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si担1函ynnoSciseksualndlubWrykonaniatakiejczynnoSci－art・197k部5ciganena

wniosekpokrzywdzonego）・PrzestepstwOtOPOPehiardwnie融をOnek，kt＆ydopuszcza

sleZgWralcerJawspdIma詑αka，

spowodowanieci＊iego∴uSZCZerbkunazdrowiu，Cl繭Chorobynieulecza喧Iub

d両軸WarかhorobyrealniezagraLg鮮郎yclu・trWa軸orobypsychiczn緋atkowitq

Lubznacznei：∴trWa均niezdolnoScidopracyv！∴ZaWOdzielubtrwakgo言stotnego

zeszpecenlalubznieksztake壷ciata－art・156kk・，

spowodowanienaruszeniaczymoScinarz袖uciatal諒brozstrquzdrowla，WWyniku

kt6regopokrzywdzonymjestosoban担えSZa－art・1578112k・k・蘭ganenawniosek

po出番Wdzonego），

kradzie21ubkradzieZZWlamaniemnaszkodeosoby脚光iszg－arL278k・k・iaH・279

k．k．（誼g甜ena、Vniosekpokrzywdzonego），

niszczeniemienia－arL288k・k・（SclganenaWniosekpokrzywdzonego）ブ

uprowadzenielubz如HymaniemabletnlegOPOni坤at15alboosobynlepOradndze

wzglQdunaJ句SanPS）融znylub丘zyczny，Wbrewwoliosobypowotanddooplekilub

dopuszczeniesleC場rnult蛇negowobecosobypo璃15roku軸a一都t200k・k・，

rozmaniemabletmego誹ZeZdostarczaJhemunapQJuaLkoholowego，融wianiejegO

spo却ClalubnzkknianiegodospoかiatakiegonapqTu－art・208k・k・，

｝uPOrCZyWeuChylaniesIQOdobowi軸alimentac肌egO－art・209kk”

80bcowanie pIciowe w stoSunku do wstepnego，ZStepnegO，PrZ，rSPOSObionego，

przysposabi細ego，bratalubsiostry－arL201k・k・・

㊥naklanianieizmuszaniedoczyndwnierz祉ychprzywykorzystaniustosunkuzale血OSci

us転Wa謙遜ia2狙韓2鵬r・岬ZeC雨融a血酵皿噂WrOdz壷e（Dz・U・

2015．1390j．t），ktdrazostaねuchwalonawcellJZWiekszeniaskutecznoSciprzeciwdziahia
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PrZemOCyWrOdzinieoraZimqJOWaniaiwspIeraniadziaH‖〕揃yChnacelupodnoszenie

SwiadomoScispolecz喝WZakresieprzJrCZyniskutkdwprzemooywrodzinie・Zgromadzone

W′jedndustaWrieprzepLS｝′Znajd頑esiQdotychczaswroznychaktachprawn）rChm弼

uSPraWnid sJrStem pomocy o血om przemocy・Ustawa okre捉zadania w zakresie

PrZeCiwdzia血aprzemocywrodzimeブZaSad，′POStepowaniawobecos6bdozn鍋′Ch

PrZemOC｝rWrOdzinieorazosdbstosLUqCyChprzemoc．

Noweliza＊「W／w ustawy∴Z2010r・iW′PrOWadziklirdwnieZ zmianyⅥr Zakresie

WSP6IpracyroznychpodmiotdwzaangaLowanychwdzialanianarzeczprzeciwdzia嵐a

PrZemOCyWrOdzinie・NapierwszypIannγSuWaSietutかbligator輝ePOWOianiewka的

gminiezespoIuinterdyscjTPlinamego・Ustawatawymieniatakzeprocedure，，Niebieskie

Karty∵函00gdtczynnoScIPOd＊n。WanyChwo一）eCPrZemOCyWrOdzinieprzezrdあe

POdmiot両・Po鴎jednostkj organizac輝POmOCyspokcznei，GmimeKomiBe

RozwazywaniaProblemiwAlkohoJowch・PrZedsta高cieliochronyzdrowiaioSwiaty・

Ro獅望拉enieR軸M摘訪wz地場Ⅵ′融通2蝿rok掴r蝉Wie

prOce軸′前説瞳地政噂，0轍W抑布地r融雛呵”N繭e馳Ka融（Dz．U．

2011・209・1245）・Rozporz祉enieprecyzt房sposdbpostepowaniashzb一〇dmomenm

Zgわszeniazdarzen】a，POPrZeZdzia址aukierunkowanenapomocosobiedotknietqprzemoca

WrOdzinie・dzia嵐iaskierov・′anenaosobestos騨帥rZemOC声takzesposdbmonitorowania

Sytuaqirodziny・Przedw郎ciemwLyclePOW乞szegoRozporz箪Izeniawprzypadkuかwiska

PrZemOCyWrOdzinieizakIadaniaNiebieskichKartinterweniowaemogl誼nkQjonariusze

Poliq11PraCOWmCySOqalnら（dpa軸emika2011r・PraWOZa疑eniaNKmajaPraCOWnlCy

jednostekorganizac輝yChpomocyspo士ecznq，gminnychkom萌rozw埋ZyWaniaproblemOw

alkoholowch，Poli（涼oSwiatyiochron）rZdrowia，

批　独醜mia画鵬醜貌珊0嘩軸批担軸mego

Ustawazdnia291ipca2005r・OPrZeCiwdzia揖uprzemocJ′WrOdzinie（Dz．U．

2015・1390jednolitytekst）okre的zadaniawIasnegminyipowiatu，Zadaniaz∴Zal鵬Su

adninj証raqIrZ軸wq reaJizowane przez powiat oraz∴Zadania wlasne samorz挙Iu

WqjeWddztwa∴naPOIuwalklZPrZemOCaWrOdzinie・Zgodniezart・6ust・lustaw〕r Vdw

Zadania realizowane saprzez organy administraqlrZ＊owejijednostkisamorzqdu
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terytorialnegonaZaSadachokェ融lyChwprzepisachustawyzdnia12marca2004r・

opomocyspokczn細・U・2016・930tekstjedn・229czerwm2016r・）1品awTyZdm26

p融iemikal982r・OWyChowaniuwtJ・ZeLwoSciiprzecIWdzialaniualkoholizmowiのZ・U・

2016．487jedtekst）証ybazeprzepisynini＊Z函StaWStanOWiainac袖

批融壷†繭即ぬ卵諒nym摘ywsz㈱留る繭諦worzeHieg皿i孤negOSySte剛

胆eCiwdzia融唖醍醐的WrO地面W卸抑：

l）opracowanieirea陶agminnegoprogramuPrZeCiwdzialaniaprzemocywrodzinieoraz

ochron）′〇五arprzemocywrOdzinie；

2rpr’州Tadzenieporadn王ctwaiintelWenqiiwzakresieprzeciwdzialaniaprzemocywrodzinie

w szczegdlnoScipoprzez dziatania edukac加S極e w狐OCnieniu opiekuhczych

lWyChowawczychkompeten函Odzicdwwrodzinachzagro如ychprzemocawrodzinie；

3）zapewnienieosobomdotknktymprzemoCaWrOdziniemi＊cwoSrodkachwsparcia；

4）tworzeniezespo始winterdyscyplinamych・

妙。雄滝壷滝S即壇OW融虹的始祖WS繊細旭的鏡台

1）opracowanieirealiza函pov・嵐TegOprOgramtLPrZeCiwdziataniaprzemocyW′rOdzinie

orazochron）′〇五arprzemocywl・Odzinie；

2）opracowanieirealiza函PrOgramdws舷apychdziahiompronlaktycznymm祖ymna

celuudzieleniespe軸stycznqPOmOC声WiaszczawzakresiepromowaniaiwdroZenia

prawidねwychmetodw｝rChovtTaWCZyChwstosunkudodzieciwrodzinachzagrozon｝′Ch

przemocawrodzinle；

3）zapewnienieosobomdotknietymprzemocawrOdzlniemi＊cwo瓦odkachwsparcia；

4）zapewnienieosobomdotknietymprzemoczrWrOdziniemlqS…′OSrodkachinterwenql

hyzyso＼凋・

耶z袖脱党聯取囲a軸mis触肝z彊鵬ej r融か舶壇叩雑草W離脱胸

噂rSzCzeg謝組0鋲‥

l）tworzenieiprowadzenie∴SPe軸istycmychohodkdwwsparciadlao丘arprzemocy

2）opracowywanieirealiza函PrOgramdwoddziabrwahkorekc加0－edukacyinychdlaos6b

stosし直ychprzemocwl●Odzinie・
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胱融a抽軸y郎am舵彊珊0函触湘ma瞳yws縦eg61mo範

1）opracowanieirealiza函W函wddzkiegoprogramupェiZeCiwdziaIaniaprzemocywrodzinie；

2）inspiro、側ieipromowanjenoⅥTyChrozwiqzahwzakresieprzeciwdzia嵐apJ・Zemocy

3）Opracowywanieramowchprogramdwochronyo正arprzemocywrodzlnieorazramoWCh

PrOgram6woddziabrwahkorekcか0両ukac隅rChdlaos6bstos胸′Chprzemocwrodzinie；

4）organizowanieszko嵐dlaosdbrealiz転ychzadaniazwiqzanezprzeciwdziahliem

PrZemOCyWrOdzinie．

酌　必綱軌軸γ喧醐鵬師岡癌両両脚軸鄭

Dzia血iazwlqZaneZeWSParCiemosdbuwik血ychⅥrPrZemOCdomowawpowiecie

bytowskimreaIizo渦leSaZardⅧOnaPOZiomiegmimymjakipcwiatowym．

Ponizszatabelkaprzedstawiainstytugezterenupowiatubytowskiegoudziel彊epomocyw

Sytua（涼przemocyWrOdzinie．

Tabe］a2・Instyt函udZiel翫PeWPOWieciebytowskimpomocywsytuadachprzemocywrodzinie．

Nazw徴In的血cji �Al氾es �Tele的m／8－ma軸 

OS戒．0秒KHPOM⑪CY合肥0虻田CzN担げ 

Miej摘OSro掘iPPo膿Ocy �ul．MiIa26a �39／8225101，59／8225581 

Spo転舶ejⅥ′勤面涙 �77－100Byt6W �聖地 Zi．b′tOWmOSbrtOWl Zes坤TntcrdySCyplinamyGminy恥dw 

M垂jsko－G壷町野，05rodek �uLTuwimal �59／8572786 

Po胴OCygpO彊ezme岬，舶astkll �77－200Miastko �m（rO　SmiastkoのW．l 

G購読脚yO鉦0捉kPo鳳OCy �ul．ZwycleStWa56 �59／8211317 

Spo短抑e再Ⅴ融orz咋鵬homiu �77－141Borzy血chom �OOS．borzvtuchom．sr．tw．1 

Gmin男fO誼0拙くPomocy �ul．Gd細iska5 �59／8212660 

S函eczn6両VCZa潤むD軸rbwce �77－116Czama D車）rbwka �g鈍呈土盛駆出 
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Spoleczmejw断乎諒y �inlCa p 

Gmi脚yO諒0舶k営0靴OCy �uLKrdtka2 

Spo船孤e再Vpar抽0、而 �77－124ParchOWO ��g理過型睦駆出 59／8216613 

G脚誼nyO鉦ode転Pomoey �ul．Kaszubska7 二r Spo融zm函VS融藍色血痕－ch �77工43StL追zienice ��os（ii）studzienice出 59／8580255 

G壷脚yO諒0加k避0珊OCy �Trzebielin07 

Sp損ec脚e白河rあ融inie �77－235Trzebielino ��寝技」塾埋立 

GmimvO諒odek排紙OCY �ul．J工IISobieskiego1659／8215053 

Spo舶ne両用chomiu　　　77－133Tuchomie ���鑑睡塑塑連理 

接触朔聡油ROzW埠獅A珊AP思①駈醐OWA脹胴飢0滴C班 

Gnli脚aK飢misj及郎柵「嘩河訓諭a ��ul．Miね26a �59／8223000 

Brob固榔＿dwAlkoh調珊γ前 哨，By的Wie ��77－100Bytbw �連理＠地理塑連出 

Miejsko－G証珊aKOmlS尊 ��ul，Tuv、rimal �59／8571076 

R脚的l物Wa／壷Pro眠取るw A馳ho旺Wye8m，Mi純減皿 ��77－200Miastko �理由塑塾＠唆瞳壁垂 

Gmim醐Kom雨aRo獅′i詔，W郷ia ��uLZWCiestwa56 �59／8211316 

ProblemC病rA臨地oHoWy拙 W惨orzy毎批0品皿 ��77－141Borzytuchom 

Gm誼naKomisjaRo珊i蟹y棚壷a ��u1．6－dahska5 �59／8212643 

Pro胡e耽るwA批抽01晒γ（斑 ��77－116Czama �（kontaktol、ra信ieprz揚Urz如Gm諭yCzama 

wrC班rne草埠br緬ce ��Dわr6wka �DabrかvlCa） 

Gm壷醐租KomiSj盆Ro捌呼野，Wa壷笈 ��ul．Stupska56　　　59／8213906 

Prob融n6wAlkoho比叩時h lVKo池zyg的Wa触 ��77140KoIcヴgkWγ � 

Gm誼ma二ぽomisja馳zwi轡yⅥ粗放ia ��ul．J．Siomihskiego19 �59／8217094 

恥・Ob18関前′A肱ohoめwyc比 ＼＼∴L中正Cli ��77－130Lipnica 

14



15



SA馳Y 

sdR・0舶WW瑚OWie一一一回l・Wolnosc13 ���看 往　－e】　　y �（Ipi担0） 77－100‾Bytdw �� �連出堕趣＠l塾〕‡逗地主理工 

S軸Rejo的叩丁聯朋ias地肌 �∴：∴∴∴∴∴∴∴ 

SZ珊TA種田 

Szp胸耽読a拙避咋OWS虻ego ��ul．Leborska13 ��999，59／8228745 

Sp・zO・0・ ��77寸00B昨OW ��59I8228709，59／8228761 999，59／8570917，59／8370916 

szp融M蒔kjiiT雨脚ku一一巾1・Gen・J・Wbickiego 

Sp・zO・〇・ ��30，77－200Miastko 

Natereniepowiatubytowskiegoprzykazdymo融mpomocyspOlecznd餌喧omje

zespdIinterdJrSCyPlinamy・

Ⅴ一瞳甜醜経胆繭馳駆捌醐CyW融漉壷e腿七郎鵬陛剛扉抽

坤的S醒離W獅鮪脚馳

Dok姐ezdiagnozowanieskali坤WiskaprzemocywrodziniejeStbardzotrudne・

DziqiesiQtakprzym華mn串zkilkupowod6W‥uZ・ySkanedanenieob料m醜niezglaszanych

przypadkdwprzemocy，PrZemOCkamunowanab｝rWaimyImPrOblemamらPOStrZeganajeSt

bardzosubiekt5TWnieiwswqjnaturzejestpodatnanamanipula直

powiatoweCentrumPomocyRodziniewBytowievICeluprzeprowadzeniadiagnozy

＊LWiskaprzemocyWrOdzinjezal・Ok2015wspdIpracowatom・in・ZKomendaPowiatow往

poli＊wBytowie，OSrOdkamipomocyspoIec垂OraZZeSPOtamiinterdyscyplinamymi

ztereⅢpOWia［ubytows血ego・

ponl乞SZyWykresprzedstawialiczbQZgiosze五〇stosowaniuprzemocywrOdzinie

otrzmanychw2015r・PrZeZOSrodkipomocyspoleczn句ZerenuPOWiatubytowskiego・
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班批zgH0離鉦S極棚涌岬恍mOC胆朝地前野鳳雛ye血
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Zrbdlo；Stat）′StykazoSrodkdwpomocyspoIecm扉terenupowlatubytowskiego

Zgodl五ezana哩wyzqwymienionychdanychIiczbovTyChvrynika言えzdecydowanie

naJWL的ZgIoszehostosowaniuprzemocywrodziniew2015roku otrzymalipracownlC）r

SO担niMi＊ko－GminnegoogrodkaPomoc）rSpoIecznqwMiastku，boaa∴80raZ

PraCOmicyI的skiegoOgrodkaPomocySpoZeczngwBytowie－57zglosze五・Trzecm

ZkoIeigmmapodwzgledemvJySOkieiliczbyzgIoszeh ostosowaniuprzemoc）′WrOdzinje

byねgminaKohz：′ghvy洞PraCOWmCySO担niotrzymali14zgねsze正喜WgminieCzama

D包brdwkadoo如dkapomocyspoねcznqjWPtyneIollzgioszehostosowaniuprzemoc）r

WrOdzinie，natOmiastwgminieTuchomieodnotowanoich8・WgminachParchowo

iTrzebieljnopracowmc｝′SO函lioSrodkdwpomocyspokczェ噂OtrZymalip07zg王osze五

〇StOSOWaniuprzemocywrodzinJe・natOmiastwgminachBorzytuchomiStudzienicebyZoich

PO6・Najmniej zgbszeh（4）ostosowaniuprzemocywrodzinieotrzymalipracoⅦicy

SOqialnizOSrodkaPomocySpo主ecznもwLipnicy．
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wykms2Liczbaproced1両iebieskieKahy”wszczQtaprZeZPraCOWnkdwso軸ychoSrodidwpomocy

spoleczn叩terenupOWiatubytowskiegow2015r・

－－一一一一一一－－一一一一一一一一一一一一一一一－ー－ー－一一－m‾‾

Li鎚応唖rOCe彊一冊融es地政紺軒や醗CZ担

即。prr O網棚kkwsoc融皿y地

圏

㌔ぷ‘㌔・く㌔’生帝華需
・｛㌢

ヽ

zrddIo：Sta函ykazoSrodkdwpomocyspOk蔦ZnejzterenupO高atubytov繭go

WzwiazkuzestosowalhemprzemocyWrOdziniepracowmcysoqalnizterenu

powiatubytowskiegow2015r・WSZCZ担21procedur蔚ebieskieKarty”・N函iecdErOCedur

wszcze】ipracowmcyMieisko－Gmi鵬gOOSrodkaPomocySpoIecznqwMiastku－6・

pracownicyso軸niMi＊kiegoOSrodkaPomocySpolecznejwBytowiewszczeliw2015r・

4procedury∵TgminachCzamaD＊証諒′kaiStudzienicepracowmcyso函niuruchomilipo

3procedury，aWgmlnaChParchowoiBorz｝′tuChomwszczeHpo2procedury”Niebieskie

Kany”．Najm諒bopo］NKwszczelipracownlCySO垂心iOSrodkaPomocySpoiecznq

wgminieLipnica・Praco潤一CySO垂心izgmiilTuchomie・TrzebielinoiKoZczygIowymimo

zgioszehostosoⅥraniuprzemocywrodzinie・niewszczeliLadnもprocedury・，Niebieskie

恥my融e融apo醐OSOも脚舶膝皿蘭画叩e脚C紺VrO如eo融巌融a

函8両Wane醗虚鎚0鵡S般棚瀞G担Z脚0調川融晶ew2鵬rOku

zgodniezart・3・uStlustawyzdn…a291ipca2005r・OPrZeCivi′dzia加iuprzemocy

w rodzinie，OSObie dotkni的przemocL∴V rOdzinie∴Udziela siQ bez軸n鋤POmOCy，

wszczegdlnoおiwfbmie‥
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1）poradnictwamedycznego涌rChoLogicznego，PraWnegO，S函nego，ZaWOdQlVegO

irodzimego；

2）一nterWen箪kryzysov碕iwsparcia；

3）ochrOnyprzeddalsz｝仰krz｝′Wdzeniem㌧PrZeZuniemo班wienieosoboInStOSujqcym

PrZemOCkorz｝′Stania zewspdhnez押OWanegO Zimymiczbnkamirodziny

mieszkaniaorazzakazaniekontaktowaniasleizblizaniasiedoosobypokrzywdzon胡

4）zapevmienia osobie dotkni的przemocawrodzinie bezpiecznego schronlenia

WSPe函Iis咋nymoSrodh＝VSParCiadlao五arprzemocywrodzinie；

5）badanialekarskiegowceluustaleniaprzyczyniro時uuszkodzehciaIa劉′唾mych

Zu緬emprzemocywrodzirieorazwydaniazaswiadczeIhaIekarskiegowtym

6）zapewnianieosobiedotkm垂tdprzemoc礼WTOdzinie，ktdraI〕iematytutupraWmegodo

狗mOWanegO WSP鈍e ze sprawc色PrZemOCylok叫pomoc）r W uZySkaniu

Wobecosdbstos噂yChprzemocwrodziniezgodniezartAw／wustawypodむmujesie

dziaIaniam劉ePenaCeluzapobiega前言chkontakto、VaniusieZOSObamlPOkrzywdzonymi

OraZOddzialywaniakorekcyjno－edukacカne．

0如dkipomocyspokcznqdzia癌enatereniepowiatubytowskiegoswiadcza

POmOCi wsparcle OSObom doSwladcz縛ym PrZemOCy　Ⅵ「rOdzinie w fbmie：

1・Diagnozysytua華ipotrzebyosobyフCOdoktdrかstni＊pod詑enie，Zejestdotknieta

PrZemOCaWrOdzinie．

2・UdzieJaniakomp］eksowyCh血bmaq10：

－mOzIiwoSciachuzyskaniapomocy・WSZCZegdlnogcIPSyChologlCZnq，PraⅧ9，SOqjahq

ipedagogiczn匂oraz wsparcia，W tym Oinstytuqiachipodmiotach Swiadczacych

SPe函Iist｝′CZn即OmOCnarZeCZOSdbdotknieB，Chprzemocawrodzinie，

一筋machpomocydzieciomdozn祖ymprzemocywrodzinie orazoins恥qach

ipodmiotach⊆wiadczacychtepomoc，

－mO班WoSciachpo擁ciadalszychdzianm彊ychnacelupopraw等Sytua前osoby，COdo

ktdrqiist塙epodかzenie，ZeJeStdotknietaprzemocawrodzinie，

3・Niezwねcznegoorganjzowahadostepudopomocymed）rCZnuJeghW叩agategostan

Zdrowiaosoby，COdokt6rq＝Stniejepo串rzenle・乞eJeStdotkni垂tapl一之emOCaWrOdzinie．
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4．Zapewnianiaosobie，COdok喧‖st噂POd＊enie，乞eJeStdotkniQtaPrZemOCa

wrodzinie，WZa塵noSciodpotrzeb，SChmienia、VCabdobowqplac6wceSwladcz的

pomoqwtymwszczegblnoSdwspe函stycznymoirodkuwspardadlao五arprzemocy

5．Prowadzeniarozmewzosobanh，WObecktdrychistn嘩POdqirzenie・乏estosuJaPrZemOC

wrodzinie，natematkonsekwenqjstosowaniaprzemoc｝rWrOdzinieorazinfbmowania胆

osdbomo損WoSciachpo軸aleczenialubteraplliudzialewprogramaChoddziaPwah

korekc証0－edukacyinychdlaos6bstos噂yChprzemocWrrOdzinie・

6両′raziebezpoSredniegozagro頼iaz｝′Clalubzdrowiadzieckav・rZWiazhzprzemoca

wrodziniepracownikso勘nywykonLmyObo噂即umowemapl・aWOOdebraddziecko

zrodzi坤umiegciejeuinn＊niezamieszk蒔qwspbhieosobyr函Iizsz‰WrOdzinie

zastepcz串ubcaZodobowもIlacbwceopiekuhczoWChowawc碕・DecymtepraCOWrhk

soWnypod袖噂、VSPd血ezhk部mariuszemPo塙atakをezprzedstawicielemochron〉r

DonaJCZeSClejStOSOWanyCh r2015rokmdziatahpodmowanychprzezoSrodki

pomocyspobcznqiraLe2a‥kierowaniedokom雨irozw樹Waniaproblemdwalkoholowch，

kierowaniedoudziahlW厚Ogramiekorekcyjn。－edukac脚ymdlaosdbstos唖yChprzemoc

wr。dzini。。．aZind）雨dualnekonsultacJeZSPeCjalistami・

Liezba擾OSz哩嵐0鍋，軸出面殖p鵬脚線WrOd壷ie冊0離615ro虹

DaneIiczbowedotJrCZaCeiloSciosdbdotknietychprzemocq－WrOdzinieotrzymane

zosrodkdwpomocyspoZeczngzterenupoWiatubytowskiego，ZarOk2015・

Tabela3．Osobydo狐彊eprzemocyWrOdziniewedhJgpOSZCZeg6－nychgminzterenupou′latubytowskiego

W2015T．

Grmi取乱 �瓶）胱Gもy �即事照輝融 �取議前日蘭読晩成 do18貞・Oku却Cia �Og鵡肥 

B車dw �73 �15 �86 �174 

IVliaslko �43 �10 �45 �98 

CzamaD軸rewka �8 �1 �4　　　　　　13 

ZO



Borzytuchom　　　7　　　　　0　　　　　7　　14 

Tuchomie �く �⊃ �9 �王7 

Lipnica �6 �3 �22 �3エ 

Hzebielino �／ �1 �0 �8 

Kokzygねwy �16 �7 �17 �40 

Studzienice �6 �0 �0 �6 

ParchoW0 �6 �0 �2 �8 

Og郎em �阜77 �40 �弼2 �409 

みddto：Sta弼′ka諸ro‘臨po′7m。，函e鋤かte′mIpの′lat砂to而Ie卵

ZgodniezdanymiTiczbowymiotrzymanymlZOSrodkdwpomocyspoIeczngHczba

OSdbdozngacychprzemocydomowqw2015r・natereniepowiatubytowskiegowymosta

409，Wtym177kobiet，40m＊czyznoraz192dzieciimiodziezydoI8roku函a．Osobami

dotkniqtymlprZemOCaZdecydowanien昭SCl壇dzieciikobiety，m軸ZyZnizn軸asle

WImlqSZOSci言棚ugstatystyki2720SObydotkr垂でeprzemocawrodziniepochodzを

ZObszarewmi＊ko－Wi＊kich，natOmiast137zterendwWri＊kich．

Osobamistos増ymiwpowiecjebytowskimprzemocwrodziniewwiQkszoSci

PrZyPadkdw sq mQZczyLni－176・KobietyⅥ「rOku2015∴stosowabT PrZemOC

WSWQJejrodziniewllprzypadkach・NaIezyzwrdciiuwag紅ZPOnadpoIowaspoSrddosdb

StOSl握yChprzemoc，WmOmenCiedop雌CZaniasieaktdwp］・ZemOCyWObecczねnkdwswych

rodzinznajdowaねS唯pOdwplywemalkoholu．

Lic如弼g如20耶rCh雨施，鵬res短ow両親昭鋼0…阿0肱扇ew20職∴

Daneliczbowedotycz準iloSciosebstos頑ychprzemocwobecczをOnkdwrodziny

OtrZymaneZOSrodkdwpomocyspo壬eczn匂zterenupowiatubytowskiego，ZarOk2015．
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Tabeta4．Osobysto鴎eprzemOC、YrOdziniewed軸OSZCZeg6埴gmh－ZterenuOWlatubytowskiego

Ⅵ′2015「． 

飢証帆∴lK批嘩y　「蛸鄭謝垂： �����避難別注0憤泥 議彊鈍ie塩同 一鵬－i彊‘壷租 �0即iem ��呼餅nOCb函ce即罰 　　′Hk細1 

l �����：r小言i 0 �76 ��27 

Miastko �、ヽ ��43 ��0　　　　　　46 ���37 

Czama �2 ��9 ��0　　　　　　m ���7 

D袖rowka 　　0　6 �����0 ��6 �5 

l　　　　　　　／ ����0 ��8 �5 

Lipnica �O　　　　　　　I ����0 ��7 �l 

Trzebielj一m0　0　日 �����0 ��6 �4 

KoIcりrgわwy Studzienice ��1　　　　　13 ���0 ��14 �10 

1 ��〕 �0 ��6 �2 

Parchowo ��0 ��／ �0 ��7 �3 

l Og謙抑∴「∴珪 ����且176 �0 ��187 �曳．07 

Zrddfo．Sla砂ka20諭dkiwporT明，POieezneizle′・enupO高atuLかio鵬kiego

wsr6dosdbstos晒yChprzemocwrodzin］en函iekszagrupqw2015r・StanOWni

mezczyhiGmnad94％）車bietbyionie、Viele・natOmiastwSrbddzieciim捉ziezydolgr・Z・

nieodnotowanoprzl′Padku，abydokonalioniaktuprzemocywobecczlonk6wrodziny・

Daneliczbowe dotyczace os6b dotknietych przemocaistos曙yCh przemoc

＼VrOdzinieotrzymaneZKomendyPowiatowqPo噂WBytowieza2015rok・
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Tabela5・OsobydotknieteprzemocerWrOdzinie、V2015rokuwedhgdanychzKomendyPowiatowqiPoliqi

WBvtoWie

み6協：Staり砂kaKoI77e砂，Po、高to一旬PolTq捕球0而

ZinRnmaquuzyskan｝′Chz二KomendyPowiatowdPoIiqlWBytowiewynika，

Zeniczegciもosobami，ktdredoznaIyprzemocydomow匂W2015ribyIykobietJr，ktdre

StanOWityblisk071％〇五ar・dzjeciima揖nido18rokuをyciastanowiliponad15％，

natomiast14％wgrddposzkodowanychstanowilimezczyzni・

Tabela6・Osobystosyaceprzemocwrodziniew2015rokuwedhgdanychzKomendyPowiatowejPoliql

WBytOWie

Lic如紬S約㍍0鈍揮ych即轍mOc 

†VFO成諒iew2領5㌔． 

I∴∴∴Kobiety �8 

M堂CZyZni �155 

Nieletni �0 

Og捉旺 �王63 

み6dlo：StL，少SOJka焔membJPowtato一旬PoITd高砂oTyle

ZdanychstatystycznychotrzymanychzKomendyPowiatowej Pol萌wy宣lika，

i乞95，1％osdbstosLUaCyChprzemocdomowaw2015r・∴tomQZczym，natOmiast4，9％

StanOWiiykobjety．

Wzawi箪kuzestos的raniemprzemocywrodzinie鉦ikc50nariuszepoliqlZterenu

POWiatubやWSkiegow20頂・WSZCZeli163procedury，担ebieskieKaHy・∴
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p。nizszatabelaobraz串QuinR）maq10StOSOWaniuprzemocyWrOdziniew2015r・，

ktdrezost却PrZekazanedoZespo臨Interd）rSCyPlinamychzterenupowiatubytowskiego・

Tabela7．InfbmaqeoStOSOWaniuprzemocyVl′rOdzinieprzestanedoZespoidwhterdyscyp血arnychw20臨

鵡紺購高騰中軸蝉 �掠如唖Fzek舵紺y抽融0脚a哩 

ZespotyInterdySCyPliname �l178 

Og統em �178 

2iidh：S砂StVkazoJrodk6wpomoのpOteCZnyZterenuPO高tut画期諦ego

zgodniezRozporz＊eniemRad）′Ministrdwwsprawieprocedury”NiebieskieKan叶’

。raZWZOr6Wrあmularzy，，NiebieskaKarta”dnia13・09・2011r・instytu函SPOrZ批評a

NiebieskaKa垂WZWiazkuzprzemocadomowazobowi辞anaJeStdoprzekazaniaspravvdo

przewodnicz2PegO ZespohLInterd｝TSCyPlillamegO・W2015r・KomendaPowiatowaPollql

wBytowieprzesralado Zespo掬Interdyscyplinarnych163infomaqeiWIWi＊u

zwszc軸楯Iiproceduramidotyczacymistosowaniaprzemocywrodzinie・

Ⅵ高批諦観読取地軸W融醐輔酎醍醐班師部亮W地軸粗ね

地軸OGy関取⑱蹴融的鵬軸醐y軸摘採珊¢呼W敵㊥地雨

GibwnymcelemPowialOWregOProgramuPrzeciwdzia血aPrzemocywRod壷eoraz

ochronyO丘arPrzemocywRodzinie・IeStZmni＊zenieskahzjawiskaprzemocy wrodzinie

orazzwi阜kszenieskuteczno§ciochェonyrodzinyprzedprzemocaZgodniezprzy融叩Ii

zaIo永niamice圧enbQdziel・ealizowanypoprzezceleszczegdiowe・doktdr）rChwyznaczono

kierunkidziahh，ktdrj′Chrealizaqaprzyczyn］SiQdooslagnlQClaZamierzonychrezultat6W・
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Celeszezeg釧owe �Za融証乳鯖oFea撤脚耶 �鴨′sk祖高枕蝦油追記蝉祝融血 

DiagII＿OZOWanie imonitorowarheskali �1・Gromadzeme，SyStematyzowan＿ie ior‘d▼、 �L　Danedot）rCZ箪e劉aWiska 

萄aWiskapl・ZemOC）′ WrOdziniewpowiecie bytowskim �P－aCOWanleanychnatemat 劉aWiskaprzemocyWrOdzinie 2・Analizaistn桓庖碕naterenie �PrZemOCywrodzinie uzyskanezins斬りqii Zaanga20WanyChwprace narzeczrodziny idziecka． 2・Bazadanychinstytuqii 

powia由‾bytowsldego �POmagaJaCyCh0fiarom 

1m色欲丸rukturyinstytuql �PrZemOCyWrOdzinie 

POmagaJaPyChofiaromprzemocy �uWZgJiedn時評a 

ZuWZgl鉢山eniemich �0先row餌＼eprZeZnie 

dostepnod証0掛owanegoprzez �WSparCieorazich 

niewsparcia． �dostepno霧 

Podniesienie �LOrg狐izoWaniekampa血i �1・Liczbaprzepro、穐dzonych 

善wiadomogci �ir血r舶Cy甲yChporusz劉翻rCh �kampaniiinfbmacyJnyCh． 2・Liczbaopracowanych 

SpOleczngna �problema吋keprZemOCy 

tematzjawiska �domow勧prOmlUやyCh 

PrZemOCyPOPrZeZ �pl・awidねwepost掘γ 

Zmianepostaw �izachowaniaoraz2，yCie 

istereobTPbworaz rozwIJaniedzia比丘 PrO丘Iajdycznych �rodzimebezprzemocy・ 2・OpracoWanieirozpowszechnianie 

dotyczacychprzemocy �materiaIdwi蛍）maCyJnO ーeduka瑚n）rChdotyczacych prZemOCy． 3・Organiz銅′mieszkole丘，翠将C �materia王dwinfomac輝lyCh． 3・Ik遥eprzeprowadzonych 

WarSZta碕W，pOgadanek， �SZkoleh，pOgadanek， 

WykLaddwWChowawczych �VlykIaddw，WarSZtatdw 

ipro触aktycznJ′Chn＿atemat �WChoWaWCZyChi翠ほC 

agreミ甚句aW′iskaprzemOCy， �PrOfiIaktyCZnyChnatemat 

SPOSObdw凋PrZeCiwdzia壬mia �事awiskaprzemocy， 

OraZPraWidねwegozachowania �agr等甚SpOSObbw 

lpOStaW． �PrZeCiWdzia比niaprzemocy OraZpr訊抽owego ZaChowanialPOStaW・ 
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podnoszeniepoziomul・Kontynuowarheirozw軸ie ���1．Liczbaosdb 

komplekso凋PraCyna　dzia塩Punktuhterwencjl ���korzySta摺yChzpomocy 

∴∴∴∴一一 ���Wrra皿、aChPu／nktu Int孤VenqiiKryzysow♀］・ 

吋ZySuZpOWOdu∴∴上。ra。。－′楯山。ir。Zp。iWSZ。。血anie ���2．Ilo誌opr約OWan■yCh 

przemocy・　　～”蓋m蒜嵐m融W ���う．rozpowszechnionych 

l � �oinsty函achudzie噂笹yCh pomocl判rSytuaCjach wdoSwiadczaniaprzemocy rodzinie． 3．Prowadzeniespeqialis吋CZn割 �infbrmacji／infbm祉OreW 3．Liczbaspotkah 

supeⅣ1乙iidlaosbb pracl碑yChzrodzinami uwikIaniymiwprzemoc・ 4．WspdIpracainstytudi �ocharakterzesl坤erWl乙甲 4，nO諦inst）uql 

odpovt′iedzialnychZarealizaqQ �udzielaJ箪yCh 

zada丘zprzec諒Tdzia軸Iia �SpeCjalistycznego 

przemocyizv函kszeniadost制 �wsparciadlao丘ar 

dospecjalistyrCZnegOWSParCia �壷wiadkdwprzemocy 

dlao免arprzemocy・ �wrodzinieorazzahes gwia／dCZOnqpOmOCy・ 

5・Organiz飾′狐ieszkolelioraz �5．Liczbaprzeprowadzonych 

W狐SZta冶wzzakresu przeciwdziaIaniaPrZemOCy wrodziniedlakadrypracuJ鮮q zosobamiuwiklanymiwprzemoc・ �szkoJe五／warsztatdw． 

Zapewnienie �1・ZapewnieniebezpTatnego �1．11056przeprowadzonych poradspeqjalistycznych orazliczbaosdb k。OrZySta彊CyChze 

speqialistyczn鐸 �poradnictwapsycholiOglCZnegO 

pomocyosobom �iterapllindywidualnqoI・aZ 

doSwi．adcz劉箪ym �rodzi－n喝，atakzepora血i雨は 

przemocy言ch �praWnegOisoqialnego・ �WSparCia・ 

rodzinomigwiadkom ��2．Liczbazrealizowanych program－dw 

PrZemOCy �2．Realizaqaprogi・amdw terapeutycznychdlaofiar 

przemocywrodzinie・ �ter狸eutyCmyChoraz liczbaosbbbioracych wnichudZial． 
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3・UtworzenielPrOWadzenie �3・Liczbaspotkaligrttpy 

Wmlarepotrzebgrupywsparcia dlaOSdbdotknietychprzemoca WrOdzinie． 4・Po〈壇mowanjedzia．I壷 eduka瑚nyChWCehl WZmOCnieniaopiek血czyCh lWChowawczychkompe［enql rodzicdwwrodzinach ZagrO互OnyChprzemocみ 5・Zapewnienieosobomdotknietym �WSparcia． 4・LiczbaPrZePrOWadzonych dziaIah S・Liczbaos6b，虹drym 

prZemOC年WrOdzlnieml争）SC WO血odkachwsparcia． LReaIizaqaprO餌amdW �Z坤eWnionomlelSCe ’dl 

Orga壷zow珊＿iedziaねh ��WOSrOCaChwsparCla． 1・LiczbaprzeproWadzonych programbwkorekcyjno－ edukacyJnyChorazilog6 

SkierOWanyChdoosdb �korekt扇no－edukacyJnyChdIa 

StOS均鮮yChprzemoc �OSObstosし距yChprzemoc 

WCeluredukcii ZaChowaAa虹eSyⅧJrCh �WrOdzirlie． �OSdb，ktbre恵〇五czyly 

くつ inabyciaum埠鳴tnOgCi �2・Prowadzen－iebezpIatnych �prOgram． 

ShZ鮮yCh ��2・Liczba－OSdb，ktdre 

rozwlaZyWan＿iu �konsuHaqiispeCjalisBTCZnyChdla �Skorzystabzkonsulta＿（鉦 

kon亜kt6W，SpOrbw �OS6bstos噂狗rChprzemOC． 

WrOdzinachbezu乞ycla prZemOCy・ �3・Rozpowsz誼mianiei蛍）maql �3・IIoS6rozpowszechnionych 

OinsbTtudachrealiz可笹yCh programykorekc）jno－ eduka瑚nedlaos紡stos叫靭rCh PrZemOCWrOdziniewwqJ・ pomorskjm． �inRmaq阜 

ZakIada sle OS騰lleCle ZaPlanowanych celdw poprzez realizaqe wszystkich

PrZedstawionych w Powfatowym programie PrZeCiwdziaLania Przemocy w Rodzinie

iOchron）′〇五arprzemocywRodziIliedziatahWtrakcierealizadiProgramullCZyCsiQ

jednaktrzebazmomwogclanaPOtkaniautrudnie五niezaleznychodreaZizatordw．WSrdd

n却i軸zychzagro垂mog邸Chmiednega函7nyWl＊rwnarealiza壷dziaねhtetych

WProgramiewskazainaIezy‥

1・NleWyStarCZ縛担05i∴5rodkdw血ansowychprzeznaczonychnadzia姐azl嘩ane

Zrealiza明CeldwIUetyChwProgramie．



2．Ob鍋fainiecheCosdbdotknietychprzemo函OmOWadopo繭adecyznozmimie

sw鴎S函i諦owB・PrZerWaniuprzen・LOCyiskorzystaniuzoferowanejpomocy7

3．Nieche60Sdbstos噌yChprzemocdoudziahwprogramaChkot・ekc高一

edukacyJnyCh，atymSamymdonabycianowirChum頓nOSciradzeniasobie

ws〉血acjachkonfLiktowychbezuZyclaPrZemOCy●

4．TrudnoSciwewspdIpracyz血nymiinstytuqamizaangazowanymiwpomocosObom

5．Rozleg申erenpoWiatuorazograniczeniawkomuni軸Publicz壇u血dniJ色

osobomdoSwiadcza蘭rmPrZemOCyiosobolnStOS晒ymPrZemOCdostepdo

oSrodkdwiinstytu葎Of軸acychwsparciespe函listyc独e・

VE乱A融eS致Ci翫Og肥珊址

Dziataniawnik轟ZPowiatowegoPI・Ogr釦muPrzeciwdzialaniaPrzemocywRodzinie

orazochronyOnarPrzemocywRodzinienalata2017－202lskierowanei蜂do：

＞osebdoSwiadcza料ychprzemocywrodzinle，

＞osdbstost握yChprzemocwrodzinie，

＞∴gwiadk6wprzemocyⅥrrOdzinie、

＞　spolecznoScilokal噂・

WHm馳a亜Za馳駆y酎鴨珊m耽

Kompleksowa realizaqa Powiatowego Programu Pl・ZeCiwdziaknia Przemoc）r

wRodzinieorazOclmnyOEarPrzemocywRodzinieorazzrealizowanie∴Zamierzonych
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