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UCHWAŁA NR XI/172/11
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 22 czerwca 2011 r.

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 grudnia 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 
142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (Dz.U. z 2005 Nr 180. poz. 1493 z późn. zm.), art. 4¹ ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r., nr 70, poz. 473 z późn.zm.). 

Rada Miasta Katowice 

uchwala: 

§ 1. Przyjąć Miejski Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
na lata 2011-2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

§ 3. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do składania Radzie Miasta Katowice, corocznie, począwszy od roku 
2012 w terminie do dnia 31 marca sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 w roku poprzednim. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice 

Arkadiusz Godlewski



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/172/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.

Program Ochrony Ofiar Katowice

Zalacznik1.doc




















Załącznik do uchwały nr XI/172/11







Rady Miasta Katowice








z dnia 22 czerwca 2011r.

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ORAZ ochrony ofiar PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011-2015 realizowany w mieście katowice


                                                    








    Urząd Miasta







Katowice






Katowice 2011

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ORAZ ochrony ofiar PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011-2015 realizowany w mieście katowice


Rozdział I

 Wstęp


Zjawisko przemocy domowej w odróżnieniu od przemocy incydentalnej jest procesem, występującym w określonym w czasie, charakteryzującym się swoistym przebiegiem i dynamiką. Ze względu na swoją specyfikę ma tendencję do powtarzania się i eskalacji. Stanowi zatem problem w wymiarze zarówno interpersonalnym jak i intrapersonalnym i dotyczy całości rodziny jako systemu, a jej skutki stanowią poważny problem natury społecznej. Zjawisko to ujmowane jest z różnych perspektyw: prawnej, psychologicznej, społecznej, moralnej, medycznej, historycznej. Każda z nich inaczej charakteryzuje owo zjawisko i opiera się na różnych kryteriach niezbędnych do jego opisu. 


Na potrzeby Programu przyjęto następujące rozumienie przemocy domowej oparte na charakterystycznych jej wyznacznikach z punktu widzenia polityki społecznej (Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie): przemoc w rodzinie to jednorazowe lub powtarzające się, umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodującą szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne. Określenie przemoc domowa odnosi się do dowolnego rodzaju przemocy: fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej, jaki ma miejsce w obrębie rodziny. Dotyczy najczęściej małżonków, dzieci, rodzeństwo, starszych członków rodziny lub inne osoby zamieszkujące wspólnie. Ze względu na fakt, iż dokonuje się ona w sytuacji dysproporcji sił, czyli ograniczonej zdolności do samoobrony, dotyka ona najczęściej osoby słabsze: kobiety, dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne.


Pomimo, iż przemoc w rodzinie jest problemem trudnym do zdiagnozowania, to jej rozmiary szacuje się na podstawie źródeł tzw. rejestrowanych, czyli danych z poszczególnych służb i instytucji stykających się z problemem przemocy w rodzinie.


Od 2000r. dane Ośrodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach - placówki udzielającej kompleksowej pomocy rodzinie z problemem przemocy i współpracującej z innymi instytucjami, w tym z Policją w ramach interwencyjnej procedury „Niebieskiej Karty” obrazują  dynamikę zjawiska. (tab.1.)

Tabela 1. Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie

		Rok

		Liczba ofiar przemocy

		Liczba dzieci/ofiar przemocy

		Liczba sprawców


Przemocy

		Inne kryzysy/konflikt z pogranicza przemocy -

		Łączna liczba osób zagrożonych przemocą



		2006

		561

		44

		42

		426

		1073



		2007

		565

		46

		20

		495

		1126



		2008

		378

		84

		51

		541

		1054



		2009

		376

		99

		45

		562

		1082



		2010

		367

		45

		54

		634

		1100





       Źródło: dane Ośrodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

Powyższe dane wskazują na spadek liczby ofiar przemocy, która wyraźnie datuje się od 2008 roku, przy równoczesnym wzroście liczby kryzysów związanych z przemocą. Związane to jest raczej z doskonaleniem narzędzi diagnostycznych, precyzyjnie różnicujących przemoc
 w rodzinie od kryzysu, czy konfliktu z pogranicza przemocy. Niemniej jednak od wielu lat ponad tysiąc osób korzysta rocznie z pomocy w związku z występowaniem problemu przemocy w rodzinie.  W 2008 roku przeprowadzono 1089 interwencji, w 2009 roku 916, natomiast w  2010r. 652 interwencje.

W ramach współpracy z Policją oraz służbą zdrowia pracownicy socjalni realizowali interwencyjną procedurę „Niebieskiej Karty” (tab.2.)

Tabela 2. Procedura „Niebieskiej Karta”


		

		2008 rok

		2009 rok

		2010 rok



		„Niebieska Karta” Policji

		219

		154

		160



		„Niebieska Karta”


pomocy społecznej

		53

		78

		46



		„Niebieski Miś” proceduraGórnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka

		12

		7

		-


* W 2010r. nie odnotowano zgłoszeń z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka





Źródło: dane Ośrodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

W 2008 roku z miejsca schronienia skorzystały 83 osoby, w 2009 roku- 82 osoby, natomiast w 2010 roku 104 osoby.


 Źródeł niskiej skuteczności działań nakierowanych na ochronę ofiar przemocy domowej można upatrywać w braku koordynacji działań w ramach systemu działań interwencyjnych i wsparcia opartym na skutecznej współpracy służb i instytucji. Złożoność i specyfika zjawiska przemocy domowej wymusza budowanie adekwatnego a zatem kompleksowego, interdyscyplinarnego systemu pomocy rodzinie obejmującego oddziaływania o charakterze psychologicznym, socjalnym i prawnym zarówno w obszarze interwencji jak i pomocy długofalowej.  W mieście Katowice wypracowany został system współdziałania służb, instytucji i organizacji, a od 2008 roku działa Strategiczny Zespół Interdyscyplinarny w skład, którego wchodzą przedstawiciele instytucji, organizacji i służb zajmujących się przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemu przemocy w rodzinie.

Niniejszy program jest kontynuacją działań nakierowanych na doskonalenie współpracy podmiotów zajmujących się rozwiązywaniem problemu przemocy, rozwijanie usług adresowanych do osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz upowszechnianie wiedzy nt. zjawiska przemocy w rodzinie i informacji o obowiązujących procedurach, formach i miejscach pomocy. Stanowi systemowe a zarazem kompleksowe ujęcie działań w obszarze profilaktyki, interwencji i pomocy rodzinie z problemem przemocy realizując tym samym zadania gminy i powiatu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Rozdział II


  CEL GŁÓWNY PROGRAMU:


Ograniczenie skali zjawiska przemocy w rodzinie w mieście Katowice i łagodzenie szkód wynikających ze zjawiska przemocy w rodzinie

Adresat Programu:

· Rodziny z problemem przemocy: osoby doznające przemocy, dzieci krzywdzone, osoby sprawujące przemoc, świadkowie przemocy.

· Przedstawiciele służb, instytucji, organizacji działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

· Mieszkańcy miasta Katowice.

Priorytet 1


Doskonalenie strategii i modelu współpracy służb i instytucji w ramach  lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Cele:

· Doskonalenie strategii współpracy służb, instytucji i organizacji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


· Rozwijanie i doskonalenie interdyscyplinarnej formuły pracy.

Zadania:


1. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego w skład, którego wchodzą przedstawiciele służb, instytucji i organizacji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


2. Organizowanie spotkań i prac Zespołu Interdyscyplinarnego.


3. Wdrożenie interdyscyplinarnej formuły pracy na poziomie operacyjnym – powołanie grup roboczych do pracy z indywidualnym przypadkiem i nadzór nad realizacją ich zadań.

4. Wypracowywanie modelu współpracy w zakresie procedury „Niebieskiej Karty” dla Policji, pomocy społecznej, oświaty, miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i służby zdrowia i koordynacja działań w ramach procedury.


5. Wypracowywanie zasad postępowania dotyczących współpracy służb i instytucji w zakresie działań interwencyjnych, szczególnie nakierowanych na ochronę dziecka krzywdzonego.


Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Realizatorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Komenda Miejska Policji, Straż Miejska, Wydział Edukacji, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przedstawiciel ochrony zdrowia, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, Prokuratura – Katowice.


Priorytet 2


Pomoc rodzinie z problemem przemocy w rodzinie


Cele:

· Zapewnienie kompleksowej pomocy członkom rodzin z problemem przemocy – ofiarom, sprawcom przemocy.

· Udostępnienie specjalistycznej pomocy dziecku krzywdzonemu

Zadania:


1. Udostępnienie poradnictwa specjalistycznego, usług w formie interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznej, w tym  terapeutycznej członkom rodzin z problemem przemocy.


2. Zapewnienie schronienia osobom doznającym przemocy w rodzinie.


3. Zabezpieczenie potrzeb socjalnych rodziny z problemem przemocy.


4. Zwiększenie dostępności do bezpłatnego poradnictwa prawnego członkom rodzin.


5. Uruchamianie specjalistycznych programów adresowanych do ofiar przemocy nakierowanych na łagodzenie odroczonych szkód wynikających z doznawania przemocy.


6. Udzielanie specjalistycznej pomocy dzieciom będącym ofiarami przemocy w rodzinie.


7. Realizacja programów edukacyjno-korekcyjnych i pomocy psychologicznej adresowanych do sprawców przemocy domowej.


8. Prowadzenie oddziaływań motywujących z osobami stosującymi przemoc oraz z osobami z problemem alkoholowym będącymi sprawcami przemocy i zaniedbań wobec członków rodziny.


9. Udzielanie informacji o możliwościach działań w sytuacji przemocy i miejscach 


pomocy.

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Realizatorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Komenda Miejska Policji, Organizacje pozarządowe.

Priorytet 3


Ochrona ofiar przemocy domowej

Cele


· Zwiększenie efektywności działań interwencyjnych, w tym prawnych nakierowanych na ochronę ofiar przemocy domowej.

· Ochrona dziecka krzywdzonego.

Zadania:

1. Realizacja działań interwencyjnych w ramach procedury „Niebieskiej Karty” dla policji, pomocy społecznej, oświaty, miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, służby zdrowia oraz ich koordynacja.

- monitoring sytuacji rodzin z problemem przemocy w ramach procedury,


- współpraca przedstawicieli instytucji realizujących procedurę w celu koordynacji działań interwencyjnych, w tym prawnych.


2. Planowanie działań postinterwencyjnych i pomocy w ramach pracy interdyscyplinarnej grup roboczych.

3. Doskonalenie działań w ramach interwencji związanych z odebraniem dziecka, ochrona dziecka w działaniach interwencyjnych.

4. Przygotowywanie ofiar przemocy domowej do uczestniczenia w procedurach prawnych, ochrona dziecka jako świadka w procesie karnym.


5. Udzielanie porad prawnych ofiarom przestępstw przeciwko rodzinie.


6. Podejmowanie rozmów interwencyjnych i motywujących wobec sprawców przemocy domowej, kierowanie do udziału w programie edukacyjno-korekcyjnym.

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Realizatorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Komenda Miejska Policji, Straż Miejska, Wydział Edukacji, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przedstawiciel ochrony zdrowia, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, Prokuratura – Katowice.


Priorytet 4.


Podnoszenie świadomości społecznej i kształtowanie konstruktywnych postaw obywatelskich wobec zjawiska przemocy w rodzinie 


Cele: 

· Zmiana postaw wobec zjawiska przemocy, rozbrojenie  mitów i stereotypów związanych z przemocą w rodzinie.

· Zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości w zakresie problemów związanych ze zjawiskiem przemocy domowej.


· Upowszechnienie informacji o obowiązujących procedurach i formach pomocy w mieście.


Zadania:

1. Upowszechnianie ulotek, materiałów informacyjnych, edukacyjnych o zjawisku przemocy, formach pomocy, obowiązujących przepisach i procedurach.

2. Realizacja programów profilaktycznych, oddziaływań prewencyjnych adresowanych do osób dorosłych, rodziców oraz dzieci i młodzieży szkolnej.

3. Organizowanie kampanii edukacyjnych, konferencji upowszechniających wiedzę dotyczącą problematyki przemocy w rodzinie adresowanych do mieszkańców miasta oraz przedstawicieli różnych grup zawodowych.

4. Współpraca z mediami w zakresie upowszechniania informacji i wiedzy dotyczącej przemocy domowej i  wynikających z niej problemów wtórnych oraz sposobów postępowania i  formach pomocy.  


Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Realizatorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Komenda Miejska Policji, Wydział Edukacji, Wydział Polityki Społecznej, Wydział Promocji.

Priorytet 5


Profesjonalizacja działań w obszarze profilaktyki, interwencji i pomocy rodzinie z problemem przemocy.


Cel:

· Podnoszenie  kompetencji przedstawicieli służb, instytucji i organizacji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadania:

1. Organizowanie szkoleń dla przedstawicieli służb, instytucji i organizacji realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

2. Opracowywanie materiałów szkoleniowych adresowanych do rożnych grup zawodowych.


3. Realizacja zajęć edukacyjnych i warsztatowych, programów stażowych dla studentów w ramach praktyk studenckich.


4. Rozwijanie wolontariatu i szkolenie wolontariuszy w zakresie problemów i rozwiązań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


Realizatorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Edukacji, Komenda Miejska Policji, Wydział Polityki Społecznej.


Rozdział III

Postanowienia końcowe


Realizacja programu w poszczególnych latach będzie do wysokości środków     zabezpieczonych i przeznaczonych na ten cel w uchwałach budżetowych.
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