
UCHWALA Nr VI/38/11
RADY MIAST A RAW A MAZOWIECKA

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie przyj~cia do realizacji Miejskiego Programu Przeciwdzialania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzqdzie gminny (Dz.U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.
1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116
poz. 1203; z 2005r.172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337;
z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 111, Nr 223 poz.
1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Dz. U. Nr 28 poz. 142, 146, Nr 40 poz.
230 i Nr 106 poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz.113), art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29lipca 2005r.
o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r Nr 180 poz. 1493 ; z 2009r Nr 206 poz.
1589; z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 125 poz. 842) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala co
nast~puje:

§ 1. Przyjmuje si~ do realizacji Miejski Program Przeciwdzialania Przemocy w
Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w brzmieniu stanowiqcym zalqcznik do
niniejszej uchwaly.



Zalqcznik do Uchwaly nr VI/38111
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 30 marca 2011 r.

MIEJSKI PROGRAM
PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY WRODZINIE

I OCHRONY OFlRAR PRZEMOCY W RODZINIE

Wprowadzenie
Zjawisko przemocy w rodzinie jest jednym z najbardziej destruktywnych zjawisk

mogqcych zaburzyc dobrostan rodziny. Przemoc w rodzinie dotyka nie tylko osobtt, kt6ra
przemoc doznaje oraz osobtt stosujqC'l przemoc ale r6wniez osoby, kt6re S'l swiadkami
przemocy (bardzo CZttstoSq to dzieci), blizszych i dalszych krewnych a takze niejednokrotnie
srodowisko sqsiedzkie i osoby postronne.

Przemoc w rodzinie, w swietle Ustawy 0 przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie, to
jednorazowe lub powtarzaj'lce sitt umyslne dzialanie lub zaniechanie naruszajqce prawa lub
dobra osobiste os6b najblizszych, w szczeg6lnosci narazajqce te osoby na niebezpieczenstwo
utraty zycia, zdrowia, naruszajqce ich godnosc, nietykalnosc cielesnq, wolnosc, w tym
seksualnq, powoduj'lce szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a takZe
wywolujqce cierpienia i krzywdy moraine u os6b dotknitttych przemoc'l.
Osobami najblizszymi S'l: malZonek, dzieci, rodzice, rodzenstwo, powinowaci,
przysposobieni oraz ich malZonkowie, a takze inne osoby wsp6lnie zamieszkujqce i
gospodarujqce. Do form przemocy w rodzinie zalicza sitt przemoc fizycznq, psychicznq,
seksualn'l i ekonomiczn'l.
Przemoc fizyczna to: popychanie, odpychanie, obezwladnianie, przytrzymywanie,
policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwart'l rttk'l i pittsciami, bicie
przedmiotami, powodowanie oparzen, polewanie substancjami zr'lcymi, uzycie broni,
porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.
Przemoc psychiczna to: wysmiewanie pogl'ld6w, religii, pochodzenia, narzucanie wlasnych
pogl'ld6w, stala krytyka, wmawianie choroby psychicznej, kontrolowanie i ograniczanie
kontakt6w z innymi osobami, domaganie sitt posluszenstwa, ograniczanie snu i pozywienia,
wyzywanie, ponizanie, upokarzanie, zawstydzanie, stosowanie gr6zb, itp.
Przemoc seksualna to: wymuszanie pozycia seksualnego, nieakceptowanych pieszczot i
praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecim i sadystyczne formy wsp61zycia seksualnego,
krytyka zachowan seksualnych, itp.
W przypadku dzieci czttsciej uzywa sitt okreslenia dziecko wykorzystywane seksualnie
Dziecko wykorzystywane seksualnie to kazda jednostka ludzka w wieku bezwzglttdnej
ochrony (wiek ten okresla prawo), kt6r'l osoba dojrzala seksualnie naraza na jak'lkolwiek
aktywnosc natury seksualnej, kt6rej intencj'ljest seksualne zaspokojenie osoby doroslej (wig
SCOSAC - Standing Committe on Sexually Abused Children). W Polsce okreslono ten wiek
na 15 lat. Oznacza to, ze kazdy kontakt 0 charakterze seksualnym osoby doroslej z osob'l
ponizej 15 roku zycia jest wykorzystaniem seksualnym, nawet jesli dziecko wyrazilo zgodtt
na kontakt seksualny
Przemoc ekonomiczna i zaniedbanie to: odbieranie zarobionych pienittdzy, uniemozliwianie
podjttcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie materialnych potrzeb rodziny, brak opieki i
uniemozliwianie zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych (zwi'lzanych ze snem,
jedzeniem, higienq), itp.



Wedlug danych zamieszczonych na stronach internetowych Ogolnopolskiego
Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" ofiarami przemocy w rodzinie
Sq najczt(sciej kobiety (58%) oraz dzieci do lat 13 (24%). Natomiast sprawcami przemocy Sq
glownie mt(zczyini (96%), bt(dqcy czt(sto pod wplywem alkoholu.
Probujqc wyjasni6 biernos6 osob pozostajqcych przez wiele lat w sytuacji przemocy, mozna
odwola6 sit( do teorii wyuczonej bezradnosci. Wyuczona bezradnos6 jest poddaniem sit(,
zaprzestaniem dzialania, ktore wynika z przekonania, ze cokolwiek sit( zrobi, nie bt(dzie to
mialo zadnego znaczenia, gdyz zawsze znajdzie sit( powod do zachowan agresywnych.
Wyuczona bezradnos6 jest najczt(stszym objawem u osob doznajqcych przemocy. Bardzo
czt(sto rozwija sit( na bazie zyciowych doswiadczen. Wyuczona bezradnos6 prowadzi do
wielu negatywnych skutkow, ktore mogqprzejawia6 sit( w trzech sferach:
1. Deficyty poznawcze, ktore polegajq na ogolnym przekonaniu, iz nie ma takich sytuacji, w
ktorych mozliwa jest zmiana, ze w konkretnej sytuacji nic nie mozna zrobi6 i nikt nie jest w
stanie pomoc;
2. Deficyty motywacyjne, ktore polegajq na tym, ze osoba zachowuje sit( biernie, jest
zrezygnowana, nie podejmuje zadnych dzialan, aby zmieni6 swojq sytuacjt(;
3. Deficyty emocjonalne, ktore objawiajq sit( stanami apatii, It(ku, depresji, uczucia
zmt(czenia, niekompetencji i wrogosci.
Skutki wyuczonej bezradnosci, lagodzi stopniowe odzyskiwanie przez osobt( doznajqcq
przemocy kontroli nad swojq osobq i swoim zyciem.

Badania wykazaly, ze zwiqzki, w ktorych kobiety doznajq przemocy fizycznej ze
strony swoich partnerow, przechodzqprzez trzy fazy powtarzajqcego sit( cyklu.
1. Faza narastania napit(cia. W tej fazie partner jest napit(ty i stale poirytowany. Kazdy
drobiazg wywoluje jego zlos6, czt(sto robi awanturt(, zaczyna wit(cej pi6, przyjmowa6
narkotyki lub inne substancje zmieniajqce swiadomos6. Moze poniza6 partnerkt(, poprawiajqc
swoje samopoczucie. Prowokuje klotnie i staje sit( coraz bardziej niebezpieczny. Sprawia
wrazenie, ze nie panuje nad swoim gniewem. Kobieta stara sit( jakos opanowa6 sytuacjt( -
uspokaja go, spelnia wszystkie zachcianki, wywiqzuje sit( ze wszystkich obowiqzkow. Czt(sto
przeprasza sprawct(. Ciqgle zastanawia sit( nad tym, co moze zrobi6, aby poprawi6 mu humor,
uczyni6 go szczt(sliwym i powstrzyma6 przed wyrzqdzeniem krzywdy. Niektore kobiety w tej
fazie majq rozne dolegliwosci fizyczne, jak bole zolqdka, bole glowy, bezsennos6, utratt(
apetytu. Inne wpadajq w apatit(, tracq energit( do zycia, lub stajq sit( niespokojne i pobudliwe
nerwowo. Jest to wynik narastania napit(cia, ktore po pewnym czasie staje sit( nie do
zniesienia. Zdarza sit(, ze kobieta wywoluje w koncu awanturt(, zeby "mie6 to juz za sobq".
2. Faza gwaltownej przemocy. W tej fazie partner staje sit( gwaltowny. Wpada w szal i
wyladowuje sit(. Eksplozjt( wywoluje zazwyczaj jakis drobiazg, np. lekkie opoinienie posilku.
Skutki uzytej przemocy mogq by6 rozne - podbite aka, polamane kosci, obrazenia
wewnt(trzne, poronienie, smier6. Kobieta stara sit( zrobi6 wszystko, zeby go uspokoi6 i
ochroni6 siebie. Zazwyczaj, niezaleznie od tego jak bardzo sit( stara, wscieklos6 partnera
narasta coraz bardziej. Czuje sit( bezradna, bo ani przekonywanie sprawcy, ani bycie milq, ani
unikanie , ani bierne poddawanie sit( mu nie pomaga i nie lagodzi jego gniewu. Po
zakonczeniu wybuchu przemocy, kobieta jest w stanie szoku. Nie moze uwierzy6, ze to sit( na
prawdt( stalo. Odczuwa wstyd i przerazenie. Jest oszolomiona. Staje sit( apatyczna, traci
ochott( do zycia, odczuwa zlos6 i bezradnos6.
3. Faza miodowego miesiqca. Gdy sprawca wyladowal juz swojq zlos6 i wie ze posunql sit( za
daleko nagle staje sit( innq osobq. Szczerze zaluje za to, co zrobil, okazuje skrucht( i obiecuje,
ze to sit( nigdy nie powtorzy. Stara sit( znalei6 jakies wytlumaczenie dla tego, co zrobil i
przekonuje ofiart(, ze to byl jednorazowy, wyjqtkowy incydent, ktory juz sit( nigdy nie zdarzy.
Sprawca okazuje cieplo i milos6. Staje sit( znowu podobny do tego, jaki byl na poczqtku
znajomosci. Przynosi kwiaty, prezenty, zachowuje sit(jakby przemoc nigdy nie miala miejsca.



Rozmawia z ofiarq, dzieli sitt swoimi przezyciami, obiecuje, ze nigdy juz jej nie skrzywdzi.
Dba 0 ofiartt SPttdza z ni't czas i utrzymuje bardzo satysfakcjonuj'tce kontakty seksualne.
Sprawca i ofiara zachowuj't sitt jak swiezo zakochana para. Ofiara zaczyna wierzye w to, ze
partner sitt zmienil i ze przemoc byla jedynie incydentem. Czuje sitt kochana, mysli, ze jest
dla niego wazna i znowu go kocha. Spelniaj't sitt jej marzenia 0 cudownej milosci, odczuwa
bliskose i zespolenie z partnerem. Zycie we dwoje wydaje sitt pittkne i pelne nadziei. Ale faza
miodowego miesi'tca przemijaj't i znowu rozpoczyna sitt faza narastania napittci. Zatrzymuje
ona ofiartt w cyklu przemocy, bo latwo podjej wplywem zapomniee 0 koszmarze pozostalych
dw6ch faz. Prawdziwe zagrozenie, jakie niesie ze sob't faza miodowego miesi'tca jest
zwi'tzane z tym, ze przemoc w nastttpnym cyklujest zazwyczaj gwahowniejsza.

Szukaj'tc odpowiedzi na pytanie: dlaczego ofiary nie szukaj't pomocy nalezy miee na
uwadze szereg aspekt6w. Najczttsciej ofiary przemocy nie szukaj'tpomocy gdyz:
- odczuwaj't lttk przed zemst't ze strony sprawcy ( ofiara moze bye zastraszona przez spraWCtt,
kt6ry grozi jej smierci't lub smierci't jej najblizszych, jesli prawda 0 przemocy wyjdzie na
jaw),
- odczuwaj't wstyd i upokorzenie (ofiara moze bye przekonana, ze przemoc dotyczy tylko jej
osoby, inni zas nie maj't takich klopot6w, czuje sitt winna, moze myslee, ze gdyby byla
lepsza, ataki agresji nie wystttpowalyby, moze myslee, ze nie zasluguje na zadn't pomoc, ma
przekonanie, ze zasluzyla na sw6j los),
- Setzalezne finansowo do sprawcy (ofiara jest uzalezniona od sprawcy, kt6ry jest jedynym
tywicielem rodziny, moze bye przekonana, ze nie bttdzie w stanie sarna sitt utrzymywae),
- utracily wiartt w pomoc (ofiara mogla szukae pomocy, ale okazala sitt ona malo skuteczna),
- nie chc't zlamae tradycji kulturowo-religijnych (ofiara chce utrzymae zwi'tzek nawet za centt
cierpienia, ze wzglttdu na wartosci religijne lub tradycje kulturowe).

Podobnie, jak nie istnieje typowy portret ofiary przemocy, tak tez trudno nakreslie
portret sprawcy, zar6wno jesli chodzi 0 wiek, wyksztalcenie, status spoleczny oraz cechy
osobowosci.
Wedlug niekt6rych statystyk 95% przypadk6w przemoc ma zwi'tzek z alkoholem. Niekt6re
badania wskazujq, ze 40% partner6w znttcaj'tcych sitt nad rodzin't to osoby uzaleznione od
alkoholu. Prawdopodobienstwo wystqpienia akt6w przemocy w rodzinach alkoholowych jest
ponad dwukrotnie wittksze nit w pozostalych.
Istniej't eksperci, kt6rzy zdecydowanie odrzucaj't powyzsz't pr6btt porz'tdkowania wiedzy na
temat sprawc6w. Twierdzq, iz korzenie przemocy w malZenstwie lez't w kulturowo i
spolecznie ugruntowanym przekonaniu 0 dominacji mttzczyzn nad kobietami. Sprawcy,
zgodnie z t't koncepcjq, wybieraj't swiadomie przemoc. Set przekonani, ze do sprawowania
wladzy nad kobietami wolno mttzczyznom uzywae wszelkich form przemocy. Czuj't sitt
bezkarni, gdyz z wlasnego doswiadczenia wnioskujq, iz za przemoc wobec rodziny groz't im
niewielkie konsekwencje prawne czy tez spoleczne.
Oczywiscie, wszelkie pr6by zrozumienia, wytlumaczenia czyn6w sprawc6w nios't za sob't
ryzyko zbytnich uproszczen, usprawiedliwien, szybkich diagnoz i cudownych rozwi'tzan.
Niemniej jednak wydaje sitt, ze komplementarna diagnoza sytuacji jest nieodzowna do
wlasciwie skonstruowanego planu pomocy rodzinie uwiklanej w przemoc."

Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie to nie tylko ukazanie jej przyczyn,
definicji oraz form wystttpowania, ale r6wniez wskazanie na jej gl6wne skutki. Do
najczttstszych skutk6w stosowania przemocy w rodzinie zaliczye nalezy skutki 0 charakterze
indywidualnym, spolecznym oraz ekonomicznym.
Osoby uwiklane w przemoc, a wittc ofiary przemocy oraz jej sprawcy, ponosz't skutki 0

charakterze indywidualnym. Osoby dorosle doznaj'tce przemocy mog't poniese smiere w
wyniku aktu przemocy lub samob6jstwa bttd'tcego skutkiem przewleklego stresu lub/i
depresji, mog't doznae uraz6w fizycznych, trwalego kalectwa.



Skutkiem przemocy mogi:!. bye tez: zaburzenia zdrowia fizycznego i psychicznego,
uzaleznienie od substancji psychoaktywnych, trudnosci w funkcjonowaniu w roznych rolach
spolecznych, ubostwo, bezdomnose.
W przypadku dzieci - ofiar przemocy - skutkiem moze bye: smiere w wyniku aktu przemocy
lub samobojstwa, trwale kalectwo. Skutkiem mogi:!.bye tez: urazy fizyczne, zaburzenia
zdrowia fizycznego i psychicznego, si~ganie po srodki uzalezniaji:!.ce, uzaleznienie,
prostytuowanie si~, konflikty z prawem, przejawianie zachowan agresywnych, nieprawidlowo
rozwijaji:!.ca si~ osobowose, zaburzony proces socjalizacji, demoralizacja, trudnosci
wychowawcze, trudnosci w nauce oraz problemy w zyciu doroslym.
Sprawcy przemocy mogi:!. poniese smiere w wyniku zabojstwa przez ofiar~ w akcie
samoobrony lub samobojstwa (najcz~sciej po zabojstwie ofiary), mogi:!. doznae urazow,
trwalego kalectwa. Skutkiem moze bye tez bezdomnose. Najcz~sciej dotyczy ona osob, ktore
opuscily zaklad kamy.
Przemoc w rodzinie dotyka nie tylko tych, ktorzy bezposrednio jej doznaji:!.. Dzieci
wychowywane w rodzinie, w ktorej jeden z rodzicow stosuje przemoc wobec drugiego
rodzica, nie maji:!.zaspokojonej podstawowej potrzeby psychologicznej, jaki:!.jest potrzeba
bezpieczenstwa. Przezywaji:!. tez wiele negatywnych uczue: l~k, wstyd, poczucie winy. To
sprawia, ze cz~sto wyst~puji:!. u nich zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania.
Niektore z nich probuji:!. radzie sobie z negatywnymi uczuciami si~gaji:!.c po srodki
uzalezniaji:!.ce. Cz~se dzieci, zwlaszcza chlopcow, identyfikuje si~ ze sprawci:!.i zaczyna si~
zachowywae agresywnie wobec innych ludzi - zarowno rowiesnikow jak i doroslych. W taki
sposob kr~ osob, posrednio dotkni~tych skutkami przemocy w rodzinie, rozszerza si~ na
osoby obce. Dorosli, ktorzy jako dzieci doswiadczyli przemocy w rodzinie, cz~sto maji:!.
trudnosci z funkcjonowaniem w roli rodzica, a to sprawia, ze ich dzieci mogi:!.miee problemy.
Tak wi~c kr~ osob posrednio dotkni~tych przemoci:!.rozszerza si~ tez na nast~pne pokolenia.

Przemoc w rodzinie niesie za sobi:!.rowniez skutki ekonomiczne. Ponosi je kazdy
obywatel. Skutki ekonomiczne, zwii:!.zane z systemowym wsparciem osob uwiklanych w
przemoc, mozna zobrazowae poprzez wskazanie instytucji bezposrednio lub posrednio
zajmuji:!.cychsi~ problemem przemocy w rodzinie.
a) Policja - wielokrotne interwencje w domach, przyjmowanie pokrzywdzonych w
komisariatach, wizyty dzielnicowych i funkcjonariuszy ds. nieletnich w miejscu zamieszkania
rodzin dotkni~tych przemoc't, umieszczanie sprawcow w policyjnych pomieszczeniach dla
osob zatrzymanych, sporzi:!.dzanie pism i wnioskow do instytucji, m.in. w przedmiocie
uzaleznienia czy 0 wgli:!.dw sytuacj~ rodziny i dziecka, prowadzenie dochodzen, izby dziecka.
b) Sluzba zdrowia - leczenie chorob psychosomatycznych i zaburzen psychicznych -
ambulatoryjne i szpitalne, leczenie skutkow urazow doznanych w wyniku przemocy, w tym
zabiegi chirurgiczne, rehabilitacja po urazach.
c) Pomoc spoleczna - zasilki celowe, poradnictwo specjalistyczne, praca socjalna,
prowadzenie: placowek opiekunczo-wychowawczych (koszty opieki i wychowania dzieci),
placowek interwencyjnych dla nieletnich, zespolow opiekunczych (calodobowa opieka i
udost~pnienie schronienia), mieszkan chronionych, osrodkow interwencji kryzysowej,
specjalistycznych osrodkow wsparcia, hosteli dla ofiar przemocy.
d) Edukacja - zaj~cia reedukacyjne i wyrownawcze, nauczanie indywidualne, klasy
integracyjne, swietlice socjoterapeutyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, specjalne
osrodki szkolno-wychowawcze, mlodziezowe osrodki wychowawcze i socjoterapii.
e) Zaklady kame i areszty sledcze - koszty utrzymania i resocjalizacji osob aresztowanych i
skazanych ..
f) Ministerstwo Sprawiedliwosci - schroniska dla nieletnich, zaklady poprawcze.
g) Prokuratura i si:!.d(kamy i rodzinny) - prowadzenie spraw, oplacanie kuratorow.
h) ZUS - zwolnienia lekarskie i renty.



i) Pracodawcy - gorsza wydajnosc pracy osob, ktore zyj<tw przewleklym stresie, zwolnienia
lekarskie.

Trudno w sposob jednoznaczny okreslic skal~ zjawiska przemocy w rodzinie nie tylko
na poziomie ogolnopolskim, ale rowniez i lokalnym. Zwi<tzane jest to przede wszystkim z
wielosci<t danych zbieranych przez roznorodne instytucje posrednio i bezposrednio
analizuj<tce przypadki stosowania przemocy w rodzinie, jak rowniez przez charakter tych
danych (inne S<tdane pochodz<tce z procedury niebieskiej karty, inne z s<tdowrejonowych czy
prokuratury rejonowej). Trudnosc w jednoznacznym okresleniu rozmiarow zjawiska zwi<tzana
jest rowniez z faktem stosowania przez instytucje roznorodnych typologii i klasyfikacji
agregowanych danych (podejrzenie przemocy i jej stwierdzenie, osoba skazana i
uniewinniona, interwencje osobiste i telefoniczne). Co wi~cej wiele aktow przemocy, a w
szczegolnosci przemocy domowej nie jest w ogole zglaszana.

Liczba przeprowadzonych interwencji Policji - dane ogolnopolskie: Komenda Glowna Policji

Lata 2005 2006 2007 2008 2009

Interwencje domowe ogolem 608.751 620.662 718.819 658.651 573.834

w tym dotyczqce przemocy w rodzinie 96.773 96.099 81.403 86.455 81.415

Liczba ofiar przemocy domowej wg. procedury "Niebieskiej Karty" - dane ogolnopolskie: Komenda Glowna Policji

Lata 2005 2006 2007 2008 2009

Liczba ofiar przemocy domowej ogolem 156.788 157.854 130.682 139.747 132.796

kobiety 91.374 91.032 76.162 81.985 79.811

m~zczyzni 10.387 10.313 8.556 10.664 11.728

dzieci do lat 13 37.227 38.233 31.001 31.699 27.502

nieletni od 13 do 18 lat 17.800 18.276 14.963 15.399 13.755

Liczba sprawcow przemocy domowej - dane ogolnopolskie: Komenda Glowna Policji

Lata 2005 2006 2007 2008 2009

Liczba sprawcow przemocy domowej ogolem 97.142 96.775 81.743 86.568 81.472

kobiety 4.153 4.074 3.632 3.942 3.926

m~zczyzni 92.776 92.526 77.937 82.425 77.326

nieletni 213 175 170 201 220

Liczba sprawcow przemocy domowej b~dllcych pod wplywem alkoholu - dane ogolnopolskie: Komenda Glowna
Policji

Lata 2005 2006 2007 2008 2009

Liczba sprawcow przemocy domowej b~dqcych -
pod wplywem alkoholu ogolem

74.633 74.772 63.303 61.991 54.201

- kobiety 2.255 2.126 2.073 1.949 1.769

- m~zczyzni 72.315 72.588 61.085 59.987 53.379

- nieletni 63 58 145 55 53

W tym: przewieziono do Izb Wytrzezwieri 19.521 18536 15.875 15.434 13.062



- kobiety 657 630 481 476 482

- m~zczyzni 18.848 17.889 15.405 14.951 12.569

- nieletni 16 17 7 7 11

W tym: przewiezieni do policyjnych pomieszczen
21.162 23.624 20.769 22.502 22.806

dla zatrzymanych do wytrzezwienia

- kobiety 423 465 452 527 584

- m~zczyzni 20.726 23.148 20.299 21.958 22.202

- nieletni 13 11 18 17 20

Liczba skierowanych przez policjant6w informacji 0 ujawnionych przypadkach przemocy do r6znego
rodzaju instytucji i organizacji - dane og6lnopolskie: Komenda GI6wna Policji

Miejsce kierowania informacji 2005 2006 2007 2008 2009

osrodki pomocy spolecznej 19.973 27.249 27.370 37.172 39.269

gminne komisje rozwiqzywania problem6w
21.789 26.237 24.624 27.837 26.426

alkoholowych

plac6wki sluzby zdrowia 724 743 737 885 913

plac6wki szkolno-wychowawcze 806 915 846 919

organizacje pozarzqdowe 2.227 3.341 4.311 5.800 7.637

inne 11.646 16.250 17.033 23.524 27.331

RAZEM 57.165 74.735 74.921 96.137 101.576

Z analizy danych ilosciowych jednoznacznie wynika, ze w Polsce ok. 60% wszystkich
os6b doswiadczajqcych przemocy w rodzinie to kobiety. Drugq najliczniejszq grupq os6b
doswiadczajqcych przemocy w rodzinie Sq dzieci do lat 13 (ok. 24%) oraz osoby nieletnie
mi~dzy 13 a 18 rokiem zycia (12-13%). Warto wskazac, ze z roku na rok w Polsce obserwuje
si~ wzrost odsetka m~zczyzn, kt6rzy stali si~ ofiarami przemocy w rodzinie. 95% wszystkich
sprawc6w w Polsce to m~zczyzni. Jak wskazujq dane pochodzqce z procedury "Niebieskiej
Karty" odsetek kobiet - sprawc6w przemocy ksztaltuje si~ na poziomie 3%. Do zupelnej
rzadkosci nalezq sytuacje, w kt6rej sprawcq przemocy jest osoba nieletnia (0,4%), a udzial
procentowy nieletnich sprawc6w przemocy od ponad dziesi~ciu lat pozostaje niezmienny. Jak
si~ okazuje 79% wszystkich sprawc6w przemocy w rodzinie w Polsce dokonywalo akt6w
przemocy b~dqc pod wplywem napoj6w alkoholowych.

Na terenie miasta Rawa Mazowiecka, przy ponad siedemnastotysi~cznej liczbie
mieszkailc6w odsetek zgloszonych zdarzel1 zwiqzanych z przemocq w rodzinie nie przekracza
1%. Ofiar przemocy domowej wg. procedury "Niebieskiej Karty" w mieScie Rawa
Mazowiecka wg danych Komendy Powiatowej Policji odnotowano: w roku 2008 - 15, w
roku 2009 - 24, w roku 2010 - 32.

Specjalistycznym wsparciem ze strony Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej obj~to
w 2008r 21 os6b doznajqcych przemocy, z kt6rymi przeprowadzono 55 spotkail
terapeutycznych. W roku 2009 takq pomoc uzyskalo 15 os6b i przeprowadzono 46 spotkal1
terapeutycznych zas w 201 Or - 14 os6b, 39 spotkail terapeutycznych. R6wniez sprawcy
przemocy mogli skorzystac z pomocy psychologicznej, jednakze liczba sprawc6w
decydujqcych si~ na podj~cie jakiegokolwiek oddzialywania terapeutycznego jest znikoma.



W 2008r w Miejskim Osrodku Pomoey Spoleeznej podjttto dzialania wobee 4
spraweow (7 spotkan terapeutyeznyeh), w 2009 - wobee 3 (4 spotkania) zas w 2010 - 1
sprawea (2 wizyty terapeutyezne).

Kluezow't roltt w udzielaniu pomoey ofiarom przemoey pelni rowniez funkejonuj'tee
na terenie miasta Stowarzyszenie "Pogotowie Rodzinne" im Jolanty Fadeekiej realizuj'tee
zadania w zakresie przeeiwdzialania przemoey i pomoey ofiarom przemoey domowej. Pod
nazw't t't stowarzyszenie istnieje od 20.12.2004r jednakze sw't dzialalnosc moze datowac od
1998r. gdy powstal zespol Pogotowia Rodzinnego - Punkt Konsultaeyjno - Interweneyjny dla
Osob doznaj'teyeh Przemoey w Rodzinie i dzialal nieprzerwanie az do powolania
Stowarzyszenia. W ostatnieh lataeh z pomoey tej organizaeji mieszkaney miasta korzystali
ponad stukrotnie. W roku 2008 odnotowano 140 przyjttc, w roku 2009 - 138 a w 2010 - 109.

§ 1. Opis Programu
1. W eelu efektywnego przeeiwdzialania przemoey w rodzinie oraz zmmeJszama JeJ

negatywnyeh nastttpstw w zyeiu spoleeznym i rodzinnym tworzy sitt Miejski Program
Przeeiwdzialania Przemoey w Rodzinie i Oehrony Ofiar Przemoey w Rodzinie, zwany
dalej Programem.

2. Miejski Program Przeeiwdzialania Przemoey w Rodzinie i Oehrony Ofiar Przemoey w
Rodzinie w Rawie Mazowieekiej okreSla:

1) zasady dzialania Programu
2) definiuje eel i preeyzuje zadania podejmowane na rzeez realizaeji zalozonego eelu
3) wskazuje instytueje, organizaeje, sluzby i srodowiska wl'tezone do realizaeji Programu
4) wymienia przewidywane efekty realizaeji
5) okresla zrodla finansowania Programu

§2. Zasady dzialania
Miejski Program Przeeiwdzialania Przemoey w Rodzinie oparty jest na zasadaeh:
1) wzajemnej wspolpraey i wspoldzialania organow administraeji publieznej organizaeji
pozarz'tdowyeh, koseiolow i zwi'tzkow wyznaniowyeh, a takZe innyeh organizaeji, srodowisk
i osob fizyeznyeh uprawnionyeh lub zobowi'tzanyeh do iniejowania i realizaeji zadan
zwi'tzanyeh posrednio lub bezposrednio z przeeiwdzialaniem wystttpowania przemoey i jej
negatywnym nastttpstwom;
2) jawnosei dzialan organow administraeji publieznej oraz podmiotow realizuj'teyeh zadania
publiezne w zakresie przeeiwdzialania przemoey z poszanowaniem godnosei osoby;
3) szezegolnej oehrony dzieei, z zaehowaniem ieh prawa do wyehowywania sitt w rodzinie,
poprzez udzielanie rodzinie szezegolnego wspareia w d'tzeniu do poprawy jej
funkejonowania.

§ 3. eel i zadania
1. Celem glownym programu jest: Zwittkszenie dostttpnosei i skuteeznosei pomoey w

zakresie przeeiwdzialania przemoey w rodzinie na terenie miasta Rawa Mazowieeka.
2. Na realizaejtt Programu skladaj't sitt poszezegolne zadania:
ZADANIE 1 Zwittkszenie wiedzy i umiejtttnosei sprzyjaj'teyeh zyeiu bez przemoey wsrod
mieszkaneow.
Dzialania:
a) Wspieranie spoleeznyeh kampanii informaeyjno-edukaeyjnyeh z zakresu przeeiwdzialania
przemoey w rodzinie, praw ezlowieka oraz praw i obowi'tzkow obywatelskieh
b) Wspieranie realizaeji programow edukaeyjnyeh, profilaktyeznyeh dla dzieei i mlodziezy, a
w szezegolnosei z zakresu pelnienia rol spoleeznyeh, wyrazania uezuc, komunikaeji,
asertywnosei, rozwi'tzywania problemow bez przemoey.



c) Wspieranie realizacji programow informacyjno- edukacyjnych dla doroslych a w
szczegolnosci z zakresu pelnienia rol spolecznych, podnoszenia kompetencji
wychowawczych, komunikacji, asertywnosci, rozwiqzywania problemow bez przemocy.
d) Wspieranie kampanii informacyjno - edukacyjnych, adresowanych do swiadkow
przemocy.
ZADANIE 2 Zwi~kszenie poziomu kompetencji sluzb publicznych.
Dzialania:
a) Umozliwianie przedstawicielom instytucji zajmujqcych
doswiadczajqcym przemocy podnoszenia kwalifikacji poprzez
zakresie.
b) Powolanie zespolu interdyscyplinarnego ktorego zadaniem jest integrowanie
koordynowanie dzialail przedstawicieli roznych podmiotow oraz specjalistow w zakresie
przeciwdzialania przemocy w rodzinie
ZADANIE 3 Wzmocnienie sieci dost~pnych form pomocy dla osob doznajqcych przemocy i
zagrozonych przemoc't.
Dzialania:
a) Wspieranie lub prowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnych dla osob doznaj'tcych
przemocy zach~caj'tcych do zwrocenia si~ 0 pomoc.
b) Organizowanie lub wspieranie organizacji zaj~c dla dzieci i mlodziezy z zakresu
uzyskiwania pomocy w sytuacji krzywdzenia.
c) Umozliwianie osobom dotkni~tych problemem przemocy korzystania z profesjonalnej
pomocy medycznej, psychologicznej, duchowej, socjalnej i prawnej poprzez wspieranie
dzialail instytucji publicznych i organizacji pozarz'tdowych w zakresie przeciwdzialania
przemocy.
ZADANIE 4 Wzmocnienie sieci dost~pnych form przeciwdzialania, interwencji i dzialail
korekcyjnych wobec sprawcow przemocy.
Dzialania:
a) Wspieranie kampanii informacyjno - edukacyjnych, adresowanych do sprawcow
przemocy.
b) Integrowanie dzialail interwencyjnych przedstawicieli roznych podmiotow oraz
specjalistow wobec sprawcow przemocy.
c) Umozliwianie osobom, sprawcom przemocy korzystania z profesjonalnej pomocy
psychologicznej poprzez wspieranie dzialail instytucji publicznych i organizacji
pozarz'tdowych w zakresie przeciwdzialania przemocy.

Sl~ pomoc't osobom
system szkoleil w tym

PODMIOT Zakres kompetency.iny
Zesp61 Interdyscyplinarny -Planowanie dzialan zwi'lzanych z przeciwdzialaniem przemocy na podstawie

oceny zagrozonych przemoc'l srodowisk rodzinnych;
-Podejmowanie interwencji lub planowanych dzialan w srodowiskach
zwi'lzanych z przemoq.
-Wsp6ludzial w spolecznych kampaniach informacyjno -edukacyjnych.
-Podnoszenie kwalifikacji dot. rozpoznawania przemocy u doroslych i dzieci,
pomocy osobom doznaj'lcym przemocy poprzez uczestnictwo w szkoleniach.

Osrodek Pomocy Spolecznej -Wsp6ludzial w spotecznych kampaniach informacyjno-edukacyjnych.
-Praca socjalna w srodowisku
-Poradnictwo: prawne, psychologiczne i pedagogiczne
-Wsparcie finansowe;
-Pomoc w zapewnieniu schronienia osobolll potrzebuj'lcym wsparcia;
-Sporz'ldzanie wniosk6w w celu skierowania os6b uzaleznionych na leczenia
odwykowe oraz
- Sporz'ldzanie wniosk6w do s'ldu rodzinnego 0 wgl'ld w sytuacj~ dziecka;
-Podnoszenie kwalifikacji dot. rozpoznawania przemocy u doroslych i dzieci,



pomocy osobom doznaj'l.cyl1l przemocy poprzez uczestnictwo w szkoleniach.
Osrodek Interwencji -Udzielenie schronienia ofiarom przemocy

Kryzysowej (OIK) -Konsultacje i porady psychologa
-Pomoc w uzyskaniu specjalistycznego wsparcia (np. prawnego, socjalnego)

Poradnia uzaleznien -Wsp6rudzial w spolecznych kampaniach informacyjno edukacyjnych.
-Konsultacje i porady dla os6b doswiadczaj'l.cych przemocy.
-Podnoszenie kwalifikacji dot. rozpoznawania przel1locy u doroslych i dzieci,
pomocy osobom doznai'l.cym przemocy poprzez uczestnictwo w szkoleniach.

Miejska Komisja ds. -Wsp61udzial w spolecznych kampaniach informacyjno-edukacyjnych.

Rozwiqzywania Problem6w -Konsultacje i porady dla os6b doswiadczaj'l.cych przemocy.

Alkoholowych -Kierowanie na leczenie odwykowe os6b uzaleznionych, uwiklanych w
przemoc w rodzinie.
-Podnoszenie kwalifikacji dot. rozpoznawania przel1locy u doroslych i dzieci,
pOl1locyosobol1l doznaj'l.cym przemocy poprzez uczestnictwo w szkoleniach.

Instytucje i organizacje -Wsp61udzial w spolecznych kal1lpaniach inforl1lacyjno-edukacyjnych.

pozarzqdowe -Pomoc w pisaniu wniosk6w, pozw6w; pomoc w pisaniu odpowiedzi na pisma
urz~dowe; poradnictwo prawne.
-Konsultacje i porady psychologa
-Pomoc w uzyskaniu specjalistycznego wsparcia.
-Podnoszenie kwalifikacji dot. rozpoznawania przemocy u doroslych i dzieci,
pomocy osobom doznaj'l.cym przemocy poprzez uczestnictwo w szkoleniach.

Poradnia Psychologiczno- -Wsp61udzial w spolecznych kampaniach informacyjno-edukacyjnych.

Pedagogiczna -Diagnoza trudnosci szkolnych dzieci i mlodziezy; pomoc psychologiczno-
pedagogiczna dla dzieci i mlodziezy oraz rodzic6w i nauczycieli.
-Podnoszenie kwalifikacji dot. rozpoznawania przel1locy u doroslych i dzieci,
pomocy osobol1l doznaj'l.cyl1l przemocy poprzez uczestnictwo w szkoleniach.

Przedszkola, szkoly -Wsp61udzial w spolecznych kampaniach informacyjno-edukacyjnych.

podstawowe i gimnazjalne -Konsultacje i parady dla rodzic6w dzieci sprawiaj'l.cych trudnosci
wychowawcze oraz POl1l0Cpsychologiczna i pedagogiczna dla uczni6w;
- Podejmowanie interwencji w przypadku stwierdzenia przemocy wobec dzieci.
- Podnoszenie kwalifikacji dot. rozpoznawania przel1locy u doroslych i dzieci,
pomocy osobol1l doznai'l.cyl1l przemocy poprzez uczestnictwo w szkoleniach.

Policja -Wsp61udzial w spolecznych kampaniach informacyjno-edukacyjnych.
-Opracowywanie i wdrazanie progral1l6w prewencyjnych.
-Podejl1lowanie interwencji i sporz'l.dzanie dokul1lentacji z ich przebiegu, tzw.
Niebieskiej Karty;
-Wszczynanie post~powan karnych wobec sprawc6w przel1locy;
-Monitorowanie sytuacji w rodzinie przez dzielnicowych;
-Sporz'l.dzanie wniosk6w w celu skierowania os6b uzaleznionych na leczenia
odwykowe oraz do s'l.du rodzinnego 0 wgl'l.d w sytuacj~ dziecka;
-Podnoszenie kwalifikacji dot. rozpoznawania przel1locy u doroslych i dzieci,
pomocy osobom doznaj'l.cym przemocy poprzez uczestnictwo w szkoleniach.

Prokuratura Rejonowa -Nadzorowanie prowadzonych przez policj~ spraw karnych wobec sprawc6w
przemocy.
- Podnoszenie kwalifikacji dot. rozpoznawania przel1locy u daroslych i dzieci,
pomocy osobol1l doznaj'l.cyl1l przemocy poprzez uczestnictwo w szkoleniach.

Sqd Rejonowy -Prowadzenie spraw karnych wobec sprawc6w przemocy oraz spraw
opiekunczych przed s'l.dal1lirodzinnymi l1laj'l.cymi na celu ochron~ dzieci;
-Nadzory kuratorskie rodzinne i dla doroslych.
-Podnoszenie kwalifikacji dot. rozpoznawania przemocy u doroslych i dzieci,
pomocy osobol1l doznaj'l.cyl1l przemocy poprzez uczestnictwo w szkoleniach

Plac6wki sluzby zdrowia -Wsp61udzial w spolecznych kampaniach inforl1lacyjno-edukacyjnych.
Udzielenie niezb~dnej pomocy osobom dotkni~tym problemem przemocy
-Podejmowanie interwencji/ powiadomienia odpowiednich sruzb w przypadku
stwierdzenia przemocy, a w szczeg61nosci wobec dzieci.
-Podnoszenie kwalifikacji dot. rozpoznawania przemocy u doroslych i dzieci,
pomocy osobom doznaj'l.cym przel1locy poprzez uczestnictwo w szkoleniach.



§ 4. Zakladane efekty realizacji Programu
1. Zwi~kszenie wiedzy i wrazliwosci spolecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie.
2. Wzmocnienie sieci wsparcia d1a os6b doznaj<tcych przemocy w rodzinie.
3. Zwi~kszenie wiedzy merytorycznej przedstawicie1i r6znych grup zawodowych na

temat diagnozowania sytuacji przemocy i podejmowania interwencji.

§ 5. Zrodla finansowania Programu
Dzialania podejmowane w ramach realizacji Programu, zwi<tzane z osi£tganiem
wyznaczonych ce16w b~d<t finansowane z srodk6w budzetu gminy oraz w miar~ mozliwosci,
h6del zewn~trznych przewidzianych w przepisach.


