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I. WPROWADZENIE
Rodzina jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem
rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, które potrzebują wyjątkowej
ochrony i pomocy ze strony dorosłych, bezpiecznego środowiska rodzinnego, atmosfery
szczęścia, miłości i zrozumienia, aby mogły harmonijnie się rozwijać i osiągnąć w przyszłości
samodzielność życiową. Zwraca na to uwagę Konwencja o prawach dziecka, która została
przyjęta 20 listopada 1989 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
a ratyfikowana przez Polskę w 1991 r. Rodzina powinna być więc otoczona niezbędną ochroną
oraz wsparciem, aby mogła w pełnym zakresie wypełniać swoje obowiązki w społeczeństwie
i stanowić jego fundament.
Rodzina odgrywa ogromną rolę w życiu każdego człowieka i jest jego pierwszym
środowiskiem wychowawczym, w którym kształtuje on swoje postawy, zasady, normy i wartości
oraz w którym każde dziecko powinno mieć zapewnione warunki do prawidłowego rozwoju
fizycznego, psychicznego, społecznego i emocjonalnego. Rodzina powinna być zdolna do
otoczenia swoich członków opieką i dawać im poczucie bezpieczeństwa. Niestety media bardzo
często informują o dramatycznych sytuacjach dzieci, które w wyniku konfliktów rodzinnych,
nieodpowiedzialności rodziców, zaniedbań z ich strony czy też stosowane przez nich
nieprawidłowe postawy wychowawcze tracą to poczucie bezpieczeństwa, zdrowie, a czasem
nawet życie. Dlatego też konieczne jest wdrożenie oddziaływań mających na celu wspieranie
rodzin w prawidłowym wykonywaniu ich funkcji wobec dzieci.
Przemoc wobec dziecka stosowana w rodzinie, nie tylko przez stosowanie kar cielesnych,
co jest zresztą w Polsce zabronione od 2010 r., ale także przez zadawanie cierpień psychicznych
oraz innych form poniżania i zaniedbywania dziecka skutkuje wieloma negatywnymi
konsekwencjami w jego rozwoju. Konsekwencje te mogą być krótkoterminowe (takie, które
pojawiają się już w dzieciństwie), ale również długoterminowe i dotyczą wielu sfer dorosłego
życia ofiary przemocy domowej. Nieprawidłowo funkcjonująca rodzina stanowi więc
potencjalne niebezpieczeństwo zaburzenia procesu wychowawczego, co sprawia, że dziecko
w takiej rodzinie ma mniejsze szanse, aby osiągnąć optymalny stopień rozwoju emocjonalnego,
społecznego i intelektualnego. Dlatego też rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej,
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przeżywające trudności i nie radzące sobie z prawidłowym wypełnianiem funkcji rodzicielskiej
powinny zostać objęte wsparciem a rodzice, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem
w nieprawidłowy sposób, powinni uzyskać pomoc w nabyciu odpowiednich umiejętności co do
wdrażania prawidłowych metod wychowania czyli ogółu regularnie stosowanych sposobów
postępowania wychowawczego lub powtarzalnych czynności, zmierzających do osiągnięcia
założonych przez wychowawcę celów (Okoń, Konarzewski). Metody te możemy podzielić na:
indywidualne stosowane najczęściej w środowisku rodzinnym przez rodziców,

-

opiekunów polegające na dawaniu dobrego przykładu do naśladowania,
powierzaniu dzieciom i młodzieży zadań do wykonania, które mają prowadzić
do zmian w ich zachowaniu, wzbogacania wiedzy i doświadczenia,
uświadamianie dzieciom i młodzieży różnych obowiązków i powinności jakie
mają nie tylko wobec siebie, ale także wobec innych ludzi, a także
społeczeństwa oraz pokazywaniu im jakie mają prawa, promowaniu zachowań
pozytywnych,

pożądanych

w

wychowaniu

a

także

zapobiegnięcia

niepożądanym, niezgodnym z zasadami i normami społecznymi,
grupowe stosowane najczęściej poza środowiskiem rodzinnym np. w szkołach

-

polegają

na

organizowaniu

kilkuosobowych

zespołów

w

celu

przedyskutowania, omówienia jakiegoś ważnego dla nich problemu lub
umożliwianiu dzieciom i młodzieży współuczestnictwa w decydowaniu
o wspólnych sprawach i wykonywaniu działań zgodnych z wcześniejszymi
ustaleniami, np. samorząd szkolny.
Niewątpliwie krzywdzenie dziecka jest zjawiskiem wywierającym negatywny wpływ
na wszystkie sfery jego rozwoju. Ma konsekwencje dla zdrowia fizycznego, rozwoju
umysłowego, stanu emocjonalnego oraz umiejętności współżycia z innymi ludźmi. Zjawisko
przemocy w rodzinie znane jest od bardzo dawna, jednak dopiero od kilkunastu lat zaczęło być
postrzegane i traktowane jako poważny problem społeczny. W walce ze zjawiskiem przemocy,
próbą podjęcia celowych, skutecznych i jednolitych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy
domowej

oraz

niwelowania

jej

skutków jest

ustawa

z dnia

29

lipca

2005

r.

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ustawa zakłada, że ofiarom przemocy domowej należy
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się specjalistyczna bezpłatna pomoc i wsparcie - medyczne, psychologiczne, prawne, socjalne
a także w szczególnie uzasadnionych przypadkach w formie schronienia. Ustawa
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w art. 2 pkt 2 wprowadza definicję przemocy w rodzinie
stanowiąc, że jest to: "jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie
naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1, 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".
Punkt pierwszy, na który powołuje się przytoczona definicja określa kto jest członkiem rodziny w myśl
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – jest to „osoba najbliższa w rozumieniu art. 115 § 11
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, a także inna osoba wspólnie zamieszkująca lub
gospodarująca”.
Przemoc może przybierać wiele form aktywnych bądź pasywnych od fizycznego czy
seksualnego ataku przez emocjonalne poniżenie po zaniedbanie:
-

przemoc fizyczna - to wszelkiego rodzaju celowe działania bezpośrednie
z użyciem siły, niosące za sobą ryzyko uszkodzenia ciała, np. bicie, popychanie,
duszenie, kopanie,

-

przemoc psychiczna - może przyjmować rozmaite werbalne i niewerbalne
formy jak np. przymus, groźby, zastraszanie, upokarzanie, poniżanie, wyzwiska,
szantażowanie,

-

przemoc seksualna - polega na zmuszaniu osoby do aktywności seksualnej
wbrew jej woli,

-

przemoc ekonomiczna - polega na uniemożliwieniu członkom rodziny dostępu
do rodzinnych środków finansowych i prowadzi do całkowitego uzależnienia
finansowego ofiary od sprawcy,

-

zaniedbanie – długotrwałe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych
i emocjonalnych członków rodziny takich jak np. właściwe wyżywienie,
pielęgnacja, wypoczynek, opieka medyczna.
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Bez znaczenia jest czy będziemy mieć do czynienia z przemocą fizyczną, psychiczną,
seksualną, ekonomiczną czy inną - taki stan rzeczy wprowadza do rodziny czynnik patologii.
Przemoc stosowana na członkach rodziny wywiera istotny wpływ na rozwój psychiczny,
emocjonalny i fizyczny dziecka. Dlatego zasadne jest podejmowanie działań mających
na celu zapobieganie zjawisku przemocy w rodzinie poprzez wdrażanie prawidłowych metod
wychowawczych w stosunku do dzieci oraz promowanie stylu życia wolnego od przemocy.
Obowiązek opracowania i realizacji 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 nakładają na powiat zapisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, dlatego też został opracowany niniejszy program.
II. ZASOBY

1. Stan zasobów i potrzeb
Na terenie powiatu pabianickiego działają instytucje, jednostki organizacyjne, które mają
za zadanie zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku przeciwdziałać przemocy w rodzinie
poprzez udzielanie wsparcia, poradnictwa oraz prowadzić działania profilaktyczne.

1.1. Zasoby instytucjonalne powiatu pabianickiego w obszarze przeciwdziałania przemocy
w rodzinie:
a) Placówki oświatowe:
- szkoły,
- poradnia psychologiczno – pedagogiczna, Pabianice, ul. Bracka 10/12,
- poradnia psychologiczno – pedagogiczna, Konstantynów Łódzki, ul. Kilińskiego 75.

Placówki oświatowe prowadzą działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży
w formie zajęć edukacyjnych, udzielają wsparcia psychologicznego i pedagogicznego służą
również wsparciem i pomocom rodzicom i opiekunom prawnym, którzy borykają
się z trudnościami wychowawczymi wobec swoich dzieci. Przedstawiciele placówek
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oświatowych mają kompetencje, aby rozpoznać sygnały świadczące o doznawaniu przez dziecko
form krzywdzenia, zaniedbania, wystąpić do sądu o wgląd w sytuację rodziny, powiadomić
policję

lub

prokuraturę

o

podejrzeniu

popełnienia

przestępstwa,

skierować

do specjalistycznej placówki, poradni psychologiczno-pedagogicznej, monitorować sytuacje
dziecka i rodziny, współpracując z innymi służbami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka
i rodziny, uruchomić procedurę „Niebieskiej Karty” przewidzianą dla przedstawicieli oświaty
w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie, wchodzić w skład
zespołu interdyscyplinarnego powołanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
a także tworzonych przez zespół grup roboczych.

b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6 a,
- Zespół Poradnictwa Specjalistycznego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach ma za zadanie udzielać pomocy
i wsparcia rodzinom przeżywającym trudności. Zespół Poradnictwa Specjalistycznego udziela
rodzinom i dzieciom pomocy psychologicznej ale także udziela poradnictwa prawnego,
socjalnego. Zajmuje się profilaktyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań Powiatu
Pabianickiego należy prowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców
przemocy, którego celem

jest powstrzymanie sprawcy od stosowania przemocy

oraz wyeliminowanie agresywnych zachowań.

c) Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18
-

Komisariat Policji w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 4,

-

Posterunek Policji w Ksawerowie, Żdżary ul. Kościuszki 3 H,

-

Posterunek Policji w Hermanowie, Hermanów 24n

Do zadań Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach należy ochrona życia, zdrowia,
i mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra. Podejmuje działania
profilaktyczne np. spotkania z młodzieżą w szkołach i interwencyjne chroniące osoby słabsze,
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krzywdzone w tym ofiary przemocy w rodzinie. Podczas interwencji funkcjonariusze sporządzają
dokładny

opis

zdarzenia,

rozpoczynają

procedurę

„Niebieskie

Karty”,

W uzasadnionych przypadkach zatrzymują sprawców przemocy stwarzających w sposób
oczywisty zagrożenie dla życia bądź zdrowia ofiar, podejmują działania prewencyjne wobec
sprawców przemocy, udzielają informacji ofiarom o prawach, możliwościach i miejscach
uzyskania pomocy.

d) Prokuratura Rejonowa w Pabianicach, ul. Warszawska 39
Prokuratura Rejonowa w Pabianicach ma znaczący wpływ na ukierunkowanie
postępowania przygotowawczego, wydaje wytyczne dla policji. Wszczyna postępowania
przygotowawcze mające na celu sprawdzenie czy faktycznie popełniono przestępstwo, wyjaśnia
okoliczności czynu, zbiera i zabezpiecza dowody, ujmuje sprawców, w uzasadnionym przypadku
stosuje środki zapobiegawcze wobec sprawcy przemocy w postaci dozoru policyjnego
lub tymczasowego aresztowania. Przyjmuje od ofiar i świadków przemocy zawiadomienia
o przestępstwie.

e) Sąd Rejonowy w Pabianicach, ul. Partyzancka 105/127
Sąd Rejonowy w Pabianicach rozpatruje sprawy i wydaje wyroki w sprawach dotyczących
stosowania przemocy w rodzinie. Orzeka 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. Rozpoznaje sprawy osób uzależnionych od
alkoholu

lub

innych

środków

i

kieruje

na

leczenie

odwykowe

lub oddziaływania terapeutyczne. Zobowiązuje sprawców przemocy do uczestnictwa
w

oddziaływaniach

korekcyjno

–

edukacyjnych.

Wydaje

nakazy

powstrzymywania

się od kontaktowania się z pokrzywdzonymi lub innymi osobami w określony sposób
lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób oraz opuszczenia lokalu zajmowanego
wspólnie z pokrzywdzonym. Zespół Kuratorski działający przy Sądzie Rejonowym realizuje
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zadania o charakterze wychowawczo – resocjalizacyjnym, diagnostycznym i kontrolnym,
związane z wykonaniem orzeczeń sądu.

f) Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Gdańska 7
g) Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej w Pabianicach, ul. Partyzancka 31
h) Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pabianicach, ul. Partyzancka 31
i) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 3/5
j) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie, ul. Kościuszki 3 H.
k) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie, ul. Pabianicka 21
- Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Dom Kultury ,Dłutów ul. Polna 3.
l) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9.
- Punkt Wsparcia Interwencyjno – Psychologicznego przy GOPS w Dobroniu.
ł) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku, Plac Jana Pawła II 11.
m) Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Słowackiego 11.
n) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Słowackiego 11.

Miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego udzielają
pomocy, rodzinom które borykają się z problemami w tym również problemami
wychowawczymi w stosunku do swoich dzieci. Pracownicy socjalni przeprowadzają wywiad
środowiskowy umożliwiający diagnozę sytuacji rodziny i opracowanie planu pomocy rodzinie.
Rodziny

z

małoletnimi

dzieci,

które

wymagają

dodatkowego

wsparcia

i

pomocy

w codziennym funkcjonowaniu jak również wychowywaniu dzieci mogą skorzystać
z pomocy asystenta rodziny. Ośrodki udzielają pomocy finansowej, pomocy w formie
poradnictwa psychologicznego, prawnego, zawodowego, rodzinnego.
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1.2. Zasoby Ludzkie
Na terenie Powiatu Pabianickiego w instytucjach udzielających pomocy rodzinom,
ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie pracuje dobrze wykształcona i wykwalifikowana kadra
specjalistów psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, radców
prawnych, terapeutów, którzy służą bezpłatną pomocą osobom, które przeżywają kryzys.
Pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje przez uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach dla
kadry pomocy społecznej z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

1.3. Potrzeby w sferze działań profilaktycznych w rodzinach zagrożonych przemocą domową w
Powiecie Pabianickim
1.

Zwiększenie

liczby

specjalistycznych

szkoleń

dla

pracowników

zajmujących

się zjawiskiem przemocy w rodzinie w tym szkoleń w zakresie pracy z osobami stosującymi
przemoc w rodzinie.
2.

Zwiększenie kadry zajmującej się udzielaniem pomocy rodzinom w tym umożliwiające

poszerzenie działań na rzecz osób doznających przemocy w rodzinie oraz działań
profilaktycznych w tym tworzenie grup wsparcia, programów osłonowych, wspierających itp.
3.

Wypracowanie

procedur

postępowania

dla

wszystkich

instytucji

zajmujących

się udzielaniem wsparcia rodzinom w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod
wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową.
4.

Zwiększenie

dostępności

do

szkoleń,

warsztatów,

zajęć

edukacyjnych

dla

rodziców/opiekunów w zakresie właściwych postaw rodzicielskich, metod i form wychowania,
radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz konsekwencji stosowania przemocy wobec dzieci.
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III. ANALIZA SWOT

ANALIZA SWOT
Prowadzonych działań profilaktycznych skierowanych do rodzin
w Powiecie Pabianickim
Mocne strony
Słabe strony

- gotowość do współpracy pomiędzy
instytucjami, które na terenie Powiatu
realizują działania profilaktyczne
skierowane do rodzin.
- dobrze wykształcona, grupa specjalistów przedstawicieli różnych instytucji, w tym
szkół, poradni psychologicznopedagogicznych, ośrodków pomocy
społecznej
- dostęp dla mieszkańców Powiatu
Pabianickiego do bezpłatnej pomocy
psychologicznej i poradnictwa
specjalistycznego prawnego, socjalnego,
- realizowanie działań profilaktycznych
skierowanych do rodzin przez ośrodki
pomocy społecznej
Zagrożenia

- niska świadomość społeczna w zakresie
zjawiska przemocy w rodzinie,
- niewystarczający przepływ informacji
pomiędzy poszczególnymi instytucjami,
- brak szkoleń i grup wsparcia dla rodziców,
którzy borykają się z problemami
wychowawczymi,
- niechęć zgłaszania się po pomoc do
specjalistów w dziedzinie pracy z dzieckiem
stwarzającym problemy wychowawcze

- zjawisko przemocy powoduje duże szkody
społeczne jest ściśle związane z innymi
problemami społecznymi np. ubóstwem,
uzależnieniami, bezrobociem,
-bierność rodzin w rozwiązywaniu własnych
problemów prowadzi do powielania przez
ich dzieci,
- brak umiejętności pozyskiwania wsparcia,
- poczucie bezkarności u rodziców, którzy
nieprawidłowo wypełniają swoje obowiązki
względem dzieci (wychowawcze,
opiekuńcze)

- realizacja programów przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz programów
profilaktycznych,
- kampanie i programy edukacyjne
dotyczące zjawiska przemocy domowej jak
również wdrażania prawidłowych metod
wychowawczych.
- kampanie informacyjne dotyczące
zwiększenia wiedzy na temat możliwości
uzyskania pomocy i placówek oferujących
pomoc rodzinom,

Szanse
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IV. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU
Program został opracowany i będzie realizowany w oparciu o następujące akty prawne:
1. Ustawę z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 218 ze zm.)
2. Ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1876 ze zm.)
art. 2. 1. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są
one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
3.

Ustawę

z

dnia

25

lutego

1964r.

Kodeks

rodzinny

i

opiekuńczy

(t.j.

Dz.U.

z 2020 r., poz. 1359),
4. Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Art. 72. 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać
od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem
i demoralizacją.
5.

Ustawę

z

dnia

6

czerwca

1997r.

Kodeks

postępowania

karnego

(t.j.

Dz.U.

z 2021 r. poz. 534),
6. Ustawę z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1444 ze zm.),
7.

Ustawę

z

dnia

26

października

1982r.

o

wychowaniu

w

trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.)
8.

Krajowy

program

przeciwdziałania

przemocy

w

rodzinie

na

2021

r.

(M.P.

z 2021 r., poz. 235)
9. Powiatowy programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie orach ochrony ofiar przemocy
w rodzinie na lata 2021-2020.
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V. ADRESACI PROGRAMU
Powiatowy Program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych
metod wychowawczych w stosunku do dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie
skierowany jest do:

1) Rodzin dotkniętych przemocą: ofiary przemocy, sprawcy przemocy.
2) Rodzin niewydolnych wychowawczo, niezaradnych życiowo.
3) Dzieci będących ofiarami przemocy domowej.
4) Dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym.
5) Świadków przemocy domowej.
4) Osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i niedostosowanych społecznie.
5) Przedstawicieli władz lokalnych, instytucji i służb pracujących na rzecz dzieci i rodzin.

VI. ZAŁOŻENIA PROGRAMU
 Pierwszym, niezmiernie istotnym elementem przeciwdziałania przemocy domowej jest
dostrzeżenie problemu, potraktowanie go jako groźnego źródła cierpienia, zagrożenia
i dysfunkcji człowieka, rodziny, społeczeństwa.
 Istotnym elementem systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest profilaktyka,
mająca na celu zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat zjawiska przemocy, a także
metod przeciwdziałania temu zjawisku.
 Niezbędnym warunkiem skutecznego udzielenia pomocy ofiarom jest zatrzymanie
przemocy, bez tego pomoc jest nieskuteczna.


Za przemoc zawsze odpowiedzialny jest sprawca, nikt nie ma prawa stosować przemocy
wobec drugiego człowieka. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla stosowania przemocy.

 Przeciwdziałanie przemocy nie może opierać się na działalności tylko jednej instytucji,
ponieważ żaden podmiot nie posiada wszystkich dostępnych narzędzi i możliwości
rozwiązania problemów.
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 Współpraca i przepływ informacji pomiędzy różnymi instytucjami i organizacjami
zajmującymi się pomaganiem ofiarom przemocy domowej jest niezbędnym warunkiem
skutecznego działania na rzecz osób uwikłanych w zjawisko przemocy domowej.
 Wszystkie

służby

pomagające

ofiarom

przemocy

domowej

powinny

posługiwać

się podobną procedurą postępowania i dokumentacją przypadku.
VII. CELE PROGRAMU
Głównym celem programu jest profilaktyka przemocy w rodzinie poprzez promowanie
i wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach
zagrożonych przemocą domową w powiecie pabianickim. Przez podejmowanie działań
profilaktycznych w rodzinach z tzw. grupy ryzyka i udzielanie specjalistycznej pomocy, program
powinien przyczynić się do zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie.
Cele szczegółowe programu:
1. Monitorowanie

środowisk

zagrożonych

przemocą

domową

w

szczególności

przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej.
2. Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń wynikających z przemocy
w rodzinie przez prowadzenie kampanii informacyjnych.
3. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach udzielających specjalistycznej pomocy dziecku,
rodzinie, ofiarom przemocy domowej.
4. Udzielenie wsparcia i pomocy rodzinom z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczej:
a) praca z rodzinami, w których występuje zagrożenie przemocą domową,
b) działania interwencyjne wobec rodzin w której wystąpiła przemoc domowa,
c) wspieranie rodzin we wzmacnianiu i odzyskaniu zdolności do prawidłowego wypełniania
funkcji opiekuńczo wychowawczej poprzez : pracę socjalną, poradnictwo psychologiczne,
rodzinne, pedagogiczne, prawne.
5. Podniesienie kompetencji i profesjonalizmu osób pracujących z dzieckiem i rodziną:
a) doskonalenie zawodowe pracowników przez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach,
konferencjach.
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6. Edukacja i promocja prawidłowych metod wychowawczych, postaw rodzicielskich
oraz stylu życia wolnego od przemocy:
a) oddziaływania profilaktyczne i edukacyjne wspierające wychowanie dzieci,
b) promowanie metod służących budowaniu prawidłowych postaw rodzicielskich poprzez
prowadzenie zajęć podczas zebrań rodziców w szkole oraz zajęcia pedagogiczne dla
rodziców przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
VIII. PRZEWIDYWANE EFEKTY
Przewiduje się, że w ramach programu:
-

Zostaną wypracowane odpowiednie postawy rodzicielskie i usprawni się system wsparcia
rodzin

w

procesie

wychowania

dzieci.

Dziecko

podlega

wychowaniu

już od urodzenia. Efekty oddziaływań wychowawczych zależą od przygotowania
i funkcjonowania rodziny gdyż to zadaniem rodziców jest wychowanie zdrowego
emocjonalnie i fizycznie dziecka u którego rozwijają się pierwsze wyobrażenia
o własnym miejscu w życiu społecznym, kształtują się określone nastawienia
i

aspiracje.

Ponieważ

nie

wszystkie

rodziny

są

odpowiednio

wyposażone

w umiejętności sprawowania opieki nad dziećmi oraz stosowania właściwych metod
wychowawczych dlatego tak istotne jest usprawnianie systemu wspierania rodzin
w procesie wychowania dzieci z naciskiem na kształtowanie odpowiednich postaw
rodzicielskich.
-

Zwiększy się dostępność i podniesie się standard usług świadczonych przez instytucje
pomagające dziecku i rodzinie. Udział pracowników w szkoleniach, warsztatach,
konferencjach zwiększy profesjonalizm działań osób zobowiązanych i uprawnionych do
pomagania dziecku i rodzinie. Tylko dobrze wykwalifikowana kadra zapewni wysoką jakość
świadczonych

usług

oraz

skuteczną

pomoc

dając

odzwierciedlenie

w efektach pracy z rodzinami.
-

Zostaną wypracowane jednolite procedury udzielania pomocy i przekazywania informacji
między różnymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
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-

Zmniejszy się skala zjawiska przemocy na terenie Powiatu Pabianickiego. Prowadzenie
kampanii informacyjnych o skutkach przemocy domowej oraz rozpowszechnianie
informacji o miejscach i formach udzielanej pomocy rodzinom zwiększą świadomość
społeczną o potrzebie reakcji wobec krzywdzonego dziecka.

-

Wzmocnią się więzi między członkami rodziny co zwiększy poczucie bezpieczeństwa
dzieci. Krzywdzone dzieci najczęściej czują się odrzucone, bezsilne i obwiniają się za
postępowanie dorosłych. Zaprzestanie stosowania przemocy poprawi relacje rodzinne.

IX. FINANSOWANIE PROGRAMU
Zakłada

się,

że Powiatowy program profilaktyczny w zakresie

promowania

i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach
zagrożonych

przemocą

ze

Powiatu

środków

w

rodzinie

Pabianickiego,

na
gmin,

lata

2021-2025

organizacji

będzie

pozarządowych

finansowany
działających

na rzecz rodzin. Nakłady finansowe na realizację zadań będą zależały od corocznych budżetów
poszczególnych instytucji. Warunkiem realizacji zadań jest zapewnienie w corocznym budżecie
Powiatu Pabianickiego środków finansowych. Działania, które nie wymagają dodatkowych
nakładów finansowych będą realizowane systematycznie. Realizacja poszczególnych zadań
będzie zależała również od zdiagnozowanych potrzeb.
Powyższy program ma charakter otwarty i będzie w kolejnych latach rozwijany,
aktualizowany oraz dostosowywany do potrzeb adresatów programu.
Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
a za koordynację realizacji programu odpowiedzialny jest Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

X. MONITORING I EWALUACJA
Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych
metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na
lata 2021-2025 został opracowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.
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Program jest zgodny z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Strategią Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Powiecie Pabianickim na lata 2021-2030, jest spójny z Powiatowym Programem
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 20212025 dla Powiatu Pabianickiego.
Zadania określone w programie będą realizowane przez cały czas trwania programu.
W miarę występowania potrzeb jak również możliwości finansowych Powiatu i gmin zadania te
będą aktualizowane i rozszerzane by były zgodne ze zmieniającymi się przepisami prawa oraz
potrzebami mieszkańców powiatu.
Monitorowanie realizacji programu odbywać się będzie poprzez sprawozdawczość, która
dokonana będzie nie później niż do końca pierwszego półrocza każdego roku. Sprawozdanie
obejmować będzie w szczególności:
-

formy udzielanej pomocy,

-

liczbę osób korzystających z pomocy,

-

potrzeby w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Sprawozdanie z realizacji programu będzie częścią sporządzanego co roku sprawozdania

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, które ponadto jest
przedstawiane Radzie Powiatu Pabianickiego.
Ewaluacja programu polegać będzie przede wszystkim na ocenie jego efektów.
Przeprowadzona będzie po zakończeniu realizacji programu przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Pabianicach.
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XI. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH POWIATOWEGO PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO W ZAKRESIE
PROMOWANIA I WDRAŻANIA PRAWIDŁOWYCH METOD WYCHOWAWCZYCH W STOSUNKU DO DZIECI W RODZINACH
ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE
l.p.
1.

Działania
Monitorowanie środowisk
zagrożonych przemocą domową

2. Zwiększanie świadomości
społecznej dotyczącej zagrożeń
wynikających ze stosowania
przemocy w rodzinie przez
prowadzenie kampanii
informacyjnych

3. Rozpowszechnianie informacji
o instytucjach udzielających
specjalistycznej pomocy dziecku,
rodzinie, ofiarom przemocy
domowej.

Realizatorzy
ośrodki pomocy
społecznej z terenu
powiatu
Starostwo Powiatowe
w Pabianicach,
PCPR w Pabianicach
we współpracy z
Komendą Powiatową
Policji w Pabianicach,
ośrodkami pomocy
społecznej z terenu
powiatu,
szkołami, poradniami
psychologicznopedagogicznymi
Starostwo Powiatowe
w Pabianicach,
PCPR w Pabianicach,
Komenda Powiatowa
Policji w Pabianicach,
ośrodki pomocy
społecznej z terenu

Termin realizacji

Źródła finansowania

cały czas realizacji budżety własne
programu
jednostek
III – IV kwartał
każdego roku

Budżet powiatu
budżety własne
jednostek

cały czas realizacji - budżety własne
programu
jednostek

Wskaźniki
-liczba interwencji,
- rodzaj udzielonej
pomocy,
-liczba wydanych
materiałów
informacyjnych,
ulotek, plakatów itp.

-Liczba wydanych
ulotek, plakatów,
materiałów
informacyjnych
informatorów itp.
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powiatu,
szkoły, poradnie
psychologicznopedagogiczne
4. Udzielenie wsparcia i pomocy
PCPR, Komenda
rodzinom z trudnościami
Powiatowa Policji
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- w Pabianicach,
wychowawczej:
Ośrodki Pomocy
- praca z rodzinami, w których
Społecznej,
występuje zagrożenie przemocą
Szkoły, Poradnie
domową,
psychologiczno- działania interwencyjne wobec
pedagogiczne
rodzin w której wystąpiła przemoc
domowa,
- wspieranie rodzin we
wzmacnianiu i odzyskaniu
zdolności do prawidłowego
wypełniania funkcji opiekuńczo
wychowawczej poprzez : pracę
socjalną, poradnictwo
psychologiczne, rodzinne,
pedagogiczne, prawne.
5. Podniesienie kompetencji
Starostwo Powiatowe
i profesjonalizmu osób
w Pabianicach, PCPR,
pracujących z dzieckiem i rodziną: Komenda Powiatowa
- doskonalenie zawodowe
Policji
pracowników przez uczestnictwo w Pabianicach,

cały czas realizacji - budżet powiatu,
programu
-budżety własne
jednostek

-Liczba interwencji,
-liczba przypadków
i rodzaj udzielonej
pomocy itp.
- liczba osób objętych
wsparciem

cały czas realizacji - budżet powiatu
programu
- budżety własne
jednostek

Liczba osób biorących
udział w szkoleniach,
warsztatach,
konferencjach,
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w szkoleniach, warsztatach,
konferencjach.

6. Edukacja i promocja
prawidłowych metod
wychowawczych, postaw
rodzicielskich oraz stylu życia
wolnego od przemocy:
- oddziaływania profilaktyczne
i edukacyjne wspierające
wychowanie dzieci,
- promowanie metod służących
budowaniu prawidłowych postaw
rodzicielskich poprzez
prowadzenie pogadanek podczas
zebrań rodziców w szkole
7. Prowadzenie zajęć edukacyjnych
„Szkoła dla rodziców” – warsztaty
dla rodziców, opiekunów
i wychowawców mające na celu
zwiększenie umiejętności
wychowawczych i zmianę postaw
wychowawczych.

Ośrodki Pomocy
Społecznej,
Szkoły, Poradnie
psychologicznopedagogiczne
PCPR w Pabianicach
ośrodki pomocy
społecznej z terenu
powiatu,
szkoły, poradnie
psychologicznopedagogiczne

cały czas realizacji - budżet powiatu
programu
- budżety własne
jednostek

Liczba
przeprowadzonych
spotkań
edukacyjnych,

PCPR w Pabianicach

raz w każdym
roku realizacji
programu

-liczba uczestników
warsztatów

- budżet powiatu
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