc ekonomiczna,



penalizacja zachowań z zakresu przemocy ekonomicznej.

Mity i stereotypy:


Ujawnianie

mitów

sprzyjających

funkcjonowaniu

zjawiska

przemocy

w rodzinie,


Uświadamianie wzmacniania przemocy za pomocą mitów,



Poszukiwanie tez odmiennych do mitów wzmacniających przemoc.
IX warsztat – 5 godz.

Autodiagnoza i poznanie technik powstrzymywania się od zachowań przemocowych:


opracowanie „Planu bezpieczeństwa”,



analizowanie skutków stosowania przemocy wobec członków rodziny,



poznanie technik zapobiegających stosowaniu przemocy .
X-XI warsztat – 10 godz. (5 godz.x2)

Techniki zapobiegające stosowaniu przemocy domowej:


ćwiczenie technik zapobiegających stosowaniu przemocy domowej,



sporządzenie katalogu korzyści z niestosowania przemocy,
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analiza trudności w stosowaniu poznanych technik.

Ocena kwalifikacyjna do zwolnienia z Programu:


samoocena zgodnie z kwestionariuszem „Kryteria oceny kwalifikacyjnej do

zwolnienia z programu”,


uzyskanie informacji zwrotnych na temat funkcjonowania bez stosowania

przemocy od członków grupy i prowadzących zajęcia edukacyjno – korekcyjne.

XII warsztat - 5 godz.
Zamknięcie grupy :


test wiedzy o przemocy,



ankieta ewaluacyjna,



opracowanie planu wsparcia po zakończeniu programu,



rozwiązanie grupy i wydanie zaświadczeń dla uczestników, którzy ukończyli

Program.

Zajęcia w ramach Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc
w rodzinie będą odbywały się co tydzień.

8.

Monitoring i ewaluacja

Monitoring i ewaluacja będą prowadzone poprzez


przeprowadzenia badania ankietowego, dotyczącego postaw wobec przemocy,

wśród uczestników zakwalifikowanych do programu przed rozpoczęciem programu i po
zakończeniu działań korekcyjno-edukacyjnych


monitorowanie sytuacji rodzin sprawców przemocy – informacje uzyskane

z ośrodków pomocy społecznej, zespołów interdyscyplinarnych, kuratorów, wizyt
w środowisku. Monitoring będzie stosowany w okresie do 3 lat od zakończenia
oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

Procedury

postępowania

w

przypadku

powrotu

do

stosowania

zachowań

przemocowych


niezwłoczne poinformowanie organu w przypadku osób, których uczestnictwo

w programie wiąże się z decyzjami sądu, prokuratury, kuratora o fakcie stosowania
przemocy oraz wykluczeniu z dalszego uczestnictwa w programie, jeśli stosowanie
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przemocowych

zachowań

nastąpiło

w

trakcie

prowadzonych

oddziaływań

korekcyjnych,


poinformowanie

instytucji

ośrodka

pomocy

społecznej

oraz

Zespołu

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w sytuacji osób kierowanych
w związku z procedurą „Niebieskiej Karty”,


objęcie wsparciem i udzielnie pomocy dla osób - członków rodziny, wobec

której stosowana jest przemoc pomocy w postaci specjalistycznego poradnictwa,


wpisanie osoby stosującej przemoc na listę osób, które w pierwszej kolejności

poddani zostaną ponownej rekrutacji do udziału w kolejnej edycji programu
korekcyjno-edukacyjnego,


monitoring sytuacji rodziny objętej pomocą ze względu na stosowana przemoc.

9.

Załączniki

1.

„Kontrakt”

2.

„Kwestionariusz -historia przemocy dla O.S.P.”,

3.

„Kwestionariusz – historia przemocy dla O.D.P”

4.

„Kwestionariusz kontrolowania”

5.

„Plan bezpieczeństwa”,

6.

„Kryteria oceny kwalifikacyjnej do zwolnienia z Programu”
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Załącznik 1.
KONTRAKT
Ja, niżej podpisany………………………………………………….……………………
jestem świadomy, że potrzebuję pomocy ze względu na stosowanie przemocy. Chcę się
uczyć zachowań nieprzemocowych. Zgadzam się uczyć radzenia ze swoimi problemami
przez pracę w Programie Edukacyjno – Korekcyjnym dla Sprawców Przemocy.
Uczestnicząc w Programie zobowiązuję się przestrzegać następujących zasad:
nie będę używał przemocy fizycznej, emocjonalnej, ekonomicznej i seksualnej
w stosunku do siebie i innych osób,
nie będę niszczył przedmiotów i ranił zwierząt w celu robienia innym przykrości
lub wymuszania na innych pożądanych przeze mnie zachowań,
nie będę śledził i kontaktował się z osobą, która wyraziła życzenie, aby się ode
mnie uwolnić,
będę unikał kontrolowania innych osób,
powstrzymam się od używania substancji zmieniających świadomość - alkoholu,
narkotyków itp.,
będę aktywnie uczestniczył w zajęciach i rzetelnie pracował nad zmianą swoich
zachowań na nieprzemocowe, będę na czas oddawał wyznaczone prace domowe,
będę informował realizatorów Programu o wszelkich trudnościach w realizacji
zasad kontraktu oraz o wszelkich naruszeniach tych zasad,
będę uczęszczał na zajęcia raz w tygodniu, powiadomię realizatora Programu,
jeżeli nie będę mógł zgłosić się na zajęcia.
Rozumiem, że:
mogę prosić realizatorów Programu o pomoc,
będę otrzymywał materiały edukacyjne,
informacje uzyskane podczas zajęć na temat innych osób podlegają tajemnicy,
mogę zostać usunięty z Programu za naruszanie zasad określonych w kontrakcie,
mogę zostać usunięty z Programu za nieobecności i spóźnienia,
warunkiem ukończenia zajęć jest 75% frekwencja na zajęciach grupowych
i 100% frekwencja na zajęciach indywidualnych.
Oświadczam, że podałem realizatorom Programu prawdziwe dane dot. mojej osoby
(adres, telefon, nazwisko i adres osoby poszkodowanej) i niezwłocznie powiadomię
wszelkich zmianach.
Wyrażam zgodę
na kontaktowanie się przez realizatorów Programu z moją obecną lub byłą
partnerką oraz kuratorem sądowym kierującym do Programu lub inną osobą kierującą,
w celu powiadomienia jej kiedy zacząłem Program, kiedy przestałem uczęszczać na
zajęcia i jakie robię postępy,
by realizatorzy Programu kontaktowali się z moją partnerką
w celu weryfikacji przestrzegania przeze mnie zasad kontraktu,
by realizatorzy Programu udzielali partnerce porad na temat możliwości
przeciwstawiania się przemocy – informacje na temat zjawiska przemocy, miejsc gdzie
mogą uzyskać pomoc.
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…………………………………………………………………………………….
(data i podpis)
Załącznik 2.
HISTORIA PRZEMOCY
Imię i nazwisko uczestnika programu skierowanego do sprawców przemocy domowej
……….............................................................................................................................
Adres...............................................................................................................................
Telefon............................................................................................................................
Imię i nazwisko partnerki ..............................................................................................
Lista poniższych pytań dotyczy wyłącznie okresu trzech miesięcy przed rozpoczęciem
udziału w Programie (proszę zakreślić właściwą odpowiedź).
1 Czy w trakcie tych trzech miesięcy przemoc (np. popychanie, bicie, tak
awantury) miała miejsce częściej niż kiedyś?
2 Czy miały miejsce interwencje pogotowia policyjnego do awantur tak
domowych?
3 Czy partnerka złożyła doniesienie o znęcaniu się pana nad nią?
tak
4
5

6
7

8

nie
nie
nie

Czy nadużywał pan alkoholu w tym okresie, stosował substancje tak
nie
zmieniające świadomość?
Czy w czasie tych trzech miesięcy zakazywał pan partnerce kontaktu tak
nie
z innymi ludźmi (np. spotkań ze znajomymi, wychodzenia do pracy
bądź do szkoły, korzystania z telefonu lub samochodu)? Jeśli tak,
proszę podać z kim ..............................................................................
Jak ma na imię najbliższa koleżanki partnerki oraz kiedy partnerka spędzała z nią
ostatnio wolny czas?……………………………………………………………………..
Kiedy ostatnio doszło do kłótni pana z partnerką i co było jej powodem?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Jak rozwiązuje pan konflikty z partnerką (proszę krótko je opisać)
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

9

Czy obwinia pan partnerkę za stosowanie wobec niej przemocy?

10

Czy wywiera pan wpływ na sposób wydawania pieniędzy przez tak
nie
partnerkę?
Czy wymaga pan od partnerki pieniędzy na zaspokojenie własnych tak
nie
potrzeb?
Kiedy pan dał partnerce pieniądze na zaspokojenie jej potrzeb?
…………………………………………………………………………………………….

11
12

13

Jak często daje pan partnerce pieniądze na utrzymanie domu?

16

tak

nie

-codziennie
-raz
w tygodniu
-raz
w miesiącu
- kiedy

14

partnerka o
to poprosi
-inne ……..
i jakie są to
kwoty……
…………..
Czy i w jaki sposób komentował pan seksualność swojej partnerki lub innych kobiet
w jej obecności? ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Czy dążył pan do zbliżenia seksualnego wbrew woli i potrzebom
partnerki?
Czy dążył pan do zbliżenia seksualnego wbrew woli i potrzebom
partnerki?

tak

nie

tak

nie

17

Czy stosował pan presję, szantaż w celu wpłynięcia na decyzje czy
zachowania partnerki?

tak

nie

18

W jaki sposób zwraca się pan do partnerki? Proszę podać przykłady.
……………………………………………………………………………

19

Czy zauważa pan zmianę w stosunku dzieci do pana?
tak
nie
Proszę podać na czym ta zmiana polega ………………………………..
…………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………
Proszę własnymi słowami zdefiniować przemoc i podać jej rodzaje.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

15
16

20

............................................................................................
Czytelny podpis
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Załącznik 3.
HISTORIA PRZEMOCY
Imię i nazwisko ……......................................................................................................
Adres....................................................................................................................................
Telefon...........................................................................................................................
Imię i nazwisko uczestnika programu skierowanego do osób stosujących przemoc
w rodzinie …….............................................................
1.
Jak długo mieszka pani ze swoim partnerem?
Miesięcy ..................Lat.................
2.
Jak długo partner stosował wobec pani przemoc ?
Miesięcy ................ Lat...................
CZĘŚĆ I
Lista poniższych pytań dotyczy wyłącznie okresu trzech miesięcy przed rozpoczęciem
udziału w Programie do chwili obecnej (proszę zakreślić właściwą odpowiedź).
Nr
tak
nie
1. Czy w wyżej wymienionym okresie przemoc fizyczna (np.
popychanie, bicie) miała miejsce częściej niż kiedyś?
2. Czy akty przemocy stawały się coraz poważniejsze (np.
miała pani poważniejsze obrażenia)?
3. Czy w wyżej wymienionym okresie bała się pani bardziej niż
kiedyś?
4. Czy w wyżej wymienionym okresie próbowała pani odejść?
5.
6.
7.

8.
9.

Czy w wyżej wymienionym okresie miały miejsce
interwencje pogotowia policyjnego do awantur domowych?
Czy w okresie ostatnich trzech miesięcy złożyła pani
doniesienie o znęcaniu się partnera nad panią?
Czy w wymienionym okresie partner zakazywał pani
kontaktu z innymi ludźmi (np. spotkań ze znajomymi,
wychodzenia do pracy bądź do szkoły, korzystania z telefonu
lub samochodu)?
Czy w wyżej wymienionym okresie partner nadużywał
alkoholu lub zażywał narkotyki ?
Proszę krótko opisać co jest dla pani w zachowaniu przemocowym partnera
najbardziej dolegliwe………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

CZĘŚĆ II
Niżej podane pytania dotyczą całego okresu wspólnego zamieszkiwania
i zdarzeń, które kiedykolwiek miały miejsce.
Nr
tak
nie
1. Czy uczestnik programu zranił panią kiedyś tak poważnie,
że potrzebowała pani pomocy lekarskiej?
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2.
3.
4.
5.

Czy kiedykolwiek uczestnik programu groził, że panią
zabije?
Czy uczestnik programu stosował wobec pani przemoc
kiedy pani była w ciąży?
Czy uczestnik programu kiedykolwiek zmuszał panią do
seksu?
Czy uczestnik programu kiedykolwiek panią dusił?

Czy kiedykolwiek groził pani użyciem broni lub
niebezpiecznego narzędzia?
7. Czy kiedykolwiek użył przeciwko pani broni lub
niebezpiecznego narzędzia?
8. Czy uczestnik programu kiedykolwiek groził lub
próbował popełnić samobójstwo?
9. Czy kiedykolwiek była pani zmuszona szukać pomocy
w związku z przemocą (np. na policji, w schronisku)?
10. Czy kiedykolwiek uczęszczała pani na terapię w związku
z uzależnieniem uczestnika programu od alkoholu bądź
narkotyków?
11. Czy kiedykolwiek uczęszczała pani na terapię w związku
z doświadczaniem przemocy ze strony bliskich osób?
12. Czy chciałaby pani uczestniczyć w terapii lub i innej
zorganizowanej
formie
pomocy
dla
osób
doświadczających przemocy?
6.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie powyższych informacji w pracy edukacyjno korekcyjnej z uczestnikiem programu w ramach programu dla osób stosujących
przemoc w rodzinie/nie wyrażam zgody na wykorzystanie informacji zawartych w
punkcie ...............części....................................
...........................................................
Data i czytelny podpis
Zgodnie z art. 23 i art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr
101, poz. 926 za zmianami) wyrażam zgodę na udostępnianie i przetwarzanie danych
udostępnionych przeze mnie w trakcie Programu korekcyjnego - edukacyjnego dla
osób stosujących przemoc w rodzinie w celu monitorowania i ewaluacji powyższego
programu.

Data i czytelny podpis...........................................................
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Załącznik 4.
MÓJ KWESTIONARIUSZ KONTROLOWANIA
Imię i nazwisko....................................................................................................................
Data.....................................................................................................................................
1. Działanie: Opisz krótko sytuacje i działanie, w których użyłeś przemocy w celu
kontrolowania swojej partnerki (wypowiedzi, gesty, ton głosu, kontakt fizyczny, wyraz
twarzy)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….
2. Intencje : Co chciałeś, aby wydarzyło się w danej sytuacji ?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….
3. Przekonania: Jakie przekonania stały za Twoimi czynami i intencjami?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….
4. Uczucia: Jakie uczucia towarzyszyły Ci?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….
5. Umniejszanie znaczenia, zaprzeczanie i obwinianie: W jaki sposób umniejszałeś
znaczenie lub zaprzeczałeś swoim czynom lub obwiniałeś partnerkę?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
6. Skutki: Jaki był wpływ Twoich czynów?
Na ciebie samego
……………...……..............................................................................................................
.............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Na partnerkę
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Na innych.
.............................................................................................................................................
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…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
7. Używanie przemocy w przeszłości: Jaki wpływ na opisaną sytuację miało
wcześniejsze używanie przez Ciebie przemocy?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
8. Zachowanie nie kontrolujące: Co mógłbyś zrobić inaczej?
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
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Załącznik 5.
Teraz kiedy już zidentyfikowałeś niektóre znaki ostrzegające ułóż szczegółowy plan
w celu uniknięcia stosowania przemocy.
TWÓJ PLAN BEZPIECZEŃSTWA
Poniżej napisz dokładny plan działania zapobiegający użyciu siły lub przemocy przez
Ciebie po pojawieniu się kolejnych sygnałów:
Sygnał
czasowy:..............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Plan:.....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….
Sygnał
sytuacyjny:...........................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Plan:.....................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Sygnał
fizyczny:.............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Plan:.....................................................................................................................................
.
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
……………………………………………………………….............................................
…………………………………………………………………………………………….
Krok 3:
Ewaluacja sukcesu twojego planu bezpieczeństwa.
Jeśli użyłeś jednego ze swoich planów, zastanów się czy był on skuteczny. Która część
planu była skuteczna, która nie, a która spowodowała nowy problem?
Przejrzyj ponownie swój plan. Pamiętaj, że planowanie bezpieczeństwa jest procesem
wymagającym ciągłych poprawek (wynika to ze zmieniających się ciągle okoliczności).
Ponieważ sytuacje się zmieniają, część twojego planu może okazać się nieskuteczna
w nowej sytuacji czy miejscu, dlatego należy plan bezpieczeństwa ciągle udoskonalać.
Przygotuj się do tego, żeby od czasu do czasu przeglądać swój plan bezpieczeństwa
i w zależności od miejsca, sytuacji i czasu wnosić do niego poprawki.
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Załącznik 6.
KRYTERIA OCENY KWALIFIKACYJNEJ DO ZWOLNIENIA Z PROGRAMU
Nazwisko i imię uczestnika……….....................................................................................
Prowadzący grupę…………………...................................................................................
Data ……………………………………...........................................................................
Instrukcja: w każdym punkcie poniżej należy ocenić postępy danej osoby w programie
( w skali od 0-5) na podstawie własnych obserwacji.
5= całkowite zaangażowanie
4= duże zaangażowanie
3= zaangażowanie częściowe
2= zaangażowanie w niewielkim stopniu
1= bardzo niewielkie zaangażowanie
0= nie mam zdania, nie jestem pewien , nie posiadam danych
Obecność: przychodzi punktualnie na sesje grupowe, zostaje po zajęciach,
rozmawia z innymi członkami grupy, zawiadamia wcześniej o planowanej
nieobecności, ma usprawiedliwione powody nieobecności.
Niestosowanie przemocy: zaprzestał przemocy wobec partnera, dzieci i innych
osób, nie stosował gróźb, poniżania i manipulacji.
Trzeźwość: przychodzi trzeźwy na spotkania, nie pod wpływem środków
zmieniających świadomość czy alkoholu. Uczestniczy w terapii leczenia alkoholizmu
lub narkomanii (nakazanej lub zaleconej ).
Zaakceptowanie: przyznaje, że istnieje przemoc fizyczna i inne nadużycia, nie
umniejsza i nie usprawiedliwia, nie obwinia innych osób, bierze na siebie
odpowiedzialność za przemoc, rozpoznaje w jaki sposób przyczynia się do powstania
problemów.
Zastosowanie poznanych technik: podejmuje świadome kroki aby uniknąć
przemocy ( stosuje „przerwy”, „ rozmowy z samym sobą”, umiejętności rozwiązywania
problemów, itp., wykonuje „ prace domowe” i zalecenia).
Zwracanie się o pomoc: szuka informacji o możliwościach, rozmawia o tym
z członkami grupy, zawraca się do nich o pomoc, otwarty na korzystanie ze wsparcia
w przyszłości.
Świadomość procesu: pozwala innym mówić, zauważa wkład innych osób
w grupie, zadaje jasne proste (zrozumiałe) pytania, przyjmuje uwagi prowadzących
grupę.
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Aktywne zaangażowanie: język ciała i reakcje niewerbalne wskazujące na
uwagę i zainteresowanie, utrzymuje kontakt wzrokowy, mówi z uczuciem,
w komentarzach odnosi się do tematu dyskusji.
Otwarcie się: ujawnia wewnętrzną walkę, uczucia, lęki i zwątpienie w samego
siebie, nie ukrywa i nie unika pewnych kwestii, nie jest sarkastyczny i nie przyjmuje
postawy obronnej.
Delikatny sposób wyrażania się: szacunek dla partnera i kobiet w ogólności (nie
używanie „ seksistowskiego” języka i obraźliwego języka, pilnuje, aby inni nie wyrażali
się w taki sposób).
Ocena:
…………………………........
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