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Wprowadzenie
Uznając, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo
do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw
i wolności, a także w celu zwiększania skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1
uchwalona została Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Ustawa określa zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą i stosujących przemoc w rodzinie.
Przemoc w rodzinie jest istotnym problemem społecznym, wywołującym szereg konsekwencji dla funkcjonowania jednostek i rodzin oraz całego społeczeństwa. Jako złożone
zjawisko wymaga systemowego, interdyscyplinarnego podejścia i zaangażowania szeregu
instytucji i służb poszczególnych szczebli, których zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie precyzuje powyższa ustawa.
Wśród zadań samorządu województwa ustawa wskazuje: opracowywanie i realizację
wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, inspirowanie i promowanie
nowych rozwiązań w tym zakresie, opracowywanie ramowych programów ochrony ofiar
przemocy w rodzinie i ramowych programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób
stosujących przemoc, a także organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
Samorząd Województwa Małopolskiego od lat prowadzi działania zmierzające
do ograniczenia skali zjawiska przemocy w rodzinie w Małopolsce, w szczególności poprzez
inicjowanie i wdrażanie rozwiązań interdyscyplinarnych i systemowych oraz integrację środowiska osób i instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Małopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do 2020 r. stanowi kontynuację i uzupełnienie działań podejmowanych w ramach Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2007-2013. Jest wyrazem interdyscyplinarnego,
systemowego podejścia do zjawiska przemocy w rodzinie oraz integracji służb i instytucji
zaangażowanych w przeciwdziałanie temu zjawisku w województwie małopolskim, przy zachowaniu zasady subsydiarności.
Małopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do 2020 r. realizuje kierunki działań wskazane w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011 – 2020 oraz
1

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493)
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Programu Strategicznego Włączenie Społeczne (w szczególności Kierunek działania 2.2.
Wzmocnienie sieci specjalistycznego wsparcia rodzin).
Projekt Programu został opracowany przez Zespół Zadaniowy ds. Opracowania Projektu Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołany Zarządzeniem Nr 66/2014 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 1 sierpnia 2014 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 17/2015 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego
2015 r., w składzie:
1)

Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, sprawujący
opiekę merytoryczną i konsultacyjną nad sprawami z zakresu polityki społecznej i polityki prorodzinnej – Przewodniczący Zespołu,

2)

Wioletta Wilimska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Krakowie – Zastępca Przewodniczącego Zespołu,

3)

Dariusz Madera – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,

4)

Anita Orzeł – Nowak – Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,

5)

Rafał Barański – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie,

6)

Jan Tadeusz Duda – Przedstawiciel Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej
Sejmiku Województwa Małopolskiego,

7)

Justyna Mańka – inspektor ds. polityki społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie – Sekretarz Zespołu,

8)

Anna Kiedrowska – inspektor ds. badań i analiz w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie,

9)

Aneta Kosiba – Kierownik Działu Polityki Społecznej w Regionalnym Ośrodku
Polityki Społecznej w Krakowie,

10)

Sylwia Śmiech – starszy referent ds. polityki społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie,

11)

Weronika Salamon – pracownik Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,

12)

Barbara Szulia – Flak – pracownik Departamentu Budżetu i Finansów Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
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1. Podstawy prawne realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Działania zaplanowane w ramach Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do 2020 r. realizowane będą w szczególności w oparciu o zapisy następujących aktów prawnych:
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. z 2015 r., poz.1390);
 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 163);
 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1392);
 Ustawa z dnia 24 czerwca 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1118, ze zm.);
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.).
Małopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 jest
skorelowany z następującymi programami o charakterze strategicznym, funkcjonującymi
zarówno na poziomie krajowym, jak i wojewódzkim:
 Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wskazuje zadania jednostek samorządu terytorialnego poszczególnych szczebli w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w obrębie czterech obszarów: profilaktyki i edukacji społecznej, ochrony
i pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, oddziaływań na osoby stosujące przemoc w rodzinie oraz podnoszenia kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W każdym z wyżej wskazanych

obszarów

Krajowy

Program

precyzuje

zadania

samorządu

województwa

w ramach poszczególnych kierunków działań:
1. Profilaktyka i edukacja społeczna:
a) Poszerzenie wiedzy ogółu społeczeństwa, w tym zainteresowanych służb na temat
zjawiska przemocy w rodzinie:
-

Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie na obszarze województwa;

-

Prowadzenie lokalnych kampanii społecznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
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b) Realizacja programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie:
-

Opracowanie i realizacja wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ramowego programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

2. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie:
a) Upowszechnianie informacji i edukacja w zakresie możliwości i form udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie:
-

Upowszechnianie informacji w zakresie możliwości i form uzyskania m. in. pomocy:
medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej;

b) Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie:
-

Tworzenie i zwiększanie zakresu działania oraz dostępności do lokalnych telefonów zaufania, interwencyjnych lub informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą
w rodzinie;

3. Oddziaływania na osoby stosujące przemoc w rodzinie:
a) Realizowanie wobec osób stosujących przemoc w rodzinie programów oddziaływań
korekcyjno-edukacyjnych zmierzających do zaprzestania stosowania przemocy
w rodzinie:
-

Opracowanie

ramowych

programów

oddziaływań

korekcyjno-edukacyjnych

dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
4. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
a) Wyznaczanie kierunków działań dla podmiotów i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:
-

Podejmowanie działań zmierzających do nawiązania i wzmocnienia współpracy
pomiędzy służbami realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;

b) Zwiększanie kompetencji osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie:
-

Organizowanie szkoleń w oparciu o wytyczne Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie;

c) Wzmacnianie kompetencji zawodowych oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy rodzinie:
-

Wdrożenie systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i z osobami stosującymi przemoc, w formie m. in.
superwizji, coachingu, grup wsparcia.
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Jak podkreślają twórcy Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
na lata 2014-2020, treści w nim zawarte mają elastyczny charakter, umożliwiający realizację
nowatorskich lokalnych programów dostosowanych do specyfiki potrzeb występujących
w danym regionie.
 Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” 2007-2015
Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem
Bezpieczniej” wychodzi z założenia, że poczucie bezpieczeństwa – lub jego brak – przesądza

o

jakości

życia

i

rozwoju

społeczeństwa,

dlatego

ochrona

bezpieczeństwa

i porządku publicznego należą do zasadniczych zadań państwa. Realizacja Programu „Razem Bezpieczniej” ma doprowadzić do ograniczenia skali zjawisk i zachowań, budzących
powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia.
Wśród najważniejszych obszarów wymagających podjęcia działań w ramach Programu wskazano „Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania”, w ramach którego wyodrębniono obszar związany z przemocą w rodzinie. Wśród problemów
związanych z przemocą w rodzinie wymieniono:
-

Brak reakcji, bierność i tolerancję dla przemocy w rodzinie i zachowań patologicznych;

-

Niską aktywność instytucji odpowiedzialnych za ustalenie potrzebujących pomocy
oraz pomoc ofiarom przemocy w rodzinie;

-

Brak skutecznej współpracy instytucji odpowiedzialnych za zwalczanie przemocy
w rodzinie;

-

Niski poziom świadomości społecznej i wiedzy o zachowaniach, reakcjach
i działaniach, które są przejawami przemocy w rodzinie.
W ramach zadań zaplanowanych do realizacji w obszarze przemocy w rodzinie Pro-

gram formułuje:
1. Promowanie odpowiednich wzorców życia rodzinnego (opartych na wzajemnej pomocy, szacunku, partnerstwie, umiejętności rozwiązywania konfliktów bez przemocy
itp.).
2. Edukowanie osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie procedury prawnej.
3. Zwiększenie skuteczności procedury Niebieskich Kart oraz zacieśnienie współpracy
instytucji i organizacji społecznych świadczących pomoc prawną, psychologiczną
i socjalną dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
4. Organizowanie szkoleń tematycznych dla osób pracujących nad ograniczeniem zjawiska.
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5. Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
6. Zlecanie organizacjom pozarządowym zadań w zakresie szkoleń, poradnictwa, pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
7. Podniesienie wiedzy na temat symptomów przemocy w rodzinie wśród personelu
medycznego podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitali.
Podmiotem odpowiedzialnym za realizację wskazanych w Programie zadań jest minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a wśród podmiotów współpracujących zostały wskazane między
innymi jednostki samorządu terytorialnego, zatem również samorządy województw.
 Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020
Strategia rozwoju województwa jest podstawowym i najważniejszym dokumentem
samorządu województwa – określa obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju prowadzonej w przestrzeni regionalnej. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego
na lata 2011-2020 ma na celu efektywne wykorzystanie potencjałów regionalnej szansy
dla rozwoju gospodarczego oraz wzrost spójności społecznej i przestrzennej Małopolski
w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim. Realizacji celu głównego mają służyć polityki publiczne, oparte na siedmiu zasadniczych obszarach aktywności samorządu województwa, wśród których kwestie społeczne zostały umiejscowione w Obszarze 6. Bezpieczeństwo
ekologiczne, zdrowotne i społeczne, Kierunek 6.3. Poprawa bezpieczeństwa społecznego:
integrująca polityka społeczna.
Działania zaplanowane w obszarze bezpieczeństwa społecznego koncentrują się wokół szeroko rozumianej integracji potrzeb oraz instrumentów i przyczyniać się będą
do zapobiegania występowaniu oraz niwelowania przejawów wykluczenia społecznego, kulturowego i ekonomicznego. Wśród kluczowych działań Strategia wymienia:
1. Wdrożenie systemowych form wsparcia na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem

społecznym

oraz

przeciwdziałania

i

zwalczania

dysfunkcji

w rodzinie.
2. Integrację działań na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych.
3. Wdrożenie regionalnej strategii działań w kontekście starzenia się społeczeństwa.
4. Rozwój systemu kształcenia kadr działających w obszarze integrującej polityki
społecznej.
5. Rozwój prorodzinnych form opieki zastępczej.
Zaplanowane do realizacji w ramach Małopolskiego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie zadania wpisują się w szczególności w pkt. 1 i 4 kluczowych działań
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wskazanych w Strategii, przy czym są one sprofilowane pod kątem przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 Małopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2007-2013
Wśród najważniejszych wniosków i rekomendacji z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2007-2013 należy wskazać:
 Znaczące upowszechnienie w Małopolsce stosowania procedury Niebieskie
Karty przez kadry systemu pomocy społecznej (5-krotny wzrost na przestrzeni
lat 2007-2013);
 Upowszechnienie systemowego podejścia do problemu przemocy domowej
na poziomie lokalnym;
 Nadal występujące istotne deficyty w lokalnych zasobach infrastrukturalnych
(w szczególności – niewystarczająca liczba ośrodków interwencji kryzysowej,
miejsc schronienia);
 Konieczność usprawnienia funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych
(przepływ informacji, metodyka pracy, zaangażowanie służb);
 Systematyczny wzrost liczby szkoleń podnoszących kwalifikacje kadr instytucji
i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
 Konieczność zintensyfikowania działań skierowanych do osób uwikłanych
w przemoc:


dzieci doświadczających przemocy, w tym grup wsparcia skierowanych do tej kategorii odbiorców;



osób stosujących przemoc w rodzinie, poprzez realizację programów
oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, w szczególności realizowanych
w środowisku otwartym; konieczność poprawy skuteczności monitoringu uczestników programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc po ich ukończeniu;

 Konieczność zintensyfikowania oddziaływań skierowanych do ogółu społeczeństwa, poprzez:


realizację programów profilaktycznych;



oddziaływania

edukacyjne

–

potrzeba

dalszego

oddziaływania

na postawy mieszkańców, budowania większej świadomości;
 Konieczność prowadzenia systematycznych i rzetelnych diagnoz zjawiska
przemocy w rodzinie jako punktu wyjścia skutecznych działań;
 Konieczność upowszechnienia stosowania przez sędziów dostępnych,
a w opinii specjalistów skutecznych, środków prawnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie (np. nakazu eksmisji, obowiązku udziału
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w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących
przemoc
w rodzinie, dozoru kuratora sądowego);
 Konieczność

zwiększenia

zaangażowania

organizacji

pozarządowych

w działania na rzecz osób uwikłanych w przemoc w rodzinie;
 Konieczność usprawnienia i upowszechnienia monitoringu i ewaluacji działań
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W trakcie opracowywania Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie do 2020 r. przeprowadzono analizę uregulowań zawartych w Małopolskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2007-2013 i uwzględniając doświadczenie nabyte w trakcie jego realizacji, część zadań zostało zmienionych, część rozszerzonych, a część usuniętych. Ostatnie dotyczy w szczególności zadań zastrzeżonych przez
ustawy dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego, które
zostały zaplanowane w Programie na lata 2007-2013, co spowodowane było zintegrowaniem
wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z ramowym programem
ochrony ofiar przemocy.
 Małopolski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na lata 2014-2020
Nadrzędnym celem Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020 jest wzmacnianie działań kształtujących prozdrowotny
styl życia ze szczególnym uwzględnieniem redukcji szkód o charakterze rodzinnym, społecznym i zdrowotnym związanych ze spożywaniem alkoholu. W ramach Programu zaplanowano działania ukierunkowane na wspieranie profilaktyki i edukacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w obszarze problematyki alkoholowej, rozwój systemu pomocy osobom uzależnionym od alkoholu oraz rozwój i wzmacnianie współpracy z instytucjami oraz osobami
działającymi na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i uzależnień, w tym behawioralnych.
Działania prowadzone w obszarze przemocy w rodzinie potwierdzają częste współwystępowanie tego problemu z problemem alkoholowym, dlatego działania planowane
w

ramach

poszczególnych

programów

rozwiązywania

problemów

społecznych

w województwie należy traktować uzupełniająco względem siebie.
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 Wieloletni Program Współpracy Województwa Małopolskiego z Organizacjami
Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2013-2017
Wieloletni Program Współpracy Województwa Małopolskiego z Organizacjami Pozarządowymi

i

Innymi

Podmiotami

Prowadzącymi

Działalność

Pożytku

Publicznego

na lata 2013-2017 ma na celu zwiększenie i wzmocnienie udziału mieszkańców Małopolski
oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów pożytku publicznego, we współpracy
z Samorządem Województwa Małopolskiego w kreowaniu i realizacji usług publicznych,
zmierzających do podniesienia jakości życia mieszkańców regionu. Działania zaplanowane
w ramach Programu zmierzają do:
1. Zwiększenia efektywności realizacji zadań publicznych;
2. Zwiększenia aktywności i poziomu zaangażowania mieszkańców Małopolski
i organizacji pozarządowych w rozwoju regionu;
3. Wspierania i upowszechniania wolontariatu;
4. Wspierania rozwoju instytucjonalnego, profesjonalizacji oraz integracji sektorowej
organizacji pozarządowych;
5. Rozwoju współpracy międzysektorowej pomiędzy administracją publiczną, sektorem pozarządowym i sektorem gospodarczym.
Zadania zaplanowane do realizacji w ramach Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do 2020 r. wpisują się we wszystkie wyżej wskazane cele programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, w szczególności poprzez zlecanie realizacji usług publicznych organizacjom pozarządowym.

2. Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie – opis obszarów problemowych
2.1.

Wymiar społeczny

Przemoc w rodzinie została zdefiniowana w Ustawie z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie z art. 2
pkt. 2, jest nią jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie
lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych

(małżonek,

wstępny,

zstępny,

rodzeństwo,

powinowaty

w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu),
w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia,
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zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność,
w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym
lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne
u osób dotkniętych przemocą.
Określenie skali zjawiska przemocy w rodzinie jest problematyczne, gdyż oficjalne statystyki nie odzwierciedlają rzeczywistych rozmiarów zjawiska, którego skala jest znacznie większa niż to wynika z
liczby ujawnionych przypadków. Część przypadków przemocy w rodzinie pozostaje nieujawniona, co można tłumaczyć obyczajowością i
wstydem przed uzewnętrznieniem sytuacji w domu. Jak wynika z badań
opinii publicznej przeprowadzonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej, przytoczonych w raporcie z kontroli Najwyższej Izby Kontroli2, skala zjawiska przemocy w rodzinie jest znaczna, ponieważ 45%
ogółu badanej próby to osoby, które mieszkają lub w przeszłości miesz-

- znaczna skala
występowania zjawiska przemocy
w rodzinie

kały w gospodarstwie domowym, w którym dochodzi lub dochodziło
do przemocy, jednak jedynie 26% rodzin, w których dochodziło - jedna na cztery
rodziny doświad-

do przemocy, korzystała w związku z tym z pomocy jakiejś instytucji lub czające przemocy
korzysta z pomocy
organizacji, głównie pomocy Policji.
instytucjonalnej

Eksperci zajmujący się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
wskazują szereg czynników wpływających na jej ujawnianie: wiedzę
i świadomość społeczeństwa oraz pracowników instytucji i służb zajmujących się realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, zaufanie społeczne i kontrolę społeczną, lokalną ofertę
i infrastrukturę instytucjonalną, w tym dostępność oraz jakość działania
i współdziałania instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie3.
W badaniach prowadzonych w obszarze przemocy w rodzinie
44% Polaków przyznało, że kiedykolwiek doświadczyło przemocy
ze strony kogoś z rodziny lub domowników, natomiast 32% przyznało,
że zdarzyło im się kiedykolwiek użyć przemocy wobec członka rodziny
lub domownika4. Podobne wyniki dotyczące skali zjawiska ukazują re2

Informacja o wynikach kontroli NIK „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przez administrację publiczną”,
KPS-4101-04-00/2013, Nr ewid. 143/2013/P/12/107/KPS
3
Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: komentarz do wyników badań. Raport z badania
eksperckiego zrealizowanego przez Millward Brown SMG/KRC na zamówienie Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej., s. 7
4
Ibidem

12

gionalne badania prowadzone przez Małopolskie Obserwatorium Polityki
Społecznej. W badaniu przeprowadzonym w 2011 r., 45% Małopolan
przyznało, że zna rodziny, w których dochodzi do przemocy. Większość,
bo 30% respondentów, stwierdziło, że zna jedną lub dwie rodziny,
w których dochodzi do przemocy domowej, kolejne 11% zadeklarowało,
że zna kilka takich rodzin, a 4% Małopolan spotyka się bardzo często
ze zjawiskiem przemocy w rodzinie, ponieważ zna wiele takich rodzin.
Jednocześnie badanie wykazało, że osoby spotykające się z przemocą - większość osób
domową

nie

zawsze

reagują

adekwatnie

do

sytuacji

deklaruje, że reagu-

– je w sytuacji bycia

świadkiem przemo-

co trzecia osoba w wieku 18-29 lat oraz co czwarta w wieku 30-49 lat, cy
przyznała, że będąc świadkiem przemocy domowej, nie zareagowała
na nią5.
Poza badaniami opinii publicznej, praktycznie jedynym miarodajnym

źródłem

wiedzy

na

temat

skali

występowania

przemocy

w rodzinie są oficjalne statystyki (pomimo, iż nie ujmują pełnego obrazu
zjawiska6), w szczególności statystyki Policji i pomocy społecznej. Statystyki policyjne wskazują, że w 2013 roku w Małopolsce było 8658 osób,
co do których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą
w rodzinie. Jak możemy zaobserwować na wykresie 1. od 2005 r. odnotowano spadek liczby takich osób, co można tłumaczyć zmianami
w ustawie o pomocy społecznej z 2010 r. i nowymi uregulowaniami
wprowadzonymi rozporządzeniem w sprawie procedury „Niebieskie Karty”.

5

Przemoc w rodzinie w opinii Małopolan. Raport z badania zrealizowanego przez Małopolskie Obserwatorium
Polityki Społecznej w Krakowie; Kraków 2011, s. 32
6
Należy zwrócić uwagę, iż część zdarzeń w obszarze przemocy domowej nie jest zgłaszana do żadnych służb,
zatem nie jest odnotowywana w statystyce publicznej. Stąd też oficjalne statystyki nie ujmują pełnego obrazu
zjawiska, jednak są praktycznie jedynym, obok badań opinii publicznej, miarodajnym źródłem wiedzy na temat
skali zjawiska.
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Wykres 1. Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą
w rodzinie w latach 2005-2013 w Małopolsce.

13563

15000

12721

10609 11971 12014 12241

10000

10559
8658

7839

5000
0
2005 2006
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Źródło: Opracowano na podstawie Sprawozdań z podjętych przez Policję działań wobec przemocy
w rodzinie dotyczących procedury „Niebieskie Karty” oraz Sprawozdań z przeprowadzonych
na terenie województwa małopolskiego interwencji domowych wobec przemocy w rodzinie.

Z kolei ze świadczeń pomocy społecznej z powodu przemocy
w rodzinie w 2013 r. w Małopolsce skorzystały 5552 osoby, w 1537 rodzinach. Należy zwrócić uwagę, że od 2005 roku liczba osób i rodzin
korzystających z tego powodu z pomocy społecznej drastycznie wzrosła,
co obrazuje wykres 2.
Wykres 2. Klienci korzystający ze świadczeń pomocy społecznej z powodu przemocy
w rodzinie w latach 2005-2013 w Małopolsce.
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Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań MPiPS-03 I-XII.

Przemoc może przybierać formę przemocy psychicznej, fizycznej,
seksualnej, ekonomicznej czy też zaniedbania. Jak wskazują regionalne

- najczęściej wy-

badania, w przypadkach przemocy domowej znanej Małopolanom naj- stępującymi forczęściej

występowała

przemoc

psychiczna

(89%

mami przemocy są

respondentów) przemoc psychiczna i fizyczna
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i fizyczna (82,4%), rzadziej - ekonomiczna (35,5%) oraz na tle seksualnym (8,8%).7 Dane te znajdują odzwierciedlenie w badaniach ogólnopolskich prowadzonych wśród uczestników programów oddziaływań
korekcyjno-edukacyjnych. Osoby stosujące przemoc najczęściej przyznają się do stosowania właśnie przemocy psychicznej (86%) lub fizycznej (81%), natomiast do stosowania przemocy seksualnej przyznaje się
najmniej liczna grupa (6%), na co wpływ ma najpewniej fakt, że ta forma
przemocy jest obarczona największą społeczną dezaprobatą8.
Przemoc jest zjawiskiem złożonym, na którego wystąpienie

- wielość i złożony

wpływ ma szereg czynników. Niezwykle trudne jest jednoznaczne charakter czynniwskazanie przyczyn jej występowania, można natomiast wskazać czynniki ryzyka, wśród których wymienia się w szczególności normy społeczne i kulturowe, dziedziczenie wzorca przemocy w rodzinie, uzależnie-

ków zwiększających ryzyko występowania przemocy
w rodzinie

nie/nadużywanie alkoholu, środowisko będące źródłem stresu czy też
izolację społeczną. Powyżej wskazane potwierdzają badania prowadzone w obszarze przemocy w rodzinie9. Osoby stosujące przemoc w rodzinie,

uczestniczące

w

programach

oddziaływań

korekcyjno-

edukacyjnych wskazały kolejno następujące czynniki główne zachowań
agresywnych: alkohol (42%), złe zachowanie współmałżonka/partnera
(39%), nieposłuszeństwo dziecka (27%), ogólne złe samopoczucie
sprawcy (22%), zdrada lub podejrzenie o zdradę współmałżonka/partnera (20%) oraz niepodporządkowanie się kogoś z rodziny/domowników (18%). Zaliczane są one do czynników społecznokulturowych, opartych o wzorzec zachowań i postaw przekazywanych
z pokolenia na pokolenie, gdzie przemoc traktowana jest jako forma
kontrolowania, wymuszania posłuszeństwa. Przypuszczenie, jakoby
czynniki te częściej przyczyniały się do stosowania przemocy jako formy
wyuczonego wzorca zachowania dodatkowo wzmacnia fakt, że częściej
wskazywane są one przez sprawców, którzy sami doświadczali przemocy w rodzinie: w dzieciństwie lub życiu dorosłym10. Ponadto, wśród powodów stosowania przemocy respondenci wskazywali także czynniki
związane z własną sytuacją społeczno-ekonomiczną: problemy finanso7

Ibidem, s. 58
Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: badanie uczestników programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Raport z badania ogólnopolskiego zrealizowanego przez Millward Brown SMG/KRC
na zamówienie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
9
Ibidem
10
Ibidem, s.25
8
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we (16%), brak pracy (12%) lub problemy w pracy (7%). Część badanych (16%) twierdziła, że akty przemocy z ich strony były sprowokowane
przez podobne zachowania domowników11.
Do czynników społeczno-kulturowych zaliczają się również nor-

- normy społeczne

my obowiązujące w społeczeństwie. Wśród norm sprzyjających wystę- i kulturowe, sprzyjapowaniu przemocy w rodzinie należy wymienić przyzwolenie społeczne jące występowaniu
przemocy, m. in.

na stosowanie kar cielesnych wobec dzieci, przekonania związane przyzwolenie

na stosowanie kar

z dominującą rolą mężczyzny w rodzinie („pan i władca”), przekonanie fizycznych wobec
o prawie rodziców do dominacji nad dziećmi, o dominacji mężczyzn nad dzieci
kobietami, normy dotyczące prywatności, tajemnicy rodzinnej12. Badania
regionalne13 wykazały, że w 2011 roku 37% Małopolan stwierdziło, że
wśród znanych im rodzin, rodzice stosują kary fizyczne wobec dzieci;
odsetek ten był wyższy wśród młodszych respondentów (46% w grupie
18-29 lat oraz 43% w grupie 30-49 lat). Wynika to z pewnością z większego kontaktu z rodzinami z dziećmi i/lub bycia rodzicami małoletnich
dzieci na tym etapie życia. W zakresie stosowania kar cielesnych wobec
dzieci obserwujemy pozytywny trend, związany ze spadkiem przyzwolenia społecznego na stosowanie takiej formy wychowywania dzieci.
Jak wykazały ogólnopolskie badania przeprowadzone w 2012 r. przez
CBOS14, w ciągu czterech lat poprzedzających badanie wzrosła liczba
przeciwników stosowania kar fizycznych wobec dzieci z 42% do 51%.
W komunikacie zwrócono uwagę, że w badaniu przeprowadzonym
w 2008 r., po zapowiedziach rządu o wprowadzeniu zakazu stosowania
kar fizycznych wobec dzieci, odnotowano wzrost, w porównaniu z wcześniejszym pomiarem, liczby zwolenników fizycznego karcenia dzieci
z 41% do 49%. Wydaje się zatem, że prowadzone na ten temat dyskusje, które wywołały sporo emocji, przyniosły wówczas efekt przeciwny
do zamierzonego. Pomimo tych wahań można zaobserwować spadek
przyzwolenia społecznego na stosowanie przemocy wobec dzieci –
w 2012 r. co trzeci Polak (35%) uważał, że lanie jeszcze nikomu nie za11

Ibidem
D. Jaszczuk-Kuźmińska, K. Michalska (red), Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych.
Poradnik dla pracowników pierwszego kontaktu, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Wyd. Edukacyjne
PARPAMEDIA, Warszawa 2010; B. Tobiasz-Adamczyk (red), Przemoc wobec osób starszych, Wyd. Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2009;
13
Przemoc w opinii Małopolan, Raport z badania zrealizowanego przez Małopolskie Obserwatorium Polityki
Społecznej w Krakowie, Kraków 2011
14
O dopuszczalności kar cielesnych i prawie chroniącym dzieci przed przemocą, Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2012; Dostępny online: www.cbos.pl
12
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szkodziło, podczas gdy w 2008 r. z tym stwierdzeniem zgadzało się 41%
badanych, a w 1994 – 47%. Z tą opinią w 2012 r. nie zgadzały się trzy
piąte Polaków (61%). Pozytywem jest obserwowany coraz większy
sprzeciw wobec karania dzieci klapsem. Choć tę formę karcenia akceptuje nadal 73% respondentów (spadek o 5 punktów procentowych [p.p.]
w porównaniu do 2008 r.), to wzrasta odsetek jej przeciwników - 25%
(wzrost o 6 p.p). Zmniejsza się również odsetek rodziców przyznających,
że biją swoje dzieci – w 2012 r. co ósmy badany mający dzieci poniżej
20 roku życia (12%) przyznawał, że czasem bije lub bił swoje dziecko.
Przed trzema laty twierdziła tak niemal jedna piąta rodziców (19%),
a osiemnaście lat temu – jedna trzecia (34%). Ponadto, trzech
na czterech rodziców mających dzieci do lat 19 (74%) deklarowało,
że nigdy nie dostały one lania, natomiast co siódmy (14%) twierdził,
że nie pamięta, czy takie zdarzenie miało miejsce.
Powyższe nie pozostają bez znaczenia dla sytuacji rodzin dotkniętych przemocą, co znajduje odzwierciedlenie w oficjalnych statystykach. W Małopolsce, podobnie jak w kraju, od 2005 r. spada odsetek
dzieci w grupie osób, co do których istnieje podejrzenie, że są osobami
doświadczającymi przemocy w rodzinie, wzrasta natomiast odsetek kobiet i mężczyzn w tej grupie. Należy zwrócić szczególną uwagę na bardzo niepokojące zjawisko – odsetek dzieci, co do których istnieje podejrzenie, że są ofiarami przemocy w rodzinie jest istotnie wyższy – o około
10 p. p. w całym analizowanym okresie – w Małopolsce niż w skali kraju.
Województwo małopolskie wypada korzystniej jeśli chodzi o odsetek
kobiet, wobec których istnieje podejrzenie, że są ofiarami przemocy
w rodzinie – ich odsetek jest o około 10 p. p. niższy w Małopolsce niż - przemocy najczęw kraju. W 2013 r. w Małopolsce kobiety stanowiły 58% osób doświad- ściej doświadczają
kobiety, w drugiej

czających przemocy w rodzinie, a dzieci 31%, natomiast w skali kraju, kolejności - dzieci
w tym samym okresie, odsetki wynosiły analogicznie 67% i 22%.
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Wykres 3. Odsetek poszczególnych kategorii osób w grupie ofiar przemocy
w rodzinie w Małopolsce i w skali kraju w latach 2005-2013.
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Źródło: Opracowano na podstawie Sprawozdań z podjętych przez Policję działań wobec przemocy
w rodzinie dotyczące procedury „Niebieskie Karty” oraz Sprawozdań z przeprowadzonych
na terenie województwa małopolskiego interwencji domowych wobec przemocy w rodzinie.

Polska
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

11%
10%
10%
9%
9%
7%
7%
6%
7%
0%

22%
25%
28%
30%
31%
34%
35%
36%
35%
20%

67%
65%
62%
61%
60%
59%
58%
58%
58%
40%

mężczyźni

60%
małoletni

80%

100%

kobiety

Źródło: Opracowano na podstawie statystyk Komendy Głównej Policji (www.policja.pl).

Jak wskazują badania prowadzone w obszarze przemocy
w rodzinie15, w większości przypadków jest ona skierowana wobec
współmałżonka/współmałżonki lub partnera/partnerki. Kolejną liczną
grupę ofiar stanowią dzieci, a w trzeciej kolejności rodzice, przy czym
matki częściej niż ojcowie doświadczają przemocy ze strony swoich
dzieci. W Małopolsce na pytanie Kto doświadcza przemocy w rodzinie

15

Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: badanie uczestników programów oddziaływań
korekcyjno-edukacyjnych. Raport z badania ogólnopolskiego zrealizowanego przez Millward Brown SMG/KRC
na zamówienie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
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w znanych Panu/i przypadkach, respondenci, poza kobietami i dziećmi,
wskazywali:


osoby starsze ze strony osób, które się nimi opiekują
(np. dorosłych dzieci) - 33% respondentów;



rodzice ze strony dorastających dzieci - 31% respondentów;



mężczyźni ze strony swoich żon lub partnerek - 20% respondentów;



osoby z niepełnosprawnością ze strony członków rodziny lub
opiekunów - 10% respondentów.
Osobami

są

mężczyźni,

najczęściej
co

stosującymi

potwierdzają

zarówno

przemoc
badania

w

rodzinie

- osobami stosują-

sondażowe, cymi przemoc

w rodzinie są naj-

jak i oficjalne statystyki. Te ostatnie, obrazują podobne tendencje częściej mężczyźni
w Małopolsce, jak w skali kraju – spadek odsetka mężczyzn w tej grupie
i wzrost odsetka kobiet. W 2013 r. odsetek kobiet w grupie osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie wzrósł ponad dwukrotnie
w porównaniu do 2005 r. Zaobserwowano ponadto nieznaczny wzrost
(o 0,2 p.p.) nieletnich w tej grupie. Natomiast odsetek mężczyzn wśród
osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie spadł z 95,5%
w 2005 r. do 91,7% w 2013 r. Szczegółowe dane dotyczące analizowanych kwestii obrazuje wykres 4.
Wykres 4. Odsetek poszczególnych kategorii osób w grupie osób, wobec których istnieje
podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie w latach 2005-2013 w Małopolsce.
2013

7,9%

91,7%

2012

8,0%

91,8%

2011 6,4%

93,3%

2010 5,7%

94,0%

2009 5,3%

94,2%

2008 4,7%

95,1%

2007 3,9%

95,9%

2006 4,3%

95,6%

2005 3,8%

95,9%

0%
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80%

100%

nieletni

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,4%

kobiety

3,8% 4,3% 3,9% 4,7% 5,3% 5,7% 6,4% 8,0% 7,9%

mężczyźni 95,9% 95,6% 95,9% 95,1% 94,2% 94,0% 93,3% 91,8% 91,7%
Źródło: Opracowano na podstawie Sprawozdań z podjętych przez Policję działań wobec przemocy
w rodzinie dotyczące procedury „Niebieskie Karty” oraz Sprawozdań z przeprowadzonych
na terenie województwa małopolskiego interwencji domowych wobec przemocy w rodzinie.
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Analizując opinie na temat stosowania przemocy w rodzinie należy wskazać na większe przyzwolenie społeczne na stosowanie prze- - większe przyzwolenie społeczne

mocy przez kobiety wobec mężczyzn. Jak wykazały badania CBOS16 na stosowanie
z 2012 r., wielu Polaków uzależnia usprawiedliwienie przemocy wobec przemocy przez
kobiety wobec

partnera od tego, kto jest jej ofiarą – ponad cztery piąte badanych (84%) mężczyzn
całkowicie potępia przemoc wobec kobiet, natomiast wobec mężczyzn
już tylko nieco ponad połowa (56%). Ponadto, co trzeci badany (33%)
uważa, że w pewnych okolicznościach takie zachowanie kobiety wobec
mężczyzny może być usprawiedliwione, natomiast czterech na stu (4%)
zawsze usprawiedliwiłoby żonę lub partnerkę, która w gniewie uderzy
swojego męża lub partnera.
Dziedziczenie wzorca przemocy w rodzinie jest kolejnym czynni-

- dziedziczenie

kiem ryzyka - człowiek uczy się bycia sprawcą przemocy wobec człon- wzorca przemocy
ków rodziny, na co mają wpływ m. in.: traumatyczne zdarzenia
z dzieciństwa, brak akceptacji i właściwych relacji z bliskimi, częste wzory agresywnego zachowania w rodzinie i środowisku, potrzeba dominacji
i wywierania wpływu. Wpływ modelowania zachowań agresywnych
na ich przejawianie w późniejszym życiu potwierdzają badania przeprowadzone w 2011 r. przez Instytut Badania Rynku i Opinii SMG/KRC
Millward Brown17, w których zdecydowana większość badanych –
uczestników programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących
przemoc w rodzinie - doświadczyła kiedykolwiek przemocy fizycznej lub
psychicznej ze strony członka rodziny; badani częściej doświadczali ich
w dzieciństwie niż w życiu dorosłym, a najczęściej doświadczaną formą
przemocy była przemoc psychiczna - doświadczyło jej 62% badanych
w dorosłości oraz 58% - w dzieciństwie; natomiast fizycznej odpowiednio
51% i 42%. Najrzadziej występującą formą przemocy jest przemoc seksualna, której w dzieciństwie doświadczyło 3% uczestników badania
oraz 2% w życiu dorosłym18.
W rodzinach, w których dochodzi do przemocy bardzo często
występuje multiplikacja problemów - przemoc w rodzinie częstokroć

- multiplikacja pro-

współwystępuje z uzależnieniami czy też ubóstwem. W sytuacji współ- blemów występujących
16

Przemoc i konflikty w domu, Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2012; Dostępny online: www.cbos.pl
Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: badanie uczestników programów oddziaływań
korekcyjno-edukacyjnych. Raport z badania ogólnopolskiego zrealizowanego przez Millward Brown SMG/KRC
na zamówienie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
18
Ibidem
17
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występowania problemów w rodzinie, przemoc może być zarówno ich w rodzinach doświadczających

przyczyną, jak i skutkiem. Wysoki stopień symultaniczności występowa- przemocy - współnia przemocy w rodzinie i uzależnienia potwierdzają badania prowadzo- występowanie z

innymi problemami

ne w obszarze przemocy oraz statystyki dotyczące procedury Niebieskie społecznymi, w

szczególności nad-

Karty prowadzone przez Policję. Diagnoza dotycząca osób stosujących używaniem alkohoprzemoc w rodzinie przeprowadzona w 2011 r.19 wykazała, że 46% ba- lu przez osoby stosujące przemoc,

danych - uczestników programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych ubóstwem – przemoc może być za-

dla osób stosujących przemoc w rodzinie - stanowiły osoby, u których równo przyczyną,
kiedykolwiek rozpoznano chorobę alkoholową. Jeszcze wyższe są od- jak i skutkiem insetki osób będących pod wpływem alkoholu wśród osób podejrzanych

nych problemów

o stosowanie przemocy w rodzinie, odnotowane przez Policję w trakcie
realizacji procedury Niebieskie Karty. W 2011 r. wynosiły one 63% dla
Polski oraz 57% w Małopolsce. Należy zauważyć, że w Małopolsce odsetek osób będących pod wpływem alkoholu w ogólnej liczbie osób podejrzanych o przemoc, podobnie jak w skali kraju, systematycznie maleje (w województwie małopolskim szybciej niż w Polsce) - w 2005 r. jego
wysokość kształtowała się w Małopolsce na takim samym poziomie, jak
w kraju – 77%, natomiast w 2013 r. w Małopolsce był on już o 12 p.p.
niższy niż w kraju i wyniósł 49% przy 61% wartości dla kraju. Wyżej
wskazane obrazuje wykres 5.
Wykres 5. Odsetek osób będących pod wpływem alkoholu w ogólnej liczbie osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie w latach 2005-2013 w Małopolsce
i w skali kraju.
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Źródło: Opracowano na podstawie statystyk Komendy Głównej Policji (www.policja.pl), Sprawozdań
z podjętych przez Policję działań wobec przemocy w rodzinie dotyczące procedury „Niebieskie
Karty” w Małopolsce oraz Sprawozdań z przeprowadzonych na terenie województwa małopolskiego
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Ibidem
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interwencji domowych wobec przemocy w rodzinie.

Wiele mitów i stereotypów dotyczących zjawiska przemocy
w rodzinie funkcjonuje w społecznej świadomości. Mają one istotny - funkcjonujące

w świadomości

wpływ na reakcje na zachowanie osób stosujących przemoc w rodzinie społecznej stereotypy na temat osób

oraz na sposób, w jaki oceniane i traktowane są ofiary przemocy. Ste- i rodzin uwikłanych
reotypy są wyrazem społecznych postaw wobec zjawiska i mogą w przemoc w rodziw istotny sposób kształtować stosunek świadków i przedstawicieli służb

nie

do rodziny, w której dochodzi do przemocy20. Wśród stereotypów
na temat przemocy w rodzinie funkcjonujących w społecznej świadomości należy wymienić w szczególności:
-

Przemoc w rodzinie to jednorazowy incydent, który się nie powtórzy;

-

Przemoc w rodzinie to sprawa rodzinna i nikt nie powinien się
wtrącać;

-

Jeśli ktoś jest bity, to znaczy, że na to zasłużył;

-

Gdyby osoba doświadczająca przemocy naprawdę cierpiała,
odeszłaby od stosującego przemoc;

-

Gdyby ofiara bardziej się starała, nie dochodziłoby do przemocy;

-

Sprawcy przemocy w rodzinie to osoby chore psychicznie;

-

Przyczyną przemocy w rodzinie jest alkohol;

-

Klapsy nie są przemocą;

-

Przemoc dotyczy tylko rodzin z marginesu społecznego;

-

Przemoc ma miejsce tylko wtedy, gdy widoczne są ślady na ciele
ofiary;

-

Ofiary przemocy akceptują przemoc w rodzinie;

-

Gwałt w małżeństwie nie istnieje.
Wiedza i świadomość społeczeństwa oraz pracowników służb

zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie warunkuje funkcjonowanie wyobrażeń społecznych i stereotypów na temat przemocy
w rodzinie i wpływa na dostrzeganie i postrzeganie problemu, dlatego
istotne jest kształtowanie wrażliwości społecznej oraz umiejętności rozpoznawania sytuacji przemocy w rodzinie.

20

D. Jaszczuk-Kuźmińska, K. Michalska (red), Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych.
Poradnik dla pracowników pierwszego kontaktu, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Wyd. Edukacyjne
PARPAMEDIA, Warszawa 2010; Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w województwie podlaskim. Przemoc
jako przyczyna dysfunkcji rodzin, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Białystok 2012
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Kolejnym czynnikiem sprzyjającym występowaniu przemocy
w rodzinie jest środowisko będące źródłem stresu oraz nieumiejętność - czynniki środowi-

skowe będące źró-

radzenia sobie z nim, na które składają się w szczególności: bezrobocie, dłem stresu
złe warunki mieszkaniowe, kumulacja problemów życiowych. Nie bez
znaczenia jest również podatność na doznawanie krzywdy, a przede
wszystkim na trwanie w szkodliwym układzie - brak zdolności osoby
do przystosowania się do zmieniających się warunków środowiskowych
oraz utrzymywania optymalnego poziomu funkcjonowania psychospołecznego (dezadaptacyjność), a także wyuczona bezradność, występu-

jące u osób doświadczających przemocy. Syndrom wyuczonej bezrad- - wyuczona bez-

radność, niska mo-

ności powoduje, że ofiara staje się bezbronna i bezradna, nabiera prze- tywacja
konania, że jakiekolwiek podejmowane przez nią działanie nie zmieni jej do zmiany występusytuacji.

Ma

poczucie,

że

jest

krzywdzona,

jednak

nie

jące u ofiar prze-

jest mocy

w stanie zmotywować się do działania, poddaje się, traci wolę życia

w rodzinie

i walki o siebie. Długotrwałe doświadczanie przemocy prowadzi do procesu wiktymizacji, przyjęcia roli ofiary, kiedy dochodzi ona do przekonania, że zasługuje na takie traktowanie.
Izolacja społeczna jest kolejnym czynnikiem sprzyjającym wystę- - wykluczenie społeczne, izolacja

powaniu przemocy w rodzinie. Mała ilość kontaktów społecznych wpły- (autoizolacja) osób
wa w szczególności na zmniejszenie szans wykrycia przemocy i jej po- i rodzin doświadczających przemo-

wstrzymania, dodatkowo wsparcie społeczne może być buforem służą- cy w rodzinie
cym rozładowaniu stresu. Istotne jest, że rodziny doświadczające przemocy częstokroć same izolują się od otoczenia (autoizolacja) – wpływa
na

to

poczucie

wstydu,

stereotypowe

postrzeganie

rodzin,

w których występuje przemoc oraz wyuczona bezradność.
Odrębną kwestią, aczkolwiek ściśle powiązaną z problematyką
- niski poziom zna-

przemocy w rodzinie jest znajomość instytucji oferujących wsparcie za- jomości instytucji
równo osobom doświadczającym, jak i stosującym przemoc zaangażowanych

w przeciwdziałanie

w rodzinie. Znajomość adekwatnych instytucji, do których można skie- przemocy w rodzi-

nie i ich kompeten-

rować się w celu uzyskania wsparcia, może być kluczowa dla podjęcia cji, niewystarczajądecyzji o poinformowaniu odpowiednich służb o trudnej sytuacji (własnej ce umiejętności
pozyskiwania

lub innej osoby). Wyniki badań regionalnych w zakresie rozpoznawalno- wsparcia przez
ści instytucji świadczących pomoc w sytuacji występowania przemocy w
rodzinie wskazują, że blisko 74% osób uważa, że w takich sytuacjach
pomoc świadczą poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Nieco mniej,

osoby i rodziny
doświadczające
przemocy/ zagrożone przemocą
w rodzinie

bo 69% respondentów wskazało, że w sytuacji przemocy domowej po23

moc świadczą poradnie terapii uzależnień. W świetle powyższych wyników można wnioskować, że uczestnicy badania częstokroć wiążą przemoc z występowaniem uzależnień – choć, co warto wskazać, komisja
rozwiązywania problemów alkoholowych wskazywana była jako pomagająca w sytuacji występowania przemocy domowej przez dużo mniejszą grupę osób (44%). Kolejne miejsca zajmują Policja (64%) i sąd
(63%), a nieco rzadziej: szkoła (59%), prokuratura (52%) oraz organizacje pozarządowe (51%). Do najsłabiej kojarzonych z działaniami podejmowanymi

w

przypadku

zaistnienia

przemocy

domowej

i jednocześnie najmniej rozpoznawalnych instytucji i organizacji należą:
poradnie życia rodzinnego (46,9%), komisje rozwiązywania problemów
alkoholowych i powiatowe centra pomocy rodzinie (po 44,5%). Jeszcze
rzadziej do instytucji pomagającej w sytuacjach przemocy zaliczane są
ośrodki zdrowia (43%), a najrzadziej – ośrodki interwencji kryzysowej
(33,1%) (wykres 6).
Wykres 6. Poziom znajomości instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Małopolsce (N=604).
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Źródło: Opracowano na podstawie danych Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej,
Przemoc w opinii Małopolan, Kraków 2011

Niepokojące jest, że powyższe dane wskazują na słabą rozpo24

znawalność lub mylne przypisywanie kompetencji poszczególnym służbom. Na brak znajomości takiej instytucji, jak ośrodek interwencji kryzysowej wskazuje ponad 36% badanych. Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz powiatowego centrum pomocy rodzinie nie zna
niemalże co trzeci respondent, a co drugi nie zna instytucji takiej, jak
poradnia życia rodzinnego. W świetle przeprowadzonych analiz uzasadnione jest położenie nacisku na podnoszenie świadomości mieszkańców
w zakresie możliwości uzyskania pomocy w poszczególnych instytucjach i organizacjach.
Zwraca uwagę, że gminy prowadzoną szereg działań informacyjno-edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości mieszkańców na temat problematyki przemocy w rodzinie. W 2013 r.
163 gminy (156 w 2012 r. i 149 w 2011 r.) rozpowszechniały informacje
w wyżej wskazanej tematyce na stronach internetowych, 132 gminy wykorzystały w tym celu ulotki (157 w 2012 r. i 146 w 2011 r.), a 110 gmin
(144 w 2012 r. i 133 w 2011 r.) – plakaty. Ponadto gminy organizowały
spotkania informacyjne – 75 gmin w 2013 r. (119 w 2012 r. i 111 w 2011
r.) oraz publikowały artykuły prasowe dotyczące rzeczonej problematyki
– 59 gmin w 2013 r. (92 w 2012 r. i 95 w 2011 r.). Gminy podejmowały
również inne działania informacyjno-edukacyjne, wśród których wskazywano: wydawanie broszur, informatorów i innych opracowań dotyczących problematyki przemocy w rodzinie, warsztaty dla dzieci i młodzieży,
programy profilaktyczne dla dzieci, prelekcje w szkołach, projekcje filmów edukacyjnych, projekty socjalne, spotkania konsultacyjne specjalistów, czy lokalne szeroko zakrojone kampanie informacyjne21. W kontekście analizowanej problematyki należy jednakże mieć świadomość,
że sam fakt rozpowszechniania informacji nie przesądza o tym, czy dostęp do nich jest adekwatny do potrzeb grup docelowych albowiem ten
uzależniony jest od szeregu czynników, w szczególności sposobu dystrybucji, jakości przekazywanych treści czy częstotliwości przekazu.
Doświadczanie przemocy wywołuje szereg konsekwencji zdrowotnych

i

psychospołecznych,

wpływających

na

funkcjonowanie - konsekwencje

zdrowotne i psy-

w społeczeństwie, dlatego przeciwdziałanie występowaniu tego zjawiska chospołeczne

przemocy w rodzi-

jest jednym z wyzwań, jakie stoją przed polityką społeczną. Bezpośred- nie
21

Analiza działań samorządów gminnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w latach 2011 –
2013, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
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nie i odległe konsekwencje przemocy fizycznej mają charakter objawów
niespecyficznych, dysfunkcji emocjonalnych, poznawczych i behawioralnych. Do długotrwałych skutków przemocy fizycznej stosowanej wobec
dzieci należą: agresywne zachowania, używanie przemocy, zachowania
przestępcze, nadużywanie środków psychoaktywnych, samobójstwa,
zachowania autodestrukcyjne, problemy emocjonalne, trudności w nawiązywaniu relacji interpersonalnych22. Z kolei przemoc psychiczna wywiera wpływ na: percepcję siebie jako jednostki wartościowej, zdolnej
lub potencjalnie zdolnej do podejmowania koniecznych zadań życiowych, percepcję świata jako przyjaznego lub neutralnego, zdolność jednostki do uczenia się i przystosowywania się do środowiska, zdolność
adekwatnej identyfikacji emocji i reakcji na nie, zdolność przewidywania
i

reagowania

na

potrzeby

innych,

zdolność

nawiązywania

i podtrzymywania związków. Przemoc psychiczna niszczy poczucie własnej wartości i godności jednostki jej doświadczającej23.

2.2.

Wymiar informacyjny

Efektywne planowanie polityk publicznych, w tym strategii, programów i zadań w obszarze polityki społecznej, nieodzownie łączy się
z potrzebą rzetelnego diagnozowania problemów, a także z monitorowaniem realizowanych działań oraz ich oceną, przyjmującą postać ewaluacji. Te trzy elementy, diagnoza – monitoring – ewaluacja, warunkują się
nawzajem i tworzą punkt wyjścia do wprowadzania zmian w obszarach - diagnoza – monitoring – ewaluacja

problemowych. Ich diagnoza powinna być naturalnym odruchem poprze- jako punkt wyjścia
do wprowadzania

dzającym projektowanie działań, zarówno na poziomie pracy z indywidu- zmian w obszaalnym przypadkiem lub rodziną, jak i w przypadku planowania progra- rach problemomów dotyczących konkretnych grup czy społeczności. Jak podkreślono

wych

w raporcie z badania Ewaluacja lokalnego systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie – doświadczenia dotyczące sposobów pomagania
i nasilenia stresu pourazowego (PTSD) z perspektywy osób dotkniętych
przemocą w rodzinie, zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej, wiedza o zjawisku przemocy w rodzinie jest punktem wyjścia do planowania i wdrażania skutecznych strategii przeciw-

22

D. Rode Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie. Charakterystyka sprawców, Wyd. Uniwersytetu
Śląskiego, Katowice 2010 , s. 49;
23
Ibidem , s. 51-52;
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działania przemocy, które z kolei stanowią istotny element polityki społecznej naszego państwa. Efektywność oraz jakość działań uruchamianych na wszystkich szczeblach administracji rządowej i samorządowej
wymagają rzetelnej i systematycznie prowadzonej diagnozy, która, podobnie jak system przeciwdziałania przemocy w rodzinie, powinna być
interdyscyplinarna i wieloaspektowa24.
Diagnozowanie

lokalnych

sytuacji

w

obszarze

przemocy

w rodzinie powinno mieć miejsce podczas opracowywania gminnych
i powiatowych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Często
jednak

diagnozy

nie

stanowią

analizy

faktycznej

sytuacji,

a są jedynie przedstawieniem zbioru dostępnych danych. Brak próby
analizy lub syntezy zebranych informacji oraz wyciągnięcia wniosków nie

- brak systema-

prowadzi do celu, jaki stoi przed procesem diagnozy, a mianowicie tycznej
do

postawienia

na

jej

podstawie

odpowiednich

i rzetelnej diagno-

rekomendacji zy zjawiska przedo przyszłych działań. Częstokroć w opracowywanych dotychczas mocy w rodzinie;
problematyczna

w województwie małopolskim programach przeciwdziałania przemocy diagnostyka zjawiska/problemu

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy zauważalny był, jeśli nie roz- przemocy, brak
dźwięk między zaplanowanymi działaniami a rozpoznaniem bieżącej narzędzi diagnosytuacji, to co najmniej brak powiązania między nimi. A podkreślić nale-

stycznych

ży, że przeprowadzenia diagnozy nie należy utożsamiać z celem samym
w sobie – diagnoza jest środkiem służącym pogłębianiu wiedzy
o rzeczywistych potrzebach i problemach danej społeczności i dzięki
temu odpowiednim zaprojektowaniu działań zaradczych. Dlatego istotne
jest zestawienie stanu faktycznego ze stanem postulowanym, czyli nie
tylko odpowiedź na pytanie „jak jest?”, ale również na pytanie „jak być
powinno?”.
Rzetelnie i systematycznie prowadzone diagnozy pozwalają
na minimalizację ryzyka podejmowania niepotrzebnych i niepożądanych
działań, uwiarygodniają je i sprawiają, że są bardziej odporne na krytykę,
pozwalają na lepsze poznanie kluczowych osób i instytucji działających
lokalnie oraz pozwalają zaoszczędzić czas, finanse i inne zasoby25. Pro-

24

Ewaluacja lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – doświadczenia dotyczące sposobów
pomagania i nasilenia stresu pourazowego (PTSD) z perspektywy osób dotkniętych przemocą w rodzinie, Raport
z badania przeprowadzonego przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; Warszawa: 2013, s. 4
25
Skąd czerpać dane przy tworzeniu lokalnej diagnozy społecznej? Informator Regionalnego Ośrodka Społecznego w Krakowie.
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jektowanie działań, nie poprzedzone przeprowadzeniem odpowiedniej
diagnozy naraża na ryzyko niewłaściwego określenia potrzeb, czy też
kompetencji diagnozowanej społeczności, a także dostrzeżenia barier
występujących w danym środowisku, uniemożliwiających osiągnięcie
założonych celów, czy też

zasobów, które korzystnie wpłynęłyby

na przebieg planowanych działań.
Stworzenie

spójnego

obrazu

obszarów

problemowych

z pewnością bywa utrudnione ze względu na problematyczność diagnozowania zjawiska przemocy domowej – oficjalne dane bowiem
nie zawsze oddają pełny obraz sytuacji, a dodatkowo wymagają ich zinterpretowania przez zespół osób posiadających wiedzę na temat lokalnych uwarunkowań. Oficjalne statystyki publikowane (lub nie) przez instytucje i organizacje realizujące zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie są fragmentaryczne, w takim sensie, że ukazują
jedynie te aspekty zjawiska, które są istotne dla danej instytucji. Ponadto, sprawozdania poszczególnych instytucji niejednokrotnie dotknięte są
błędem, co ujawniły analizy prowadzone w celu opracowania niniejszej
diagnozy. Błędy w prowadzonej sprawozdawczości powodują, że szacowanie skali zjawiska jest problematyczne, gdyż częstokroć jedne statystyki zawierają się w drugich. W związku z powyższym informacje pochodzące ze sprawozdawczości należy traktować z dużą ostrożnością,
a dane ze sprawozdań poszczególnych resortów traktować uzupełniająco, nie sumując ich jednak. Ponadto, wyżej wskazane nieprawidłowości
wskazują

na

konieczność

podjęcia

działań

zmierzających

do podkreślenia wagi monitoringu i jego upowszechnienia oraz jednolitego prowadzenia przez wszystkie jednostki sprawozdające, gdyż jest to
warunek konieczny, bez spełnienia którego analizowanie i porównywanie
danych poprzez wprowadzanie różnych zmiennych będzie bezcelowe,
gdyż zawsze będzie dotknięte błędem.
Trudnością okazuje się również nieprecyzyjny system monitoringu
(lub jego brak) działań podejmowanych w ramach lokalnych programów - nieprecyzyjny

system monitorin-

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, co znajduje potwierdzenie gu i sprawozdaww wynikach kontroli przeprowadzonej w 2012 r. przez Najwyższą Izbę

czości

Kontroli26, której celem była ocena skuteczności realizacji zadań admini26

Kontrolą objęto 37 jednostek administracji publicznej, w tym: 14 ośrodków pomocy społecznej, 14 powiatowych komend Policji, 4 powiatowe centra pomocy rodzinie oraz 5 regionalnych ośrodków polityki społecznej.
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stracji

publicznej

w rodzinie,

w

zakresie

przeciwdziałania

przemocy

określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie27. Jak wskazano w raporcie,
programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar, mające stanowić część lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, nie funkcjonowały w praktyce w objętych kontrolą powiatach
i gminach. Wśród przyczyn wymienić można m. in. brak koncepcji, w jaki
sposób

system

taki

powinien

funkcjonować,

czy

też

trudności

z określeniem docelowej grupy osób, która ma z niego korzystać. (…)
Tylko w trzech z 14 skontrolowanych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar zawarte zostały wskaźniki i mierniki służące do monitorowania stopnia osiągnięcia przyjętych celów, wskazano
odpowiedzialnych za zbieranie informacji oraz częstotliwość dokonywania ocen. Konsekwencją ich braku w pozostałych programach było m. in.
sporadyczne rozliczanie i ocenianie tych dokumentów, co w praktyce
uniemożliwia skuteczną koordynację realizacji programów przez ośrodki
pomocy społecznej28.
Z punktu widzenia działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy szczególnie istotne wydaje się monitorowanie efektów realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących
przemoc w rodzinie. Jak wykazały ogólnopolskie badania profesjonalistów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych,
59% objętych badaniem podmiotów realizujących tego typu programy
monitoruje efekty ich realizacji wśród wszystkich lub prawie wszystkich
uczestników. Prowadzony przez podmioty monitoring trwa zazwyczaj 12
miesięcy od chwili zakończenia programu (55%) i najczęściej prowadzony jest poprzez kontakt z rodziną uczestnika (75%), instytucjami pomocy
społecznej (63%) i kuratorami sądowymi29. Uczestnicy dyskusji eksperckiej, rekrutujący się spośród przedstawicieli wybranych grup zawodowych zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie w komentarzu
do wyników badań przyznali, że element monitoringu efektów realizacji
27

Informacja o wynikach kontroli NIK „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przez administrację publiczną”,
KPS-4101-04-00/2013, Nr ewid. 143/2013/P/12/107/KPS
28
Informacja o wynikach kontroli NIK „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przez administrację publiczną”,
KPS-4101-04-00/2013, Nr ewid. 143/2013/P/12/107/KPS; s. 13
29
Ogólnopolskie badanie profesjonalistów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla
osób stosujących przemoc w rodzinie. Raport z badania zrealizowanego dla Ministerstwa Pracy I polityki Społecznej przez Instytut Badania Rynku i Opinii Millward Brown SMG/KRC;
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programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych często nie jest realizowany w wystarczającym stopniu. Wynika to w ich opinii między innymi
ze zbyt małej liczby zatrudnionych specjalistów, a szczególnie z utrudnionego kontaktu z niektórymi uczestnikami programów czy ich rodzinami30.
Celem monitorowania efektów programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie powinno być
nie tylko sprawdzenie bezpieczeństwa członków ich rodziny i kontrolę ich
zachowania, ale i udzielenie odpowiedniego wsparcia i porady, dlatego
też istotne jest stworzenie systemu monitorowania zachowań związanych z przemocą u osób uczestniczących w programach, w trakcie ich
udziału w programie oraz do 3 lat po jego zakończeniu.
Ostatnim elementem w łańcuchu planistycznym polityk publicznych powinna być ewaluacja, której fundamentem jest ocena jakości
i efektywności podejmowanych działań. Badanie ewaluacyjne umożliwia - zaniedbania
w zakresie ewalu-

uzyskanie odpowiedzi na pytania o przyczyny osiągniętych rezultatów acji działań
(sukcesów i porażek), dzięki czemu pozwala na adekwatne projektowanie

zmian.

Brak

prowadzenia

ewaluacji

może

powodować,

iż niezbyt precyzyjnie analizowana jest jakość działań oferowanych
w ramach lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
co może skutkować ich niską efektywnością.
Należy podkreślić, że oferowanie (zarówno osobom doświadczającym przemocy domowej, jak i osobom ją stosującym) adekwatnego
wsparcia i pomocy wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności pracowników zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy - brak aktualnych,
w rodzinie, co z kolei powoduje konieczność prowadzenia systematycznych badań w zakresie potrzeb szkoleniowych kadr. Stąd też, mając
na celu upowszechnianie celowego działania opartego o diagnozę, planowanie, monitoring i ewaluację, należy z jednej strony edukować i

kompleksowych
i systematycznych diagnoz potrzeb szkoleniowych
na szczeblach
lokalnych

wspierać w tych obszarach kadry odpowiedzialne za tworzenie i realizację lokalnych programów przeciwdziałania przemocy, z drugiej natomiast
strony - dostarczać narzędzia wspierające procesy decyzyjne w tym ob-

30

Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: komentarz do wyników badań. Raport z badania
eksperckiego zrealizowanego przez Millward Brown SMG/KRC na zamówienie Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej., s. 34

30

szarze.

2.3.

Wymiar kompetencyjny

Na skuteczność działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie bez wątpienia wpływa kadra realizująca zadania, a w szczególności jej kompetencje zawodowe, na które składają się
wiedza, umiejętności i postawy. Poziom kompetencji zawodowych determinuje skuteczne wykonywanie zadań na stanowisku, ma wpływ na
podejmowanie decyzji i ich trafność oraz zdolność pracownika do działania w danych warunkach i adekwatnego reagowania na ich zmianę. Doskonalenie zawodowe kadr zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest szczególnie istotne w kontekście zachodzących
zmian, przejawiających się gwałtownym przyrostem wiedzy i jej wysokim
stopniem specjalizacji, a także wciąż zmieniającymi się potrzebami społecznymi i koniecznością dostosowywania pomocy do aktualnych problemów jej beneficjentów.
Organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest jednym z zadań własnych
samorządu województwa, nałożonym ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W ramach realizacji tego zadania Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej zrealizował w latach 2011-2013 szereg szkoleń poświęconych problematyce przemocy w rodzinie, w których wzięło udział
1545 osób, z czego liczba uczestników w poszczególnych latach wynosiła: 536 osób w 2011 r.344 – w 2012 r. i 665 – w 2013 r.
Szkolenia były poświęcone problematyce specyfiki zjawiska
przemocy w rodzinie i różnych kategorii ofiar, diagnozowaniu przemocy
w rodzinie, metodyki pracy z osobami uwikłanymi w przemoc – osobami
doświadczającymi i stosującymi przemoc w rodzinie, w tym również
w zespołach interdyscyplinarnych oraz przepisów prawnych, w tym procedury

Niebieskie

Karty

i

kompetencji

poszczególnych

służb

i instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Ponadto, co roku ROPS w Krakowie organizuje konferencję poświęconą problematyce przemocy w rodzinie. W analizowanym okresie
zorganizowano trzy konferencje, w których wzięło udział 453 uczestni-
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ków.
W ramach podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych
pracowników służb zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie ROPS realizował również studia i specjalizacje w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i interwencji kryzysowej.

i

Jak wskazują powyższe dane pracownicy małopolskich instytucji - gotowość
organizacji
sektora
pomocy
społecznej
zaangażowanych i zaangażowanie
pracowników

w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wykazują się gotowością w podnoszenie
i zaangażowaniem w podnoszenie kompetencji zawodowych, co również

kompetencji

potwierdziły badania przeprowadzone w 2012 r. przez Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej31. Badaniem objęto 393 małopolskie
jednostki pomocy i integracji społecznej, m. in. ośrodki pomocy społecznej, kluby integracji społecznej, domy pomocy społecznej, środowiskowe
domy samopomocy, całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze,
warsztaty terapii zajęciowej, placówki wsparcia dziennego, powiatowe
centra pomocy rodzinie, organizacje pozarządowe i inne. Problematyka
przemocy została wyszczególniona w obrębie 4 spośród 13 obszarów
tematycznych, w ramach których badano zapotrzebowanie na szkolenia
pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej: praca z rodziną,
praca z osobą starszą, praca z osobą niepełnosprawną oraz praca
z dziećmi i młodzieżą. W obszarze pracy z rodziną największe zainteresowanie dotyczyło właśnie problematyki przemocy – 18% ogółu wskazu-

- duże zaintere-

jących na te zagadnienia (525 wskazań). W drugim z omawianych ob- sowanie szkole-

niami dotyczącymi

szarów – pracy z osobą starszą – chęć szkolenia w zakresie problema- problematyki
tyki przemocy deklarowało 7,3% ogółu wskazujących (278 wskazań). przemocy w roZainteresowanie dokształcaniem z problematyki przemocy wobec osób

dzinie

niepełnosprawnych wyraziło 8% ogółu wskazujących na zagadnienia
w tym obszarze tematycznym (305 wskazań). W ostatnim z obszarów –
pracy z dziećmi i młodzieżą – również deklarowano zapotrzebowanie
na szkolenia w zakresie problematyki przemocy wśród rówieśników
(10,7%, tj. 283 wskazania). Z kolei wśród osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji poprzez specjalizację I i II stopnia w zawodzie
pracownik socjalny, specjalizacja w zakresie pracy z osobą i rodziną z

31

Potrzeby małopolskich instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie podnoszenia kwalifikacji. Raport
z badań ankietowych przeprowadzonych przez Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej w Krakowie;
Kraków 2013
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problemem przemocy była drugą kategorią pod względem częstości
wskazań (18,6% wskazań).
W

obszarze

kompetencyjnym

warto

również

wskazać

na problemy, które wymieniali sami uczestnicy szkoleń i seminariów poświęconych problematyce przemocy w rodzinie:
-

niewystarczające przygotowanie i wiedza z zakresu funkcjonowania

psychospołecznego

ofiar

przemocy

w

rodzinie

u części kadr;
-

niski poziom gotowości do podnoszenia kompetencji związanych
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie przedstawicieli instytucji spoza sektora pomocy społecznej – niski odsetek wśród
uczestników

szkoleń,

co

potwierdza

dokumentacja

z prowadzonych szkoleń;
-

wtórna wiktymizacja ofiar przemocy spowodowana działaniami
służb;

-

wypalenie

zawodowe

części

kadr

zaangażowanych

w przeciwdziałanie przemocy;
-

niewystarczające wsparcie dla osób pracujących bezpośrednio
z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie;

-

niejednolity system pracy z rodziną doświadczającą przemocy.
Na zakończenie warto posłużyć się wnioskami z badania regio-

- niewystarczająca

nalnego, w którym wskazano, że potrzeby małopolskich podmiotów po- w stosunku
mocy i integracji społecznej w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracow- do potrzeb liczba
szkoleń,

niczych są bardzo rozbudowane, zarówno w zakresie uzupełniania wie- w szczególności
specjalistycznych,

dzy poprzez szkolenia, specjalizacje z pracy socjalnej, czy magisterskie dla przedstawicieli
studia uzupełniające, a zwłaszcza pogłębiania wiedzy poprzez studia instytucji i organizacji zaangażo-

podyplomowe. Dla zapewnienia efektywnego wsparcia szkoleniowego wanych w przekierowanego

do

kadry

i

wolontariuszy

ciwdziałanie

instytucji

pomocy przemocy rodzii integracji społecznej, przedstawicieli organizacji pozarządowych reali- nie;
zujących działania w zakresie integracji społecznej oraz innych szeroko
rozumianych służb społecznych w regionie konieczne jest więc odpowiadanie na zgłaszane przez nich potrzeby; (…) aby budować kompetencje
kadr
na

pomocy
wyzwania

i

integracji

rzeczywistości,

społecznej

programy

odpowiadające

edukacyjne

skierowane

do poszczególnych kategorii pracowników powinny być „szyte na miarę”,

33

czyli budujące ścieżkę rozwoju poszczególnych grup specjalistów. (…)
Aby przygotować kadrę specjalizującą się w pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym wydaje się zasadne projektowanie wieloetapowych ścieżek edukacyjnych tak, aby kierunkować i gruntownie
przygotowywać ją do pracy z różnymi grupami klientów32.

2.4.

Wymiar instytucjonalny

Na system przeciwdziałania przemocy w rodzinie składa się szereg elementów, wśród których szczególne miejsce zajmują instytucje
i organizacje podejmujące działania skierowane zarówno do osób
i rodzin zagrożonych i uwikłanych w przemoc w rodzinie, w tym osób
stosujących przemoc, jak i ogółu społeczeństwa. Wśród instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie należy wymienić
w szczególności: instytucje sektora pomocy społecznej (m. in. Ośrodki
Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Polityki Społecznej) oraz szereg instytucji sprofilowanych nie tylko na obszar
przeciwdziałania przemocy, ale również na przeciwdziałanie uzależnieniom, czy też pomoc (wsparcie) rodzinie (Specjalistyczne Ośrodki
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz ośrodki wsparcia, Ośrodki
i Punkty Interwencji Kryzysowej, punkty konsultacyjne, poradnie życia
rodzinnego, poradnie terapii uzależnień, Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, punkty konsultacyjne, organizacje pozarządowe), instytucje wymiaru sprawiedliwości (Policja, sądy, prokuratura), oświatowe (szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne) oraz
służbę zdrowia.
Zasoby instytucjonalne, a w szczególności ich równomierne rozłożenie w regionie, są istotnym elementem systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, gdyż dostęp do nich determinuje skuteczność pomocy udzielanej osobom i rodzinom uwikłanym w przemoc, w tym osobom stosującym przemoc. Jak wskazują badania i analizy prowadzone
w

obszarze

przemocy

w

rodzinie,

dostęp

do

różnych

usług

i instytucji, podobnie jak inne warunki życia (ekonomiczne, społeczne
i kulturalne) warunkowane są miejscem zamieszkania. Eksperci realizu- - nierówny, uwający zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dostrze- runkowany miej-

scem zamieszkania, dostęp

32

Ibidem, s. 11-12
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gają występowanie w Polsce różnic w dostępności usług specjalistycz- do usług specjali-

stycznych dla osób

nych dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie dla mieszkańców terenów doświadczających
miejskich i wiejskich, związanych z lokalizacją placówek i służb realizują- i stosujących
cych zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ich zda-

przemoc w rodzinie

niem w miastach, w większych gminach istnieje więcej instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie i/lub oddziaływań wobec sprawców przemocy w rodzinie. W większych miej- - koncentracja
scowościach lepiej zorganizowany bywa system przeciwdziałania prze- zasobów instytu-

cjonalnych w więk-

mocy w rodzinie (większość służb i placówek jest na miejscu), dostępna szych ośrodkach
jest też większa liczba specjalistów, gminy takie mają nieraz większe
budżety i więcej środków finansowych przeznaczają na tego rodzaju
zadania, więcej podejmowanych bywa inicjatyw, więcej jest możliwości

miejskich, „białe
plamy”
w mniejszych gminach

udzielenia pomocy ofiarom przemocy w rodzinie – w konsekwencji łatwiej o bezpośrednią i szybką dla nich pomoc. (…) Zdaniem uczestników
badania w wielu gminach wiejskich brakuje specjalistów (np. psychologa,
prawnika, pedagoga) i punktów konsultacyjnych albo bywają dostępni
zbyt rzadko (np. przyjeżdża jeden specjalista raz w miesiącu).
Dla mieszkańców wsi korzystanie z oferty w mieście wiązać się może
z

utrudnieniami,

np.

z

problemem

z

dojazdem

(w

związku

z ograniczeniami finansowymi: brakiem pieniędzy na bilet za przejazd,
brakiem środka transportu lub sporadycznymi połączeniami komunikacyjnymi między miejscowością docelową a miejscowością zamieszkania)33. Podobnie sytuacja przedstawia się w Małopolsce – mapy zasobów instytucjonalnych ujawniają białe plamy w mniejszych miejscowościach oraz koncentrację instytucji w większych ośrodkach miejskich,
w szczególności w stolicy województwa.
Wśród zasobów instytucjonalnych województwa małopolskiego
należy wymienić34:
-

1 Komendę Wojewódzką Policji,

-

3 Komendy Miejskie,

-

17 Komend Powiatowych,

-

45 komisariatów,

33

Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: komentarz do wyników badań. Raport z badania
eksperckiego zrealizowanego przez Millward Brown SMG/KRC na zamówienie Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej., s. 12-13
34
www.malopolska.policja.gov.pl, www.mis.rops.krakow.pl
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-

4 posterunki,

-

3 Sądy Okręgowe i 18 Rejonowych,

-

3 Prokuratury Okręgowe i 24 Rejonowe,

-

182 Ośrodki Pomocy Społecznej,

-

19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz 3 Miejskie
Ośrodki Pomocy Społecznej w miastach na prawach powiatu,

-

1 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,

-

2 Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy,

-

13 Ośrodków Interwencji Kryzysowej,

-

106 jednostek specjalistycznego poradnictwa.
Ponadto w Małopolsce funkcjonują: punkty konsultacyjne, porad-

nie życia rodzinnego, organizacje pozarządowe, Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, poradnie terapii uzależnień,
ośrodki zdrowia, szkoły oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
Podstawowym sposobem postępowania z rodziną uwikłaną
w przemoc jest realizacja procedury „Niebieskie Karty”. Jest ona procedurą interwencji wobec przemocy w rodzinie, obejmującą ogół czynności
podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie35. Powyżej
wskazani przedstawiciele realizują procedurę w oparciu o zasadę współpracy, a jej wszczęcie następuje poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności
służbowych lub zawodowych podejrzenia stosowania przemocy wobec
członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka
rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie36.
Instytucją tzw. „pierwszego kontaktu” w sytuacji wystąpienia
przemocy w rodzinie jest Policja – to funkcjonariusz Policji najczęściej
jest osobą rozpoczynającą procedurę Niebieskie Karty. W drugiej kolejności procedurę najczęściej rozpoczynają pracownicy pomocy społecznej.

35
36

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Ibidem

36

Wykres 7. Liczba formularzy Niebieskie Karty wypełnionych przez przedstawicieli Policji
i pomocy społecznej w latach 2005-1013 w Małopolsce.
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dotyczące procedury „Niebieskie Karty” oraz Sprawozdań z przeprowadzonych na terenie województwa małopolskiego interwencji domowych wobec przemocy w rodzinie.

Jak możemy zaobserwować na powyższym wykresie, liczba
„Niebieskich Kart” wypełnianych przez przedstawicieli małopolskiej Policji - systematyczny
spadek przypad-

systematycznie spada. W 2007 r. Policja założyła 5133 „Niebieskie Kar- ków rozpoczynania
ty”, w 2013 r. – 4991. Należy podkreślić, że wraz ze spadkiem liczby procedury „Niebieskie Karty” przez

„Niebieskich Kart” zakładanych w Policji wzrasta częstotliwość rozpoczy- funkcjonariuszy

nania procedury przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomo- Policji oraz wzrost
cy społecznej – w 2013 r. była ona niemalże pięciokrotnie wyższa

w pomocy społecznej

w gminach i niemalże sześciokrotnie wyższa w powiatach w porównaniu
z 2007 r. (wykres 7.).
Realizację procedury Niebieskie Karty powierzono, zgodnie
z rozporządzeniem w sprawie realizacji procedury i wzorów formularzy
Niebieskie Karty, członkom zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych37. W ramach jej realizacji wyżej wskazane zespoły i grupy udzielają pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta
przemocą w rodzinie i opracowują dla niej i jej rodziny indywidualny plan
pomocy oraz podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której
istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w celu zaprzestania
37

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 13.09.2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta (Dz. U. Nr 209 poz. 1245)
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tego rodzaju zachowań (§ 16 ust. 1). Rozporządzenie ponadto precyzuje działania w ramach procedury podejmowane przez przedstawicieli
poszczególnych instytucji zaangażowanych w jej realizację. W cytowanym już raporcie NIK oceniono negatywnie skuteczność zadań realizowanych przez administrację publiczną w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie - wykazano rozbieżności pomiędzy zakładanymi
celami znowelizowanych przepisów wprowadzonych z dniem 1.08.2010
r. (zmiana ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz wydanie
rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty”), a ich funkcjonowaniem w praktyce – pogorszenie sytuacji osób dotkniętych przemocą, spadek liczby ujawnianych przypadków, co jest związane ze znacznym zbiurokratyzowaniem procedury oraz z odebraniem Policji i przekazaniem nowo utworzonym zespołom interdyscyplinarnym kluczowych - znaczne zbiuro-

kratyzowanie pro-

zadań w systemie przeciwdziałania przemocy, bez uregulowania kwestii cedury „Niebieskie
ich statusu oraz bez przyznania im uprawnień i środków niezbędnych do

Karty”

wykonywania powierzonych zadań38. Powyższe czynniki oraz znaczne
zwiększenie ilości tworzonej dokumentacji i jej dublowanie, a także
przewlekły tryb postępowania wpłynęły na spadek liczby ujawnianych

- spadek liczby

przypadków przemocy w rodzinie. Zdaniem NIK wpływ na spadek liczby ujawnianych przypadków przemocy

ujawnionych przypadków przemocy w rodzinie ma również wzywanie w rodzinie
osób, wobec których stosowana jest przemoc na spotkania zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej, na których w obecności kilku lub
kilkunastu osób muszą opowiadać co je spotkało. Sytuacja taka nie jest
dla tych osób komfortowa, a może być upokarzająca. Ponadto, oddziaływały takie czynniki, jak: niska wiedza na temat skuteczności procedury
NK, obawa przed sprawcą przemocy, w szczególności, gdy zamieszkuje
z ofiarą, dłuższy czas wypełniania formularza i jego mniej czytelna forma, włączenie innych podmiotów do procedury. Spowodowało to niechęć
ofiar do nowej procedury, gdyż zwiększył się krąg osób i podmiotów zainteresowanych problemami rodzin i powstała obawa o utratę różnego
rodzaju świadczeń uzyskiwanych od tych podmiotów. Sytuacji w tym
zakresie nie poprawia istniejące w społeczeństwie przekonanie,
że o niektórych rzeczach nie powinno się mówić, że nie wolno donosić
na członków rodziny. Osoby pokrzywdzone nie chcą mówić o przemocy,

38

Informacja o wynikach kontroli NIK „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przez administrację publiczną”,
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bo się tego wstydzą, lub są w jakimś wymiarze, np. ekonomicznym, zależne od sprawcy39. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt,
że w trakcie kontroli NIK zaobserwowała wzrost zainteresowania NK ze - wypaczenie idei

procedury „Niebie-

strony osób, dla których jedyną motywacją do ubiegania się o jej założe- skie Karty”, instru-

nie było uzyskanie dokumentacji do celów rozwodowych, opieki nad mentalne wykorzystanie procedury

dzieckiem czy też uzyskania prawa do lokalu, ale niekoniecznie będą- m. in. w sprawach
rozwodowych

cych ofiarami przemocy w rodzinie40.
Rozpoczęcie

procedury

Niebieskie

Karty

jest

jednym

z pierwszych kroków podejmowanych w celu udzielenia pomocy osobom
uwikłanym w przemoc. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
wskazuje, że osobie dotkniętej przemocą udziela się bezpłatnej pomocy,
w szczególności w formie:
-

poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego,

-

interwencji kryzysowej i wsparcia,

-

ochrony przed dalszym krzywdzeniem poprzez uniemożliwienie

- formy pomocy
udzielanej osobom
dotkniętym przemocą
w rodzinie

osobie stosującej przemoc w rodzinie korzystania ze wspólnie
zajmowanego mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się
i zbliżania do osoby pokrzywdzonej,
-

bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia
dla ofiar przemocy w rodzinie,

-

badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie,

-

zapewnienia pomocy w uzyskaniu mieszkania osobie dotkniętej
przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do lokalu
zajmowanego wspólnie z osobą stosującą przemoc (art. 3 ust. 1
pkt. 1-6).
Wśród form pomocy udzielanej osobom doświadczającym prze-

mocy szczególnie istotne są interwencja kryzysowa i pomoc całodobowa. Jak wynika z poniższego wykresu, od 2007 r. najczęściej udzielaną
formą pomocy jest interwencja kryzysowa. Na przestrzeni lat 2007-2013
korzystały z niej średnio 6443 rodziny rocznie. Z pomocy całodobowej

39
40

Ibidem, s. 22
Ibidem, s. 7
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z kolei we wskazanym okresie korzystały średnio 182 rodziny rocznie,
a z innych form pomocy – średnio 3539 rodzin rocznie.
Wykres 8. Formy pomocy udzielonej ofiarom przemocy w latach 2007-2013
w Małopolsce – liczba rodzin, którym udzielono pomocy.
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Jeśli chodzi o liczbę osób, którym udzielono pomocy, to w latach
2007-2013 interwencją kryzysową obejmowano średnio 9720 osób rocznie. Z pomocy całodobowej korzystało średnio we wskazanym okresie
409 osób rocznie, a z innych form pomocy – średnio 7112 osób rocznie
(wykres 9).

40

Wykres 9. Formy pomocy udzielonej ofiarom przemocy w latach 2007-2013
w Małopolsce - liczba osób, którym udzielono pomocy.
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W 2013 r. w województwie małopolskim 63 gminy (38 w 2012 r.)
zapewniały miejsca schronienia dla osób doświadczających przemocy
w rodzinie. Gminy realizowały to zadanie w formie posiadania mieszkania

chronionego,

lokalu

socjalnego

bądź

formalnej

umowy

z ośrodkiem interwencji kryzysowej. Niepokojące jest, że jedynie
24 gminy posiadały w 2013 r. procedurę postępowania w przypadku konieczności zapewnienia miejsca schronienia osobom doświadczającym
przemocy. Nasuwa się zatem pytanie na ile zasoby gmin w zakresie
miejsc schronienia rzeczywiście angażowane są w ramach działań podejmowanych na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie.
Ponadto, jedynie 14 małopolskim gmin (7 w 2012 r.) posiada w swoich
zasobach gminnych lokal socjalny dla osób wychodzących z przemocy,
zapewniając miejsca dla 37 osób i tylko 4 posiadają przyjazny pokój
przesłuchań dzieci.41
W 2013 r. najczęściej udzielaną osobom/rodzinom uwikłanym
w przemoc formą pomocy była praca socjalna – z tej formy pomocy sko41

Analiza działań samorządów gminnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w latach 2011 –
2013, Małopolski Urząd Wojewódzki

41

rzystało 9896 osób. Z pomocy psychologicznej skorzystało trzykrotnie
mniej osób (3131), czterokrotnie mniej z pomocy prawnej (2529 osób)
i socjalnej, obejmującej wsparcie materialne i rzeczowe (2417). Z pomocy terapeutycznej skorzystało 967 osób, a pedagogicznej 867 osób. Ponadto osobom i rodzinom uwikłanym w przemoc domową zapewniono
schronienie – 237 osobom, 270 osób uczestniczyło w grupie wsparcia
a 52 w grupie terapeutycznej. Ponadto 50 małopolskich gmin oferuje
osobom i rodzinom uwikłanym w przemoc domową inne formy pomocy,
np.

usługa

asystenta

rodziny,

skierowanie

do

specjalistów

w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, informowanie o innych instytucjach
pomocowych, kwalifikowanie do programów dofinansowanych z EFS,
szkoła dla rodziców, mediacje, kolonie dla dzieci42.
Prowadzenie poradnictwa i interwencji, a także zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia należy do zadań własnych gminy. Powiat z kolei ma zapewnić miejsca
nie tylko w ośrodkach wsparcia, ale również w ośrodkach interwencji
kryzysowej. Baza instytucjonalna ma być wystarczająca do udzielenia
pomocy w uzyskaniu mieszkania w sytuacji, gdy osoba doświadczająca
przemocy nie posiada tytułu prawnego do lokalu zajmowanego wspólnie
z osobą stosującą przemoc. W wyniku przeprowadzonej kontroli, NIK
zwróciła uwagę na brak w jednostkach objętych kontrolą odpowiedniej
liczby

ośrodków

wsparcia

i

ośrodków

interwencji

kryzysowej,

co w praktyce wymuszało pozostawanie z osobą stosującą przemoc.
Jak

czytamy

w

raporcie:

niejednokrotnie

dzieci

pozostawiano

w rodzinach, które wspólnie zamieszkiwały ze sprawcą przemocy,
w których występowała patologiczna atmosfera, w szczególności z uwagi
na brak możliwości natychmiastowego i długotrwałego oddzielenia
sprawcy od ofiary, do czasu wyjaśnienia sytuacji, przez inne niż ośrodki
pomocy społecznej organy. Procedury policyjne, prokuratury czy sądów
są długotrwałe i ofiara często wycofuje się z postępowania w wyniku
zastraszenia przez sprawcę. (…) Objęte kontrolą gminy i powiaty nie
prowadziły jednak praktycznie żadnych inwestycji na rzecz rozwoju własnego systemu pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
w zakresie zapewnienia miejsc w ośrodkach wsparcia i ośrodkach inter-
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wencji kryzysowej. W latach 2010-2012 nie powstał żaden tego typu
obiekt, mimo występujących potrzeb w tym zakresie. Podstawową przyczyną nierealizowania ww. zadań były niewystarczające środki własne.
Stąd działania objętych kontrolą jednostek samorządu terytorialnego
ograniczały się do administrowania już istniejącymi jednostkami43.
Podobne problemy występują w województwie małopolskim,
w którym w dziewięciu powiatach nie funkcjonuje ośrodek interwencji
kryzysowej,

a

do

dyspozycji

osób

doświadczających

przemocy

w rodzinie są dwa Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie. W 2013 r. funkcjonowało w Małopolsce 14 Ośrodków Interwencji

Kryzysowej,

z

których

usług

w

związku

z

- niewystarczająca

przemocą do potrzeb liczba
ośrodków inter-

w rodzinie skorzystały 2104 osoby. Dwanaście z nich dysponowało miej- wencji kryzysowej
scami pobytu całodobowego - w sumie, ze 134 miejsc całodobowych,
w 2013 r. skorzystało 300 osób. Z kolei w dwóch Specjalistycznych
Ośrodkach Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2013 r. dostępnych było 30 miejsc pobytu całodobowego, z których skorzystało 66
osób44.
Poza wyżej wskazanymi, do zadań własnych gminy należy również tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w każdej gminie powinien
powstać i funkcjonować zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. W Małopolsce funkcjonuje 181 zespołów; jedyną - 181 zespołów

interdyscyplinar-

gminą w województwie i jedną z pięciu w Polsce, która nie powołała ze- nych funkcjonują-

cych w wojewódz-

społu interdyscyplinarnego jest Zakopane. Powodem jest brak zgody twie małopolskim
Rady Miasta na powołanie takiego zespołu45. W 2013 r. odbyło się 1139
posiedzeń Zespołów Interdyscyplinarnych, powołano ponad 5719 grup
roboczych46.
Zespoły interdyscyplinarne powoływane są przez wójta, burmistrza

albo

prezydenta

miasta

i

realizują

działania

określone

w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony
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ofiar przemocy oraz integrują i koordynują działania wchodzących w jego
skład podmiotów i specjalistów. Obsługę organizacyjno-techniczną zespołów, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zapewniają ośrodki pomocy społecznej. Jednakże, jak wykazała kontrola
NIK, połowa objętych kontrolą ośrodków pomocy społecznej nie była - brak organizacyjnego, kadrowego

i nadal nie jest przygotowana organizacyjne, kadrowo i finansowo i finansowego
do obsługi organizacyjno-technicznej zespołów interdyscyplinarnych. (…)
ponad połowa objętych kontrolą jednostek nie była przygotowana
do finansowania nowych zadań, zwłaszcza, że w ustawie nie zapewniono środków na ich realizację; aż w jedenastu objętych kontrolą gminach
i w żadnym powiecie nie wyodrębniono w ewidencji księgowej rozdziału
85295

–

Zadania

w

zakresie

przeciwdziałania

przygotowania
ośrodków pomocy
społecznej
do obsługi organizacyjnotechnicznej zespołów interdyscyplinarnych

przemocy

w rodzinie. Ustalenia kontroli wskazują, że ciężar finansowania nowego - ograniczenia

finansowe - niewy-

zadania ponoszony był w ramach wydatków bieżących, kosztem realiza- starczająca ilość

środków przezna-

cji innych zadań. (…) Szczególnie niepokojący jest brak środków czana na realizację
zadań związanych
na szkolenia47.
NIK wskazała również na niewystarczający stan zatrudnienia,
w szczególności w grupie pracowników socjalnych, którzy w sytuacji
znaczącego wzrostu zadań na nich nałożonych, związanych nie tylko
z obsługą zespołów interdyscyplinarnych, ale przede wszystkim aktyw-

z przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie,
a w konsekwencji
brak ciągłości podejmowanych działań

nym udziałem w pracach grup roboczych (powoływanych do rozpatrywania indywidualnych przypadków przemocy w rodzinie), może skutkować
niewywiązywaniem się nie tylko z zadań w zakresie przeciwdziałania
przemocy, ale również z szeregu obowiązków wynikających z innych

- niewystarczający
stan zatrudnienia,
w szczególności
w grupie pracowników socjalnych

ustaw. NIK zwraca uwagę, że członkowie zespołów interdyscyplinarnych
oraz grup roboczych wykonywali zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych, albo całkowicie społecznie – jak w przypadku
przedstawicieli organizacji pozarządowych. Brak rekompensaty finansowej za zwiększenie obowiązków służbowych w wielu przypadkach –
zdaniem NIK – nie przyczyniał się do efektywności działań, a także
nie oddziaływał mobilizująco na zaangażowanie w pracę. Ponadto kierownicy instytucji delegujący członków zespołów i grup roboczych (poza
MOPS i KPP, gdzie praca z rodziną dotkniętą problemem przemocy
wchodzi w zakres obowiązków służbowych), ograniczali udział pracowni-
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ków w ich pracach ze względów ekonomicznych. Stąd frekwencja zarówno w czasie posiedzeń grup roboczych, jak i zespołów interdyscypli- - niskie zaangażowanie w prace

narnych, często była niska, co wynikało z tego, że udział w ich pracach zespołów interdyodbierany jest jako dodatkowy obowiązek. Problem szczególnie dotyczył scyplinarnych i
przedstawicieli: oświaty, służby zdrowia i kuratorów sądowych48.
Poza kwestiami finansowymi na frekwencję w trakcie posiedzeń
zespołów i grup roboczych wpływają jeszcze trudności w ustaleniu terminu spotkania dogodnego dla wszystkich członków oraz trudności
w przepływie informacji między instytucjami. Dotyczy to w szczególności
sądów i prokuratury, które – jak wykazała kontrola NIK49 – nie informują
zespołów interdyscyplinarnych o sposobie zakończenia postępowania,
a przedstawiciele sądów rzadko uczestniczyli w ich pracach. Ponadto

grup roboczych
przedstawicieli
podmiotów spoza
sektora pomocy
społecznej i Policji

- mało efektywny
system komunikacji
międzyinstytucjonalnej, niewystarczający przepływ
informacji

kontrola wykazała, że w ponad 80% przypadków wyroki orzekane są
przez sądy w zawieszeniu, a jedynie około 6% osób stosujących przemoc objętych jest oddziaływaniami korekcyjno-edukacyjnymi. Wynika
z tego, że sądy nie orzekają wobec osób stosujących przemoc w rodzinie tego środka, stosując jako jedyny – nakaz powstrzymania się
od nadużywania alkoholu. W związku z tym część powiatów w ogóle
nie opracowała, a tym samym nie prowadzi programów korekcyjnoedukacyjnych dla sprawców przemocy, a także nie ma odpowiednio
przeszkolonych osób. Dodać należy, że powiaty w niewielkim stopniu
aplikują o środki na ten cel przewidziane w budżecie Ministerstwa Pracy

- niewykorzystywanie możliwości
prawnych związanych z obligowaniem osób skazanych
za stosowanie
przemocy w rodzinie do udziału
w programach
oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych

i Polityki Społecznej50. Na podobne kwestie wskazują eksperci realizujący zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podkreślający, że liczba orzeczeń sądowych nakładających na osobę stosującą
przemoc w rodzinie obowiązek udziału w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych jest stosunkowo niska. Ich zdaniem najskuteczniejszymi środkami probacyjnymi są te, które zapewniają bezpieczeństwo
osobie doświadczającej przemocy w rodzinie, najszybciej poprawiają jej
sytuację i są łatwe do wyegzekwowania od sprawcy przemocy w rodzinie
przez właściwe służby, np. zakaz kontaktu, nakaz opuszczenia lokalu
zajmowanego z osobą poszkodowaną, udział w leczeniu odwykowym
czy programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.
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Te ostatnie mają na celu powstrzymanie osób stosujących przemoc w rodzinie przed dalszym jej stosowaniem, rozwijanie umiejętności
samokontroli i współżycia w rodzinie, kształtowanie umiejętności wychowawczych, komunikacyjnych, rozwiązywania konfliktów oraz zdobycie
wiedzy na temat mechanizmów postawania przemocy w rodzinie. Zdaniem ekspertów realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania
przemocy w rodzinie są one jednym z najbardziej skutecznych sposobów
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i mogą prowadzić do rzeczywistej
zmiany postaw osób ją stosujących51. Pomimo wysokiej oceny skuteczności programów przez ekspertów, jak wskazano wcześniej, są one
w niewielkim stopniu wykorzystywane. Kontrola NIK52 wykazała, - punkt ciężkości

położony na dzia-

że wobec osób dopuszczających się przemocy w rodzinie stosowano łania interwencyjne
przede wszystkim działania o charakterze doraźnym, m. in.:
-

zamiast profilaktycznych

rozmowy ostrzegawcze w trakcie interwencji domowej oraz podczas wizyt sprawdzających,

-

doprowadzenie do izby wytrzeźwień agresywnych osób pod
wpływem alkoholu,

-

sporadycznie tymczasowe aresztowanie, stosowane w najcięższych przypadkach, gdy zagrożone było życie osoby dotkniętej
przemocą,

-

występowanie do prokuratury o orzeczenie dozoru policyjnego.
Przyczyn

obejmowania

programami

korekcyjno-edukacyjnymi

niewielkiej liczby osób stosujących przemoc w rodzinie można upatrywać

- niewielka liczba

w różnych źródłach – zarówno w samej osobie stosującej przemoc, osób stosujących
przemoc w rodzinie

jak i w wadach systemu przeciwdziałania przemocy (niska liczba orze- objęta programami
czeń sądowych nakazujących ten środek). Eksperci realizujący zadania oddziaływań korekcyjno-

w tym obszarze wskazują na istniejące trudności w zebraniu i utworzeniu edukacyjnych
grup uczestników takich programów. Ich zdaniem jednym z powodów
takiego stanu rzeczy jest mała liczba osób stosujących przemoc w rodzinie chętnych do dobrowolnego uczestnictwa w takim programie - eksperci wskazują na ich niską motywację, niski stan wiedzy o możliwościach udziału oraz rzadkość poszukiwania przez nich rozwiązania pro51
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blemu, spowodowaną brakiem świadomości jego istnienia, poczuciem
bezkarności, trudnościami w przyznaniu się do winy i słabości, poczuciem wstydu, brakiem zaufania do służb i instytucji, brakiem informacji
na temat możliwości zmiany zachowania i udziału w programie, czy też
negatywnym przekonaniom na temat tego rodzaju oddziaływań.
Jak wskazują badania, w opinii ekspertów jedynie objęcie przez sędziów
w orzeczeniach obowiązkiem udziału w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych stanowi najskuteczniejszą motywację do udziału
w tego rodzaju programie. W ten sposób pod rygorem sankcji prawnej
zazwyczaj także biorą w nim udział do końca53.
W grudniu 2014 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało bazę teleadresową podmiotów realizujących w 2014 r. programy
oddziaływań

korekcyjno-edukacyjnych,

wśród

których

wskazano

18 podmiotów w Małopolsce; wobec powyższego programy nie są reali-

- ograniczony do-

zowane w 3 spośród 22 powiatów w województwie: miechowskim, stęp do programów
oddziaływań ko-

oświęcimskim i suskim. Należy podkreślić, że brak realizacji programów rekcyjnow danym powiecie nie oznacza braku realizacji zapisów ustawy – naj- edukacyjnych

dla osób stosują-

częściej powiaty, w których nie ma możliwości realizacji programów cych przemoc
(z różnych przyczyn) zawierają porozumienia z samorządami prowadzą-

w rodzinie

cymi takie oddziaływania, na mocy których osoby stosujące przemoc
w rodzinie zamieszkujące na terenie powiatu, w którym nie są one realizowane, uczestniczą w programach realizowanych w innym powiecie.
W 2013 r. w Małopolsce programy korekcyjno-edukacyjne ukończyły
423 osoby, co stanowi znaczny - niemalże dwu i półkrotny - wzrost
w stosunku do 2007 r. Od 2010 r. liczba uczestników kończących programy utrzymuje się na stałym poziomie około 400-450 osób (wykres
10.).
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Wykres 10. Formy działań kierowane do sprawców przemocy w rodzinie w latach
2007-2013 w Małopolsce – liczba sprawców.
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Źródło: Opracowano na podstawie Sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie.

Ponadto, osoby stosujące przemoc w rodzinie objęte są działaniami interwencyjnymi, w tym izolowaniem ich od osób dotkniętych
przemocą (w tym eksmisją z lokalu) oraz pracami społecznieużytecznymi. W 2007 roku podjęto działania interwencyjne wobec 2062
osób stosujących przemoc w rodzinie. W kolejnych latach liczba osób
objętych tymi działaniami malała i osiągnęła poziom 974 w 2010 r.
Od 2011 r. liczba osób stosujących przemoc, wobec których zastosowano działania interwencyjne, systematycznie wzrastała i sięgnęła 1694
osoby w 2013 r. (wykres 10.). Należy podkreślić, że w latach 2007-2013

- niewielki odsetek
osób stosujących
przemoc w rodzinie
izolowanych od
osób jej doświadczających

niewielki odsetek osób stosujących przemoc w rodzinie był izolowany
od osób nią dotkniętych – jedynie 3-9%. Jeszcze rzadziej stosowano
eksmisję ze wspólnie zajmowanego lokalu – w latach 2007-2013 odsetek
nie przekroczył 1,5% osób, wobec których zastosowano działania interwencyjne.
Wśród zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
poza wyżej przeanalizowanymi zadaniami gmin i powiatów, ustawa
o przeciwdziałaniu przemocy wskazuje również zadania województwa,
które w Małopolsce realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Krakowie. W ramach realizacji zadań ustawowych ROPS w Krakowie
zrealizował szereg szkoleń i seminariów dla kadr instytucji i organizacji
48

zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Ponadto
ROPS realizuje i angażuje się w projekty i inicjatywy w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie, m. in:
-

realizację Małopolskiego Konkursu „Przeciw Przemocy” na najlepsze działania interdyscyplinarne na szczeblu gminnym i powiatowym;

-

organizację wojewódzkiej konferencji poświęconej problematyce
przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

-

koordynację merytoryczna grup tematycznych w ramach Regionalnej Platformy Współpracy: grupy ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grupy ds. ośrodków interwencji kryzysowej;

-

realizację projektu „Więzienie WIĘZI nie więzi”, podnoszącego
kompetencje wychowawcze rodziców odbywających karę pozbawienia wolności.
W związku z wewnętrznym zróżnicowaniem województwa mało-

polskiego oraz dysproporcjami terytorialnymi w rozmieszczeniu zasobów
instytucjonalnych należy podjąć działania zmierzające do ich wyrównania
i zwiększenia dostępu do usług i instytucji w szczególności w mniejszych
miejscowościach.

2.5. Analiza SWOT
Analiza SWOT jest procedurą analityczną, która pozwala na gromadzenie i porządkowanie
danych oraz ich przejrzystą prezentację. Traktowana jest jako element analizy strategicznej
służący wyznaczeniu kierunków działania. Istotą analizy jest identyfikacja czynników wpływających na funkcjonowanie programu i wskazanie najlepszego rozwiązania, kierunku działań
zmierzających do osiągnięcia założonych celów przy minimalizacji zagrożeń, ograniczeniu
słabych stron i wykorzystaniu szans i mocnych stron. Powyżej wskazane czynniki można
posegregować na cztery grupy:
-

mocne strony – S (strengths) –wewnętrzne strony organizacji, obiektu stanowiące
jego atut, przewagę, zaletę;

-

słabe strony – W (weaknesses) – wewnętrzne czynniki, cechy organizacji, obiektu,
stanowiące jego słabość, barierę, wadę;

-

szanse - O (opportunities) – czynniki zewnętrzne, cechy otoczenia stwarzające dla
organizacji, obiektu szansę korzystnej zmiany;
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-

zagrożenia – T (threats) – czynniki zewnętrzne, cechy otoczenia stwarzające niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.

SŁABE STRONY

MOCNE STRONY

WYMIAR SPOŁECZNY (RODZINA, SPOŁECZNOŚCI LOKALNE)
-

-

-

-

-

wysoki odsetek (około 75%) osób deklarujących
podejmowanie
działań
w sytuacji bycia świadkiem przemocy
zwiększająca się świadomość społeczna
i wiedza dotycząca problemu przemocy
w rodzinie
poparcie społeczne dla podejmowania
działań w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, w szczególności
stosowania różnorodnych form oddziaływania
na osoby stosujące przemoc w rodzinie
brak przyzwolenia społecznego na stosowanie przemocy wobec członków rodziny
zmniejszające się przyzwolenie społeczne na stosowanie kar cielesnych wobec
dzieci

-

-

-

-

-

funkcjonujące w świadomości społecznej
stereotypy na temat osób i rodzin uwikłanych w przemoc
niski poziom znajomości instytucji i ich
kompetencji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
niski poziom zaangażowania organizacji
pozarządowych
w
przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie
niski poziom zaangażowania wolontariuszy w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
wtórna wiktymizacja ofiar przemocy
spowodowana działaniami służb
wyuczona bezradność, niska motywacja
do zmiany występujące u ofiar przemocy
w rodzinie

WYMIAR INSTYTUCJONALNY (KADRY, INFRASTRUKTURA)
-

-

-

-

-

istniejąca baza instytucjonalna
istniejące zasoby kadrowe
dobre praktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
wysoka świadomość problemu przemocy
w rodzinie wśród coraz szerszego kręgu
podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy rodzinie
wzrastająca skuteczność działań podejmowanych przez przedstawicieli instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
upowszednienie monitoringu działań
podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
upowszechnienie monitoringu sytuacji
osób uczestniczących w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz ich rodzin
zwiększająca się świadomość koniecz-

-

-

-

-

-

brak jednolitego, spójnego, obowiązującego wszystkie podmioty systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w zakresie standardów i procedur interweniowania oraz monitorowania w sytuacji
wystąpienia przemocy w rodzinie
istotne deficyty w lokalnych zasobach
instytucjonalnych i kadrowych, w tym w
zasobach
koncentracja zasobów instytucjonalnych
w większych ośrodkach miejskich – „białe plamy” w mniejszych gminach
ograniczony dostęp do instytucji świadczących pomoc w przypadku występowania przemocy w rodzinie w mniejszych
gminach
ograniczony dostęp do programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla
osób stosujących przemoc w rodzinie, w
szczególności w mniejszych gminach
50

-

-

-

-

-

ności podejmowania działań interdyscyplinarnych na przecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
zwiększenie zakresu współpracy międzyinstytucjonalnej
poprawa jakości systemu przepływu informacji między instytucjami na temat
przemocy w rodzinie
upowszechnienie stosowania procedury
„Niebieskie Karty” przez sektor pomocy
społecznej
upowszechnienie systemowego, interdyscyplinarnego podejścia do zjawiska
przemocy w rodzinie wśród przedstawicieli instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie zjawisku
gotowość do współpracy międzyinstytucjonalnej
profesjonalizacja i specjalizacja kadr
instytucji i organizacji zaangażowanych
w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
gotowość kadr do podnoszenia poziomu
wiedzy i kwalifikacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

niewystarczająca liczba oddziaływań
skierowanych do dzieci dotkniętych
przemocą
w rodzinie
niewystarczająca ilość działań skierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie
niewystarczające zasoby kadrowe służb
zaangażowanych w przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie
wypalenie zawodowe części kadr zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
niewystarczająca specjalizacja kadr zaangażowanych
w
przeciwdziałanie
przemocy
w rodzinie, w szczególności spoza sektora pomocy społecznej
niewystarczające przygotowanie i wiedza
z zakresu funkcjonowania psychospołecznego osób dotkniętych przemocą u
części kadr zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
niewystarczająca w stosunku do potrzeb
liczba szkoleń, w szczególności specjalistycznych, dla przedstawicieli instytucji
zaangażowanych w przeciwdziałanie
przemocy
w rodzinie
ograniczony dostęp do usług podnoszących kompetencje zawodowe ze względu
na formę zatrudnienia (umowy cywilnoprawne)
mało efektywny system komunikacji międzyinstytucjonalnej,
niewystarczający
przepływ informacji
nieprecyzyjny system monitoringu i
sprawozdawczości
brak systematycznej i rzetelnej diagnozy
zjawiska przemocy w rodzinie
brak ciągłości działań podejmowanych
w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie, spowodowany brakiem ciągłości finansowania zadań
trudności w odseparowaniu osoby stosującej przemoc od osoby doświadczającej
przemocy - nieskuteczny system izolowania osób stosujących przemoc w ro51

-

-

-

-

-

dzinie: niski odsetek działań polegających na izolowaniu osób stosujących
przemoc od osób doświadczających
przemocy w rodzinie, drastycznie niski
odsetek eksmisji osób stosujących
przemoc w rodzinie z lokalu wspólnie
zajmowanego
z osobą doświadczającą przemocy
zaniedbania w zakresie indywidualnego
kontaktu z ofiarą, w szczególności terapii
indywidualnej
niewystarczająca liczba programów profilaktycznych skierowanych do osób i rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie
niskie zaangażowanie w działania podejmowane w ramach zespołów interdyscyplinarnych przedstawicieli instytucji
spoza sektora pomocy społecznej
niejednolity system pracy z rodziną doświadczającą przemocy
niewystarczające wykorzystanie możliwości prawnych związanych z obligowaniem osób skazanych za stosowanie
przemocy w rodzinie do udziału w programach
oddziaływań
korekcyjnoedukacyjnych
punkt ciężkości położony na działania
interwencyjne zamiast profilaktycznych

ZAGROŻENIA

SZANSE

WYMIAR SPOŁECZNY (RODZINA, SPOŁECZNOŚCI LOKALNE)
-

-

-

-

potencjał akademicki - możliwość pozyskania wolontariuszy, wykorzystania badań
możliwość zlecania realizacji zadań z
zakresu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie instytucjom pozarządowym
kampanie
społeczne,
informacyjnoedukacyjne dotyczące problemu przemocy
w rodzinie i możliwości uzyskania wsparcia
dobrowolne uczestnictwo osób stosujących przemoc w rodzinie w programach

-

-

-

-

instrumentalne wykorzystywanie przez
rodziny procedury „Niebieskie Karty”,
np. w sprawach rozwodowych lub ograniczenia/odebrania władzy rodzicielskiej,
eksmisji z mieszkania
normy społeczne i kulturowe: m. in. przyzwolenie na stosowanie kar fizycznych
wobec dzieci
niska motywacja do udziału w programach
oddziaływań
korekcyjnoedukacyjnych
dla osób stosujących przemoc w rodzinie
większe przyzwolenie społeczne dla sto52

-

-

oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych
promowanie postaw rodzicielskich opartych o komunikację, szacunek i posza- nowanie praw dziecka
zmiana roli kobiety w sferze zawodowej,
ekonomicznej i społecznej

-

-

sowania przemocy przez kobiety wobec
mężczyzn
multiplikacja problemów/powiązanie z
innymi problemami społecznymi występujące w rodzinach doświadczających
przemocy,
w szczególności powiązanie z nadużywaniem alkoholu przez osobę stosującą
przemoc, ubóstwem – przemoc w rodzinie może być zarówno ich skutkiem, jak i
przyczyną
niewystarczające umiejętności pozyskiwania wsparcia przez rodziny doświadczające lub zagrożone przemocą w rodzinie
wykluczenie społeczne osób i rodzin
doświadczających przemocy w rodzinie
stereotyp wizerunku osób i rodzin doświadczających przemocy w rodzinie

WYMIAR INSTYTUCJONALNY (KADRY, INFRASTRUKTURA)
potencjał akademicki – transfer wiedzy
z ośrodków akademickich do praktyków
zaangażowanych w przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie
- istniejące uregulowania prawne:
 ustawowy obowiązek tworzenia gminnych
systemów
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
 ustawowy obowiązek opracowywania
i realizacji programów oddziaływań
korekcyjno-edukacyjnych dla osób
stosujących przemoc w rodzinie
 ustawowy obowiązek opracowywania
i realizacji programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 ustawowy obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych
 zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci
- możliwość pozyskiwania zewnętrznego
finansowania na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- możliwość podejmowania współpracy
instytucjonalnej, w szczególności w zakresie realizacji projektów partnerskich
-

-

-

-

-

-

-

-

ograniczenia proceduralne
brak konsekwentnych procedur w zakresie postępowania z osobami stosującymi
przemoc w rodzinie
większe skupienie na celach zespołów
interdyscyplinarnych i grup roboczych niż
na celach osób doświadczających przemocy
niewystarczające wsparcie dla osób pracujących bezpośrednio z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc,
np. w postaci superwizji
problematyczna diagnostyka zjawiska
przemocy w rodzinie, brak narzędzi diagnostycznych
niedostateczna wiedza przedstawicieli
instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie o wzajemnych kompetencjach i zapleczu
niedostatecznie rozwinięta współpraca
międzysektorowa
niski poziom gotowości do podnoszenia
kompetencji związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie przedstawicieli instytucji spoza sektora pomocy
społecznej
niewystarczająca oferta szkoleń dla kadr
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

na rzecz przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
budowa jednolitego, spójnego obowiązującego wszystkie podmioty systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w
zakresie standardów i procedur interweniowania oraz monitorowania w sytuacji
występowania przemocy w rodzinie
upowszechnienie ewaluacji podejmowanych działań
wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań
technologicznych do systemu wsparcia,
wymiany informacji między instytucjami i
monitoringu podejmowanych działań
dobre praktyki w zakresie realizacji programów przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
rozwijanie regionalnej oferty usług dla
osób
i rodzin uwikłanych w przemoc
prowadzenie działalności analitycznobadawczej dotyczącej zjawiska przemocy
w rodzinie
przeniesienie punktu ciężkości z działalności interwencyjnej na profilaktyczną
tworzenie zbiorów informacji o potrzeb
związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem przemocy w rodzinie
tworzenie warunków zabezpieczających
eksmisję osób stosujących przemoc w
rodzinie
zapewnienie ciągłości finansowania zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
ograniczenie zróżnicowania terytorialnego pod względem zasobów i narzędzi
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
budowa platformy wymiany doświadczeń
między instytucjami
regularna diagnoza potrzeb szkoleniowych instytucji i organizacji zaangażowanych
w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
przygotowanie i wdrożenie kompleksowych programów szkoleniowych dla kadr
służb zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

zaangażowanych w przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie
niedostateczne dostosowanie programów szkoleniowych dla kadr zaangażowanych
w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
brak aktualnej, kompleksowej diagnozy
potrzeb szkoleniowych na poziomie lokalnym
poziom merytoryczny szkoleń uzależniony od wyboru kadry trenerskiej
ograniczenia finansowe – niewystarczająca ilość środków na realizację działań
w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
brak możliwości stworzenia warunków
do samodzielnego funkcjonowania osób
doświadczających przemocy po opuszczeniu placówki zapewniające całodobowe wsparcie
wypaczenie idei procedury „Niebieskie
Karty” jako narzędzia chroniącego instytucję, nie ofiarę
brak ogólnodostępnej, kompleksowej i
aktualnej bazy danych dla instytucji pomocowych, poświęconej problematyce
przemocy w rodzinie, stanowiącej płaszczyznę wymiany informacji i doświadczeń
nieprecyzyjne uregulowania prawne
mniejsze możliwości tworzenia w mniejszych gminach systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie
mniejsze doświadczenie w pozyskiwaniu
zewnętrznego finansowania w mniejszych miejscowościach
zmiany wytycznych w zakresie zadań
finansowanych z EFS
rotacja kadr instytucji i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
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-

wykorzystanie wiedzy i doświadczenia
ekspertów zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tworzenie programów szkoleniowych

3. Założenia programowe
Program będzie realizowany w oparciu o następujące założenia:


systemowość – dąży do rozwoju spójnego i wielopoziomowego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opartego o współpracujące ze sobą wyspecjalizowane zasoby ludzkie i instytucjonalne podejmujące działania w oparciu o dogłębną diagnozę
problemu przemocy domowej, zasobów instytucjonalnych oraz możliwości i ograniczeń podejmowania działań pomocowych; ramy systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie określa Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, której zapisy znajdują uszczegółowienie w regionalnych i lokalnych programach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, uwzględniających lokalne uwarunkowania zjawiska;



interdyscyplinarność i komplementarność – wszelkie działania podejmowane na
rzecz osób i rodzin uwikłanych w przemoc domową powinny być planowane i wdrażane przez specjalistów o różnych zawodach, będących przedstawicielami różnorodnych instytucji i organizacji przeciwdziałających przemocy w rodzinie, zgodnie z przekonaniem, że różnorodność doświadczeń pozwala wypracować skuteczniejsze rozwiązania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie; Małopolski Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do 2020 r. jest komplementarny względem
Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz programów lokalnych, przy uwzględnieniu zasady subsydiarności;



efektywność – zakłada realizację działań, zmierzających do osiągnięcia założonych
celów, w oparciu o dogłębną diagnozę prowadzoną w obszarze przemocy w rodzinie
oraz jego lokalnych uwarunkowań, w drodze rozwijania i udoskonalania współpracy
pomiędzy instytucjami i specjalistami zaangażowanymi w przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie, co skutkuje wypracowaniem bardziej skutecznych i efektywnych rozwiązań.
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4. Adresaci Programu
Program skierowany jest do:
1) ogółu mieszkańców województwa małopolskiego, w tym osób zagrożonych przemocą
w rodzinie, uwikłanych w przemoc - osób doświadczających i stosujących przemoc
w rodzinie oraz świadków przemocy;
2) instytucji i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

5. Priorytetowe obszary i kierunki działań
Celem zwiększenia skuteczności działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym realizacji celów ustawowych i celów określonych w Programie, określono cztery podstawowe obszary zawierające kierunki działań oraz sprecyzowano
oddziaływania wobec różnych grup odbiorców:
Obszar I. Postawy i zachowania wolne od przemocy
1.1.

Prowadzenie działań upowszechniających postawy wolne od przemocy;
oddziaływania kierowane do ogółu Małopolan, w tym osób i rodzin zagrożonych oraz

uwikłanych w przemoc w rodzinie
Obszar II. Zasoby informacyjne
2.1. Prowadzenie systematycznych diagnoz w obszarze przemocy w rodzinie;
2.2. Monitoring działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
2.3. Ewaluacja działań podejmowanych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
oddziaływania kierowane do kadr instytucji i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Obszar III. Kompetentne służby
3.1.Zwiększenie kompetencji i umiejętności przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
3.2. Wzmacnianie współpracy interdyscyplinarnej w obszarze przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;
oddziaływania kierowane do kadr instytucji i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
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Obszar IV. Instytucje zorientowane na profilaktykę przemocy i skuteczną interwencję
4.1. Wyznaczanie kierunków działań dla podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie;
4.2. Wspieranie działalności instytucji i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie;
oddziaływania kierowane do kadr oraz instytucji i organizacji zaangażowanych
w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

6. Cele, zadania oraz przewidywane rezultaty realizacji Programu
Cel główny:
Tworzenie warunków do skutecznego funkcjonowania interdyscyplinarnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie małopolskim
Cele operacyjne:
1) Upowszechnienie postaw i zachowań wolnych od przemocy
2) Upowszechnienie praktyki celowego działania, opartego o diagnozę, plan i ewaluację
3) Profesjonalizacja służb zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
4) Zwiększenie dostępu i skuteczności usług oferowanych przez instytucje i organizacje
zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Przewidywane rezultaty realizacji Programu:
-

zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie
i instytucji świadczących profesjonalną pomoc;

-

wzrost rozpoznawalności instytucji oferujących profesjonalną pomoc osobom i rodzinom uwikłanym w przemoc;

-

zmniejszenie tolerancji na przejawy przemocy domowej;

-

spadek przyzwolenia społecznego na stosowanie kar cielesnych wobec dzieci;

-

zwiększenie wiedzy i świadomości kadr instytucji i organizacji zaangażowanych
w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w zakresie diagnozowania, monitoringu
i ewaluacji;

-

upowszechnienie praktyki prowadzenia systematycznych badań i analiz w obszarze
zjawiska przemocy w rodzinie, w tym diagnozy, monitoringu i ewaluacji podejmowanych działań;
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-

zwiększenie dostępu do użytecznych danych dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie;

-

profesjonalizacja i specjalizacja kadr zajmujących się świadczeniem usług na rzecz
osób i rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą oraz osób stosujących przemoc
w rodzinie;

-

podniesienie jakości usług świadczonych przez przedstawicieli instytucji i organizacji
realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

-

wzmocnienie współpracy interdyscyplinarnej w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;

-

rozwój gminnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

-

poprawa jakości dokumentów planistycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;

-

upowszechnienie nowatorskich, skutecznych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie;

-

zwiększenie dostępu do źródeł finansowania działań w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie;

-

zwiększenie dostępności do pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom uwikłanym
w przemoc.
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Ryc. 2. Struktura Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do 2020 r.

Tworzenie warunków do skutecznego funkcjonowania interdyscyplinarnego systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie małopolskim

Obszar I. Postawy i zachowania
wolne od przemocy

Obszar II. Zasoby informacyjne

Cel 1. Upowszechnienie postaw
i zachowań wolnych
od przemocy

Cel 2. Upowszechnienie praktyki
celowego działania opartego
o diagnozę, plan i ewaluację

1.1. Prowadzenie działań
upowszechaniających postawy
wolne od przemocy

2.1. Prowadzenie
systematycznych diagnoz
w obszarze przemocy w rodzinie

2.2. Monitoring działań
podejmowanych w zakresie
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie

Obszar III. Kompetentne służby
Cel 3. Profesjonalizacja służb
zaangażowanych
w przeciwdzialanie przemocy
w rodzinie

2.3. Ewaluacja działań
podejmowanych w obszarze
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie

3.1. Zwiększenie kompetencji
i umiejętności przedstawicieli
instytucji i organizacji
zaangażowanych
w przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie

3.2. Wzmacnianie współpracy
interdyscyplinarnej w obszarze
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie

Obszar IV. Instytucje
zorientowane na profilaktykę
przemocy w rodzinie i skuteczną
interwencję
Cel 4. Zwiększenie dostępu
i skuteczności usług oferowanych
przez instytucje i organizacje
zaangażowane
w przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie

4.1.Wyznaczanie kierunków
działań dla podmiotów
zaangażowanych
w przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie

4.2. Wspieranie działaności
instytucji i organizacji
zaangażowanych
w przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie

1.1.1. Prowadzenie działalności
informacyjno-edukacyjnej,
w tym opracowywanie
materiałów informacyjnoedukacyjnych w zakresie
przemocy w rodzinie

2.1.1. Diagnozowanie zjawisk
i problemów w obszarze
przemocy w rodzinie

2.2.1. Opracowanie
i upowszechnianie modelu/
rekomendacji do prowadzenia
monitoringu w obszarze
przemocy w rodzinie

2.3.1. Opracowanie
i upowszechnianie modelu/
rekomendacji do ewaluacji
działań w obszarze przemocy
w rodzinie

3.1.1. Prowadzenie działalności
informacyjno-edukacyjnej,
w tym opracowywanie
materiałów informacyjnoedukacyjnych w zakresie
przemocy w rodzinie

3.2.1. Tworzenie
i funkcjonowanie grup roboczych
w ramach Regionalnej Platformy
Współpracy

4.1.1. Opracowywanie
ramowych programów
korekcyjno-edukacyjnych
dla osób stosujących przemoc
w rodzinie

4.2.1. Podnoszenie dostępności
do źródeł finansowania działań
podejmowanych w obszarze
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie

1.1.2. Prowadzenie kampanii
społecznych dotyczących
przemocy w rodzinie

2.1.2. Diagnozowanie zasobów
instytucjonalnych

2.2.2. Opracowanie zestawu
narzędzi/ oprzyrządowania
do monitoringu działań
podejmowanych w zakresie
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie

2.3.2. Opracowanie zestawu
narzędzi/ oprzyrządowania
do ewaluacji działań
podejmowanych w zakresie
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie

3.1.2. Organizowanie szkoleń
w oparciu o wytyczne MPiPS

3.2.2. Organizowanie
wojewódzkiego konkursu
na najlepsze działania
interdyscyplinarne w obszarze
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie

4.1.2. Opracowywanie
ramowych programów ochrony
ofiar przemocy

4.2.2. Prowadzenie doradztwa
w zakresie diagnozowania,
programowania, monitoringu i
ewaluacji
w obszarze przemocy w rodzinie

1.1.3. Realizacja
i upowszechnianie działań
służących wzmacnianiu więzi
rodzinnych

2.1.3. Diagnozowanie potrzeb
szkoleniowych kadr
zaangażowanych
w przeciwdziałanie przmocy
w rodzinie

3.1.3. Organizowanie
warsztatów, seminariów,
studiów i specjalizacji dla służb
zaangażowanych
w przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie

2.1.4. Opracowanie
i upowszechnianie modelu/
rekomendacji do prowadzenia
diagnoz w obszarze przemocy
w rodzinie

3.1.4. Organizowanie
wojewódzkiej konferencji
w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

4.1.3. Inspirowanie
i promowanie nowatorskich
rozwiązań w zakresie
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, w tym dobrych
praktyk

3.1.5. Wdrożenie systemu
wsparcia dla kadr realizujących
zadania w zakresie
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
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Kierunek działań

1.1.

Prowadzenie działań upowszechniających postawy wolne

od przemocy
Obszar

I.

Postawy i zachowania wolne od przemocy

Cel operacyjny

1. Upowszechnienie postaw i zachowań wolnych od przemocy
Opis przedsięwzięcia

Podstawową kwestią w zakresie skutecznych działań podejmowanych przez instytucje
na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest wysoki poziom świadomości społecznej
dotyczącej problemu/zjawiska, który przekłada się na postawy społeczne i poziom akceptacji działań instytucji i chęć współpracy w tym zakresie. Badania przeprowadzone przez Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej wskazują na potrzebę podejmowania działań
zmierzających do podniesienia poziomu świadomości Małopolan w zakresie problemu
przemocy w rodzinie, w szczególności przemocy psychicznej i konieczności przeciwdziałania temu zjawisku, przede wszystkim w kontekście słabej identyfikacji instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ich kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, co z kolei utrudnia korzystanie z profesjonalnej pomocy. Z wyżej
wskazanych powodów istotne jest prowadzenie szeroko zakrojonej działalności edukacyjnej
skierowanej do ogółu społeczeństwa, w szczególności grup zagrożonych wystąpieniem zjawiska przemocy w rodzinie. Szczególny nacisk należy położyć na upowszechnianie informacji dotyczących możliwości uzyskania wsparcia instytucjonalnego w sytuacji bycia świadkiem przemocy, osobą jej doświadczającą lub osobą stosującą przemoc w rodzinie.
Prowadzone działania edukacyjne powinny ponadto zmierzać do zwalczania stereotypów na
temat przemocy w rodzinie, funkcjonujących w świadomości społecznej. Celem prowadzonych kampanii społecznych powinna być zmiana społecznego postrzegania problemu
przemocy w rodzinie, zwrócenie uwagi na jego skalę i dotkliwość, a także uwrażliwienie otoczenia na problem. Istotne jest zatem oddziaływanie na społeczeństwo poprzez kampanie
społeczne zmierzające do podniesienia zarówno poziomu wiedzy społeczeństwa nt. kwestii
związanych z problemem przemocy w rodzinie, sposobów przeciwdziałania przemocy w
rodzinie, jak i uwrażliwienia odbiorców na ten problem,by nie pozostawali oni obojętni na
krzywdę innych. Ponadto dzięki realizowanym kampaniom społecznym dotrzeć można do
osób doznających zachowań przemocowych ze strony najbliższych, wskazać im ścieżki
poszukiwania pomocy, w tym zapoznać z instytucjami bezpośrednio zaangażowanymi w
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W kampaniach społecznych nacisk zostanie położony na działania profilaktyczne, które promować będą postawy wolne od przemocy, aby dzięki takiemu oddziaływaniu wspierać zmianę niewłaściwych, agresywnych zachowań w rodzinie na takie, które nie naruszają podstawowych praw człowieka. Istotne jest również wska60

zanie odbiorcom kampanii znaczenia reakcji na przejawy zachowań przemocowych w rodzinie, zawiadamianie odpowiednich służb o niepokojących symptomach mogących świadczyć o występowaniu przemocy w rodzinie, a przede wszystkim uświadomienie odbiorcom
czym są zachowania przemocowe, stanowi szansę na zmianę postaw społecznych wobec
problemu.
Realizowane działania informacyjno-edukacyjne w obszarze przemocy w rodzinie mają docelowo prowadzić do zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej zjawiska oraz instytucji świadczących pomoc, a tym samym zwiększenia zakresu korzystania z instytucji
i pomocy udzielanej osobom uwikłanym w przemoc, wcześniejszego podejmowania interwencji i obejmowania rodziny specjalistyczną pomocą.
W ramach szeroko pojętych działań edukacyjnych, będących elementem profilaktyki przemocy w rodzinie istotne jest również podejmowanie i upowszechnianie działań służących
wzmacnianiu

więzi

rodzinnych,

jako

uzupełnienie

działań

podejmowanych

w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wskazane działania powinny obejmować
w szczególności edukację w zakresie prawidłowego wypełniania ról rodzicielskich, kształtowanie nawyku wspólnego spędzania czasu wolnego przez całe rodziny oraz kształtowanie
umiejętności komunikacyjnych i rozwiązywania konfliktów, co z kolei wpłynie na prawidłowe
funkcjonowanie rodziny.
Zakres rzeczowy

1. Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej, w tym opracowywanie materiałów informacyjno-edukacyjnych w zakresie przemocy w rodzinie;
2. Prowadzenie kampanii społecznych dotyczących przemocy w rodzinie;
3. Realizacja i upowszechnianie działań służących wzmacnianiu więzi
rodzinnych;

Okres realizacji

2014 – 2020

Realizator

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Partnerzy

Adresaci działań



jednostki organizacyjne pomocy społecznej



Komenda Wojewódzka Policji z podległymi jednostkami



organy wymiaru sprawiedliwości



organizacje pozarządowe



kościoły i związki wyznaniowe



ogół Małopolan
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Kierunek działań

2.1.

Prowadzenie systematycznych diagnoz w obszarze przemo-

cy
w rodzinie
Obszar

II.

Zasoby informacyjne

Cel operacyjny

2. Upowszechnienie praktyki celowego działania opartego o diagnozę,
plan i ewaluację
Opis przedsięwzięcia

Prowadzenie systematycznych diagnoz w obszarze przemocy w rodzinie stanowi podstawę
skutecznych działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania temu zjawisku - ma zasadnicze znaczenie w przypadku planowania działań oraz poszukiwania i kreowania nowych rozwiązań dostosowanych do zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań osób i rodzin
uwikłanych w przemoc. Posiadanie aktualnej wiedzy na temat skali zjawiska, jego specyfiki,
najczęściej występujących form oraz współwystępujących z nim problemów determinuje
zakres podejmowanych działań, zaangażowanie odpowiednich instytucji oraz zaproponowanie adekwatnych do zdiagnozowanych problemów form wsparcia. W ramach prowadzonych badań i analiz istotne jest również diagnozowanie zasobów instytucjonalnych oraz potrzeb

szkoleniowych

służb

zaangażowanych

w

przeciwdziałanie

przemocy

w rodzinie. Istotnym etapem prowadzonych badań i analiz jest opracowanie raportu i jego
upowszechnianie.
Produktem, który powstanie w toku działań podejmowanych w zakresie diagnozy
w obszarze przemocy będzie wypracowanie modelu/ rekomendacji do prowadzenia tego
typu badań.
Zakres rzeczowy

1. Diagnozowanie zjawisk i problemów w obszarze przemocy w rodzinie;
2. Diagnozowanie zasobów instytucjonalnych;
3. Diagnozowanie

potrzeb

szkoleniowych

kadr

zaangażowanych

w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
4. Opracowanie i upowszechnianie modelu/ rekomendacji do prowadzenia diagnoz w obszarze przemocy w rodzinie;
Okres realizacji

2014 – 2020

Realizator

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Partnerzy



jednostki organizacyjne pomocy społecznej



Komenda Wojewódzka Policji z podległymi jednostkami



organy wymiaru sprawiedliwości
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Adresaci działań



organizacje pozarządowe



kadry instytucji i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie

Kierunek działań

2.2.

Monitoring działań podejmowanych w zakresie przeciwdzia-

łania przemocy w rodzinie
Obszar

II.

Zasoby informacyjne

Cel operacyjny

2. Stworzenie warunków do oparcia działań na systematycznych badaniach i analizach, jako czynniku determinującym ich skuteczność
Opis przedsięwzięcia

System monitoringu jest podstawowym źródłem informacji istotnych z punktu widzenia oceny skuteczności i efektywności podejmowanych działań. Monitoring pozwala na ocenę postępów realizacji założonych celów i jako narzędzie operacyjne umożliwia efektywne
i skuteczne zarządzanie programem. Bieżące informacje uzyskiwane w trakcie monitoringu
pozwalają na szybkie identyfikowanie nieprawidłowości, a dzięki temu podejmowanie odpowiednich działań zaradczych. Monitoring umożliwia kontrolę finansową programów
i działań, stanowi wsparcie dla procesów decyzyjnych oraz fundament informacyjny pod
przyszłe działania ewaluacyjne. Wypracowanie wspólnych zasad dla monitoringu ma istotne
znaczenie dla podniesienia jakości zarządzania i koordynacji działań podejmowanych w
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podstawowym celem jest tutaj ujednolicenie
rozwiązań w zakresie definiowania rezultatów, rodzaju wykorzystywanych danych, wspólnego systemu wskaźników, a przede wszystkim sposobów ich gromadzenia.
W związku z powyższym, w ramach prowadzonych działań opracowany zostanie model/
rekomendacje do prowadzenia monitoringu w obszarze przemocy w rodzinie oraz zestaw
narzędzi do monitorowania działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zakres rzeczowy

1. Opracowanie i upowszechnianie modelu/ rekomendacji do prowadzenia monitoringu w obszarze przemocy w rodzinie;
2. Opracowanie zestawu narzędzi/ oprzyrządowania do monitorowania
działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;

Okres realizacji

2014 – 2020

Realizator

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Partnerzy



jednostki organizacyjne pomocy społecznej
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Wojewódzki Koordynator realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie



Adresaci działań

kadry instytucji i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie

Kierunek działań

2.3.

Ewaluacja działań podejmowanych w obszarze przeciwdzia-

łania przemocy w rodzinie
Obszar

II.

Zasoby informacyjne

Cel operacyjny

2.Stworzenie warunków do oparcia działań na systematycznych badaniach i analizach, jako czynniku determinującym ich skuteczność
Opis przedsięwzięcia

Ewaluacja jest badaniem mającym służyć poprawie jakości realizowanego przedsięwzięcia.
Jej fundamentem jest ocena jakości i efektów podejmowanych działań w oparciu
o określone kryteria. Badanie ewaluacyjne pozwala na uzyskanie odpowiedzi na pytania
o przyczyny osiągniętych rezultatów – zarówno sukcesów, jak i porażek.
Ponieważ zadania realizowane przez administrację publiczną powinny wynikać z faktycznych potrzeb i być racjonalne z punktu widzenia wydatkowania środków, funkcją ewaluacji
powinno być między innymi sprawdzenie, czy działania realizowane w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie odpowiadają na rzeczywiste potrzeby grupy docelowej oraz czy
zostały racjonalnie zaplanowane i zrealizowane. Przeprowadzenie ewaluacji pozwala na
ocenę oraz ewentualne wprowadzenie zmian w zakresie zaplanowanych do realizacji działań, co pozwala na lepsze ich dopasowanie do zmieniającej się rzeczywistości, co jest
szczególnie istotne w przypadku programów wieloletnich.
W ramach prowadzonych działań opracowany zostanie model/ rekomendacje do prowadzenia ewaluacji lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar
przemocy oraz programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
w rodzinie, a także zestaw narzędzi do prowadzenia ewaluacji działań podejmowanych
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zakres rzeczowy

1. Opracowanie i upowszechnianie modelu/ rekomendacji do ewaluacji
działań w obszarze przemocy w rodzinie;
2. Opracowanie zestawu narzędzi/ oprzyrządowania do ewaluacji działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
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Okres realizacji

2014 – 2020

Realizator

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Partnerzy

Adresaci działań



jednostki organizacyjne pomocy społecznej



organizacje pozarządowe



kadry instytucji i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie

Kierunek działań

3.1.

Zwiększenie kompetencji i umiejętności przedstawicieli in-

stytucji i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie
Kompetentne służby

Obszar

III.

Cel operacyjny

3. Profesjonalizacja służb zaangażowanych w przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie
Opis przedsięwzięcia

Podstawą wysokiej jakości i skuteczności działań podejmowanych przez instytucje
i organizacje zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest wysoki poziom
kompetencji i umiejętności ich przedstawicieli. Wśród działań podejmowanych w ramach
Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzona będzie działalność informacyjno-edukacyjna, obejmująca również opracowywanie i upowszechnianie
materiałów informacyjno-edukacyjnych wśród instytucji i organizacji zaangażowanych w
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Celem podejmowanych działań będzie w szczególności podniesienie poziomu wiedzy w zakresie zarówno samego zjawiska przemocy w rodzinie, jak i systemu wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą oraz
systemu instytucji i organizacji przeciwdziałających jej występowaniu.
W celu zwiększenia kompetencji i umiejętności kadr zaangażowanych w przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie prowadzone będą szkolenia w oparciu o wytyczne Ministerstwa Pracy i
Polityki

Społecznej,

warsztaty,

seminaria

oraz

studia

i

specjalizacje,

zgodnie

ze zdiagnozowanymi potrzebami szkoleniowymi. Co roku organizowana będzie także wojewódzka konferencja poświęcona problematyce przemocy w rodzinie. Celem podejmowanych działań będzie w szczególności profesjonalizacja i specjalizacja kadr zaangażowanych
w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz doskonalenie warsztatu ich pracy.
Ponadto wdrożony zostanie system wsparcia dla kadr realizujących zadania w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, obejmujący w szczególności spotkania superwizyjne
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i doradcze.
Zakres rzeczowy

1. Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej, w tym opracowywanie materiałów informacyjno-edukacyjnych w zakresie przemocy w rodzinie;
2. Organizowanie szkoleń w oparciu o wytyczne Ministerstwa Pracy
i Pomocy Społecznej;
3. Organizowanie warsztatów, seminariów, studiów i specjalizacji
dla służb zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
4. Organizowanie wojewódzkiej konferencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
5. Wdrożenie systemu wsparcia dla kadr realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

Okres realizacji

2014 – 2020

Realizator

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Partnerzy



jednostki organizacyjne pomocy społecznej



Komenda Wojewódzka Policji z podległymi jednostkami



instytucje i organizacje oświatowe



instytucje służby zdrowia



organizacje pozarządowe



Wojewódzki Koordynator realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie



Adresaci działań

kadry instytucji i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie

Kierunek działań

3.2.

Wzmacnianie współpracy interdyscyplinarnej w obszarze

przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Kompetentne służby

Obszar

III.

Cel operacyjny

3.Profesjonalizacja służb zaangażowanych w przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie
Opis przedsięwzięcia

Kluczową kwestię w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie stanowi zintegrowany,
spójny i komplementarny system wsparcia, gwarantujący interdyscyplinarne podejście do
problemów dotykających osoby i rodziny uwikłane w przemoc. Zjawisko przemocy w rodzi-
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nie niejednokrotnie współwystępuje z innymi problemami społecznymi, wśród których najczęstszymi są uzależnienia, bezrobocie, ubóstwo, bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych. Mając zatem powyższe na uwadze niezwykle istotnym jest, aby zgodnie z
obowiązującymi zapisami zawartymi w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w
każdej gminie funkcjonował zespół interdyscyplinarny, w taki sposób, aby jego działania
miały faktycznie charakter integrujący i koordynujący pracę wszystkich członków zespołu, co
zwiększy

skuteczność

pomocy

udzielanej

rodzinie.

W

związku

z

czym

w dalszym ciągu planowane jest podejmowanie działań wzmacniających współpracę interdyscyplinarną,

w

szczególności

poprzez

interdyscyplinarne

szkolenia,

seminaria

i warsztaty.
Różnorodność dostępnych form wsparcia powinna oddziaływać na wieloaspektowość problematyki przemocy w rodzinie, dlatego też istotne jest wzmacnianie interdyscyplinarnej
współpracy instytucji i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie. W tym celu corocznie organizowany będzie konkurs na najlepsze działania interdyscyplinarne podejmowane w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Konkurs
„Przeciw przemocy” ma na celu promowanie i wzmocnienie działań o charakterze interdyscyplinarnym

w

zakresie

oddziaływań

skierowanych

do

rodzin

uwikłanych

w przemoc. Służy on identyfikacji dobrych praktyk w obszarze przeciwdziałania przemocy w
rodzinie, ich upowszechnianiu a jednocześnie inspirowaniu do podejmowania nowych inicjatyw w tym zakresie. Poprzez realizację konkursu nadal promowane będą działania interdyscyplinarne zarówno na szczeblu powiatowym, jak i gminnym.
Ponadto kontynuowane będą prace grup tematycznych działających w ramach Regionalnej
Platformy Współpracy: ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ds. ośrodków interwencji kryzysowej. Spotkania grup służą wymianie doświadczeń, diagnozowaniu potrzeb i
analizie świadczonych usług oraz ich adekwatności w obszarze pomocy i integracji społecznej, a także opiniowaniu i wypracowywaniu rozwiązań dotyczących problemów związanych
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Uczestnikami grup są przedstawiciele instytucji
szczebla powiatowego (PCPR i OIK). W ramach wymienionych grup planowane są również
spotkania z przedstawicielami innych instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (policja, pedagodzy i in.) w celu usprawnienia współpracy. W spotkaniach
bierze udział również przedstawiciel Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, co pozwala na
wymianę doświadczeń oraz przepływ informacji dot. przeciwdziałania przemocy.
Zakres rzeczowy

1. Tworzenie i funkcjonowanie grup roboczych w ramach Regionalnej
Platformy Współpracy;
2. Organizowanie wojewódzkiego konkursu na najlepsze działania
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interdyscyplinarne w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
Okres realizacji

2014 – 2020

Realizator

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Partnerzy

Adresaci działań



jednostki organizacyjne pomocy społecznej



Komenda Wojewódzka Policji z podległymi jednostkami



instytucje i organizacje oświatowe



instytucje służby zdrowia



organizacje pozarządowe



Małopolski Urząd Wojewódzki



kadry instytucji i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie

Kierunek działań

4.1. Wyznaczanie kierunków działań dla podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Obszar

IV.

Instytucje zorientowane na profilaktykę przemocy w rodzinie
i skuteczną interwencję

Cel operacyjny

4.Zwiększenie dostępu i skuteczności usług oferowanych przez instytucje i organizacje zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Opis przedsięwzięcia

Uwzględniając zasadność zwiększenia skuteczności usług oferowanych w ramach systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie koniecznym jest, by instytucje zaangażowane
w przeciwdziałanie temu zjawisku, czerpiąc z dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć
podejmowały nowe inicjatywy oraz poszukiwały coraz skuteczniejszych rozwiązań problemów. Istotnym jest, by we wszelkich działaniach uwzględniać zdiagnozowane potrzeby,
dlatego też celem samorządu województwa jest wyznaczanie kierunków działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dostosowanych do specyfiki problemu w regionie. W ramach wyznaczania kierunków działań opracowane zostaną ramowe
programy ochrony ofiar przemocy oraz ramowe programy oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Opracowywanie ramowych programów jest obowiązkiem samorządu województwa, nałożonym art. 6 ust. 6 pkt. 3 ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ramowe programy zostaną opracowane przez
powołane w tym celu zespoły zadaniowe ds. opracowania ramowego programu ochrony
ofiar przemocy i ramowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosu68

jących przemoc w rodzinie, w których skład wejdą praktycy i eksperci zajmujący się tym
zjawiskiem. Programy ramowe określają części składowe programów lokalnych, określają
ich cele, proponowane działania i sposób realizacji oraz wskazują na co zwrócić szczególną
uwagę w trakcie realizacji. Ramy działań określone w programach będą stanowiły punkt
odniesienia dla programów planowanych i realizowanych na poziomie lokalnym.
Ponadto planuje się systematyczne aktualizacje zadań zaplanowanych i podejmowanych w
ramach Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w oparciu o zdiagnozowane problemy i potrzeby.
Zakres rzeczowy

1. Opracowywanie ramowych programów korekcyjno-edukacyjnych dla
osób stosujących przemoc w rodzinie;
2. Opracowywanie ramowych programów ochrony ofiar przemocy;
3. Inspirowanie i promowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym dobrych praktyk;

Okres realizacji

2014 – 2020

Realizator

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Partnerzy

Adresaci działań



jednostki organizacyjne pomocy społecznej



Komenda Wojewódzka Policji z podległymi jednostkami



Małopolski Urząd Wojewódzki



instytucje i organizacje oświatowe



instytucje służby zdrowia



organizacje pozarządowe



kadry instytucji i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie

Kierunek działań

4.2. Wspieranie działalności instytucji i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Obszar

IV.Instytucje zorientowane na profilaktykę przemocy w rodzinie i skuteczną interwencję

Cel operacyjny

4.Zwiększenie dostępu i skuteczności usług oferowanych przez instytucje i organizacje zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Opis przedsięwzięcia

W celu zwiększenia dostępu i skuteczności usług realizowanych w zakresie przeciwdziałania

przemocy

w rodzinie

podejmowane

będą

działania

podnoszące

dostępność

do źródeł finansowania, w szczególności w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
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Operacyjnego. W ramach 9 Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

zaplanowano

m.

in.

działania

w

zakresie

wsparcia

dla

tworzenia

i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej, oferujących wsparcie osobom i rodzinom
dotkniętych problemami i sytuacjami kryzysowymi. Grupą docelową 9 osi są m. in. osoby
zagrożone wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, a zatem również osoby
i rodziny doświadczające przemocy.
Ponadto prowadzone będzie doradztwo w zakresie diagnozowania, programowania, monitoringu i ewaluacji działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Planuje się przeprowadzenie cyklu szkoleniowo-doradczego dla gmin i powiatów w powyższych obszarach
oraz porównanie skuteczności podejmowanych w ich ramach działań do działań gmin i powiatów nie uczestniczących w cyklu szkoleniowo-doradczym, co z kolei pozwoli na ocenę
skuteczności

Małopolskiego

Programu

Przeciwdziałania

Przemocy

w

Rodzinie

i stanowić będzie element jego ewaluacji.
Zakres rzeczowy

1. Podnoszenie dostępności do źródeł finansowania działań podejmowanych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
2. Prowadzenie doradztwa w zakresie diagnozowania, programowania,
monitoringu i ewaluacji w obszarze przemocy w rodzinie;

Okres realizacji

2014 – 2020

Realizator

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Partnerzy

Adresaci działań



jednostki organizacyjne pomocy społecznej



organizacje pozarządowe



kadry oraz instytucje i organizacje zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

7. Realizatorzy Programu
Realizatorem Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do
2020 r. jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. W realizacji zaplanowanych
zadań ROPS będzie współpracował w szczególności z:
-

jednostkami samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim, powiatowym
i gminnym,

-

jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej na szczeblu gminnym i powiatowym,

-

administracją rządową, w szczególności Wojewodą Małopolskim,
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-

organizacjami pozarządowymi,

-

Komendą Wojewódzką Policji i jednostkami podległymi,

-

instytucjami i organizacjami oświatowymi,

-

instytucjami służby zdrowia

-

kościołami i związkami wyznaniowymi.

8. System realizacji, finansowania, monitoringu i ewaluacji
8.1.Realizacja i zarządzanie Programem
Zakłada się, że Małopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
do 2020r. będzie interdyscyplinarną strategią działań na rzecz zwiększenia jakości i skuteczności usług realizowanych przez instytucje i organizacje zaangażowane w przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie, co z kolei ma prowadzić do zmniejszenia zjawiska przemocy w rodzinie
w województwie małopolskim.
Program będzie zarządzany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, a poszczególne zadania realizowane będą przy współpracy ekspertów oraz przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

71

Ramowy harmonogram realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie do 2020 r.
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8.2. Finansowanie Programu
Zadania realizowane w ramach Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie do 2020 r. finansowane będą z następujących źródeł:


budżet samorządu województwa, w zakresie finansowania zadań samorządu województwa wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz wspierania organizacji pozarządowych,



budżet państwa, w zakresie finansowania zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej,



wkłady własne instytucji i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie,



środki finansowe Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakresie finansowania
projektów konkursowych,



inne źródła zewnętrzne.

8.3. Monitoring Programu
Program będzie poddawany corocznemu monitoringowi w celu sprawdzenia stanu
realizacji zaplanowanych w nim zadań. Systematyczny monitoring pozwoli na rejestrację
postępów w realizacji Programu i rezultatów podejmowanych działań oraz zweryfikowanie
tempa i kierunku realizowanych zadań.
Monitorowanie Programu będzie prowadzone w oparciu o matrycę monitoringu, zamieszczoną poniżej, w której dla każdego celu operacyjnego określono kluczowe wskaźniki
programu oraz dla każdego z zaplanowanych zadań określono wskaźniki bieżącego monitorowania. Kluczowe wskaźniki programu odnoszą się do jakościowych rezultatów programu
i będą monitorowane w dwuletnich odstępach czasu w trakcie badań ewaluacyjnych. Ich
wartości bazowe, pośrednie i docelowe zostaną określona na podstawie wyników badań,
które zostaną przeprowadzone w 2015 r. Z kolei wskaźniki bieżącego monitorowania odnoszą się do produktowych efektów programu i będą podlegały corocznemu monitoringowi.
W ramach monitoringu zostaną wykorzystane opracowane w tym celu narzędzia. Dane do monitoringu będą gromadzone w postaci dokumentacji realizacji zadań zaplanowanych w ramach Programu, w szczególności w formie: list obecności, protokołów, sprawozdań
i raportów, rekomendacji, faktur i rachunków za realizację usług.
Monitoring będzie prowadzony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, a jego wyniki, w formie sporządzonego za każdy rok realizacji Programu raportu, bę73

dą publikowane na stronie internetowej ROPS. Raport zawierał będzie podsumowanie i
wnioski płynące z działań podejmowanych w danym roku sprawozdawczym, co pozwoli na
określenie priorytetów i trendów w zakresie przyszłych zadań.
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Cel operacyjny
1. Upowszechnienie
postaw i zachowań
wolnych od przemocy

Kluczowe wskaźniki
programu
Odsetek osób reagujących w sytuacji bycia świadkiem przemocy

Kierunek działań
1.1.
Prowadzenie
działań upowszechniających
postawy wolne od
przemocy

Odsetek osób akceptujących stosowanie
kar cielesnych wobec
dzieci

2. Upowszechnieni
praktyki celowego
działania opartego
o diagnozę, plan
i ewaluację

Odsetek jednostek
samorządu terytorialnego prowadzących
systematyczne badania i analizy w obszarze przemocy
w rodzinie

2.1.
Prowadzenie
systematycznych
diagnoz
w obszarze przemocy w rodzinie

Zadania

Wskaźniki bieżącego
monitor

1.1.1. Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej, w
tym opracowywanie materiałów informacyjnoedukacyjnych w zakresie
przemocy w rodzinie

Liczba zrealizowanych
inicjatyw

1.1.2. Prowadzenie kampanii społecznych dotyczących przemocy
w rodzinie

Liczba zrealizowanych
kampanii społecznych

1.1.3. Realizacja i upowszechnianie
działań służących wzmacnianiu więzi rodzinnych

Liczba zrealizowanych
inicjatyw

2.1.1. Diagnozowanie zjawisk i problemów w obszarze przemocy
w rodzinie

Liczba opracowanych diagnoz dot. przemocy w rodzinie

2.1.2. Diagnozowanie zasobów instytucjonalnych

Liczba opracowanych diagnoz Ocena Zasobów
Pomocy Społecznej

2.1.3. Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych kadr zaangażowanych w przeciwdziałanie
przemocy
w rodzinie

Liczba opracowanych diagnoz potrzeb szkoleniowych

Liczba opracowanych materiałów informacyjnoedukacyjnych

2.1.4. Opracowanie i upowszechLiczba opracowanych monienie modelu/ rekomendacji
deli/ rekomendacji
do prowadzenia diagnoz w
obszarze przemocy w rodzinie Liczba gmin i powiatów
wdrażających model
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2.2.
Monitoring działań podejmowanych
w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie

2.3.
Ewaluacja działań podejmowanych
w obszarze przeciwdziałania przemocy
w rodzinie

3. Profesjonalizacja
służb zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie

Odsetek jednostek
samorządu terytorialnego, w których pracownicy jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej podnoszą swoje kwalifikacje w obszarze
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

3.1.
Zwiększenie
kompetencji i umiejętności przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych
w przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie

2.2.1. Opracowanie i upowszechnienie modelu/ rekomendacji
do monitoringu w obszarze
przemocy
w rodzinie

Opracowany model/ rekomendacje

2.2.2. Opracowanie zestawu narzędzi/ oprzyrządowania do monitorowania działań podejmowanych
w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

Liczba opracowanych narzędzi

2.3.1. Opracowanie i upowszechnienie modelu/ rekomendacji
do ewaluacji działań w obszarze przemocy w rodzinie

Liczba opracowanych modeli/ rekomendacji do prowadzenia ewaluacji

2.3.2. Opracowanie zestawu narzędzi/ oprzyrządowania do ewaluacji działań podejmowanych
w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

Liczba opracowanych narzędzi

3.1.1. Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej, w
tym opracowywanie materiałów informacyjnoedukacyjnych w zakresie
przemocy w rodzinie

Liczba zrealizowanych
inicjatyw

3.1.2. Organizowanie szkoleń w
oparciu o wytyczne Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Liczba zrealizowanych
szkoleń

Liczba gmin i powiatów
wdrażających model

Liczba gmin i powiatów
wdrażających model

Liczba opracowanych materiałów informacyjnoedukacyjnych

Liczba uczestników szkoleń
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3.1.3. Organizowanie warsztatów,
seminariów, studiów, studiów i
specjalizacji dla służb zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Liczba zorganizowanych
warsztatów
Liczba uczestników warsztatów
Liczba zrealizowanych
seminariów
Liczba uczestników seminariów
Liczba zrealizowanych
edycji studiów podyplomowych
Liczba uczestników studiów podyplomowych
Liczba zrealizowanych
specjalizacji zawodowych
Liczba uczestników specjalizacji

3.1.4. Organizowanie wojewódzkiej
konferencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Liczba zorganizowanych
wojewódzkich konferencji
poświęconych problematyce przemocy w rodzinie
Liczba uczestników konferencji

3.1.5. Wdrożenie systemu wsparcia
dla kadr realizujących zadania
w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

Liczba zrealizowanych
edycji programów wsparcia
Liczba uczestników programów wsparcia
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3.2.
Wzmacnianie
współpracy interdyscyplinarnej w obszarze przeciwdziałania przemocy w
rodzinie

4. Zwiększenie dostępu i skuteczności
usług oferowanych
przez instytucje i
organizacje zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Odsetek gmin i powiatów, które rozszerzyły
ofertę wsparcia dla
osób i rodzin uwikłanych w przemoc w
rodzinie

4.1.
Wyznaczanie
kierunków działań
dla podmiotów zaangażowanych w
przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie

4.2.
Wspieranie
działalności instytucji i organizacji zaangażowanych w
przeciwdziałanie
przemocy w rodzi-

3.2.1. Tworzenie i funkcjonowanie
grup roboczych w ramach
Regionalnej Platformy Współpracy

Liczba funkcjonujących
grup roboczych

3.2.2. Organizowanie wojewódzkiego konkursu na najlepsze
działania interdyscyplinarne w
obszarze przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

Liczba zorganizowanych
edycji konkursu

4.1.1. Opracowywanie ramowych
programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla
osób stosujących przemoc w
rodzinie

Liczba opracowanych ramowych programów oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych dla osób
stosujących przemoc z
rodzinie

4.1.2. Opracowywanie ramowych
programów ochrony ofiar
przemocy w rodzinie

Liczba opracowanych ramowych programów
ochrony ofiar przemocy w
rodzinie

4.1.3. Inspirowanie i promowanie
nowatorskich rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym dobrych praktyk

Liczba upowszechnionych
nowatorskich rozwiązań i
dobrych praktyk (strona
www ROPS)

4.2.1. Podnoszenie dostępności do
źródeł finansowania działań
podejmowanych w obszarze
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie

Liczba sfinansowanych
inicjatyw

Liczba uczestników grup
roboczych

Liczba zgłoszeń

Liczba nowopowstałych
instytucji
Liczba miejsc całodobo78

nie

wych
4.2.2. Prowadzenie doradztwa w
zakresie diagnozowania, programowania, monitoringu i
ewaluacji w obszarze przemocy w rodzinie

Liczba zrealizowanych
godzin doradztwa
Liczba uczestników
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8.4. Ewaluacja Programu
Małopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dwukrotnie będzie poddany ewaluacji: w 2017 r. zaplanowano przeprowadzenie ewaluacji mid-term, natomiast
w 2020 r. przeprowadzona zostanie ewaluacja ex-post. Dwukrotne przeprowadzenie badania
ewaluacyjnego zostało podyktowane potrzebą oceny sposobu wdrażania programu oraz jego
ewentualnej aktualizacji ze względu na nowe uwarunkowania, a także potrzebą oceny efektów programu.
Ewaluacja mid-term przeprowadzona zostanie po trzech latach realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego na tym etapie pozwoli na wprowadzenie ewentualnych zmian do programu i dostosowanie go do zmieniającej się rzeczywistości, co jest szczególnie istotne w przypadku programów wieloletnich. Ponadto pozwoli ocenić stopień realizacji założonych celów oraz zidentyfikować czynniki, które wpłynęły na osiągnięty stan. Ewaluacja mid-term będzie służyła
w szczególności następującym celom:
1. Ocenie wstępnych efektów realizacji działań: stopnia osiągnięcia celów oraz systemu
wdrażania, w tym zarządzania programem i monitorowania;
2. Podniesieniu jakości i trafności realizowanych działań poprzez sformułowanie rekomendacji i wprowadzenie modyfikacji programu;
3. Identyfikacji pojawiających się problemów i trudności oraz zaprojektowanie i wprowadzenie działań naprawczych;
Ewaluacja ex-post przeprowadzona zostanie na koniec realizacji programu i stanowić
będzie ocenę procesu realizacji oraz efektów programu. Posłuży ponadto do sformułowania
rekomendacji do projektowania działań w ramach wojewódzkiego programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w kolejnych latach. Ewaluacja ex-post będzie służyła w szczególności
następującym celom:
1. Ocena efektów działań i stopnia ich zgodności z założeniami programu;
2. Ocena skuteczności i efektywności podejmowanych działań;
3. Identyfikacja nieprzewidzianych skutków działań;
4. Identyfikacja barier i problemów w realizacji działań;
5. Ocena stopnia zgodności zrealizowanych działań z potrzebami odbiorców;
Ewaluacja prowadzona będzie w szczególności w oparciu o następujące kryteria:
-

skuteczność – ocenie podlegać będzie stopień realizacji celów programu i zgodności
osiągniętych rezultatów z założeniami, w odniesieniu do zakończonych działań, któ-
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rych efekty możliwe są do zmierzenia po ich realizacji oraz skuteczność użytych metod i wpływ czynników zewnętrznych na efekty;
-

użyteczność – ocenie podlegać będzie całość rzeczywistych efektów programu: planowanych i nieplanowanych.
Ewaluacja programu prowadzona będzie z wykorzystaniem różnorodnych metod

i technik służących pozyskiwaniu oraz opracowywaniu informacji koniecznych do sporządzenia wszechstronnej i obiektywnej oceny. Metody i techniki zostaną dobrane w sposób zapewniający ich wzajemne uzupełnianie i kontrolę otrzymywanych danych, co pozwoli na ich
zobiektywizowanie, natomiast dane do badania pochodzić będą z kilku źródeł, w szczególności: dokumentacji działań realizowanych w ramach programu, raportów z monitoringu,
a także od osób zaangażowanych w działania realizowane w ramach programu - realizatorów, jak i beneficjentów działań.
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