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WSTĘP
W świadomości społecznej funkcjonuje wiele mitów i stereotypów na temat przemocy w
rodzinie, przy czym większość z nich jest używana jako argument za stosowaniem przemocy
lub jako jej usprawiedliwienie, służąc do ukrycia, zamaskowania i zbagatelizowania
problemu. Są one bardzo niebezpieczne, ponieważ z jednej strony - zniewalają ofiarę
przemocy i sprzyjają sprawcy, dając mu sygnał o społecznym przyzwoleniu na przemoc i o
bezkarności, a z drugiej - utrudniają świadkom reagowanie i decyzje o pomocy dla ofiar.
Konsekwencje są tragiczne: wiele ofiar przemocy w rodzinie ginie z rąk swoich oprawców.
Najczęściej ofiarami przemocy w rodzinie stają się nie tylko dorośli, ale także dzieci.
Aktualnie jednym z podstawowych i długofalowych celów prorodzinnej polityki naszego
państwa jest tworzenie warunków dla pełnego rozwoju i prawidłowego funkcjonowania
rodziny a także zapobieganie występowaniu postaw i zachowań aspołecznych sprzyjających
powstawaniu patologii, w tym przemocy w rodzinie.
Zgodnie z preambułą ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1390): ,,Uznając, że przemoc w rodzinie narusza
podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności
osobistej, władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe
traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności”. Ustawa ta została uchwalona „w celu
zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowania i
wspierania działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie
przyczyn i skutków przemocy w rodzinie”. W ten sposób zrobiony został pierwszy krok ku
podniesieniu świadomości społecznej w zakresie zwalczania zjawiska przemocy w rodzinie.
Nadano działaniom z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ramy prawne, podnosząc
tym samym rangę zadań realizowanych przez instytucje rządowe, samorządowe i
pozarządowe.
Program Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2019-2023 jest realizacją art. 6 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1390).
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie charakteryzuje przedmiot swoich
regulacji i odniesień jako „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub
zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (w rozumieniu art. 115 §
11 Kodeksu karnego), a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących,
w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające
ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich
zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u
osób dotkniętych przemocą”.
W odniesieniu do zachowań przemocowych w rodzinie zwraca się uwagę na cztery cechy
charakterystyczne, które są ze sobą ściśle powiązane, występują jednocześnie i stanowią
istotę problemu. Pierwszą jest intencjonalność, co oznacza, że postępowanie sprawcy nie jest
przypadkowe, ma charakter świadomego i zamierzonego działania. Drugim równoległym
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mechanizmem jest wykorzystanie przez sprawcę nierównowagi sił fizycznych, psychicznych,
ekonomicznych do wymuszenia na osobie bliskiej pożądanego zachowania. Trzecia cecha to
uderzenie w dobro drugiej osoby, naruszenie jej wolności osobistej i godzenie w jej
podstawowe prawa. Ostatnia cecha to spowodowanie konkretnej szkody psychicznej bądź
fizycznej, zadawanie bólu i cierpienia.

Możemy wskazać następujące rodzaje przemocy:
1. Fizyczną – jej istotą jest naruszenie nietykalności fizycznej polegające na
zachowaniach intencjonalnych prowadzących do uszkodzenia ciała lub niosących takie
ryzyko, np. popychanie, szarpanie, ciągnięcie, szturchanie, klepanie, klapsy, ciągnięcie za
uszy, włosy, szczypanie, kopanie, bicie ręką, pięścią, uderzenie w twarz - tzw. "policzek",
przypalanie papierosem, duszenie, krępowanie ruchów, itp.;
2. Psychiczną – polega na naruszeniu godności osobistej. Osoba stosująca przemoc
psychiczną wykorzystuje groźby, poniżanie, obrażanie, wyzywanie, osądzanie, ocenianie,
krytykowanie, straszenie, szantażowanie, nieliczenie się z uczuciami, krzyczenie, oskarżanie,
obwinianie, oczernianie, krzywdzenie zwierząt, czytanie osobistej korespondencji, ujawnianie
tajemnic, sekretów, wyśmiewanie, lekceważenie, itp. Celem nadrzędnym tego rodzaju
zachowań jest sprawowanie kontroli nad ofiarą;
3. Seksualną – to działanie mające na celu naruszenie sfery intymnej drugiego człowieka.
Polega na zmuszaniu osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli, kontynuowaniu
aktywności seksualnej, gdy osoba nie jest w pełni świadoma, bez pytania jej o zgodę lub gdy
na skutek zaistniałych warunków obawia się odmówić. Przymus może polegać na
bezpośrednim użyciu siły lub emocjonalnym szantażu. Do najczęstszych zachowań
przemocowych w tej sferze należą: wymuszanie pożycia, obmacywanie, gwałt, zmuszanie do
niechcianych praktyk seksualnych, nieliczenie się z życzeniami partnerki/partnera,
komentowanie szczegółów anatomicznych, ocenianie sprawności seksualnej, wyglądu, itp.;
4. Ekonomiczną – jej istotę stanowi naruszenie własności drugiej osoby. Wiąże się z
celowym niszczeniem dóbr materialnych, pozbawianiem środków lub stwarzaniem
warunków, w których nie są zaspokajane niezbędne dla przeżycia potrzeby. Do najbardziej
rozpowszechnionych działań w ramach przemocy ekonomicznej należą: niszczenie rzeczy,
włamanie do zamkniętego osobistego pomieszczenia, kradzież, używanie rzeczy bez
pozwolenia, zabieranie pieniędzy, przeglądanie dokumentów, korespondencji, dysponowanie
czyjąś własnością, zaciąganie pożyczek "na wspólne konto", sprzedawanie osobistych lub
wspólnych rzeczy bez uzgodnienia, zmuszanie do spłacania długów, itp.;
5. Zaniedbanie – polega na niezaspokajaniu podstawowych potrzeb emocjonalnych,
fizycznych i materialnych, np. niedawaniu środków na utrzymanie, pozbawianiu jedzenia,
ubrania, schronienia, braku pomocy w chorobie, nieudzieleniu pomocy, uniemożliwianiu
dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb: mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka,
toalety, itp.
Poniżej wymieniono podstawowe akty prawne podejmujące temat przeciwdziałania
przemocy i regulujące postępowanie różnych podmiotów w stosunku do sprawców oraz ofiar
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przemocy w rodzinie. Stanowią one również fundament prawny dla zapisów Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Są to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U.
z 2015r., poz. 1390),
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks Karny (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1600),
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks Postępowania Karnego (tj. Dz. U. z
2017r., poz. 1904 ze zm.),
Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. z
2017r., poz. 682 ze zm.),
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018r., poz.
1508 ze zm.),
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(tj. Dz. U. z 2018r., poz. 998 ze zm.),
Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 487 ze zm.),
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2017r.,
poz. 783 ze zm.),
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. 2011r. Nr
209 poz. 1245).

Treść i postanowienia zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy

w

Rodzinie oraz Ochronie Ofiar Przemocy w Rodzinie są spójne z najważniejszymi krajowymi i
lokalnymi dokumentami podejmującymi problem przemocy w rodzinie, tj.:
1) Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020,
2) Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krynica-Zdrój 2017-2023,
3) Gminnym Programem Wspierania Rodziny w Gminie Krynica-Zdrój.
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1. DIAGNOZA PROBLEMU PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE GMINY
KRYNICA-ZDRÓJ
1.1. Charakterystyka Gminy Krynica-Zdrój
Gmina Krynica-Zdrój ma 16 780 mieszkańców, z czego 51,9% stanowią kobiety, a
48,1% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 2,0%. Średni wiek
mieszkańców wynosi 40,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców
województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej
Polski.
Mieszkańcy gminy Krynica-Zdrój zawarli w 2017 roku 84 małżeństw, co odpowiada 5,0
małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa
małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie
odnotowano 0,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. 33,7% mieszkańców
gminy Krynica-Zdrój jest stanu wolnego, 57,2% żyje w małżeństwie, 1,3% mieszkańców jest
po rozwodzie, a 7,5% to wdowy/wdowcy.
Gmina Krynica-Zdrój ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 44. Odpowiada to
przyrostowi naturalnemu 2,61 na 1000 mieszkańców gminy Krynica-Zdrój. W 2017 roku
urodziło się 185 dzieci, w tym 46,5% dziewczynek i 53,5% chłopców. Średnia waga
noworodków to 3 318 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek
liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,71 i jest znacznie większy od średniej dla
województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego
kraju. Na 1000 ludności gminy Krynica-Zdrój przypada 7.42 zgonów. Jest to znacznie mniej
od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości
średniej dla kraju. W 2016 roku zarejestrowano 115 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz
164 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy KrynicaZdrój -49. W tym samym roku 6 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2
wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 4. 61,3%
mieszkańców gminy Krynica-Zdrój jest w wieku produkcyjnym, 17,9% w wieku
przedprodukcyjnym, a 20,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
1.2. Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Krynica-Zdrój
Z danych statystycznych zgromadzonych przez Zespół Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wynika że w latach 2015-2017 zjawisko przemocy w
rodzinie na terenie gminy Krynicy-Zdroju nie przejawia jednoznaczną tendencję malejącą. Co
prawda liczba wszczętych procedur „Niebieskiej Karty” w roku 2015 wyniosła 56, w roku
kolejnym spadła do 39 by w roku 2017 wzrosnąć do liczby 47 (Wykres 1.1) lecz porównując
ilość rodzin, które w latach 2015-2018 były dotknięte tym zjawiskiem wyraźnie widać
tendencję spadkową co świadczy o skuteczności dotychczasowych działań mających na celu
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (Wykres 1.2)
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Liczba wszczętych procedur „NK” w latach 2016, 2017 jest mniejsza niż w roku 2015 i
potwierdza to spadek skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Krynica-Zdrój w
przeciwieństwie do tendencji ogólnopolskiej, która w latach 2015-2017 utrzymuje się na
stosunkowo równym poziomie (Wykres 1.3).
Z analizy danych statystycznych pozyskanych przez Zespół Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wynika że zjawisko przemocy w rodzinie na terenie
Gminy Krynica-Zdrój jest zjawiskiem ponad dwa razy częstszym w mieście Krynica-Zdrój
(69% przypadków) niż na terenach wiejskich do niego przyległych (Wykres 1.4), w związku z
powyższym widać konieczność skoncentrowania większej uwagi na działaniach edukacyjnoinformacyjnych na terenie miasta Krynica-Zdrój.
Wykres 1.1. Ilość wszczętych procedur „NK” w latach 2015-2017 w Gminie Krynica-Zdrój.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji Zespołu Interdyscyplinarnego

Wykres 1.2. Ilość rodzin objętych procedurą „NK” w latach 2015-2017 w Gminie Krynica-Zdrój.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji Zespołu Interdyscyplinarnego

Wykres 1.3. Ilość wszczętych procedur „NK” w latach 2015-2017 w Polsce.
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Wykres 1.4. Występowanie przemocy w rodzinie na terenie Krynicy-Zdroju w latach 20152017
z podziałem na miejscowości.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji Zespołu Interdyscyplinarnego

Poniżej znajdują się tabele przedstawiające ilość wszczętych oraz zakończonych procedur
„NK” z podziałem na instytucje realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie oraz grupy społeczne doświadczające przemocy. Dane przedstawione poniżej
wskazują że Procedura „NK” w zdecydowanej większości przypadków wszczynana jest w
wyniku interwencji Policji.
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Tabela 1.1. „Niebieskie Karty” – dane statystyczne za rok 2015.
Liczba NK założonych w całym 2015 r.
W tym założonych przez:
Pomoc społeczną
Policję
ochronę zdrowia
oświatę
Komisję GRPA
Liczba NK założonych dla kobiet (osób
doświadczających przemocy)
Liczba NK założonych dla mężczyzn (osób
doświadczających przemocy)
Liczba NK założonych dla osób starszych
(60+)/niepełnosprawnych (osób
doświadczających przemocy)
Liczba NK założonych dla dzieci (osób
doświadczających przemocy)
Liczba wszystkich NK zakończonych w 2015
r.
Liczba RODZIN objętych
działaniami Zespołu/grup roboczych

56
2
53
0
0
1
50
3
4
2
56
80

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji Zespołu Interdyscyplinarnego

Tabela 1.2. „Niebieskie Karty” – dane statystyczne za rok 2016.
Liczba NK założonych w całym 2016 r.
W tym założonych przez:
Pomoc społeczną
Policję
ochronę zdrowia
oświatę
Komisję GRPA
Liczba NK założonych dla kobiet (osób
doświadczających przemocy)
Liczba NK założonych dla mężczyzn (osób
doświadczających przemocy)
Liczba NK założonych dla osób starszych
(60+)/niepełnosprawnych (osób
doświadczających przemocy)
Liczba NK założonych dla dzieci (osób
doświadczających przemocy)
Liczba RODZIN objętych
działaniami Zespołu/grup roboczych

39
2
37
0
0
0
30
9
4
3
54

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji Zespołu Interdyscyplinarnego

Tabela 1.3. „Niebieskie Karty” – dane statystyczne za rok 2017.
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Liczba NK założonych w całym 2017 r.
W tym założonych przez:
Pomoc społeczną
Policję
ochronę zdrowia
oświatę
Komisję GRPA
Liczba NK założonych dla kobiet (osób
doświadczających przemocy)
Liczba NK założonych dla mężczyzn (osób
doświadczających przemocy)
Liczba NK założonych dla osób starszych
(60+)/niepełnosprawnych (osób
doświadczających przemocy)
Liczba NK założonych dla dzieci (osób
doświadczających przemocy)
Liczba wszystkich NK zakończonych w 2017 r.
Liczba RODZIN objętych
działaniami Zespołu/grup roboczych

47
1
45
0
1
0
45
2
7
3
47
38

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji Zespołu Interdyscyplinarnego

Tabela 1.4. Występowanie przemocy w rodzinie na terenie Krynicy-Zdroju w 2015 roku
z podziałem na miejscowości.
Miejscowość
Krynica-Zdrój
Tylicz
Berest
Piorunka
Mochnaczka Wyżna
Mochnaczka Niżna
Polany
Muszynka
Łącznie

Ilość wszczętych procedur
„NK”
44
5
0
0
0
1
2
4
56

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji Zespołu Interdyscyplinarnego

Tabela 1.5. Występowanie przemocy w rodzinie na terenie Krynicy-Zdroju w 2016 roku
z podziałem na miejscowości.
Miejscowość

Ilość wszczętych procedur
„NK”
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Krynica-Zdrój
Tylicz
Berest
Piorunka
Mochnaczka Wyżna
Mochnaczka Niżna
Polany
Muszynka
Łącznie

24
3
3
2
1
3
0
5
39

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji Zespołu Interdyscyplinarnego

Tabela 1.6. Występowanie przemocy w rodzinie na terenie Krynicy-Zdroju w 2017 roku
z podziałem na miejscowości.
Miejscowość
Krynica-Zdrój
Tylicz
Berest
Piorunka
Mochnaczka Wyżna
Mochnaczka Niżna
Polany
Muszynka
Łącznie

Ilość wszczętych procedur
„NK”
32
4
1
3
1
3
3
0
47

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji Zespołu Interdyscyplinarnego

Z uzyskanych informacji od Prokuratury Rejonowej w Muszynie wynika, że na terenie
Gminy Krynica-Zdrój w 2017 roku w związku z przemocą w rodzinie:
- przeprowadzono 16 postepowań,
-skierowano trzy akty oskarżenia do sądu rejonowego,
- nie stosowano dozorów policji,
-nie stosowano środków zapobiegawczych w postaci zakazu kontaktowania się z osoba
pokrzywdzoną.
Natomiast w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr
J. Dietla w Krynicy-Zdroju w 2017 roku nie odnotowano udzielonej pomocy medycznej w
związku z przemocą w rodzinie z terenu Gminy Krynica-Zdrój.
1.3. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
W kwestii zmniejszenia skali przemocy w rodzinie na terenie gminy Krynica-Zdrój w
roku 2017 podjęto następujące działania:

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2019–2023

Strona |9

Na terenie Gminy Krynica-Zdrój funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który utworzył Grupy robocze zajmujące
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład Zespołu
wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:
- Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju,
- Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krynicy-Zdroju,
- Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju,
- Oświaty,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju,
- Ochrony Zdrowia,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krynicy-Zdroju,
- Organizacji Pozarządowej,
- Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z siedzibą w Muszynie.
W 2017 roku odbyły 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego. Podczas spotkań
przedstawiono co zostało zrealizowane w ramach zadań Zespołu. Podjęto m.in. działania
informacyjne mające na celu dotarcie do osób doznających przemocy w rodzinie.
Na terenie Gminy Krynicy-Zdroju pomocą Grup Roboczych objęte było 38 rodzin.
Wśród osób dotkniętych przemocą w rodzinie było 32 kobiety, 3 mężczyzn i 3 dzieci.
Łącznie odbyły się 172 posiedzenia Grup Roboczych. Z pomocy punktu konsultacyjnego
prowadzonego w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie skorzystało 22
osoby z czego 13 osób skorzystało z pomocy psychologa, 4 prawnika i 5 pracownika
socjalnego.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju realizował zadania z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj.:
• umieszczono informację dotyczącą funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego na
stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju,
• rozprowadzano plakaty i ulotki informujące o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
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• funkcjonował telefon zaufania dla osób doznających przemocy w rodzinie,
• raz na kwartał na stronie internetowej opskrynica.pl zamieszczano informację tym, że na
terenie Gminy Krynica-Zdrój działa Zespół Interdyscyplinarny, telefon zaufania oraz punkt
informacji, konsultacji i wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
• zorganizowano szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych,
• funkcjonował Punkt Konsultacji, Informacji i Wsparcia dla osób doznających przemocy
w rodzinie, w którym dyżurowali pracownicy socjalni, radca prawny oraz psycholog,
• na stronie opskrynica.pl od marca 2017 promowano portal kampanii na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przemocy ze względu na płeć prowadzony
ramach ogólnopolskiej akcji „Wybieram pomoc”
• w formie dużego, dobrze widocznego banneru zamieszczonego na stronie opskrynica.pl
promowano telefon zaufania prowadzony w ramach Gminnego programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
• zorganizowano szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup
Roboczych, którego tematem były „Wybrane zagadnienia z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie”.
Przewodniczący

Zespołu

Interdyscyplinarnego

uczestniczył

w

spotkaniach

Superwizyjnych dotyczących przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie organizowanych w
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu.
Przedstawiciel Komisariatu Policji w ramach programu uczestniczył 3 posiedzeniach
Zespołu Interdyscyplinarnego. Natomiast dzielnicowi uczestniczyli w spotkaniach Grup
Roboczych, które zajmowały się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych
przypadkach. Ponadto policjanci KP Krynica-Zdrój w ramach procedury "Niebieska Karta"
monitorują sytuację rodzin objętych zjawiskiem przemocy. W 2017 roku wszczęto 5
dochodzeń z art. 207 §1 Kodeksu Karnego z czego dwa postępowania zakończyły się
skierowaniem aktu oskarżenia przeciwko sprawcy przemocy domowej do Sądu Rejonowego
w

Nowym

Sączu

VIII Zamiejscowy Wydział Karny w Muszynie, w kolejnym przypadku stwierdzono brak
danych ostatecznie uzasadniających podejrzenia popełnienia czynu, jedno postępowanie nadal
jest prowadzone, natomiast jedna ze spraw została skierowana do KP w Muszynie celem
dalszego prowadzenia .
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Pedagodzy szkolni z terenu Gminy Krynica-Zdrój brali udział w pracach Grup
Roboczych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Współpracując z innymi podmiotami podejmowane były działania interwencyjne w oparciu o
procedurę „Niebieskie Karty”.
W szkołach w ramach pomocy w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie nauczyciele
uczestniczą w kursach, seminariach i warsztatach dotyczących przeciwdziałaniu przemocy
i agresji. W ramach dokształcania wewnątrzszkolnego nauczyciele zapoznali się z ustawą o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ponadto odbywają się szkoleniowe rady
pedagogiczne odnośnie zachowania się w sytuacjach przemocy szkolnej i domowej W 9
przypadkach pedagog szkolny powołany był do składu Grupy Roboczej.
Szkoły współpracują z instytucjami działającymi na rzecz wspierania rodziny:
•

Komisariat Policji w Krynicy Zdroju,

•

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krynicy Zdroju i Nowym Sączu,

•

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy Zdroju,

•

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krynicy-Zdroju,

•

Nowosądeckie Stowarzyszenie Pedagogów na Rzecz Promocji Zdrowia,

•

Ośrodek Leczenia Uzależnień w Nowym Sączu,

•

Sąd Rejonowy w Muszynie.
Zespół Kuratorów Zawodowych Sądu Rejonowego w Nowym Sączy z siedzibą

w Muszynie pionu rodzinnego i dla dorosłych systematycznie współpracował z Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju w ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. Współpraca polegała na udziale kuratorów zawodowych lub
społecznych w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych.
Jeśli postępowanie w ramach "Niebieskiej Karty" dotyczyło osób pozostających
w zainteresowaniach tut. Sądu (ze względu na prowadzony nadzór - w sprawach
opiekuńczych lub leczenia odwykowego lub dozór - z wyroku karnego) kuratorzy
współpracowali z Ośrodkiem Pomocy Społecznej udzielając informacji o aktualnym toku
postępowania, podejmowanych oddziaływaniach.
W 2017 roku w sprawach opiekuńczych (ograniczona władza rodzicielska z powodu
dysfunkcji rodziny, którego problemem jest stosowanie przemocy lub nadużywanie alkoholu
przez rodziców lub jednego z nich: 9 nadzorów (z tego 9 z w/w dysfunkcją) w sprawach
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nadzoru nad leczeniem odwykowym: 4 sprawy dotyczące 4 osób; w sprawach dozoru (z
wyrokami o znęcanie) 2 sprawy dotyczące 2 osób, w sprawach „O” z orzeczonymi
obowiązkami w wyrokach o znęcanie: 1 sprawa dotycząca 1 osoby.
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu istnieje Punkt
Konsultacyjny Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin i Dzieci, do którego zadań należy:
•

specjalistyczne poradnictwo oraz współdziałanie z rodzinami w celu przezwyciężenia

określonych problemów i sytuacji kryzysowych,
•

wczesna pomoc o charakterze profilaktycznym: socjalna i psychologiczna,

•

terapia rodzin i dzieci.
Według danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu w 2017

roku na terenie Gminy Krynica-Zdrój funkcjonowało 12 rodzin zastępczych, z tego 7 rodzin
zastępczych niezawodowych, w których łącznie zostało umieszczone 15-ro dzieci oraz
1 pełnoletni wychowanek rodziny zastępczej niezawodowej kontynuujący naukę.
Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu-Filia w KrynicyZdroju objęli różnymi formami pomocy dzieci i młodzieży. Poradnia w 2017 r.
systematycznie współpracowała z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w ramach Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, poprzez udział w pracach Zespołu
Interdyscyplinarnego i Grupach Roboczych psychologa placówki.
W 2017 r. pracownicy poradni przeprowadzili na terenie gminy Krynica-Zdrój zajęcia
psycho-edukacyjne w szkołach i przedszkolach w których łącznie uczestniczyło 235 uczniów.
Przykładowe tematy spotkań to „Metody rozwiązywania konfliktów i zachowania
zapobiegające ich powstawaniu”, „Trening umiejętności społecznych” oraz „Mnemotechniki,
czyli metody efektywnego uczenia”.
W ramach bezpośredniej pomocy udzielonej rodzicom, dzieciom i pedagogom w roku
2017 udzielono 120 porad wychowawczych i konsultacji dla rodziców oraz 52 konsultacje dla
pedagogów i nauczycieli.

Ponadto 83 uczniów skorzystało z indywidualnej pomocy

psychologicznej,
Na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Krynicy-Zdroju oraz Przedszkola nr 2
w Krynicy-Zdroju zorganizowano punkty konsultacji i pomocy psychologicznej. Odbywały
się tam stałe dyżury psychologa poradni (1 raz w miesiącu).
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W ramach porozumienia pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Parafią
Najświętszej Maryi Panny w Krynicy-Zdroju, Poradnia Rodzinna działająca przy Parafii
rozpowszechniała materiały informacyjno-promocyjne z zakresu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie takie jak ulotki i plakaty. Udzielała również informacji z zakresu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wśród rodzin korzystających z jej wsparcia oraz
kandydatów przygotowujących się do życia w małżeństwie i rodzinie, zamieszkałych na
terenie

Gminy

Krynica-Zdrój.
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2. PODMIOTY REALIZUJĄCE GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
jest efektem wejścia w życie nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego. Celem działania Zespołu jest
koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu
samorządu terytorialnego – w obszarze gminy. Zespół to grupa ludzi, specjalistów z różnych
dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów
będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. W skład Zespołu wchodzą:
przedstawiciele jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia,
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, kuratorzy sądowi,
prokuratorzy oraz inne osoby, których praca polega m.in. na przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie.
Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:
1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
2. podejmowanie działań w środowiskach zagrożonych przemocą, mających na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku,
3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
4. rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia
pomocy w środowisku lokalnym,
5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
6. wzmacnianie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz osób
dotkniętych przemocą,
7. powoływanie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów w indywidualnych
przypadkach przemocy w rodzinie.
Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów
związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład
grup roboczych wchodzą przedstawiciele: jednostki organizacyjnej pomocy społecznej,
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia.
W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych
podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadania grupy roboczej:
1. opracowywanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach
wystąpienia przemocy w rodzinie,
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2. monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin
zagrożonych wystąpieniem przemocy,
3. dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do
przemocy oraz efektów tych działań.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 37,
33-380 Krynica-Zdrój
Kontakt: tel. 018 471
sekretariat@opskrynica.pl

53

68,

tel.

zaufania:

784

506 293,

e-mail:

Wykonuje zadania w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w
rodzinie określone w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.
U. z 2018r., poz. 1508 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1390),
Do zadań należy w szczególności:
•
•
•
•
•
•
•

przeprowadzenie wywiadu środowiskowego wraz z załączoną procedurą „Niebieskiej
Karty”, umożliwiającą zidentyfikowanie przemocy w rodzinie,
przygotowanie kompleksowego planu pomocy i monitorowanie podjętych działań,
pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i bytowych,
udzielanie informacji o przysługujących prawach i możliwościach uzyskania pomocy,
kierowanie do specjalistycznych instytucji pomagających ofiarom przemocy oraz
wskazywanie miejsc oferujących schronienie,
udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 72 A, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 443 82 51, fax. 18 444 27 17
Jest samodzielną organizacyjnie jednostką Powiatu Nowosądeckiego, wchodzącą w skład
powiatowej administracji zespolonej i działającą na podstawie :
•
•
•

Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1508 ze
zm.)
Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z
późn. zm.)
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077
z późn. zm.)

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2019–2023

S t r o n a | 16

Realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, m. in.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prowadzenie poradnictwa specjalistycznego,
organizowanie opieki w rodzinach zastępczych,
zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych
opieki rodziców, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie placówek
opiekuńczo – wychowawczych,
prowadzenie domów pomocy społecznej,
prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej.
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie istnieje także Punkt Konsultacyjny
Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin i Dzieci, do którego zadań należy:
o specjalistyczne poradnictwo oraz współdziałanie z rodzinami w celu
przezwyciężenia
o określonych problemów i sytuacji kryzysowych,
o wczesna pomoc o charakterze profilaktycznym: socjalna i psychologiczna,
o terapia rodzin i dzieci.

Komisariat Policji w Krynicy-Zdroju
ul. Polna 4 33-380 Krynica-Zdrój
tel.: (18) 471 53 27,
tel. ALARMOWY: 997 - czynny całodobowo
Realizuje zapisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ( Dz. U. z 2017 r., poz.
2067, z późn. zm.). Działania Policji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
opierają się na ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. oraz
Zarządzeniu nr 162 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie metod i
form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach
procedury „Niebieskie Karty” (Dz. Urz. Komendy Głównej Policji z dnia 20 lutego 2008 r.,
Nr 4, poz. 30). Do podstawowych zadań Policji należą: − ochrona życia i zdrowia ludzi, −
ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, − inicjowanie i organizowanie działań
mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom
kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi
i organizacjami społecznymi, − wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich
sprawców, w tym prowadzenie interwencji w przypadku występowania przemocy w rodzinie,
− zapewnianie ofiarom doraźnego bezpieczeństwa, − informowanie ofiar i świadków o
przysługujących prawach, możliwościach i miejscach uzyskania pomocy, − prowadzenie
działań prewencyjnych wobec sprawców.
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SPZOZ Szpitala im. dr. Józefa Dietla w Krynicy-Zdroju.
Zobowiązany jest do udzielania pomocy medycznej, jak również w przypadku
występowania u pacjenta sygnałów świadczących o występowaniu przemocy domowej, do
informowania o możliwościach uzyskania pomocy, wystawiania na prośbę osoby
pokrzywdzonej zaświadczenia lekarskiego o stwierdzonych obrażeniach i podjętym leczeniu,
informowanie ofiar o warunkach i miejscach wystawienia obdukcji.

Sąd Rejonowy w Muszynie.
W Sądzie Rejonowym w Muszynie działają wydziały cywilny, karny oraz rodzinny i
nieletnich. Rozpatruje wszystkie sprawy, z wyjątkiem zastrzeżonych dla sądu okręgowego.
Instancją odwoławczą od orzeczeń sądu rejonowego jest sąd okręgowy. Obszar właściwości
Sądu Rejonowego w Muszynie obejmuje gminy: Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna Zdrój
oraz Rytro.
Podstawa Prawna działalności Sądu Rejonowego w Muszynie:
1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2018 poz.
23 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych,
sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U. 2017 poz. 1272)
3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych
z dnia 23 grudnia 2015 r (Dz.U. 2017 poz. 1272)

Prokuratura Rejonowa w Muszynie.
Jest to urząd państwowy powołany w celu stania na straży przestrzegania prawa.
Zajmuje się ściganiem przestępstw i ich zaskarżaniem do sądów, oferuje również pomoc
prawną.

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Krynicy-Zdroju.
Udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży oraz rodzicom,
między innymi poprzez wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
nabywanie i rozwijanie umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów
jak również umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, udzielanie pomocy
psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka, terapia zaburzeń
rozwojowych i zaburzeń dysfunkcyjnych, prowadzenie edukacji zdrowotnej wśród uczniów,
rodziców i nauczycieli, wspomaganie wychowawczej funkcji rodzin.
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Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Do zadań Komisji określonych w ustawie z dnia 26 października 1982r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 487 ze
zm.) należy miedzy innymi:
•

•

•
•
•

•

•
•
•

inicjowanie działań w zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz profilaktycznej działalności
informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia (przez sąd) o zastosowaniu
wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie
lecznictwa odwykowego,
udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej.
W przypadku gdy uzależnieniu od alkoholu towarzyszy przemoc - do zadań Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:
rozpoznanie sytuacji w rodzinie w drodze przeprowadzenia wywiadu
środowiskowego wraz z załączoną procedurą „Niebieskiej Karty”, umożliwiającą
zidentyfikowanie przemocy w rodzinie,
wezwanie osoby nadużywającej alkoholu i stosującej przemoc na rozmowę
ostrzegawczą, informującą o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy
wobec bliskich,
udzielanie wsparcia socjalnego, psychologicznego i prawnego ofiarom przemocy,
informowanie rodzin uwikłanych w przemoc o możliwościach uzyskania pomocy,
wnioskowanie do sądu o zastosowanie wobec osoby nadużywającej alkoholu
obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krynicy-Zdroju i Poradnia
Rodzinna
Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w kwestii udzielania informacji z
zakresu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wśród rodzin korzystających z jej wsparcia
oraz kandydatów przygotowujących się do życia w małżeństwie i rodzinie, zamieszkałych na
terenie Gminy Krynicy-Zdroju oraz rozpowszechniać materiały informacyjno-promocyjne z
zakresu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie takich jak ulotki i plakaty, na terenie swoich
placówek znajdujących się na terenie Gminy Krynicy-Zdroju.
Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu.
Zadaniem SOIK jest udzielanie natychmiastowej specjalistycznej pomocy
psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, w
sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy. Jest instytucją, której głównym
zadaniem jest pomoc tym, którzy znaleźli w trudnej sytuacji życiowej.
Działalność SOIK–u to szeroko pojęta interwencja skierowana ku jednostkom i
rodzinom oraz zintegrowana współpraca z organami administracji samorządowej, różnymi
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elementami systemu społecznego, które mają pomóc w rozwiązywaniu problemów
zagrożonych rodzin i osób. Podstawowym elementem funkcjonowania Ośrodka w Nowym
Sączu jest partnerstwo miedzy pomagającymi a potrzebującymi, które prowadzi do osiągania
sukcesu tj. zredukowania bądź rozwiązania problemów, odzyskania zdolności do
samodzielnego funkcjonowania. SOIK prowadzi również hostel dla osób doświadczających
przemocy oraz hostel dla osób stosujących przemoc.
W Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej pracują specjaliści:
•
psycholog,
•
specjalista ds. profilaktyki,
•
prawnik,
•
socjolog,
•
pracownik socjalny.
Podstawową zasadą w niesieniu pomocy jest przede wszystkim nie szkodzić, dlatego
każdy pracownik SOIK oraz specjalista zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy
tożsamości osób procedurą „Niebieskie Karty”. Każdy, kto przychodzi po pomoc musi mieć
pewność że nikt się nie dowie o jego problemie. Po pomoc może zgłosić się każdy, kto tej
potrzebuje: dziecko, nastolatek, dorosły lub senior. Ośrodek czynny jest całą dobę a wszystkie
porady
dla
potrzebujących
są
bezpłatne.
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3.KOMPETENCJE I ZADANIA SŁUŻB W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ
ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
3.1Jednostki organizacyjne pomocy społecznej.
Działania interwencyjne pracownika socjalnego w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia,
bezpieczeństwa osoby/osób doświadczających przemocy w rodzinie obejmują:
•
•

•

wezwanie policji,
wezwanie pogotowia ratunkowego, zapewnienie miejsca w całodobowej placówce dla
ofiar przemocy w rodzinie, w tym np. w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar
przemocy w rodzinie lub ośrodku interwencji kryzysowej,
niezwłoczne zawiadomienie policji lub prokuratora o powzięciu podejrzenia o
popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie.

W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w
rodzinie, podjęcie decyzji wspólnie z policjantem i przedstawicielem służb medycznych o
odebraniu dziecka z rodziny, celem umieszczenia u innej niezamieszkującej wspólnie osoby
najbliższej, w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej (zgodnie z
art.12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).

Działania pracownika socjalnego podejmowane w ramach procedury „Niebieskie Karty”
wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie
procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”:
•
•

zapewnienie bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta
przemocą w rodzinie,
wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A”, w obecności osoby, co do której
istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

W przypadku niemożności wypełnienia formularza NK z uwagi na brak osoby dotkniętej
przemocą, jej stan zdrowia, zagrożenie zdrowia lub życia – patrz Rozdział „Ogólne zasady
stosowania procedury NK”.
W przypadku podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka - patrz Rozdział „Ogólne
zasady stosowania procedury NK”.
Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A”, osobie, co do której istnieje
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przekazuje się formularz „Niebieska
Karta – B”.
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Jeżeli osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, jest
dziecko, formularz „Niebieska Karta – B” przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu
lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie.
Przekazanie wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu
interdyscyplinarnego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od wszczęcia
procedury.
W ramach procedury „Niebieskie Karty” pracownik socjalny jednostki organizacyjnej
pomocy społecznej:
•
•

•

•

•

diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest
dotknięta przemocą w rodzinie,
udziela kompleksowych informacji o:
o możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej,
socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach
świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w
rodzinie,
o formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o
instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc,
o możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji
osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan
zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w
rodzinie,
zapewnia osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w
rodzinie, w zależności od potrzeb - schronienia w całodobowej placówce świadczącej
pomoc, w tym w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar
przemocy w rodzinie lub w ośrodku interwencji kryzysowej,
może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują
przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz
informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w
programach oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w
rodzinie.

Inne działania pracownika socjalnego w stosunku do osób dotkniętych przemocą w rodzinie
:
•
•
•
•
•

udzielanie wsparcia emocjonalnego, poradnictwo, w razie potrzeby – towarzyszenie
podczas załatwiania spraw w instytucjach (prokuratura, policja, sąd i in.),
zawarcie kontraktu socjalnego,
umożliwienie skorzystania z poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego,
prawnego, socjalnego, pedagogicznego.
planowanie – odpowiednio do potrzeb – pomocy pieniężnej lub rzeczowej,
przygotowanie do udziału w postępowaniu przed sądem oraz organami ścigania,
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•
•
•

•

udzielanie informacji na temat instytucji i organizacji pomagających ofiarom
przemocy,
zapewnienie wsparcia dzieciom, poprzez umożliwienie skorzystania z poradnictwa
specjalistycznego lub skierowanie do placówki wsparcia dziennego,
monitorowanie sytuacji w rodzinie w trakcie istnienia problemu przemocy w rodzinie
oraz po jego zakończeniu przez okres umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, że
przemoc w rodzinie już nie występuje,
udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.

3.2.Policja.
Procedura „Niebieskie Karty” w Policji obejmuje ogół czynności podejmowanych i
realizowanych przez funkcjonariuszy Policji wobec osoby doznającej przemocy i sprawcy
przemocy w rodzinie, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w
rodzinie.
Sposób wykonywania tych czynności i ich zakres określa „Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów
formularzy Niebieska Karta”, a także „Wytyczne nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 7
grudnia 2011 roku w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji procedury
Niebieskie Karty”.
Powiadomienie Policji i interwencja.
Podstawą do podjęcia przez funkcjonariusza Policji interwencji w związku z przemocą w
rodzinie jest:
• Polecenie wydane przez dyżurnego jednostki organizacyjnej Policji.
• Polecenie wydane przez inną upoważnioną osobę.
• Inicjatywa własna wynikająca z dokonanych ustaleń.
Art. 9d Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie stanowi, że podejmowanie
interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o
procedurę „Niebieskie Karty”.
Do obowiązków policjanta przeprowadzającego interwencję wobec rodziny dotkniętej
przemocą, należy:
• Udzielenie ofiarom przemocy niezbędnej pomocy, w tym udzielenie pierwszej
pomocy, wezwanie pogotowia ratunkowego lub innych instytucji, które mogą udzielić
pomocy.
• Podjęcie w razie potrzeby, innych niezbędnych czynności, zapewniających ochronę
życia, zdrowia i mienia osób będących ofiarami przemocy, włącznie z zastosowaniem,
na podstawie odrębnych przepisów - wobec sprawców przemocy - środków przymusu
bezpośredniego lub zatrzymania ( art. 244 § 1a k.p.k., art. 244 § 1b k.p.k. oraz art. 15a
Ustawy o Policji ).
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•
•

•
•

Ustalenie przebiegu zdarzenia i jego następstw.
Przeprowadzenie – jeżeli jest to możliwe z osobą wobec której istnieje podejrzenie, że
jest sprawcą przemocy – rozmowy, w szczególności o odpowiedzialności karnej za
znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub inną pozostającą w
stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub
osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny.
Wezwanie osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że jest sprawcą przemocy w
rodzinie, do zachowania zgodnego z prawem i zasadami współżycia społecznego.
Przeprowadzenie w miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących zwłoki,
czynności procesowych w niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych do
zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa – zgodnie z „Wytycznymi nr 2 KGP
Komendanta Głównego Policji z dnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie sposobu
postępowania policjantów podczas realizacji procedury Niebieskie Karty” - w/w
czynności w miarę możliwości powinna przeprowadzić grupa operacyjno –
procesowa.

Z ramach prowadzonej interwencji policjant jest ponadto obowiązany :
• Poinformować osobę doznającą przemocy o przysługujących jej prawach, o
możliwości złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa oraz o możliwościach
otrzymania pomocy i konkretnych miejscach, gdzie zostanie ona udzielona.
• Poinformować osobę doznającą przemocy, o rozpoczęciu procedury „Niebieskie
Karty” i przekazać jej „Pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie”- zwane
w Rozporządzeniu Niebieską Kartą – B, która pomoże tej osobie w podjęciu dalszych
działań służących zatrzymaniu przemocy.
• Jeżeli na miejscu zdarzenia obecne są dzieci – policjant powinien zwrócić szczególną
uwagę na ich bezpieczeństwo (w razie potrzeby – w przypadku zagrożenia życia lub
zdrowia – umieścić dzieci w pieczy zastępczej, tj. całodobowej placówce opiekuńczowychowawczej typu interwencyjnego lub rodzinie zastępczej zawodowej, pełniącej
funkcję pogotowia rodzinnego) oraz zawiadomić o tym właściwy Sąd Opiekuńczy.
Poinformować ofiarę i sprawcę, że w ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty”,
w ciągu 7 dni formularz „Niebieska Karta - A” zostanie przekazany do
przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, a także o systematycznych
odwiedzinach, jakich będzie dokonywał dzielnicowy, w celu sprawdzenia stanu
bezpieczeństwa osób doznających przemocy.
Rola i zadania dzielnicowego w realizacji procedury „Niebieskie Karty”.
Podstawowym aktem prawnym regulującym zadania oraz formy i metody wykonywania
zadań dzielnicowego jest „Zarządzenie nr 528 Komendanta Głównego Policji z dnia 6
czerwca 2007 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego oraz
kierownika rewiru dzielnicowych”. Wśród działań profilaktycznych dzielnicowego –
Zarządzenie nr 528 w § 13 pkt 5, wymienia przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
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Dodatkowo, „Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie
procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy Niebieska Karta”, a także „Wytyczne
nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie sposobu
postępowania policjantów podczas realizacji procedury Niebieskie Karty” - precyzują zakres
zadań dzielnicowego w ramach realizacji procedury.
Zgodnie z „Wytycznymi nr 2 …”, kierownik jednostki organizacyjnej Policji lub
wyznaczona przez niego osoba, po otrzymaniu od dyżurnego jednostki wypełnionego
formularza „Niebieska Karta - A”, przekazuje kopię tego dokumentu dzielnicowemu lub
policjantowi realizującemu zadania dzielnicowego. Dzielnicowy na tej podstawie zakłada dla
danej rodziny teczkę zagadnieniową „Przemoc w rodzinie”.
Jest on zobowiązany do dokumentowania wszelkich czynności podjętych przez Policję w
związku z przemocą w rodzinie, w celu dalszego monitorowania sytuacji w rodzinie,
zapobiegania zagrożeniom i inicjowania innych działań pomocowych, w tym w szczególności
do:
•

•

•

•

•
•

•
•

systematycznych wizyt w rodzinie, sprawdzających stan bezpieczeństwa
domowników, w tym zachowanie sprawcy, z częstotliwością określoną podczas
posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej;
aktywnego udziału w pracach zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej i
wykonywania czynności w ramach realizacji indywidualnego planu pomocy rodzinie
zgodnie ze swoimi kompetencjami;
uzupełniania w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że doznaje
przemocy, formularza „Niebieska Karta - A” (jeśli podczas interwencji nie było
możliwości wypełnienia w całości ww. formularza) oraz przekazania tej osobie
formularza „NK - B,” jeśli nie było wcześniej takiej możliwości, a także
poinformowania jej o zasadach podejmowania działań prawnych oraz o organizacjach
i instytucjach udzielających pomocy;
prowadzenia działań prewencyjnych wobec sprawcy przemocy w rodzinie, w tym
prowadzenia rozmów profilaktycznych oraz informowania go o możliwościach
podjęcia leczenia lub terapii i udziału w programach korekcyjno – edukacyjnych dla
sprawców przemocy w rodzinie;
przekazywania informacji dotyczących rodzin, w których zachodzi przemoc,
członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej;
podejmowania współpracy z przedstawicielami organów administracji rządowej i
samorządowej, organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych
na rzecz rodzin dotkniętych przemocą;
przekazywania komórce właściwej ds. nieletnich i patologii informacji dotyczących
małoletnich z rodzin, w których występuje przemoc;
przekazywania kopii „Niebieska Karta - A” oraz dodatkowych materiałów istotnych
dla sprawy, do komórek organizacyjnych prowadzących postępowania
przygotowawcze, w celu przeprowadzenia w danej sprawie postępowania
sprawdzającego – w przypadku posiadania informacji nasuwających przypuszczenie,
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•

że popełniono przestępstwo lub wszczęcia postępowania przygotowawczego – w
sytuacji uzasadnionego podejrzenia o popełnieniu przestępstwa;
prowadzenia dokumentacji i gromadzenia jej w teczce zagadnieniowej „Przemoc w
rodzinie”.

Dzielnicowy realizujący procedurę „Niebieskie Karty” jest członkiem zespołu
interdyscyplinarnego lub grupy roboczej powołanej przez zespół interdyscyplinarny do
rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w
indywidualnych przypadkach. Jako członek grupy roboczej współtworzy indywidualny plan
pomocy tej rodzinie oraz realizuje w ramach swoich kompetencji zadania związane z jego
wdrożeniem.
Dzielnicowy może zakończyć realizację procedury „Niebieskie Karty” z chwilą otrzymania
od przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego informacji (protokołu) o zakończeniu
procedury zgodnie z postanowieniami § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
procedury Niebieskie Karty”.
Nadzór nad realizacją procedury „Niebieskie Karty”, zgodnie z § 7 „Wytycznych nr 2 KGP
…”, sprawuje kierownik jednostki organizacyjnej Policji lub wskazana przez niego osoba (
np. koordynator procedury „Niebieskie Karty” ).
Zgodnie z § 4 ust. 1 „Wytycznych nr 2 KGP …”, Komendant Główny Policji zaleca, aby
członkiem zespołu interdyscyplinarnego w danej gminie był koordynator procedury
„Niebieskie Karty” lub inny funkcjonariusz wyznaczony przez kierownika jednostki
organizacyjnej Policji.

3.3.Oświata.
Działania interwencyjne przedstawiciela oświaty w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia,
bezpieczeństwa osoby/osób doświadczających przemocy w rodzinie obejmują:
•

zapewnienie bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta
przemocą w rodzinie.

•
•

wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A”, w obecności osoby, co do której istnieje
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, czynności
podejmowane i realizowane w ramach procedury przeprowadza się w obecności rodzica,
opiekuna prawnego lub faktycznego.
Jeżeli osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie wobec
dziecka są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, działania z udziałem dziecka
przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11
ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks Karny (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1600) – „Osobą
najbliższą jest małżonek, wstępny (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.) , zstępny(dzieci, wnuki,
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prawnuki itd.). rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu (rodzice, dziadkowie małżonka)
osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we
wspólnym pożyciu.”

Działania z udziałem dziecka, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięte
przemocą w rodzinie, powinny być prowadzone w miarę możliwości w obecności
psychologa.
Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” osobie, co do której istnieje podejrzenie,
że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przekazuje się formularz „Niebieska Karta – B”.
Jeżeli osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, jest
dziecko, formularz „Niebieska Karta – B” przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu
lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie.
Przekazanie wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu
interdyscyplinarnego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od wszczęcia
procedury.
W przypadku niemożności wypełnienia formularza NK z uwagi na brak osoby dotkniętej
przemocą, jej stan zdrowia, zagrożenie zdrowia lub życia – patrz Rozdział „Ogólne zasady
stosowania procedury NK”.
W ramach procedury przedstawiciel oświaty podejmuje działania:
• udziela kompleksowych informacji o:
o możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej,
socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach
świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w
rodzinie,
o możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby,
co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
• organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia
osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
• może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują
przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz
informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach
oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
• diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta
przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci;
• udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub
osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i
pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych
przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób
dotkniętych przemocą w rodzinie.
Inne działania pracownika oświaty:
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•
•

•

•
•
•

•

•
•

Poinformowanie o zaistniałej sytuacji dyrektora placówki oświatowej.
Wezwanie do szkoły na rozmowę rodziców / opiekunów dziecka stosujących
przemoc, poinformowanie o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy, przy
absolutnym zachowaniu reguł bezpieczeństwa dziecka.
Niezwłoczne powiadomienie policji lub prokuratora o powzięciu podejrzenia o
popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie. W
sytuacji podejrzenia, że powrót dziecka do domu zagraża jego bezpieczeństwu,
zdrowiu lub życiu – powiadomienie policji, celem przewiezienia dziecka w
bezpieczne miejsce.
W sytuacji konieczności zapewnienia pomocy lekarskiej – wezwanie pogotowia
ratunkowego.
Opracowanie planu pomocy dziecku i wdrożenie go do realizacji.
Poinformowanie rodziców o podjętych działaniach na rzecz dziecka, wdrożenie
rodzica niestosującego przemocy wobec dziecka lub innych „bezpiecznych” członków
rodziny do współpracy.
Poinformowanie rodzica stosującego przemoc w rodzinie o możliwości wzięcia przez
niego udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym dla osób stosujących przemoc
w rodzinie.
Skierowanie pisma do sądu rodzinnego z prośbą o wgląd w sytuację dziecka w
rodzinie oraz w miarę potrzeb do innych instytucji i służb.
Udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.
ZASADY POSTĘPOWANIA SZKÓŁ I PRACOWNIKÓW OŚWIATY

Każda placówka oświatowa, udzielając pomocy krzywdzonemu dziecku, powinna
kierować się następującymi zasadami:
1. Nadzór nad działaniami związanymi z pomocą sprawuje dyrektor placówki
oświatowej, który udziela wsparcia i pomocy osobom bezpośrednio zaangażowanym
w pomoc danemu dziecku.
2. Pedagog szkolny powinien być koordynatorem pomocy krzywdzonemu dziecku.
Dyrektor szkoły może powierzyć zadania związane z koordynacją innej osobie, przy
czym zadania te pozostają nadal w rejestrze prowadzonym przez pedagoga. W szkole,
w której nie zatrudnia się pedagoga, zadania te powierza się innej przygotowanej do
tego merytorycznie osobie.
3. Każdy pracownik szkoły, który poweźmie podejrzenie, że dziecko może być ofiarą
przemocy domowej, ma obowiązek udzielić mu pomocy i przekazać informację o
swoich spostrzeżeniach pedagogowi szkolnemu, wychowawcy danego ucznia lub
dyrektorowi szkoły.
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4. W przypadku potwierdzenia przesłanek podejrzenia o stosowaniu przemocy w
stosunku do krzywdzonego dziecka, bezwzględnie wszczynana jest procedura
,,Niebieskie Karty”.
5. W przypadku wystąpienia przesłanek mogących świadczyć o bezpośrednim
zagrożeniu życia lub zdrowia dziecka, zawiadamia się pracownika socjalnego, sąd
rodzinny lub niezwłoczne składa się zawiadomienie do prokuratury rejonowej lub na
policję o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
6. Działania z udziałem dziecka, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięte
przemocą w rodzinie, powinny być przeprowadzane w miarę możliwości w obecności
psychologa.
7. Pomoc dziecku krzywdzonemu powinna mieć charakter kompleksowy i odbywać się
na podstawie długofalowego programu. Interwencja powinna trwać do czasu
całkowitej poprawy sytuacji dziecka, nie zaś do momentu zaangażowania innych
organów (sądu rodzinnego, organów ścigania).
8. Wszelkie działania związane z diagnozą i udzielaną pomocą winny być
dokumentowane.
3.4.Ochrona zdrowia.
Przedstawicielem ochrony zdrowia uprawnionym do działań jest osoba wykonująca
zawód medyczny, w tym: lekarz, pielęgniarka, położna i ratownik medyczny.
Działania interwencyjne pracownika ochrony zdrowia:
• wezwanie policji,
• wezwanie pogotowia ratunkowego,
• uruchomienie procedury „Niebieskie Karty”,
• w sytuacji, gdy zachodzi konieczność natychmiastowego odizolowania dziecka, które
doświadcza przemocy należy wezwać policję,
• w sytuacji, gdy dziecko znalazło się w szpitalu, lekarz może podjąć decyzję o jego
zatrzymaniu na oddziale przy jednoczesnym zgłoszeniu tego faktu do Sądu
Rodzinnego.
Działania przedstawicieli ochrony zdrowia wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy
„Niebieska Karta”:
• zapewnienie bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta
przemocą w rodzinie;
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•
•

wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A”, w obecności osoby, co do której
istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” osobie, co do której istnieje
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przekazuje się formularz
„Niebieska Karta – B”.

Przekazanie wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu
interdyscyplinarnego następuje niezwłocznie - nie później niż w terminie 7 dni od wszczęcia
procedury.
W przypadku niemożności wypełnienia formularza NK z uwagi na brak osoby dotkniętej
przemocą, jej stan zdrowia, zagrożenie zdrowia lub życia – patrz Rozdział „Ogólne zasady
stosowania procedury NK”.
W przypadku podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka - patrz Rozdział „Ogólne
zasady stosowania procedury NK”
W ramach procedury „Niebieskie Karty” przedstawiciel ochrony zdrowia:
• każdorazowo udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą
w rodzinie, informacji:
o o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia,
o o uprawnieniu do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu
przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.
• Jeżeli stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą
w rodzinie, wymaga przewiezienia jej do podmiotu leczniczego, formularz „Niebieska
Karta A” – wypełnia przedstawiciel podmiotu leczniczego, do którego osoba ta została
przewieziona.
Inne działania przedstawicieli ochrony zdrowia:
• Niezwłoczne zawiadomienie policji lub prokuratora o powzięciu podejrzenia o
popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie.
• Udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.
3.5.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Główne zadania podejmowane przez przedstawiciela komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych to:
• zapewnienie bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta
przemocą w rodzinie;
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•
•

wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A”, w obecności osoby, co do której istnieje
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” osobie, co do której istnieje
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przekazuje się formularz „Niebieska
Karta – B”.

Przekazanie wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu
interdyscyplinarnego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od wszczęcia
procedury.
W przypadku niemożności wypełnienia formularza NK z uwagi na brak osoby dotkniętej
przemocą, jej stan zdrowia, zagrożenie zdrowia lub życia – patrz Rozdział „Ogólne zasady
stosowania procedury NK”.
W przypadku podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka - patrz Rozdział „Ogólne
zasady stosowania procedury NK”.
W ramach procedury przedstawiciel gminnej/miejskiej komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych podejmuje działania:
• diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta
przemocą w rodzinie;
• udziela kompleksowych informacji o:
o możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej,
socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach
świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i
podmiotach świadczących te pomoc,
o możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co
do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
•
•

•

organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia
osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują
przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz
informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale
w programach oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w
rodzinie.

Inne działania członka komisji rozwiązywania problemów alkoholowych:
• Diagnoza sytuacji rodziny pod kątem występowania przemocy domowej w związku z
nadużywaniem alkoholu przez członka rodziny.
• Udzielenie wsparcia emocjonalnego.
• Poinformowanie o przysługujących uprawnieniach.
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•
•
•
•
•

Przygotowanie do udziału w postępowaniu przed sądem oraz organami ścigania.
Umożliwienie dostępu do specjalistycznej pomocy psychologicznej, prawnej,
pedagogicznej, etc.
Ustalenie planu bezpieczeństwa.
Niezwłoczne zawiadomienie policji lub prokuratora o powzięciu podejrzenia o
popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie.
Udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.

Niektóre działania podejmowane wobec sprawcy przemocy w rodzinie w związku z
problemem alkoholowym:
•

Niezwłoczne zawiadomienie policji lub prokuratora o powzięciu podejrzenia o
popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie.
• W przypadku wychowywania w rodzinie dzieci, wniosek do sądu o wgląd w sytuację
rodziny.
• Wezwanie na rozmowę interwencyjną, poinformowanie o konsekwencjach stosowania
przemocy w rodzinie oraz możliwościach uzyskania pomocy w postaci leczenia
uzależnień oraz udziału programie korekcyjno – edukacyjnym dla osób stosujących
przemoc w rodzinie.
• W sytuacji stwierdzenia problemu uzależnienia współistniejącego z problemem
przemocy w rodzinie:
o przeprowadzenie rozmowy motywującej do podjęcia leczenia odwykowego;
o w razie zaprzeczania sprawcy o występowaniu problemu alkoholowego, skierowanie
na badanie do biegłego, celem uzyskania właściwego orzeczenia o występowaniu
uzależnienia;
o uruchomienie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego; skierowanie do
skorzystania z pomocy specjalistów w punkcie konsultacyjnym, grupie AA, udziału w
programie korekcyjno – edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie i in.
3.6.Zasady ogólne stosowania procedury „Niebieskie Karty”.
I. Nieobecność osoby dotkniętej przemocą w chwili wszczynania procedury NK.
W przypadku braku możliwości wypełnienia formularza „Niebieska Karta – A” z uwagi
na nieobecność osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w
rodzinie, stan jej zdrowia lub ze względu na zagrożenie jej życia lub zdrowia, wypełnienie
formularza „Niebieska Karta –A” następuje niezwłocznie po nawiązaniu bezpośredniego
kontaktu z tą osobą lub po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej jego wypełnienie.
W przypadku, gdy nawiązanie bezpośredniego kontaktu z osobą, co do której istnieje
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, jest niewykonalne, wypełnienie
formularza „Niebieska Karta – A” następuje bez udziału tej osoby.
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II. Podejrzenie stosowania przemocy wobec dziecka.
W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, czynności
podejmowane i realizowane w ramach procedury przeprowadza się w obecności rodzica,
opiekuna prawnego lub faktycznego.
Działania z udziałem dziecka, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięte
przemocą w rodzinie, powinny być prowadzone w miarę możliwości w obecności
psychologa.
Jeżeli osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie jest
dziecko, formularz „Niebieska Karta – B” przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu
lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie.
Jeżeli osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie wobec
dziecka są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, działania z udziałem dziecka
przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11
ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks Karny (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1600). Osobą
najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub
stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba
pozostająca we wspólnym pożyciu. W rozumieniu art.115 § 11ustawy:
• wstępni, to przodkowie osoby określanej w relacji do nich jako najbliższa (rodzice,
dziadkowie, pradziadkowie itd.),
• zstępni, to potomkowie osoby określanej jako najbliższa (dzieci, wnuki, prawnuki itd.).
• powinowactwo w linii prostej zachodzi pomiędzy jednym małżonkiem a krewnymi w
linii prostej, czyli wstępnymi i zstępnymi drugiego małżonka (czyli np. jego rodzicami,
dziadkami, dziećmi lub wnukami).
• z powinowactwem w linii bocznej, skutkującym relacją z „osobą najbliższą”, mamy
do czynienia jedynie pomiędzy małżonkiem a rodzeństwem (braćmi, siostrami)
drugiego małżonka. Nie są zatem powinowatymi w rozumieniu komentowanego
przepisu dzieci rodzeństwa męża lub żony. Stosunek powinowactwa nie zachodzi także
pomiędzy małżonkiem a powinowatymi drugiego
• przysposobienie rodzi między przysposabiającym a przysposobionym taki stosunek jak
między rodzicami a dziećmi. Kodeks karny ogranicza jednak relację bycia osobą
najbliższą jedynie do przysposabiającego i jego małżonka wobec przysposobionego
oraz przysposobionego i jego małżonka wobec przysposabiającego Nie są zatem
osobami najbliższymi np. biologiczni rodzice przysposobionego wobec
przysposabiającego, tak samo jak nie są nimi również rodzice lub dzieci
przysposabiającego wobec przysposobionego.
• relacja bycia osobą najbliższą wynikająca z faktu pozostawania we wspólnym
pożyciu.
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Odnosząc się do poglądów różnych autorów komentarzy przepisów prawa karnego należy
przede wszystkim stwierdzić, że pozostawanie we wspólnym pożyciu nie może ograniczać się
do kontaktów sporadycznych lub okazjonalnych, chociażby nawet towarzyszyła im silna więź
emocjonalna oraz obcowanie fizyczne. Wspólne pożycie zawiera bowiem cechę trwałości,
której najlepszą egzemplifikacją wydaje się prowadzenie wspólnego gospodarstwa
domowego lub - mówiąc nieco ogólniej - wspólnego zamieszkiwania, opartego na
stanowiących jego fundament więzach psychofizycznych oraz ekonomicznych. Dla tak
rozumianego wspólnego pożycia (stosunku bliskości) płeć osób związek taki tworzących
pozostaje natomiast obojętna.
Nie powstaje relacja bliskości, o której mowa w komentowanym przepisie, pomiędzy osobami
pozostającymi we wspólnym pożyciu a ich krewnymi w linii prostej albo rodzeństwem. W
orzecznictwie sądowym wyrażony został pogląd, że nie przewiduje się prawa do odmowy
zeznań bratu konkubiny oskarżonego – te osoby nie są osobami najbliższymi.
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4.CHARAKTERYSTYKA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W
RODZINIE
4.1.Zasady działania.
W zakresie udzielania pomocy osobom doznającym przemocy, stosującym przemoc
oraz w celu podnoszenia świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w
rodzinie Program oparty został na zasadach:
•

•
•

wzajemnej współpracy i współdziałania organów władzy publicznej, organizacji
pozarządowych i kościołów, a także innych organizacji, środowisk i osób fizycznych
uprawnionych lub zobowiązanych do inicjowania i realizacji zadań związanych
pośrednio lub bezpośrednio z przeciwdziałaniem występowania przemocy i jej
negatywnych następstw.
jawność działań organów władzy publicznej oraz podmiotów realizujących zadania
publiczne w zakresie przeciwdziałania przemocy z poszanowaniem godności osoby.
szczególnej ochrony dzieci, z zachowaniem ich prawa do wychowania się w rodzinie,
poprzez udzielenie rodzinie szczególnego wsparcia w dążeniu do poprawy jej
funkcjonowania.

4.2. Adresaci.
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie skierowany jest przede wszystkim do: ofiar przemocy w rodzinie (w
tym: dzieci, współmałżonków, partnerów w związkach nieformalnych, osób starszych, osób
niepełnosprawnych), sprawców przemocy w rodzinie, świadków przemocy, przedstawicieli
władz lokalnych, przedstawicieli instytucji służb pracujących z dziećmi, policji, wymiaru
sprawiedliwości, służby zdrowia, kościołów, mieszkańców gminy Krynica-Zdrój, którzy w
życiu prywatnym lub zawodowym stykają się z problemem przemocy.

4.3.Cel strategiczny.
Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie oraz prowadzenie działań
prewencyjne, profilaktyczne, edukacyjne i wspierające zwiększenie skuteczności działań
interdyscyplinarnych i systemowych poprzez w Gminie Krynica-Zdrój.
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4.4.Cele szczegółowe.
1. Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie
1.1. Rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych w gminie i poza nią form
pomocy dla ofiar przemocy i formach korekcyjno–edukacyjnych dla sprawców
przemocy.
1.2. Prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych i
seniorów w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie
1.3. Współudział w organizowaniu

kampanii

społecznych

ukierunkowanych na

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
2. Pomoc rodzinom, w których występuje przemoc z uwzględnieniem potrzeb
wszystkich członków rodziny
2.1. Realizacja procedury „Niebieska Karta”, zawiadamianie prokuratury i/lub Policji o
stwierdzanych przypadkach przemocy w rodzinie.
2.2. Udzielanie pomocy rodzinom i osobom dotkniętym przemocą w postaci świadczeń
pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej w tym w formie pracy socjalnej
oraz otaczanie wsparciem dzieci i młodzieży z rodzin, w których występuje
problemem przemocy.
2.3. Zapewnienie osobą dotkniętym przemocą w rodzinie schronienia w Sądeckim
Ośrodku Interwencji Kryzysowej.
2.4. Kontynuacja funkcjonowania telefonu zaufania dla osób dotkniętych przemocą w
rodzinie.
2.5. Zapewnienie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12a ustawy z dnia
29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy.
2.6. Stworzenie warunków umożliwiających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
otrzymanie w pierwszej kolejności mieszkań socjalnych.

3. Koordynacja

działań

podmiotów

realizujących

zadania

z

zakresu

przeciwdziałania przemocy w rodzinie
3.1.Współpraca z instytucjami realizującymi procedurę „Niebieskie Kary” w celu
realizacji
zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
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3.2.Prowadzenie i udostępnianie aktualnej bazy danych o instytucjach świadczących pomoc
rodzinom uwikłanym w przemoc i oferowanych formach wsparcia w Gminie KrynicaZdrój.
3.3.Współpraca z kościołami lub związkami wyznaniowymi w celu wprowadzenia elementów
edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie w ramach działania poradni
prowadzonych przez kościoły lub związki wyznaniowe lub do programów nauk
przedmałżeńskich.
3.4.Gromadzenie danych i sporządzanie sprawozdawczości z zakresu działań dotyczących
przemocy.
3.5.Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4. Pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności pracowników

z instytucji

i

organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy i pomaganiem w
sytuacji jej wystąpienia.
4.1.Udział osób zajmujących się problemami przemocy w rodzinie w
szkoleniach/warsztatach pogłębiających wiedzę z zakresu przemocy i doskonalących
umiejętności pracy z osobami uwikłanymi w przemoc.
4.2.Organizowanie wspólnych szkoleń dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
grup roboczych dotyczących zjawiska przemocy.
4.3.Udział osób zajmujących się problemami przemocy w spotkaniach pracowników z
różnych instytucji i organizacji w celu: poznawania wzajemnych kompetencji,
usprawniania sytemu przepływu informacji, wymiany doświadczeń i doskonaleniu
współpracy.

4.5.Finansowanie.
Zadania realizowane w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023 finansowane będą z budżetu Gminy
Krynica-Zdrój oraz ze środków pozyskanych z innych źródeł.
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5.HARMONOGRAM GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY
OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
Lp.

Zadania do realizacji

Sposób realizacji

1. Umieszczenie na stronach internetowych
i tablicach ogłoszeń informacji o zjawisku
przemocy

2. Rozpowszechnianie materiałów
edukacyjnych (ulotek, broszur, plakatów)
dotyczących zjawiska przemocy w
rodzinie.

I

Rozpowszechnienie informacji o istocie
problemu przemocy w rodzinie oraz
możliwościach uzyskania pomocy i
podmiotach lokalnego systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Termin realizacji
od 2019-2023
dwa razy w roku
(maj-czerwiec) i
(wrzesień-październik)
od 2019-2023
dwa razy w roku
(marzec) i (grudzień)

3. Utworzenie i bieżące aktualizowanie
banku informacji o jednostkach i służbach
zajmujących się problemem
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i
pomocy ofiarom przemocy

4. Utrzymanie telefonu zaufania

5. Realizacja programów profilaktycznych
dotyczących przeciwdziałania przemocy
w rodzinie

Realizatorzy

od 2019 luty
i na bieżąco

od 2019 do 2023
przez cały rok

od 2019 do 2023
przez cały rok
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❖ Zespół Interdyscyplinarny
❖ Ośrodek Pomocy Społecznej,
❖ Gminna Komisja
❖
❖
❖
❖

Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
placówki oświatowe,
Komisariat Policji,
Kuratorzy,
placówki służby zdrowia,

II

III

Rozwój interdyscyplinarnego systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
służącego zwiększeniu skuteczności i
dostępności pomocy dla rodzin dotkniętych
przemocą w rodzinie i ochronie ofiar
przemocy w rodzinie

Podejmowanie przez Zespół
Interdyscyplinarny/Grupy Robocze
zintegrowanych i skoordynowanych
działań mających m.in. na celu szybsze i
skuteczniejsze podejmowanie czynności
zmierzających do zapewnienia
bezpieczeństwa oraz zatrzymania przemocy
w rodzinie

1. Pełna diagnoza skali zjawiska
przemocy w rodzinie na terenie Gminy

od 2019 do 2023
(marzec, czerwiec,
wrzesień, grudzień)
❖ Zespół Interdyscyplinarny

2. Rozeznanie potrzeb w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

od 2019 do 2023
(marzec, czerwiec,
wrzesień, grudzień)

1. Opracowanie i prowadzenie
dokumentacji działań
podejmowanych wobec rodzin
doświadczających przemocy i
efektów tych działań,

od 2019 do 2023
na bieżąco

2. Monitorowanie sytuacji rodzin, w
których dochodzi do przemocy oraz
rodzin zagrożonych wystąpieniem
przemocy,

od 2019 do 2023
na bieżąco
❖ Zespół Interdyscyplinarny
❖ Grupy Robocze

3. Praca z osobami i rodzinami z grupy
ryzyka

od 2019 do 2023
na bieżąco

4. Prowadzenie działań edukacyjnych
skierowanych do dzieci, młodzieży,
dorosłych i seniorów w zakresie
zjawiska przemocy w rodzinie.

od 2019 do 2023
IV kwartał
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Działania interwencyjne wobec osób

V

stosujących przemoc w rodzinie

1. Informowanie osób stosujących
przemoc w rodzinie, że znęcanie się
fizyczne i psychiczne jest
przestępstwem, przedstawienie
aspektów odpowiedzialności Karnej

od 2019 do 2023
na bieżąco

2. Wystąpienie do prokuratora z
wnioskiem o zastosowanie właściwych
środków zapobiegawczych

od 2019 do 2023
na bieżąco

3. Udzielanie informacji sprawcom
przemocy na temat programów
korekcyjno-edukacyjnych,
4. Przeprowadzanie rozmów z osobami
nadużywającymi alkoholu i
stosującymi przemoc.
5. Prowadzenie rozmów interwencyjnomotywacyjnych z
rodzicami/opiekunami stosującymi
przemoc wobec dzieci

VI

Podnoszenie kompetencji służb
zajmujących się
problematyką przemocy w
rodzinie

Udział w szkoleniach, konferencjach
dotyczących przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

od 2019 do 2023
na bieżąco
od 2019 do 2023
na bieżąco

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Zespół Interdyscyplinarny
Grupy Robocze
Ośrodek Pomocy Społecznej,
GKRPA,
placówki oświatowe,
Komisariat Policji,
Kuratorzy,
placówki służby zdrowia.

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Zespół Interdyscyplinarny
Grupy Robocze
Ośrodek Pomocy Społecznej,
GKRPA,
placówki oświatowe,
Komisariat Policji,
Kuratorzy
placówki służby zdrowia.

od 2019 do 2023
na bieżąco

od 2019 do 2023
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6.PRZEWIDYWANE
EFEKTY
REALIZACJI
GMINNEGO
PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR
PRZEMOCY W RODZINIE
•
•
•
•
•
•

Spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie.
Usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą.
Udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
Zwiększenie zaangażowania społeczności w sprawy przeciwdziałania przemocy.
Zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie.
Zbudowanie systemu działań w zakresie pomocy rodzinom i osobom dotkniętym
przemocą.

7.MONITORING
I
EWALUACJA
GMINNEGO
PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR
PRZEMOCY W RODZINIE
Realizacja Programu będzie systematycznie monitorowana. W ramach monitoringu
systematycznie gromadzone będą dane dotyczące realizacji celów programu, co umożliwi
ocenę postępu jego realizacji. Uzyskane informacje będą służyć sprawdzeniu efektywności i
skuteczności działań Programowych. Umożliwi to bieżąca ocena realizacji zaplanowanych
działań jak również pozwoli na wprowadzenie modyfikacji i korekt w sytuacji pojawienia się
istotnych zmian w obszarze społecznym.
Źródłami informacji o realizacji Programu będą:
-

dokumentacja prowadzona przez Zespół Interdyscyplinarny,
dane statystyczne pozyskiwane od instytucji i organizacji współpracujących w realizacji
programu,
listy obecności, protokoły ze spotkań osób zaangażowanych w realizację programu,
potwierdzenia dot. kolportażu materiałów edukacyjno-informacyjnych, wydruki
materiałów publikowanych za pośrednictwem Internetu, wycinki prasowe,
programy, konspekty szkoleń; kopie zaświadczeń, certyfikatów itp. potwierdzające
ukończenie szkoleń,

Program będzie podlegał ewaluacji w oparciu o informacje zebrane przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju podczas jego monitoringu. Ewaluacja Programu
powinna dostarczyć odpowiedzi, jaka jest jego skuteczność i efektywność. Musi określać, czy
cele projektu są odpowiednie w stosunku do zmian potrzeb zmieniającej się rzeczywistości
jak również określać do jakiego stopnia oddziaływanie Programu przyczyniło się do
osiągnięcia jego celu głównego , celów szczegółowych i czy spełnia oczekiwania odbiorców
Programu.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2019–2023
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