UCHWAŁA NR XXXVII/318/2020
RADY MIEJSKIEJ JASŁA
z dnia 14 grudnia 2020 r.
w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2021-2025.
Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U.
z 2020 r.
poz. 713)
oraz
art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia
29 lipca
2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218) Rada Miejska Jasła uchwala, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2021-2025, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jasła.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Jasła
Henryk Rak
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dla Miasta Jasła
na lata 2021-2025.

JASŁO, 2020 R.

0

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C417EBED-2AE8-488B-B284-45FDB53277AF. uchwalony

Strona 1

Spis treści
Wstęp
I.

……………………………………………………………………………………………………………………….2

Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie na terenie miasta Jasła................................................4

1.1. Zespół Interdyscyplinarny i Grupy Robocze ................................................................................4
1.2. Realizacja Procedury „Niebieskie Karty” .....................................................................................6
1.3. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie .....................................................9
1.4. Działania podejmowane wobec osób stosujących przemoc w rodzinie ...................................12
1.5. Profilaktyka i edukacja społeczna ………………………………………………………………………………………..14
1.6. Wyniki badań ankietowych .......................................................................................................15
1.7. Wnioski z diagnozy ....................................................................................................................20
II.

Zasoby instytucjonalne działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na
terenie miasta Jasła ...................................................................................................................21

III. Adresaci Programu ....................................................................................................................24
IV. Cele główne i szczegółowe Programu .......................................................................................24
V.

Finansowanie Programu ............................................................................................................33

VI. Monitoring i ewaluacja Programu .............................................................................................33
VII. Podsumowanie ..........................................................................................................................41

1

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C417EBED-2AE8-488B-B284-45FDB53277AF. uchwalony

Strona 2

Wstęp
Przemocą w rodzinie określane jest każde zachowanie skierowane wobec osoby bliskiej,
którego celem jest utrzymanie kontroli i władzy. Jest to działanie zamierzone, wykorzystujące
przewagę sił, działanie naruszające godność oraz podstawowe prawa i wolności osoby będącej
ofiarą przemocy rodzinnej.
Przez wiele lat przemoc w rodzinie była zjawiskiem społecznie akceptowanym,
traktowanym jako naturalny element życia rodzinnego. Jeszcze do niedawna w świadomości
społecznej istniało przekonanie, że przemoc występuje jedynie w rodzinach tzw. „marginesu
społecznego”. Tymczasem według danych statystycznych przemoc w rodzinie jest zjawiskiem
powszechnym i jest obecna we wszystkich społeczeństwach bez względu na stopień ich rozwoju
społecznego czy kulturalnego.1
Zjawisko przemocy domowej w odróżnieniu od przemocy incydentalnej jest procesem
występującym w określonym czasie, charakteryzującym się swoistym przebiegiem i dynamiką.
Ze względu na swoją specyfikę ma tendencję do powtarzania się i eskalacji, dlatego dotyczy
całości rodziny jako systemu, a jej skutki stanowią poważny problem natury społecznej.
Opracowanie i wdrożenie w życie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jasła na lata 2021 – 2025
(zwanego dalej Programem) umożliwi podejmowanie zintegrowanych działań w obszarach
dotyczących profilaktyki i edukacji społecznej, ochrony i pomocy osobom dotkniętym przemocą
w rodzinie, oddziaływań na osoby stosujące przemoc oraz podnoszenia kompetencji osób
realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Niniejszy Program został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz jest zgodny z założeniami Krajowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014- 2020. Program jest także spójny z lokalnym
dokumentem strategicznym, tj. Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Jasła
na lata 2019-2024.
Niniejszy Program jest rozwinięciem i kontynuacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jasła na lata 2016 – 2020.
Program składa się z:

−

części diagnostycznej,

1

K. Michalska, D. Jaszczak – Kuźmińska, Przemoc w rodzinie [w:] red. Michalska, D. Jaszczak – Kuźmińska, Przemoc
w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Poradnik dla pracowników pierwszego kontaktu, Warszawa 2010.
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−

wykazu zasobów miasta w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

−

określenia adresatów Programu,

−

części strategicznej, w której określono cele i zadania do realizacji na lata 2021- 2025
wraz z harmonogramem, wskaźnikami i możliwymi źródłami finansowania,

−

określenia sposobu monitorowania i ewaluacji zadań wynikających z Programu,

−

podsumowania.
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I.

Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie na terenie miasta Jasła

1.1. Zespół Interdyscyplinarny i Grupy Robocze
W związku z potrzebą pomocy osobom i rodzinom zagrożonym zjawiskiem przemocy
domowej na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zgodnie z nowelizacją
przepisów prawa, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Jasła z dnia 9 marca 2011 r Nr III/28/2011
został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Jaśle,
w skład, którego wchodzą przedstawiciele instytucji działających na terenie miasta Jasła.
Zgodnie z porozumieniami o współpracy Nr KA.0500-21/11 z dnia 9 marca 2011 r.,
Nr. KO.0500.50.2014 z dnia 24.10.2014 r. oraz Nr. KO.62.5.2016 z dnia 18.11.2016 r. zadaniem
Zespołu jest integrowanie i koordynowanie zadań wszystkich podmiotów działających na terenie
miasta w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
w szczególności poprzez diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań
w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą, rozpowszechnianie informacji
o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym oraz
inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Obecnie w skład zespołu wchodzi trzynastu przedstawicieli poniższych podmiotów
działających na terenie miasta Jasła: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle, Miejskiej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Pomocy Rodzinie i Szkole „Arka
Młodych”, Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, Ośrodka Interwencji Kryzysowej pozostającego
w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, Komendy Powiatowej Policji
w Jaśle, Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Jaśle, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jaśle,
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, Sądu Rejonowego w Jaśle, Prokuratury
Rejonowej w Jaśle, Zakładu Karnego w Jaśle, Ośrodka Psychoterapii w Jaśle. Funkcję
przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego pełni dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Jaśle.
Zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Miejski Ośrodek
Pomocy

Społecznej

w Jaśle zapewnia obsługę

organizacyjno

–

techniczną Zespołu

Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Jaśle, co łączy się z koordynacją
działań podejmowanych w obrębie procedury „Niebieskie Karty”. Od stycznia 2018 r. realizacją
zadań związanych z procedurą „Niebieskie Karty” zajmują się m.in. pracownicy socjalni Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle zatrudnieni w sekcji pomocy środowiskowej w ramach zadań
4
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stanowiska ds. pracy socjalnej. Koordynują oni działania realizowane zgodnie z Rozporządzenie
z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy
„Niebieska Karta”. W pracach grup roboczych każdorazowo uczestniczą pracownicy Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle – koordynatorzy ds. prowadzenia procedury Niebieskie Karty
oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Jaśle (dzielnicowi). Ponadto w skład grup
roboczych wchodzą także funkcjonariusze Zespołu ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii
Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, pracownicy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, w tym Poradni
Leczenia Uzależnień, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownicy
oświaty (pedagog, psycholog, nauczyciel), kuratorzy zawodowi lub społeczni, pracownicy Ośrodka
Psychoterapii, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Jaśle, a także Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
Członkowie grup roboczych prowadzą szereg działań skierowanych do osób uwikłanych
w przemoc w rodzinie, m.in: monitorowanie środowiska, rozmowy wspierające, kierowanie
na poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne, mediacje rodzinne, terapię rodzin,
zajęcia edukacyjne kierowane do osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie podstaw
prawnychi zagadnień psychologicznych), informowanie o istniejących grupach terapeutycznych
i samopomocowych, informowanie o instytucjach świadczących pomoc na rzecz osób
doświadczających przemocy, prowadzenie pracy socjalnej, informowanie organów ścigania
o możliwości popełnienia przestępstwa, motywowanie do składania zeznań, kierowanie
do specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, sporządzanie pism
do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu zdiagnozowania
ewentualnego

uzależnienia

i

spowodowania

leczenia

odwykowego,

kierowanie

osób

współuzależnionych na poradnictwo indywidualne i grupy wsparcia, kierowanie do uczestnictwa
w odziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych, kierowanie do uczestnictwa w programie
psychologiczno – terapeutycznym, kierowanie wniosków do Poradni Zdrowia Psychicznego,
wysyłanie pism do sądu o wgląd w sytuację rodziny, objęcie dzieci pomocą psychologiczno –
pedagogiczną w szkołach itp.
Ważnym obszarem w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest podnoszenie
kwalifikacji i umiejętności osób, które społecznie i zawodowo zajmują się pracą z osobami
uwikłanymi w przemoc domową. Praca z ww. grupą wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji
oraz poszukiwania skutecznych form i sposobów wsparcia osób doświadczających przemocy
i oddziaływania na osoby stosujące przemoc w rodzinie. W ramach podnoszenia kwalifikacji
zawodowych w latach ubiegłych dwóch koordynatorów grup roboczych wzięło udział w 120
godzinnym szkoleniu – Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (kurs podstawowy
prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska –
5
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Linia” w Warszawie). Ponadto w ramach interdyscyplinarnej współpracy, zostało zrealizowanych
wiele

form

w

zakresie

podnoszenia

kwalifikacji

i

umiejętności

członków

Zespołu

Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych, w tym w szczególności szkolenia i superwizje
zorganizowane przez Zespół Interdyscyplinarny, a także w ramach Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

1.2. Realizacja Procedury „Niebieskie Karty”
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie
procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karty” wszczęcie procedury
następuje

przez

wypełnienie

formularza

„Niebieska

Karta

A”

przez

wymienionych

w rozporządzeniu przedstawicieli instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
Z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle wynika, że do najczęściej
zgłaszanych przez osoby pokrzywdzone form przemocy należą: przemoc psychiczna, przemoc
fizyczna, przemoc ekonomiczna oraz zaniedbania i groźby karalne.
Analiza ilości interwencji Komendy Powiatowej Policji w Jaśle wskazuje, że problem
przemocy w rodzinie dotknął w 2019 r. około 0,35 % mieszkańców miasta Jasła.
Tabela 1: Liczba interwencji policji związanych z przemocą w rodzinie na terenie Jasła oraz wszczętych
procedur „Niebieskie Karty” w latach 2017-2019.
Wyszczególnienie
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Liczba interwencji związanych z przemocą
w rodzinie
w tym: liczba interwencji podczas, których
wszczęto procedurę „Niebieskie Karty”

111

105

108

111

105

108

Źródło: Dane KPP w Jaśle

Z powyższych danych wynika, że każda interwencja, w czasie której funkcjonariusze Policji
stwierdzili przemoc w rodzinie zakończyła się wszczęciem procedury „Niebieskie Karty”.
Tabela 2: Liczba osób doświadczających przemocy w rodzinie z podziałem na płeć w latach 2017-2019.
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Wyszczególnienie
Kobiety
Mężczyźni
Dzieci
Łącznie

90

89

93

21

16

22

60

57

46

171

162

142

Źródło: Dane własne MOPS w Jaśle/dane KPP w Jaśle
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Na podstawie danych zawartych w tabeli powyżej należy stwierdzić, że w latach 20172019 zdecydowaną większość osób doświadczających przemocy w rodzinie stanowiły kobiety
(ponad 50%) oraz dzieci (około 30%). Liczba mężczyzn doświadczających przemocy w rodzinie
w latach 2017 – 2019, to około 20% ogółu osób doświadczających przemocy w rodzinie.
Należy także podkreślić, że w roku 2019 liczba osób doświadczających przemocy w rodzinie
stanowiła blisko 0,5% ogółu mieszkańców miasta Jasła.
Tabela 3: Liczba osób, które stosowały przemoc w rodzinie w latach 2017-2019
Wyszczególnienie

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

111

105

108

59

49

49

Mężczyźni

100

95

97

Kobiety

11

8

10

Małoletni
0
Źródło: Dane własne MOPS w Jaśle/dane KPP w Jaśle

2

1

Łącznie
z tego: pod wpływem alkoholu

Z danych wynika, że sprawcami przemocy w rodzinie są głównie mężczyźni, którzy w 2019 r.
stanowili około 90% wszystkich osób, które dopuściły się stosowania przemocy w rodzinie.
Z danych Raportu dotyczącego występujących na terenie miasta Jasła patologii społecznych
wynika, że do większości aktów przemocy dochodzi, kiedy sprawca przemocy jest trzeźwy
(w 2019 r. 55%). Z kolei z kwestionariuszy ,,Niebieska Karta – A” wynika, że sprawca przemocy
w rodzinie, który w momencie interwencji służb znajduje się pod wpływem alkoholu oddala się
z miejsca zamieszkania przed przybyciem patrolu Policji i nie jest możliwe przeprowadzenie
u niego badania na zawartość alkoholu. Analizując prowadzone procedury ,,Niebieskiej Karty”
wynika, że w około 70% prowadzonych przez grupy robocze procedur Niebieskie Karty występuje
problem alkoholowy.
Tabela 4: Liczba powołanych grup roboczych oraz wszczętych postępowań w ramach procedury
„Niebieskie Karty” w latach 2017-2019
Wyszczególnienie
Liczba powołanych grup roboczych
w indywidualnych
przypadkach
wystąpienia przemocy w rodzinie
Liczba
wszczętych
postępowań
w ramach „Niebieskich Kart”
Liczba formularzy „Niebieska Karta A” otrzymanych przez
Przewodniczącego Zespołu
Interdyscyplinarnego,
w
tym
wypełnionych
przez
przedstawicieli:

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

97

82

96

96

80

96

120

117

125

7
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Wyszczególnienie

−
−
−
−
−
−

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

8
112
0
0
0

9
107
0
1
0

8
109
0
4
2

0
0

0
0

0
2

MOPS
Policji

MKRPA
Oświaty
Ochrony zdrowia

Zespół ds. interwencji kryzysowej
(dawniej OIK) /PCPR
− Inne
Źródło: Dane własne MOPS w Jaśle

Zdecydowaną większość kwestionariuszy „Niebieska Karta – A” w latach 2017-2019
sporządzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Jaśle - w 2017 r. 93%, w 2018 r. 91,5%
ogółu, w 2019 r. 87%. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle sporządzili
w badanym okresie średnio 7% kwestionariuszy rocznie. W 2019 r. 3,2% kwestionariuszy
„Niebieska Karta - A” zostało sporządzonych przez pracowników oświaty, gdzie osobami, co do
których istnieje podejrzenie, że doświadczają przemocy w rodzinie są dzieci – uczniowie szkół.
Pozostałe kwestionariusze w latach 2017 – 2019 zostały sporządzone przez przedstawicieli służby
zdrowia i innych przedstawicieli.
Istotnym jest, że w rodzinach objętych procedurą ,,Niebieskie Karty” dochodzi ponownie
do interwencji służb, podczas, których wypełniane są kolejne formularze „Niebieska Karta – A”.
Również funkcjonariusze KPP podczas przyjęcia protokołu zawiadomienia z art. 207 kk. wypełniają
formularz ,,Niebieska Karta-A”. W związku z powyższym liczba powołanych grup roboczych
w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie jest niższa niż liczba
wypełnianych formularzy ,,Niebieska Karta – A”.

Tabela 5: Liczba prowadzonych i zakończonych przez grupy robocze postępowań w ramach procedury
„Niebieskie Karty” w latach 2017-2019
Wyszczególnienie

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

97

82

96

141

121

129

63
50
13

83
66
17

75
46
29

Liczba powołanych grup roboczych
w indywidualnych przypadkach
wystąpienia przemocy w rodzinie
Liczba prowadzonych przez grupy
robocze postępowań w ramach
procedury „Niebieskie Karty”
Liczba zakończonych postępowań,
w tym:
- na podstawie § 18 ust.1 pkt 1**
- na podstawie § 18 ust.1 pkt 2**
Źródło: Dane własne MOPS w Jaśle
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Liczba prowadzonych przez grupy robocze postepowań w ramach procedury „Niebieskie
Karty” w latach 2017-2018 utrzymuje się na podobnym poziomie, jedynie w 2018 r. odnotowano
spadek prowadzonych procedur w porównaniu z rokiem 2017 (o 14,18%) oraz z rokiem 2019
(o 6,2%).
Jak wskazują dane średnio 50% prowadzonych przez grupy robocze procedur „Niebieskie
Karty” w danym roku jest zakańczana. Większość decyzji o zakończeniu prowadzonych procedur
podejmowana jest w oparciu o ustanie przemocy w rodzinie i uzasadnienie przypuszczenia
o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego
planu pomocy. Z danych wynika, że wzrasta liczba procedur zakończonych na podstawie podjęcia
decyzji przez członków grupy roboczej o braku zasadności podejmowania działań, w latach 2017 2018 wynosiła ponad 20% ogółu, a w 2019 r. ponad 37 % ogółu.
Na podstawie informacji przekazanych przez grupy robocze oraz analizy prowadzonych
procedur Niebieskie Karty wynika, że zjawisko przemocy w rodzinie coraz częściej dotyczy rodzin
z wyższym wykształceniem, wysokim statusem majątkowym, zajmujących prestiżowe stanowiska
zawodowe. Corocznie wzrasta także liczba prowadzonych postępowań dotyczących przemocy
w rodzinie, gdzie osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy są osoby przyjmujące narkotyki
lub substancje psychoaktywne.

1.3. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
Kompleksowe podejście do osób uwikłanych w przemoc w rodzinie możliwe jest dzięki objęciu
wsparciem osób doświadczających przemocy, jak i osób stosujących przemoc w rodzinie
systemem świadczeń niepieniężnych, takich jak praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne,
usługi terapeutyczne, mediacje, interwencja kryzysowa, pomoc w znalezieniu bezpiecznego
schronienia.
Instytucje i organizacje działające na terenie miasta Jasła zapewniają mieszkańcom dostęp
do pomocy specjalistycznej.
W ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii” prowadzony jest Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem
alkoholowym i członków ich rodzin oraz osób doznających przemocy domowej, jak również
realizowane jest poradnictwo specjalistyczne m.in. w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.

9
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Tabela 6: Liczba osób, która skorzystała z pomocy Punktu Konsultacyjnego w latach 2017-2019 r.
Wyszczególnienie

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

127

97

112

163

168

102

290

270

285

Liczba osób, która skorzystała
z porad w zakresie procedury
o objecie leczeniem odwykowym
Liczba osób, która skorzystała
z wieloaspektowej pomocy, w tym
dotyczącej przemocy w rodzinie
Ogółem

Źródło: Dane Urzędu Miasta w Jaśle Wydziału Strategii Rewitalizacji i Inicjatyw Społecznych

Jak wynika z danych liczbowych ilość osób korzystających z pomocy Punktu Konsultacyjnego
dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin oraz osób doznających przemocy
domowej mieszkańcy miasta jest na podobnym poziomie. W 2019 r. w stosunku do roku 2017
zanotowano nieznaczny spadek o 0,98 %. Mieszkańcy miast poszukują porad, pomocy i wsparcia
dla swoich bliskich uwikłanych w różnego rodzaju uzależnienia, mających problemy emocjonalne
czy osób doznających przemocy fizycznej, psychicznej czy ekonomicznej.
Poza wsparciem Punktu Konsultacyjnego, w ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” realizowane jest
poradnictwo specjalistyczne, z którego korzystać mogą m.in. osoby doświadczające przemocy
w rodzinie.
Dane wskazują, że ogólna liczba osób korzystających ze specjalistycznego poradnictwa
finansowanego ze środków przeznaczonych na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi
kształtuje się co roku na podobnym poziomie. Z porad prawnych, wsparcia psychologicznego czy
indywidulanych konsultacji terapeutycznych korzystało rocznie około 50 - 60 osób.
Działania w zakresie dostępu mieszkańców uwikłanych w przemoc podejmuje także
Stowarzyszenie „Twój Potencjał”, które od 2020 r. prowadzi Ośrodek Wsparcia (środki
na realizację działań Ośrodka zabezpieczone zostały w ramach środków przewidzianych
na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii”). Ośrodek zapewnia wsparcie w postaci:

✓

konsultacji wychowawczych prowadzonych przez pedagoga,

✓

poradnictwa prawnego,

✓

prowadzenia grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
Na terenie Miasta Jasła pomocy w zakresie interwencji kryzysowej, w tym pomocy

osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie udziela również Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)
pozostający

w

strukturze

Powiatowego

Centrum

Pomocy

Rodzinie

w

Jaśle.
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Do zadań realizowanych przez OIK w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie należy
w szczególności:

✓

udzielanie specjalistycznej pomocy psychologicznej ukierunkowanej na wsparcie osób
doznających przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą
stosującą przemoc w rodzinie,

✓

realizacja indywidualnych oddziaływań terapeutycznych,

✓

realizacja poradnictwa prawnego, socjalnego, działań interwencyjnych.

Tabela 7. Liczba udzielanej specjalistycznej pomocy przez OIK w Jaśle
Wyszczególnienie
Rok 2017
Rok 2018
Liczba
udzielanej
specjalistycznej
pomocy ukierunkowanej na wsparcie
osób doznających przemocy w rodzinie
zamieszkujących na terenie miasta Jasła

8

Rok 2019

12

13

Źródło: Raport dotyczący występujących na terenie miasta Jasła patologii społecznych za 2018 r.
/Dane OIK w Jaśle/

Z powyższych danych wynika, że corocznie wzrasta liczba osób, które skorzystały
ze specjalistycznej pomocy ukierunkowanej na wsparcie osób doznających przemocy w rodzinie
zamieszkujących na terenie miasta Jasła.
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zapewnienie miejsc
w ośrodkach wsparcia dla osób dotkniętych przemocą jest zadaniem własnym samorządu gminy
i powiatu. Ponadto mając na uwadze zapisy art. 6 ust 4 ww. ustawy do zadań z zakresu
administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności m.in. tworzenie
i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Zgodnie
z zawartym pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, a Specjalistycznym
Ośrodkiem Wsparcia (SOW) w Lesku porozumieniem, osoby z terenu powiatu jasielskiego
doświadczające przemocy w rodzinie, które wymagają schronienia w ośrodku wsparcia kierowane
są do SOW w Lesku.
Tabela 8: Liczba osób skierowanych do poszczególnych Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie w latach 2017-2019
Wyszczególnienie
SOW
Liczba kobiet
Liczba osób
Liczba
Liczba
mężczyzn
dzieci
skierowanych
ogółem, w
tym:

2017

SOW Gorzyce

0

0

0

0

SOW Korytniki

0

0

0

0

SOW Lesko

1

1

0

0
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Wyszczególnienie

2018

2019

SOW

Liczba osób
skierowanych
ogółem, w
tym:

Liczba kobiet

Liczba
mężczyzn

Liczba
dzieci

SOW Nowa Sarzyna

0

0

0

0

SOW Gorzyce

0

0

0

0

SOW Korytniki

0

0

0

0

SOW Lesko

0

0

0

0

SOW Nowa Sarzyna

0

0

0

0

SOW Gorzyce

0

0

0

0

SOW Korytniki

0

0

0

0

SOW Lesko

0

0

0

0

SOW Nowa Sarzyna

0

0

0

0

Źródło: Dane własne MOPS w Jaśle

Jak wynika z danych w latach 2018-2019 żadna z osób doświadczających przemocy w rodzinie
nie skorzystała z pomocy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
a 2017 r. z pomocy SOW skorzystała tylko 1 osoba.

1.4. Działania podejmowane wobec osób stosujących przemoc w rodzinie
W ramach swojej pracy grupy robocze kierują do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych (MKRPA) wnioski o podjęcie działań zmierzających do spowodowania leczenia
odwykowego u osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie, u których zachodzi
prawdopodobieństwo uzależnienia od alkoholu.
Tabela 9: Liczba sporządzonych wniosków do MKRPA w ramach prowadzonej procedury „Niebieskie
Karty” w latach 2017-2019
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Wyszczególnienie
Liczba
skierowanych
wniosków przez grupy
robocze
Źródło: Dane własne MOPS w Jaśle

15

21

21

Z powyższych danych wynika, że w latach 2018-2019 skierowano do MKRPA taką samą
liczbę wniosków o podjęcie działań zmierzających do spowodowania leczenia odwykowego
u osób, u których zachodzi prawdopodobieństwo uzależnienia od alkoholu objętych
prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty”. Z kolei w 2017 r. skierowano blisko 29% mniej
wniosków w stosunku do lat 2018 - 2019.
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Tabela 10: Zawiadomienia do prokuratury i policji o powzięciu podejrzenia o popełnieniu ściganego
z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie przez MOPS, zespół interdyscyplinarny, grupy
robocze.
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Wyszczególnienie
Zawiadomienia dokonane
przez MOPS
Zawiadomienia dokonane
przez grupy robocze
ogółem

0

2

7

7

8

24

7

10

31

Źródło: Dane własne MOPS w Jaśle

W związku z uzyskaniem informacji o powzięciu podejrzenia o popełnieniu ściganego
z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie kierowane są zawiadomienia
do Prokuratury Rejonowej w Jaśle oraz Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. Najwięcej takich
zawiadomień skierowano w 2019 r.
Jedną z podstawowych metod pracy z osobą stosującą przemoc w rodzinie są oddziaływania
korekcyjno-edukacyjne, które oparte są na wzmacnianiu zachowań i postaw pozytywnych osób
stosujących przemoc w rodzinie, w miejsce zachowań przemocowych2.
„Powiatowy program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
w rodzinie” realizowany jest od 2014 r. przez PCPR/OIK w Jaśle. Osoby uczestniczące w Programie
kierowane są m.in. przez:

−

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Jaśle,

−

Sąd Rejonowy w Jaśle,

−

Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu jasielskiego,

−

Komendę Powiatową Policji w Jaśle.
Oprócz oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych OIK w Jaśle osobom stosującym przemoc
w rodzinie oferuje możliwość uczestnictwa w programie psychologiczno - terapeutycznym oraz
specjalistyczną pomoc ukierunkowaną na wsparcie tych osób.
Tabela 11: Liczba udzielanej specjalistycznej pomocy przez OIK w Jaśle oraz liczba osób uczestniczących
w oddziaływaniach korekcyjna – edukacyjnych w latach 2017-2019
2017 r.
2019 r.
Wyszczególnienie
2018 r.
Liczba
udzielanej
specjalistycznej
pomocy ukierunkowanej na wsparcie
4
1
0
osób stosujących przemoc w rodzinie
zamieszkujących na terenie miasta Jasła
Liczba
osób
uczestniczących
w oddziaływaniach korekcyjno –
edukacyjnych dla osób stosujących
4
0
0
przemoc w rodzinie zamieszkujących
na terenie miasta Jasła

2

D. Dyjakon, Diagnoza i psychoterapia sprawców przemocy domowej. Bezpieczeństwo i zmiana, Warszawa 2014.
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Wyszczególnienie
Liczba osób, które ukończyły program
korekcyjno – edukacyjny dla osób
stosujących przemoc w rodzinie
zamieszkujących na terenie miasta Jasła
Źródło: Dane OIK w Jaśle

2017 r.

2018 r.

2

0

2019 r.
0

Z powyższych danych wynika, że tylko w 2017 r. 4 osoby z terenu miasta Jasła stosujące
przemoc w rodzinie uczestniczyły w programie korekcyjno – edukacyjnym, niemniej jednak
program ukończyło tylko 2 osoby. Ponadto z informacji przekazanych przez PCPR w Jaśle w latach
2018-2019 ze względu na brak osób zainteresowanych uczestnictwem w odziaływaniach
korekcyjno – edukacyjnych, program nie był realizowany.

1.5. Profilaktyka i edukacja społeczna
Istotną rolę w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie odgrywa działalność profilaktyczna
i edukacyjna, we współpracy z placówkami oświatowymi. Organizowanych jest wiele
przedsięwzięć profilaktycznych kierowanych zarówno do dzieci i młodzieży oraz dorosłych
mieszkańców

miasta.

Ważną

kwestią

jest

wdrażanie

programów

profilaktycznych

rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w placówkach oświatowych, m.in. Archipelag Skarbów, Trening zachowań asertywnych, ART.Trening Zastępowania Agresji, program Domowych Detektywów, Spójrz Inaczej. Co roku
poszerzana jest oferta programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, co pokazuje poniższa
tabela.
W obszarze profilaktyki ważną rolę odrywają również kampanie społeczne, w których
społeczność naszego miasta aktywnie bierze udział, jest to: kampania „Postaw Na Rodzinę”
i kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, propagujące zdrowy styl życia, eliminowanie zachowań
agresywnych, komunikację rówieśniczą oraz asertywność.
Tabela 12: Wykaz prowadzonych programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach Systemu
Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego prowadzonego przez PARPA,
ORE, KBdsPN, IPiN.
L.p.
2017 r.
2018 r.
2019 r.
1.
Archipelag Skarbów
Archipelag Skarbów
Archipelag Skarbów
2.
Spójrz inaczej dla klas 1-3
Program Domowych
Program Domowych
Detektywów
Detektywów
3.
Program profilaktycznoProgram ProfilaktycznoSzkolna Interwencja
wychowawczy CUKIERKI
Wychowawczy Epsilon
Profilaktyczna
4.
5.
Razem

Spójrz inaczej dla klas 1-3

663 – uczniów

1011 – uczniów

Fantastyczne Możliwości – Na
tropie Jasia i Małgosi
Spójrz inaczej dla klas 1-3
1008 – uczniów

14
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L.p.

2017 r.
2018 r.
15 – nauczycieli
62 – nauczycieli
84 - rodziców
555 - rodziców
Źródło: Dane własne WRSiIS Urzędu Miasta w Jaśle

2019 r.
181 – nauczycieli
451 - rodziców

1.6. Wyniki badań ankietowych
W 2019 r. metodą sondażu diagnostycznego, przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety
przeprowadzono wśród mieszkańców miasta Jasła badanie mające na celu określenie skali
przemocy w mieście Jaśle oraz poznanie doświadczeń i opinii mieszkańców na temat rodzajów
aktów przemocy. Poniższa tabela przedstawia wynik badania ankietowego w zakresie potrzeb
mieszkańców dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Tabela 13: Działania w zakresie przeciwdziałała przemocy w rodzinie, które zdaniem mieszkańców miasta
Jasła przyczyniłyby się do zmniejszenia omawianego zjawiska
Lp
Odpowiedzi
N=70
%
.
1. Poszerzenie informacji o instytucjach pomagających osobom
38
54,29
doznającym przemocy
2.

Prowadzenie warsztatów dla rodziców zwiększających
umiejętności wychowawczych
Promowanie i realizacja zajęć aktywnego spędzania wolnego
czasu dla dzieci i młodzieży

21

30,00

11

15,71

4.

Pomoc materialna dla osób doznających przemocy

17

24,30

5.

Zwiększenie dostępności różnych form pomocy indywidualnej,
grupowe dla osób uwikłanych w przemoc

28

40,00

6.

Zapewnienie schronienia dla osób doznających przemocy –
pomoc całodobowa

46

65,71

7.

Zwiększenie bezpieczeństwa osób poszkodowanych

35

50,00

8.

Lepsza komunikacja i szybszy przepływ informacji między
przedstawicielami służb
Przyspieszenie działań interwencyjnych – zakaz konstatowania
się z osobą pokrzywdzoną, zakaz zbliżania się do osoby
pokrzywdzone, opuszczenie lokalu mieszkalnego, kara
pozbawienia wolności

26

37,14

43

61,43

Inne – wyczulenie służby zdrowia na przejawy przemocy wobec
osób starszych

1

1,43

3.

9.

10

* badani mogli wybrać więcej niż 1 odpowiedź, suma odsetek jest większa niż 100.
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Z powyższych danych wynika, że w opinii mieszkańców do najbardziej skutecznych działań,
które miałyby wpływ na zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie miasta Jasła
należą:

➢ zapewnienie schronienia dla osób doznających przemocy – pomoc całodobowa,
➢ przyspieszenie działań interwencyjnych – zakaz kontaktowania się z osobą pokrzywdzoną, zakaz
zbliżania się do osoby pokrzywdzonej, opuszczenie lokalu mieszkalnego, kara pozbawienia
wolności,

➢ poszerzenie informacji o instytucjach pomagających osobom doznającym przemocy,
➢ zwiększenie bezpieczeństwa osób poszkodowanych,
➢ lepsza komunikacja i szybszy przepływ informacji między przedstawicielami służb,
➢ prowadzenie warsztatów dla rodziców zwiększających umiejętności wychowawcze.
Wyniki badania wskazują, że ponad połowa respondentów zetknęła się ze zjawiskiem
przemocy w rodzinie, a prawie 9% przyznała, że zjawisko przemocy dotyka ich rodziny. Ustalono,
że pod względem relacji zazwyczaj przemoc stosują współmałżonkowie/partnerzy, rodzice –
matka lub ojciec, a do najczęściej wymienianych przez ankietowanych form przemocy, które mogą
mieć miejsce w rodzinie należą: obrażanie, wyzwiska, przekleństwa, popychanie, szarpanie, bicie,
groźby, zawstydzanie w obecności drugiej osoby, zakazywanie kontaktów z rodziną i znajomymi.
Według ankietowanych instytucjami udzielającymi pomocy osobom uwikłanym
w przemoc jest kolejno policja, ośrodki pomocy społecznej, komisje rozwiązywania problemów
alkoholowych. Największa liczba osób badanych wskazała na konieczność powstania na terenie
gminy lub powiatu całodobowego schronienia dla osób doznających przemocy, przyspieszenia
działań i częstszego stosowania wobec osób stosujących przemoc środków zapobiegawczych
i zabezpieczających, poszerzenia informacji o instytucjach pomocowych.
Na potrzeby diagnozy zjawiska przemocy wśród rodzin uczniów uczęszczających
do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło, przeprowadzono
ankietę wśród pedagogów, psychologów oraz wychowawców klas i grup przedszkolnych.
W ankiecie wzięło udział łącznie 115 respondentów. Poniżej przedstawiono wyniki
z przeprowadzonego badania.
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Wykres I. Czy przemoc w rodzinie jest dużym problemem społecznym?

[]
[]
zdecydowanie tak

[]

raczej tak
[]

raczej nie

zdecydowanie nie
[]

trudno powiedzieć

źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych przez Wydział
Oświaty Urzędu Miasta Jasła

Większość ankietowanych stwierdziła, iż przemoc w rodzinie jest dużym problemem
społecznym. Odpowiedzi twierdzącej udzieliło aż 76% respondentów. Odmiennego zdania było
11% badanych a 13% nie potrafiło sprecyzować swojego stanowiska w tej kwestii.
Biorąc pod uwagę kolejne pytanie skierowane do ankietowanych, można stwierdzić,
że zjawisko przemocy w rodzinie może być kwestią ukrytą i trudną do zdiagnozowania.
Jak wskazują wyniki przeprowadzonej ankiety, aż 63% badanych pedagogów
i wychowawców klas nie zna i nie słyszało o przemocy w rodzinie wśród uczniów placówek
oświatowych prowadzonych przez Miasto Jasło.
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Niemniej jednak 36 % ankietowanych wskazuje, że spotkało się lub słyszało o stosowanej
przemocy w rodzinach. Co więcej, 26% ankietowanych wskazuje, iż zjawisko patologii i przemocy
Wykres II. Czy w rodzinach uczniów szkół
i przedszkoli istnieje zjawisko przemocy?

Wykres III. Czy zjawisko przemocy nasiliło się
w przeciągu ostatnich lat?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Jasła

w rodzinach nasiliło się w przeciągu ostatnich 3 lat. Zdecydowana większość badanych (56%)
nie potrafiła wskazać zmian w tej kwestii.
Istotne z punktu widzenia przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest poznanie przyczyn
takiego zjawiska. Największymi problemami, które mogą sprzyjać przemocy domowej są różnego
rodzaju uzależnienia pojawiające się wśród członków rodzin (89 wskazań ankietowanych) oraz
stres i frustracja (92 odpowiedzi). Są to źródła konfliktów, które pojawiają się w domach
sporadycznie, w wyniku chwilowych trudności życiowych lub też są to czynniki, które wpisane są
na stałe w życie rodziny.
Co więcej, ankietowani wskazali także inne przyczyny takie jak zaburzenia emocjonalne,
doświadczenia i wzorce z domu, konflikty międzypokoleniowe a także różnego rodzaju choroby
i przeżycia traumatyczne.
Zarówno w Mieście Jaśle jak i w placówkach oświatowych prowadzone są działania
profilaktyczne związane z ograniczeniem lub zapobieganiem przemocy domowej. Respondenci
oceniając działania prowadzone dotychczas działania profilaktycznie, ocenili je dobrze (32%
ankietowanych), dostatecznie (19%) oraz niedostatecznie (6%). Spora grupa ankietowanych
nie wskazała konkretnej oceny prowadzonych działań (44 % badanych), co może wskazywać, iż do
tej pory nie korzystali lub nie interesowali się profilaktyką w kierunku przeciwdziała przemocy
w rodzinie.
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Wykres IV. Ocena działań profilaktycznych związanych ze zjawiskiem przemocy w rodzinie.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych przez Wydział Oświaty Urzędu
Miasta Jasła

Ankietowani zostali poproszeni o wskazanie działań, które należało by podjąć w mieście
w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Najczęściej pojawiającą się odpowiedzią jest
zwiększenie świadomości rodziców, gdzie i jak uzyskać pomoc, gdy pojawia się przemoc w rodzinie
poprzez np. plakaty informacyjne, organizację spotkań dla rodzin w mieście, prowadzenie
kampanii społecznych. Ważną kwestią jest też edukowanie całego społeczeństwa, aby nie bać się
reagować na pojawiające się oznaki przemocy domowej wśród nie tylko najbliższych, ale także
sąsiadów.
Ankietowani wskazywali także na stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób
doświadczających przemocy w tym m.in. zapewnienie osobie dotkniętej przemocą możliwości
pobytu w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, zapewnienie
specjalistycznego wsparcia: medycznego, prawnego, psychologicznego, socjalnego i zawodowego.
Wśród odpowiedzi pojawiały się także takie jak:

•

Częstsze monitorowanie rodzin doświadczających zjawiska przemocy,

•

Dostęp do psychologa dla dzieci i młodzieży,

•

Profilaktyka wśród dzieci i uczniów poprzez konkursy i projekty edukacyjne,

•

Warsztaty dla rodzin, grupy wsparcia, możliwość pracy dziecka z rodzicem przy udziale
specjalistów,

•

Miejski anonimowy telefon zaufania.
Przemoc w rodzinie powoduje destabilizację rodziny i nawet wówczas, kiedy kierowana

jest na jednego z jej członków, wywiera destrukcyjny wpływ na cały układ. Ma zdecydowanie
negatywny wpływ na kształtowanie osobowości dzieci, które w większości powielają w przyszłości
agresywne zachowania. Dlatego też, tak ważne jest ciągłe upowszechnianie wiedzy na temat
zdrowych norm życia w rodzinie i prowadzenie elementarnej edukacji na temat praw dziecka
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i człowieka. Zapobieganie przemocy w rodzinie wymaga współdziałania instytucji rządowych
i organizacji pozarządowych - multidyscyplinarnego działania wszystkich profesjonalistów
pracujących z dzieckiem i rodziną w różnych dziedzinach.

1.7. Wnioski z diagnozy
➢ Zdecydowaną większość osób doświadczających przemocy w rodzinie stanowią kobiety.
➢ W rodzinach zagrożonych przemocą domową występują również inne problemy społeczne takie
jak, uzależnienia, problemy opiekuńczo – wychowawcze, niepełnosprawność.

➢ W większości prowadzonych procedur ,,Niebieskiej Karty” w rodzinie występuje problem
alkoholowy.

➢ Do najczęściej zgłaszanych przez osoby pokrzywdzone form przemocy należą: przemoc
psychiczna, przemoc fizyczna, przemoc ekonomiczna oraz zaniedbania i groźby karalne.

➢ Co rocznie wzrasta liczba prowadzonych postępowań dotyczących przemocy w rodzinie, gdzie
osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy są osoby przyjmujące narkotyki lub substancje
psychoaktywne w wieku do 18 - 30 lat.

➢ Zjawisko przemocy w rodzinie coraz częściej dotyczy rodzin z wyższym wykształceniem, wysokim
statusem majątkowym, zajmujących wysokie stanowiska zawodowe.

➢ W latach 2018-2019 z powodu braku chętnych osób nie realizowano oddziaływań korekcyjno –
edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

➢ Ze względu na specyfikę problemu jakim jest zjawisko przemocy w rodzinie konieczne jest ciągłe
podnoszenie kwalifikacji przez pracowników podejmujących działania w obszarze przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
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II. Zasoby instytucjonalne działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
na terenie miasta Jasła
Zdecydowana większość podmiotów funkcjonujących na terenie Miasta Jasła w obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie wchodzi w skład Zespołu Interdyscyplinarnego, który
stanowi jeden z czterech elementów lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Do podmiotów realizujących zadania na rzecz osób uwikłanych w przemoc należą m.in.:
Tabela 14. Podmioty działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Jasła.

L.p.

1.

Nazwa, dane teleadresowe
podmiotu
Komenda Powiatowa Policji w Jaśle
ul. Kościuszki 26
tel. 13 44 38 310
e-mail: jaslo@rz.policja.gov.pl
Rewir Dzielnicowych w Jaśle
ul. Kochanowskiego 6
tel. 13 44 38 342

−
−

−
−
−
−
−
−

2.

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej −
w Rejonowym w Jaśle
−
ul. Armii Krajowej 3
−
tel. 13 44 86 277
e-mail: zkss@jaslo.sr.gov.pl

3.

Prokuratura Rejonowa w Jaśle
−
−
ul. Armii Krajowej 3
tel. 13 44 62 683
−
e-mail:
prokuratura.jaslo@krosno.po.gov.pl
−
−

−

Charakterystyka działalności podmiotu w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Funkcjonowanie telefonu zaufana.
Udzielanie informacji w zakresie możliwości i form uzyskania
m.in. pomocy: medycznej, psychologicznej, terapeutycznej,
prawnej, socjalnej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
Działalność profilaktyczna na terenie placówek oświatowych.
Podejmowanie działań prewencyjnych wobec sprawców
przemocy w rodzinie.
Podejmowanie interwencji w związku z przemocą w rodzinie.
Wszczynanie procedury „Niebieskie Karty” poprzez wypełnienie
formularza „Niebieska Karta – A”.
Zatrzymywanie sprawców przemocy stwarzających zagrożenie
dla życia bądź zdrowia ofiary przemocy w rodzinie.
Wszczynanie postępowania przygotowawczego przeciwko
sprawcy przemocy w przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia
popełnienia przestępstwa.
Pełnienie dyżurów przez zawodowych kuratorów sądowych
Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej.
Podejmowanie działań informacyjno-doradczych.
Sprawowanie dozorów kuratorskich w związku z wyrokami
Sądu za przestępstwo z art. 207 § 1 k.k. w przypadku
warunkowego umorzenia postepowania, kary pozbawienia
wolności
z
warunkowym
zawieszeniem
wykonania,
warunkowym
przedterminowym
zwolnieniem
oraz
skierowaniem na leczenie ambulatoryjne.
Działalność informacyjno – doradcza.
Pełnienie dyżurów przez Prokuratora Rejonowego, jego
zastępcę lub innego wyznaczonego prokuratora.
Przyjmowanie zawiadomień o przestępstwie ściganym w trybie
publiczno – skargowym.
Wszczynanie postępowania przygotowawczego mającego
na celu czy faktycznie popełniono przestępstwo.
Stosowanie środków zapobiegawczych wobec sprawców
przemocy w rodzinie w postaci dozoru policji polegającego na
zakazie kontaktowania się z osobą pokrzywdzoną lub zakazie
zbliżania się do niej na wskazaną odległość oraz środka
zapobiegawczego w postaci aresztu tymczasowego.
W przypadku skierowania przez prokuratora aktu oskarżenia
o przestępstwo z art. 207 par. 1 kk, wnioskowanie o orzeczenie
przez Sąd wobec sprawców przemocy w rodzinie środków
karnych określonych w art. 41 kk, tj. zakazu kontaktowania się
z osobą pokrzywdzoną, zakazu zbliżania się do niej na
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L.p.

4.

Nazwa, dane teleadresowe
podmiotu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej −
w Jaśle
ul. Szkolna 25
−
tel. 13 44 37 010
e-mail: mopsjaslo@mopsjaslo.pl
−
−

−

−
−
−

5.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
−
w Jaśle
ul. Rynek 18
tel. 13 44 83 440
−
e-mail: pcprjaslo@pcprjaslo.info
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Jaśle pozostający w strukturach
PCPR w Jaśle
ul. Rynek 18
tel. 13 44 85 838
e-mail: oik@pcprjaslo.info

−

−
−
−

6.

7.

Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Jaśle
ul. Floriańska 8a
tel. 13 44 64 714
e-mail: mkrpa@um.jaslo.pl

−

Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna w Jaśle
ul. Słowackiego 6
tel. 13 44 64 546
e-mail: sekretariat@pppjaslo.pl

−

−
−

−

Charakterystyka działalności podmiotu w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
określoną odległość lub nakazu opuszczania lokalu
zajmowanego wspólnie z osobą pokrzywdzoną.
Koordynowanie prac grup roboczych powoływanych
w indywidulanych przypadkach występowania przemocy
w rodzinie.
Prowadzenie pracy socjalnej z osobami uwikłanymi w zjawisko
przemocy w rodzinie.
Podejmowanie
działań
profilaktycznych
w
zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Występowanie z wnioskami na MKRPA o spowodowanie
leczenia odwykowego, na Prokuraturę o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa oraz do Sądu Rodzinnego o wgląd
w sytuację rodziny.
Objęcie rodzin przejawiających problemy opiekuńczowychowawcze w tym rodziny uwikłanych w przemoc
wsparciem w formie asystenta rodziny.
Wsparcie oraz pomoc w podejmowanych działaniach
ukierunkowanych na wyjście rodziny z problemu przemocy.
Podejmowanie działań monitoringowych w stosunku do osób
uwikłanych w przemoc.
Prowadzenie obsługi organizacyjno- technicznej Zespołu
Interdyscyplinarnego.
Udzielanie specjalistycznej pomocy psychologicznej oraz
wsparcia osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych,
w tym osobom doświadczającym i stosującym przemoc
w rodzinie.
Udzielanie
poradnictwa
socjalnego,
prawnego,
psychoedukacyjnego i pedagogicznego.
Pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie
w umieszczeniu w hostelu lub specjalistycznym ośrodku
wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
Podejmowanie
działań
profilaktycznych
w
zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla
osób stosujących przemoc w rodzinie.
Realizacja programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób
stosujących przemoc w rodzinie.
Motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych
do podjęcia terapii i leczenia.
Prowadzenie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych.
Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia
o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie
lecznictwa odwykowego, wobec osób, które w związku
z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego,
demoralizację nieletnich, uchylają się od pracy albo
systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.
Realizacja zajęć socjoterapeutycznych dla podopiecznych
poradni przejawiających skłonności autoagresywne.
Realizacja w szkołach warsztatów dotyczących przemocy
rówieśniczej w tym uczenia się indywidualnych sposobów
obrony przed agresją i przemocą rozwijania empatii
i zrozumienia, wzmacniania poczucia własnej wartości,
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L.p.

Nazwa, dane teleadresowe
podmiotu

Charakterystyka działalności podmiotu w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

−

8.

Wydział Oświaty Urzędu Miasta
w Jaśle / Placówki oświatowe
podległe pod Wydział
ul. Rynek 12
tel. 13 44 86 334
e-mail: wo1@um.jaslo.pl

9.

Ośrodek Pomocy Rodzinie i Szkole
„Arka Młodych”
ul. Krasińskiego 4
tel. 886 329 348

Prowadzenie na terenie poradni warsztatów edukacyjnych dla
rodziców dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i trudnym
zachowaniem.
− Prowadzenie prelekcji dla rodziców i nauczycieli.
− Prowadzenie indywidulanych konsultacji psychologicznych oraz
porad dla rodziców w celu wzmocnienia wewnętrznej odwagi
do przeciwstawiania się problemowi oraz podejmowania
działań zmierzających do efektywnego rozwiązania problemu
przemocy w rodzinie.
− Realizacja działań o charakterze terapeutycznym dla dzieci
i młodzieży z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.
− Prowadzenie interwencji kryzysowej na terenie szkół.
− Udzielanie specjalistycznych porad i konsultacji pracowniom
socjalnym, pedagogom, nauczycielom, kuratorom sądowym,
funkcjonariuszom policji w zakresie funkcjonowania
mechanizmów psychologicznych w rodzinie.
Wydział Oświaty:
− Koordynowanie obiegiem informacji oraz zadaniami
związanymi z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
− Inicjowanie i finansowanie szkoleń dla nauczycieli z zakresu
problematyki przemocy w rodzinie.
− Nadzór nad realizacją w szkołach i w przedszkolach zadań
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
− Jednostki oświatowe:
− Udział wychowawców, pedagogów szkolnych, psychologów
i innych specjalistów w pracach grup roboczych.
− Szkolenia rad pedagogicznych w zakresie identyfikacji,
procedur oraz profilaktyki związanej z przemocą w rodzinie.
− Realizacja programów i projektów profilaktycznych z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
− Współpraca z instytucjami i specjalistami zajmującymi się
problematyką przemocy w rodzinie.
− Prowadzenie kampanii informacyjnych na temat pomocy dla
osób dotkniętych przemocą w rodzinie w środowiskach
szkolnych i przedszkolnych.
indywidualnej
opieki
psychologiczno− Prowadzenie
pedagogicznej nad uczniem dotkniętym problemami przemocy
domowej.
− Prowadzenie pracy korekcyjno-wychowawczej z dziećmi
dotkniętymi przemocą domową.
− Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez
nich trudności i problemów wychowawczych.
− Organizowanie pomocy materialnej dla uczniów w trudnej
sytuacji losowej, w tym dotkniętych przemocą w rodzinie.
− Udzielanie informacji w zakresie możliwości i form uzyskania
m.in. pomocy: medycznej, psychologicznej, terapeutycznej,
prawnej.
− Prowadzenie działalność profilaktycznej w postaci:
• warsztatów dla rodziców wzmacniających kompetencje
wychowawcze,
• zajęć dla dzieci z zakresu psychoprofilaktyki różnorodnych form
przemocy obecnej w przestrzeni społecznej i psychoedukacja
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L.p.

Nazwa, dane teleadresowe
podmiotu

10.

Stowarzyszenie „Twój Potencjał”
ul. Baczyńskiego 20a
tel. 13 44 06 333

11.

Ośrodek Psychoterapii
ul. Floriańska 18
tel. 13 44 06 333, 669 056 479
e-mail: kontakt@terapiajaslo.com

Charakterystyka działalności podmiotu w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

na temat zachowań bezpiecznych.
Prowadzenie Ośrodka Wsparcia, który zapewnia pomoc
w postaci:
• konsultacji wychowawczych prowadzonych przez pedagoga,
• poradnictwa prawnego,
• prowadzenia grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
− Prowadzenie Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od
alkoholu, gdzie realizowany jest podstawowy program terapii
uzależnień.
− Prowadzenie Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia, w ramach której realizowane są m.in.
konsultacje psychologiczne i psychiatryczne, terapia małżeńska
i rodzinna, mediacje rodzinne, psychoterapia indywidualna
i grupowa.
Środowiskowego
Ośrodka
Pomocy
− Prowadzenie
Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży,
w ramach którego prowadzone są porady diagnostyczne
i psychologiczne, porady terapeuty środowiskowego,
psychoterapia grupowa i indywidualna, psychoterapia
rodzinna, psychologiczne i psychoterapeutyczne wizyty
i porady domowe, porady prawne, mediacje rodzinne.

Źródło: Opracowanie własne pracowników MOPS w Jaśle.

III.

Adresaci Programu

Program skierowany jest do:
1.

członków społeczności lokalnej, w tym osób zagrożonych przemocą w rodzinie;

2.

osób dotkniętych przemocą w rodzinie;

3.

osób stosujących przemoc w rodzinie;

4.

świadków przemocy w rodzinie;

5.

osób, instytucji, organizacji i służb zajmujących się społecznie i zawodowo
przeciwdziałaniem zjawisku przemocy w rodzinie.

IV.

Cele główne i szczegółowe Programu

Celem głównym Programu jest stworzenie na terenie miasta Jasła zintegrowanego systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:
1) wspieranie i finansowanie miejsc pomocy osobom uwikłanym w przemocy w rodzinie;
2) upowszechnienie informacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie i przeciwdziałanie temu
zjawisku,
3) interdyscyplinarną współpracę wszystkich podmiotów podejmujących działania w obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
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4) podnoszenie kompetencji osób zajmujących się społecznie i zawodowo przeciwdziałaniem
zjawisku przemocy w rodzinie.
Cel główny Programu będzie osiągnięty poprzez realizację zadań określonych w ramach
czterech obszarów wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na
lata 2014 – 2020, tj. obszaru profilaktyki i edukacji społecznej, ochrony i pomocy osobom
dotkniętym przemocą w rodzinie, oddziaływań na osoby stosujące przemoc oraz podnoszenia
kompetencji pracowników podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie:
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I.

Obszar profilaktyki i edukacji społecznej

Tabela 15. Zadania w zakresie obszaru profilaktyki i edukacji społecznej

L.p.

ZADANIE
DO REALIZACJI

REALIZATORZY

HARMONOGRAM
REALIZACJI

WSKAŹNIKI

ŹRÓDŁA FINASOWANIA

1.1

Prowadzenie badań
diagnostycznych dotyczących
zjawiska przemocy w rodzinie,
w tym ustalenie odsetka
populacji rodzin zagrożonych
przemocą w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny, MOPS
w Jaśle, placówki oświatowe,
organizacje pozarządowe

2022, 2025

- liczba opracowanych diagnoz

budżet samorządowy, środki
zewnętrzne

1.2

Monitorowanie zjawiska
przemocy w rodzinie na terenie
miasta Jasła

Zespół Interdyscyplinarny – MOPS
w Jaśle

2021-2025

- liczba sprawozdań zbiorczych z
realizacji Miejskiego Programu
Przeciwdziałania
Przemocy
w
Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie dla Miasta Jasła na lata
2021-2025

budżet samorządowy –
w ramach obowiązków
służbowych pracowników
MOPS w Jaśle

1.3

Realizacja lokalnych kampanii
społecznych, których zadaniem
będzie m.in. promowanie metod
wychowawczych bez użycia
przemocy

Urząd Miasta – Pełnomocnik
Burmistrza ds. Profilaktyki
i Przeciwdziałania Uzależnieniom,
Zespół Interdyscyplinarny,
placówki oświatowe, organizacje
pozarządowe

2021-2025

- liczba zrealizowanych kampanii,
- liczba opracowanych i wydanych
materiałów informacyjnych (w tym
broszur,
ulotek,
plakatów,
informatorów)

budżet samorządowy - środki
przeznaczone na profilaktykę
i rozwiązywanie problemów
alkoholowych,
środki
zewnętrzne

1.4

Podejmowanie współpracy
pomiędzy Zespołem
Interdyscyplinarnym,
a kościołami lub związkami
wyznaniowymi działającymi na
terenie miasta Jasła w zakresie
edukacji na temat zjawiska

Zespół Interdyscyplinarny

2021-2025

- liczba
inicjatyw

w ramach obowiązków
służbowych członków ZI

wspólnie

podjętych
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L.p.

ZADANIE
DO REALIZACJI

REALIZATORZY

HARMONOGRAM
REALIZACJI

WSKAŹNIKI

ŹRÓDŁA FINASOWANIA

przemocy w rodzinie
1.5

Realizacja programów
profilaktycznych, skierowanych
w szczególności do młodzieży
w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

Urząd Miasta – Pełnomocnik
Burmistrza ds. Profilaktyki
i Przeciwdziałania Uzależnieniom,
Zespół Interdyscyplinarny,
placówki oświatowe, organizacje
pozarządowe

2021-2025

- liczba zrealizowanych programów
profilaktycznych
- liczba osób uczestniczących
w programach profilaktycznych

budżet samorządowy - środki
przeznaczone na profilaktykę
i rozwiązywanie problemów
alkoholowych, środki
zewnętrzne

1.6

Prowadzenie poradnictwa
w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
w szczególności poprzez działania
edukacyjne służące wzmocnieniu
opiekuńczych i wychowawczych
kompetencji rodziców
w rodzinach zagrożonych
przemocą
w rodzinie

Urząd Miasta – Pełnomocnik
Burmistrza ds. Profilaktyki
i Przeciwdziałania Uzależnieniom,
placówki oświatowe, organizacje
pozarządowe

2021-2025

- liczba osób, która skorzystała
z poradnictwa

budżet samorządowy - środki
przeznaczone na profilaktykę
i rozwiązywanie problemów
alkoholowych, środki
zewnętrzne
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II. Obszar ochrony i pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Tabela 16. Zadania w zakresie obszaru ochrony i pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

L.p.

ZADANIE DO REALIZACJI

2.1

Kontynuowanie
działalności
Zespołu Interdyscyplinarnego

2.2

2.3

REALIZATORZY

HARMONOGRAM
REALIZACJI

WSKAŹNIKI

ŹRÓDŁA FINASOWANIA

Zespół Interdyscyplinarny

2021-2025

liczba
posiedzeń
Zespołu
Interdyscyplinarnego,
- liczba sprawozdań z prac Zespołu
Interdyscyplinarnego,
-liczba
utworzonych
grup
roboczych

budżet
samorządowy
–
w
ramach
obowiązków
służbowych

Rozwój oferty instytucji,
organizacji i służb kierowanej
do osób dotkniętych przemocą
w rodzinie

Urząd Miasta – Pełnomocnik
Burmistrza ds. Profilaktyki
i Przeciwdziałania Uzależnieniom,
Zespół Interdyscyplinarny,
organizacje pozarządowe

2021-2025

- liczba placówek świadczących
specjalistyczną pomoc dla osób
dotkniętych przemocą w rodzinie,
w
tym
m.in.
punktów
konsultacyjnych,
ośrodków
wsparcia dla ofiar przemocy,
ośrodków interwencji kryzysowej,
hosteli dla rodzin w kryzysie
- liczba osób korzystających
z pomocy placówek świadczących
pomoc dla osób dotkniętych
przemocą w rodzinie, w tym m.in.
punktów
konsultacyjnych,
ośrodków wsparcia dla ofiar
przemocy, ośrodków interwencji
kryzysowej, hosteli dla rodzin
w kryzysie

budżet samorządowy - środki
przeznaczone na profilaktykę
i rozwiązywanie problemów
alkoholowych,
środki
zewnętrzne

Upowszechnianie informacji
w zakresie możliwości i form

Urząd Miasta – Pełnomocnik
Burmistrza
ds.
Profilaktyki

2021-2025

- liczba opracowanych
i rozpowszechniony materiałów

budżet samorządowy - środki
przeznaczone na profilaktykę
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L.p.

ZADANIE DO REALIZACJI

REALIZATORZY

specjalistycznej pomocy osobom
dotkniętym przemocą w rodzinie

i Przeciwdziałania Uzależnieniom,
Zespół
Interdyscyplinarny,
placówki
oświatowe,
MOPS
w Jaśle, organizacje pozarządowe

2.4

Realizacja zajęć edukacyjnych
kierowanych do osób dotkniętych
przemocą w rodzinie m.in.
w zakresie podstaw prawnych
dotyczących przemocy w rodzinie

Urząd Miasta – Pełnomocnik
Burmistrza ds. Profilaktyki
i Przeciwdziałania Uzależnieniom,
organizacje pozarządowe

2.5

Zapewnienie osobom dotkniętym
przemocą w rodzinie miejsc
w całodobowych ośrodkach
wsparcia oraz w ośrodkach
interwencji kryzysowej

2.6

HARMONOGRAM
REALIZACJI

WSKAŹNIKI

ŹRÓDŁA FINASOWANIA

informacyjnych

i rozwiązywanie problemów
alkoholowych,
środki
zewnętrzne

2021-2025

- liczba osób uczestniczących
w zajęciach

budżet samorządowy - środki
przeznaczone na profilaktykę
i rozwiązywanie problemów
alkoholowych,
środki
zewnętrzne

MOPS w Jaśle – PCPR w Jaśle

2021-2025

- liczba osób dotkniętych przemocą
w rodzinie, które skorzystały
z miejsc w ośrodkach wsparcia,

budżet samorządowy –
budżet MOPS

Funkcjonowanie lokalnego
telefonu zaufania dla osób
dotkniętych przemocą w rodzinie

KPP w Jaśle

2021-2025

- liczba godzin dziennie, w których
dostępny jest telefon zaufania

budżet KPP w Jaśle

2.7

Zapewnienie bezpieczeństwa
krzywdzonym dzieciom w trybie
art. 12a ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie

MOPS w Jaśle - KPP w Jaśle –
PCPR w Jaśle

2021-2025

- liczba dzieci, które zostały
odebrane z rodziny

budżet samorządowy

2.8

Realizacja programów
terapeutycznych i pomocy

Urząd Miasta – Pełnomocnik
Burmistrza ds. Profilaktyki

2021-2025

- liczba zrealizowanych programów,
- liczba osób uczestniczących

budżet samorządowy - środki
przeznaczone na profilaktykę
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L.p.

ZADANIE DO REALIZACJI

REALIZATORZY

HARMONOGRAM
REALIZACJI

psychologicznej dla osób
dotkniętych przemocą w rodzinie

i Przeciwdziałania Uzależnieniom,
organizacje pozarządowe

2.9

Tworzenie warunków
umożliwiających osobom
dotkniętym przemocą w rodzinie
otrzymanie w pierwszej
kolejności mieszkań socjalnych

Urząd Miasta

2.10

Analiza skuteczności pomocy
udzielanej rodzinom dotkniętym
przemocą

Zespół
Interdyscyplinarny
MOPS w Jaśle

–

WSKAŹNIKI

ŹRÓDŁA FINASOWANIA

w programach

i rozwiązywanie problemów
alkoholowych, środki
zewnętrzne

2021-2025

- liczba mieszkań socjalnych
przyznanych w pierwszej kolejność
osobom dotkniętym przemocą w
rodzinie

budżet samorządowy,

2021-2025

- liczba zakończonych procedur
„Niebieskie Karty” w związku
z ustaniem przemocy w rodzinie,
- liczba osób monitorowanych
po opuszczeniu specjalistach
ośrodków wsparcia dla ofiar
przemocy w rodzinie

budżet
samorządowy
–
w
ramach
obowiązków
służbowych
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III. Obszar oddziaływań na osoby stosujące przemoc w rodzinie
Tabela 17. Zadania w zakresie obszaru oddziaływań na osoby stosujące przemoc w rodzinie

L.p.

ZADANIE DO REALIZACJI

REALIZATORZY

HARMONOGRAM
REALIZACJI

WSKAŹNIKI

ŹRÓDŁA FINASOWANIA

3.1

Opracowanie i realizacja
programów psychologiczno –
terapeutycznych dla osób
stosujących przemoc w rodzinie

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Jaśle

2021-2025

- liczba opracowanych
i zrealizowanych program
terapeutycznych,
- liczba osób uczestniczących
w programie,
- liczba osób, które ukończyły udział
w programie

budżet państwa

3.2

Badanie skuteczności programów
psychologiczno –
terapeutycznych dla osób
stosujących przemoc w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny –
MOPS w Jaśle

2021-2025

- liczba osób, które po zakończeniu
udziału w programie powróciły do
stosowania przemocy w rodzinie

budżet
samorządowy
–
w
ramach
obowiązków
służbowych

3.3

Realizacja procedury „Niebieskie
Karty”

Zespół Interdyscyplinarny –
MOPS w Jaśle

2021-2025

- liczba sporządzonych formularzy
„Niebieska Karta – A”,
liczba
powołanych
grup
roboczych,
- liczba rodzin objętych procedurą
„Niebieskie Karty”,
- liczba spraw zakończonych
w wyniku braku zasadności
podejmowanych działań,
- liczba spraw zakończonych
w wyniku ustania przemocy
w rodzinie

budżet
samorządowy
–
w
ramach
obowiązków
służbowych

3.4

Współpraca pomiędzy
instytucjami i służbami w zakresie

Zespół Interdyscyplinarny –
MOPS w Jaśle

2021-2025

- liczba przekazanych organom
ścigania i wymiaru sprawiedliwości

budżet
samorządowy
–
w
ramach
obowiązków
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L.p.

ZADANIE DO REALIZACJI

REALIZATORZY

HARMONOGRAM
REALIZACJI

monitoringu zachowań osób
uprzednio skazanych za
stosowanie przemocy w rodzinie

WSKAŹNIKI

informacji
o
ponownym
stosowaniu przemocy w rodzinie
przez osoby uprzednio skazane za
tergo rodzaju przemoc

ŹRÓDŁA FINASOWANIA

służbowych

IV. Obszar podnoszenia kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Tabela 18. Zadania w zakresie podnoszenia kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

L.p.

ZADANIE DO REALIZACJI

REALIZATORZY

HARMONOGRA
M REALIZACJI

4.1

Organizacja interdyscyplinarnych
szkoleń/warsztatów/treningów/
superwizji z zakresu
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie

Urząd Miasta – Pełnomocnik
Burmistrza ds. Profilaktyki
i Przeciwdziałania Uzależnieniom,
Zespół Interdyscyplinarny, placówki
oświatowe, MOPS
w Jaśle, organizacje pozarządowe

2021-2025

Realizacja poradnictwa
specjalistycznego w tym
prawnego, dla osób
zaangażowanych w pracę
z osobami uwikłanymi w przemoc
w rodzinie

Urząd Miasta – Pełnomocnik
Burmistrza ds. Profilaktyki
i Przeciwdziałania Uzależnieniom,
MOPS w Jaśle, organizacje
pozarządowe

2021-2025

4.2

WSKAŹNIKI

- liczba zrealizowanych
szkoleń/warsztatów/treningów/
superwizji,
- liczba osób uczestniczących
w szkoleniach/warsztatach/
treningach/superwizjach
- liczba poszczególnych form
wsparcia realizowanych na rzecz
osób zaangażowanych w pracę
z osobami uwikłanymi w przemoc
w rodzinie

ŹRÓDŁA FINASOWANIA

budżet samorządowy - środki
przeznaczone na profilaktykę
rozwiązywania problemów
alkoholowych, środki
zewnętrzne

budżet samorządowy, środki
zewnętrzne
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V. Finansowanie Programu
Zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jasła na lata 2021 – 2025 będą realizowane i wdrażane zgodnie
z potrzebami i możliwościami finansowymi Miasta Jasła. Podstawowym źródłem finansowania
Programu będą środki przeznaczone na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych,
zabezpieczone corocznie w budżecie Miasta Jasła. Realizacja zadań Programu będzie również
możliwa do finansowania z budżetu państwa, środków zewnętrznych, w tym m.in. funduszy unijnych,
a także środków pozyskiwanych przez organizacje pozarządowe.

VI. Monitoring i ewaluacja Programu
Monitorowanie Programu będzie prowadził Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, na
podstawie zebranych informacji, przekazywanych przez podmioty uczestniczące w jego realizacji.
Wskaźniki (produktu i rezultatu) osiągnięcia celów będą mierzone systematycznie w okresach
rocznych sprawozdań. Sprawozdania cząstkowe od realizatorów Programu przekazywane będą do
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle w terminie do 31 stycznia każdego roku.
Na podstawie sprawozdań cząstkowych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle opracuje
sprawozdanie zbiorcze, które corocznie będzie przekazywał w terminie do 28 lutego Burmistrzowi
Miasta Jasła.
Program poddany zostanie ewaluacji dokonywanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jaśle na podstawie corocznej analizy materiałów sprawozdawczych i mierzalnych wskaźników
Programu.
W ewaluacji poddane ocenie zostaną rezultaty i produkty uzyskane w wyniku realizacji
Programu:
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1.1

Prowadzenie badań
diagnostycznych dotyczących
zjawiska przemocy w rodzinie,
w tym ustalenie odsetka
populacji rodzin zagrożonych
przemocą w rodzinie

Wskaźnik
produktu

Liczba opracowanych diagnoz

1.2

Monitorowanie zjawiska
przemocy w rodzinie na terenie
miasta Jasła

Wskaźnik
produktu

Liczba sprawozdań zbiorczych
z realizacji Miejskiego
Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie dla Miasta Jasła na
lata 2021-2025

1.3

Realizacja lokalnych kampanii
społecznych, których zadaniem
będzie
m.in.
promowanie
metod wychowawczych bez
użycia przemocy

Wskaźnik
produktu

Liczba zrealizowanych
kampanii

Wskaźnik
produktu

Liczba opracowanych
i wydanych materiałów
informacyjnych (w tym
broszur, ulotek, plakatów,
informatorów)

Podejmowanie współpracy
pomiędzy Zespołem

Wskaźnik
rezultatu

Liczba wspólnie
inicjatyw

1.4

2025

2024

2023

2022

2021

Definicja
wskaźnika

Wskaźnik
produktu/
rezultatu

Działanie

Identyfikator
działania

Tabela19. Ewaluacja zadań przewidzianych do realizacji w ramach Programu

podjętych

34

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C417EBED-2AE8-488B-B284-45FDB53277AF. uchwalony

Strona 35

2025

2024

2023

2022

2021

Definicja
wskaźnika

Wskaźnik
produktu/
rezultatu

Działanie

Identyfikator
działania

Interdyscyplinarnym,
a kościołami lub związkami
wyznaniowymi działającymi
na terenie miasta
1.5

Realizacja programów
profilaktycznych, skierowanych
w szczególności do młodzieży
w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

Wskaźnik
produktu

Liczba zrealizowanych
programów profilaktycznych

Wskaźnik
rezultatu

Liczba osób uczestniczących
w programach
profilaktycznych

1.6

Prowadzenie poradnictwa
w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
w szczególności poprzez
działania edukacyjne służące
wzmocnieniu opiekuńczych
i wychowawczych kompetencji
rodziców w rodzinach
zagrożonych przemocą
w rodzinie

Wskaźnik
rezultatu

Liczba osób, która skorzystała
z poradnictwa

2.1

Kontynuowanie działalności
Zespołu Interdyscyplinarnego

Wskaźnik
rezultatu

Liczba posiedzeń Zespołu

Wskaźnik

Liczba sprawozdań z prac
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Rozwój oferty instytucji,
organizacji i służb kierowanej
do osób dotkniętych przemocą
w rodzinie

Zespołu

Wskaźnik
rezultatu

Liczba utworzonych grup
roboczych

Wskaźnik
rezultatu

Liczba placówek świadczących
specjalistyczną pomoc dla
osób dotkniętych przemocą
w rodzinie, w tym m.in.
punktów konsultacyjnych,
ośrodków wsparcia dla ofiar
przemocy, ośrodków
interwencji kryzysowej,
hosteli dla rodzin w kryzysie

Wskaźnik
rezultatu

Liczba osób korzystających z
pomocy placówek
świadczących pomoc dla osób
dotkniętych przemocą
w rodzinie, w tym m.in.
punktów konsultacyjnych,
ośrodków wsparcia dla ofiar
przemocy, ośrodków
interwencji kryzysowej,
hosteli dla rodzin w kryzysie

2025

2024

2023

2022

2021

Definicja
wskaźnika

Wskaźnik
produktu/
rezultatu

Działanie

Identyfikator
działania
2.2

produktu

36

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C417EBED-2AE8-488B-B284-45FDB53277AF. uchwalony

Strona 37

Upowszechnianie informacji
w zakresie możliwości i form
specjalistycznej pomocy
osobom dotkniętym przemocą
w rodzinie

Wskaźnik
produktu

liczba opracowanych
i rozpowszechniony
materiałów informacyjnych
materiałów

2.4

Realizacja zajęć edukacyjnych
kierowanych do osób
dotkniętych przemocą
w rodzinie m.in. w zakresie
podstaw prawnych dotyczących
przemocy w rodzinie

Wskaźnik
rezultatu

Liczba osób uczestniczących
w zajęciach

2.5

Zapewnienie osobom
dotkniętym przemocą
w rodzinie miejsc
w całodobowych ośrodkach
wsparcia oraz w ośrodkach
interwencji kryzysowej

Wskaźnik
rezultatu

Liczba osób dotkniętych
przemocą w rodzinie, które
skorzystały z miejsc
w ośrodkach wsparcia

2.6

Funkcjonowanie lokalnego
telefonu zaufania dla osób
dotkniętych przemocą w
rodzinie

Wskaźnik
rezultatu

Liczba
godzin
dziennie,
w których dostępny jest
telefon zaufania

2.7

Zapewnienie bezpieczeństwa
krzywdzonym dzieciom w trybie
art. 12a ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy

Wskaźnik
rezultatu

Liczba dzieci, które zostały
odebrane z rodziny

2025

2024

2023

2022

2021

Definicja
wskaźnika

Wskaźnik
produktu/
rezultatu

Działanie

Identyfikator
działania
2.3
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2025

2024

2023

2022

2021

Definicja
wskaźnika

Wskaźnik
produktu/
rezultatu

Działanie

Identyfikator
działania

w rodzinie
2.8

Realizacja programów
terapeutycznych i pomocy
psychologicznej dla osób
dotkniętych przemocą
w rodzinie

Wskaźnik
produktu

Liczba zrealizowanych
programów

Wskaźnik
rezultatu

Liczba osób uczestniczących
w programach

2.9

Tworzenie warunków
umożliwiających osobom
dotkniętym przemocą
w rodzinie otrzymanie
w pierwszej kolejności mieszkań
socjalnych

Wskaźnik
rezultatu

Liczba mieszkań socjalnych
przyznanych w pierwszej
kolejności osobom
dotkniętym przemocą
w rodzinie

2.10

Analiza skuteczności pomocy
udzielanej rodzinom
dotkniętym przemocą

Wskaźnik
rezultatu

Liczba zakończonych procedur
„Niebieskie Karty” w związku z
ustaniem przemocy
w rodzinie

Wskaźnik
rezultatu

Liczba osób monitorowanych
po opuszczeniu specjalistach
ośrodków wsparcia dla ofiar
przemocy w rodzinie

Wskaźnik
produktu

Liczba opracowanych
i zrealizowanych program
terapeutycznych

3.1

Opracowanie i realizacja
programów psychologiczno –
terapeutycznych dla osób
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Wskaźnik
rezultatu

Liczba osób uczestniczących
w programie

Wskaźnik
rezultatu

Liczba osób, które ukończyły
udział w programie

3.2

Badanie skuteczności
programów psychologiczno –
terapeutycznych dla osób
stosujących przemoc w rodzinie

Wskaźnik
rezultatu

Liczba osób, które
po zakończeniu udziału
w programie powróciły
do stosowania przemocy
w rodzinie

3.3

Realizacja procedury
„Niebieskie Karty”

Wskaźnik
produktu

Liczba sporządzonych
formularzy „Niebieska Karta –
A”

Wskaźnik
rezultatu

Liczba powołanych grup
roboczych

Wskaźnik
rezultatu

Liczba rodzin objętych
procedurą „Niebieskie Karty”

Wskaźnik
rezultatu

Liczba spraw zakończonych
w wyniku braku zasadności
podejmowanych działań

Wskaźnik

Liczba spraw zakończonych
w wyniku ustania przemocy

2025

2024

2023

2022

2021

Definicja
wskaźnika

Wskaźnik
produktu/
rezultatu

Działanie

Identyfikator
działania

stosujących przemoc w rodzinie
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w rodzinie

3.4

Współpraca pomiędzy
instytucjami i służbami
w zakresie monitoringu
zachowań osób uprzednio
skazanych za stosowanie
przemocy w rodzinie

Wskaźnik
produktu

Liczba przekazanych organom
ścigania i wymiaru
sprawiedliwości informacji
o ponownym stosowaniu
przemocy w rodzinie przez
osoby uprzednio skazane
za tergo rodzaju przemoc

4.1

Organizacja
interdyscyplinarnych
szkoleń/warsztatów/
treningów/ superwizji z zakresu
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie

Wskaźnik
produktu

Liczba zrealizowanych
szkoleń/warsztatów/
treningów/ superwizji,

Wskaźnik
rezultatu

Liczba osób uczestniczących
w szkoleniach/
warsztatach/treningach/
superwizjach

Realizacja poradnictwa
specjalistycznego w tym
prawnego, dla osób
zaangażowanych w pracę
z osobami uwikłanymi w
przemoc w rodzinie

Wskaźnik
produktu

Liczba poszczególnych form
wsparcia realizowanych na
rzecz osób zaangażowanych
w pracę z osobami
uwikłanymi w przemoc
w rodzinie

4.2

2025

2024

2023

2022

2021

Definicja
wskaźnika

Działanie

Identyfikator
działania

Wskaźnik
produktu/
rezultatu
rezultatu
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VII. Podsumowanie
Celem wiodącym niniejszego Programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i skuteczna
pomoc skierowana do osób uwikłanych w przemoc rodzinną.
Program określa szczegółowe zadania związane z terapią zarówno osób dotkniętych przemocą
jak i osób stosujących przemoc, zadania związane z budowaniem i rozwojem lokalnej współpracy
instytucjonalnej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zadania ukierunkowane
na kształtowanie świadomości społecznej w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie, doskonalenie
kadr zajmujących się diagnozowaniem i pomocą osobom dotkniętym, tym problemem oraz edukację
i profilaktykę mieszkańców miasta Jasła w zakresie przemocy w rodzinie.
Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
dla Miasta Jasła ma charakter długofalowy, przewidziane w nim do realizacji działania wyznaczone zostały
na lata 2021-2025 i będą wdrażane z wykorzystaniem m.in. zasobów lokalnych przy współpracy
ze specjalistami z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

41

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C417EBED-2AE8-488B-B284-45FDB53277AF. uchwalony

Strona 42

