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Wst曾p

Obowiazek opracowania Powiatowego Programu PIZeCiwdzialania Przemocy

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie wynika z art. 6 ust 3 pkt l ustawy

z dnia 29 iipca 2005 r. o przeciwdziaねniu przemocy w rodzinie. Dodatkowo Program 」eSt

skorelowany z ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej i Powiatowa StrateglQ

RozwlaZyWania Problem6w Spolecznych na lata 2021 -2027 oraz WQjew6dzkim Programem

Przeciwdziafania Przemocy na lata 202 l -2030.

Gt6wnym celem Powiatowego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie

oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026 jest zwiekszenie skutecznoSci

dziatzin na rzecz przeciwdzialania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Bytowskiego.

W da2eniu do osiagni?Cia zamierzonego celu priorytetowego zostaly opracowane r6wnieZ

cele szczeg64owe, kt6re dotycza pleClu Obszar6w:

1. diagnozy spo十ecznq zjaWiska przemocy’

2.podniesienia poziomu wiedzy i SwiadomoSci spoleczn9i W Zak∫eSie przyczyn

i skutk6w przemocy w rodzinie,

3. udzielenia pomocy l WSParCia osobom dotkni?tym PrZemOCa W rOdzinie,

4. oddzialywania na osoby stoslliaCe PrZemOC W rOdzinie,

5・POdnoszenia kompetenql’ roZWUania i doskonalenia uml明tnO§ci s十uzb

l PrZedstawicieli podmiot6w realizuJaCyCh dziaねnia w zakresie przeciwdzia書ania przemocy

wrodzinie.

Opracowanie powyzszych ce16w zostato poprzedzone dokonaniem diagnozy z-aWiska

przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Bytowskiego na podstawie danych statystycznych

zebranych z Powiatowej Komendy Poliqii w Bytowie, Sadu R匂onowego w Bytowie

i Miastku, OSrodk6w pomocy spoleczn匂　oraz pozostalych instytudy zaangazowanych

w przeciwdziaねnie pIZemOCy W rOdzinie z terenu powiatu・

Program okreSla rdwnie2 adresat6w, SPOS6b monitorowania oraz Zr6dta 」egO

finansowania. Wskazane zostaly takze podmioty　-　PartnerZy realiza匂v Programu

odpowiedzialni za realizaqe ce16w言ak r6wniez zadania adresowane do speqalist6w

i instytudy, Zmierz魂ce do opracowania efektywnego systemu przeciwdziaねnia przemocy

na terenie Powiatu Bytowskiego. Prog「am zakねda po(坤mowanie kompleksowych dziaIah

ukierunkowanych za「6wno na ochron? Ofiar przemocy, jak i na edukowanie os6b stosuJaCyCh

przemoc oraz korygowanie agresywnych postaw i zachowah・ a tak2e podniesienie wiedzy
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SPOleczehstwa dot・ ZJaWiska wyst?POWania przemocy w rodzinie oraz doskonalenie

umiejetno;ci i podnoszenie kompetenqji pracownik6w inst)直uQji dzia坤apych na rzecz

PrZeCiwdzialania przemocy w rodzinie.



I. Przemoc - uJeCie teoretyczne

Przemoc, ZgOdnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 1ipca 2005 r. o pIZeCiwdzialaniu

przemocy w rodzinie to ,jednorazowe lub powtarz明ce sl? umystne dzialanie lub zaniechanie

narusz明ce prawa lub dobra osobiste os6b w szczeg61nofoi nara袖qce te osoby

na niebezpleCZedstwo utraty zycla, Zdrowia’naruSZ糾aCe ich godno誇, nietykalnoS6 cielesnq,

wolno§6, W tym Seksualnq, POWOdし函C脅SZkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym,

a takZe wywo母ace clerPIenia i krzywdy moralne u os6b dotkni?tyCh przemoc紅

O przemocy mozemy m6wi6面edy, gdy zostanq spe加oneねcznie cztery warunki:

1. intenQJOnalne dzialanie lub zaniechanie dzialania - Zamierzone dziaふanie czふowieka i ma na

Celu kontrolowanie i podporz担kowanie ofiary;

2. jedna osoba ma wyrazna przewage nad druga - 」eSt SilnlqlSZa fizycznie, PSyChicznie,

materialnie, ZaWOdowo, SPOlecznie i w wymiar乙e tq przewagi oddzia旬e na osob? Stabszaつ

po to, by zmusi6jq do podporzadkowania swoim zyczeniom;

3. dzialanie lub zaniechanie jedn匂osoby narusza prawa i dobra osobiste drugig - jedna

osoba d尋ie sobie prawo, by druga uderzy6, Obrazi6, Skrytykowa6, Zabra6 coS, CZegOS nie da6.

Nie liczy sl? Z 」q POtrZebami, ZyCZeniami, PrOteStami, uCZuCiami. Trakt可e dana osobe, jak

PrZedmiot pozbawiony praw;

4. osoba, WObec kt6rq stosowana 」eSt PrZemOC, doznge clerPlenia oraz szk6d fizycznych

i psychicznych - SZkody spowodowane pIZemOCa mOgq by6 wymieme’ niewidoczne

i niedostrzegalne, natyChmiastowe lub odroczone w czasie.

Przemoc w rodzinie mo2e przybiera6 r6zne fomy, m.in∴

1・ PrZemOC fizyczna - tO WSZelkie dzialania poleg明Ce na uZyClu Sity i prowadzace

do na則SZenia nietykalnoSci cielesnq np. bicie, uderzanie przedmiotami, SZarPanie’

popychanie, Odpychanie’ Obezwladnianie, POliczkowanie・ izoIowanie od　§wiata

zewnetrznego, duszenie, kopanle’Wykr?Canie rak, OParZame, ltP.;

2. przemoc psychiczna - tO SPraWOWanie przez sprawc? kontroli psychologlCZnq nad ofiar雀,

umy$lne dziaねnia wykorzyst明Ce meChanizmy psychoIoglCZne, POWOdし直ce zachwianie

pozytywnego obrazu wiasn9j osoby u ofiary, Obni2enie u niQj poczucia wlasnQj wartoSci,

pqiaWienie sle Stan6w lekowych i nerwicowych np. wysmiewanie pogled6w, re=gll,

pochodzenia, narZuCanie wふasnych poglqd6w, karanie przez odmow? uCZu6・ Zainteresowania,

szacunku; grOZenie niebezpleCZnyml narZedziami, ublizanie’O$mieszanie, uZywanie wyzwisk,

zastraszanie, SZantaZowanie, kontroIowanie, Zn?Canie sl? nad zwierzeclem domowym, ltP.;
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3. przemoc seksualna - POlega na wymuszaniu okreSIonych zachowah w celu zaspokQjenia

POtrZeb seksualnych sprawcy np. wymuszanie pozycla Seksualnego, WymuSZanie

nieakceptowanych praktyk seksualnych. sadystyczne fomy wsp6/LZycia Seksualnego, krytyka

ZaChowah seksualnych partnera, ltP.;

4. p「zemoc ekonomiczna葛to dziaねnia prowadzqce do calkowitego finansowego uzaleznienia

Ofiary od sprawcy np. nlePrZekazywanie pieni?dzy na utlZymanIe, WynOSZenie spl.Z?tu

domowego w celu sprzeda2y, niszczenie rzeczy osobistych, demoIowanie mieszkania,

PrZyWねszczenie sobie pieni?dzy lub mienia, ZaCiqganie kredyt6w obciaz魂CyCh r6wniez

OSOb? dozn剥雀Ca PIZemOCy, WymuSZanie pleni?dzy, uniemozliwienie po彊cia pracy, ltP.;

5. zaniedbanie - 」eSt naruSZeniem obowiazku do opieki ze∴Strony OS6b bliskich. Jest

to niezaspok〔函nie podstawowych potrzeb emoqonalnych i fizycznych innych os6b.

O zaniedbaniu mozna m6wi6 np. w przypadku odrzucenia emoqonalnego dziecka, braku

Zainteresowania jego rozwQjem, Sytua〔彊2yciowa, PrOblemami, a tak2e stanem zdrowia,

higiena i ksztalceniem. Fomy zaniedbania moga dotyczy6 dzieci ale tez os6b do「oslych

CIerPlaCyCh na r62ne choroby uniemozliwla昭Ce im normalne funkqjonowanie. Ob句mwe

r6wnie2　osoby, kt6re z powodu podeszlego wieku potrzebl南　wsparcia oraz osoby

Z Zaburzeniami PSyChicznymi.

Fomy przemocy czesto wystep明佃pznie, O匂awl劉雀C Sle W rOZnyCh postaciach

i konfiguraQiach.

雷AニA I iÅさも寄

fA論詰Å即応1型も⊂り　　　rAニA °5T耽J

Fazy p職e血Ocy

Cykl przemocy skねda sl? Z trZeCh nastepwacych po sobie f竜, PrZedstawionych

na powyzszym rysunku.



1. Faza naraste彊CegO naPleCla - W tej fazie osoba stosし胆Ca PIZemOC 」eSt naPl坤i stale

POirytowana, kazdy pow6d jest dIa niQj odpowiedni, aby wywola6 konflikt. W t匂fazie czesto

SPraWCa PrZemOCy ZaCZyna WleC♀) Pi6 iub brat inne substanqe zmienlanCe SwiadomoS6.

Moze poni2a6 ofiar?, POPraWl剥aC j句　kosztem swqle SamOPOCZuCie. Ofiara przemocy

uspokata sprawc?, SPe掴a wszystkie jego zachcianki, WyWlaZしUe Sle Ze SWOich obowiazk6w,

a nawet cz?StO PrZePraSZa i uiega mu. Niekt6re osoby m明W tqj fazie r6かe dolegliwosti

fizyczne takie jak: b61e gtowy, Zoねdka, bezsemo;6. utrata apetytu工me wpad斬w apatie,

tracq ene「gie do 2ycla lub s均q sl? PObudliwe i niespokQjne nerwowo.

2. Faza ostr?I PrZemOCy - W tQj fazie sprawca traci zdolnosc panowania nad wlasnymi

emoqlami, nie potrafi kontrolowa6 wねsnych zachowah, St刊e Sl? gWaltowny l Wyねdowwe sle

n糾czesclq na Sねbszych cz書onkach rodziny・ Eksplo乙Ie WyWO母e naycz?SCIQj jakiS drobiazg.

Przemoc doznawana w tQj f泣ie moze by6 mni匂lub bardz崎groZna fizycznie, ale zawsze」eSt

bardzo krzywdzaca emoqonalnie. Po zakohozeniu wybuchu, OSOba dozn明Ca PrZemOCy 」eSt

W SZOku, nie mo2e uwierzyc w to co sle StatO, Odczuwa wstyd i przerazenie, CZ?StO St刊e Sl?

aPatyCZna.

3. Faza skruchy tzw. ”miodowego mieslqCa’’- SPraWCa Wy書adowa"uZ zIoS6 i wie, Ze POSun可

Sl? Za daleko. SzczeIZe Za母e tego co zrobiらokazuje skruch?, PrZePraSZa Za WyrZ dzone

krzywdy, Okaz可e mitoS6, PrZynOSi kwiaty. prezenty. Osoba dozn明ca przemocy zaczyna

Wierzyc w to, Ze partner sl? Zmieni上a przemoc byla jedynie incydentem. W fazie ”mieslaCa

miodowego’’sprawca stopnIOWO ZaCZyna Obwinia6 ofiare za swqle ZaChowania, a ta WmaWia

SObie nierzeczywiste poczucie wlny.

PowyZsze cykle moga trwac przez wiele lat, PrZy CZym Z CZaSem Skrac明Si? fazy

miodowego mies-aCa”, a Wydfuz瑚i bardzi句dramatycznie przebiegajq fazy narast到qcego

napleCla OraZ OStr?I PrZemOCy. Tb, CO Pr9dz匂　bylo w fazie ”miodowego miesl雀Ca’’

PIZyIemnOScla PrZeksztalca sl? W unikanie przykrofoi, b6lu i clerPlenia. Po pewnym czasie,

faza miodowego mieslqCa Zanika calkowicie l POZOS叫a lylko dwie fazy tj. naraSt瑚CegO

napleCla O「aZ OStrq PIZemOCy.

Skutki przemocy w rodzinie

CzIowiek, kt6ry doSwiadczyJ przemocy w rodzinie, bedzie borykal sle

Z konsekwenqami. Moga to by6　problemy zdrowotne, natury Zar6wno fizycznq,

jak i psychiczn匂. Osoby, kt6re do§wiadczyly przemocy moga wskazywa6 na nast?P朋Ce

konsekwenqe:

- ObraZenia ciaIa,
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ーPOdwyzszone 「yzyko wystepowanie chor6b zwlaZanyCh ze stresem,

- trudno§ci w budowaniu bliskich reIa匂l,

- niestabilnoi6 nastrqiu, Obwinianie sl?,

- Zanizenie wiasn9I WartOfoi,

- PrZekonanie o niewaznosti swoich potrzeb, marZen, Plan6w,

- POCZuCie braku wplywu na wiasne zycie, braku sily, mOCy WeWn?trZng,

- ZeSP61 stresu pourazowego (PTSD),

- inne zaburzenia i?kowe (m. in. zabuIZenie leku uog6lnionego, Zaburzenia adaptacyjne,

Zaburzenia pod postaciami somatyzaQj i, Zaburzenia snu),

- Zaburzenia afektywne (depre句a).

Czesta konsekwenqq doSwiadczania przemocy 」eSt Zmaganie sl? Z PrOblemami

PSyChicznymi. Konieczna w6wczas st糾e si? dlugotrva書a pomoc terapeutyczna.

II. Zadania administracJl rZadoweJ i samorz雀doweJ W Obszarze

PrZeCiwdzialania pIZemOCy

Ustawa o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie okreSla kompetenqe organ6w

administraqii rzadowQj i jednostek samorzadu terytorialnego w zakresie pIZeCiwdzialania

PrZemOCy W rOdzinie..

Zadania organ6w administraql rZadow?i.

Do zadah wQJeWOdy w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie nalezy

W SZCZeg61no§ci:

1. opracowywanie materiafow instruktazowych, Zaleceh i procedu「 postepowania

interwenc)直ego w sytuaqiach kryzysowych zwiqzanych z przemoc雀w rodzinie,

2. monitorowanie zlaWiska przemocy w rodzinie,

3. powolywanie i odwolywanie Wqjew6dzkiego Koordynatora Realizaqii Kl匂owego

Programu Przeciwdzia書ania Przemocy w Rodzinle,

4. monitorowanie realiza匂v Kratowego Programu Przeciwdziaねnia Przemocy w Rodzinie

PrZy POmOCy Wqiew6dzkiego Koordynatora RealizaqIi Kratowego Programu

Przeciwdziaねnia Przemocy w Rodzinie,
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5. nadz6r nad realizaqia Zadah z zakresu przeciwdzialania przemocy w rodzinie

realizowanych przez samorzqd gmimy, POWiatowy l WQJeW6dztwa,

6. kontrola realizaq l Zadah z zakresu przeciwdzialania przemocy w rodzinie wykonywanych

przez podmioty niepubliczne na podstawie um6w z organami administraql rZadow♀)

i samorzadow♀i.

Zadania organ6w administraql SamOrZadowq.

Ustawa o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie okre乱a dla organ6w samorzadu gmimego,

POWiatowego oraz wQJeW6dztwa nast?PuiaCe Zadania:

L Samorz雀d gmimy:

1 ・ OPraCOWyWanie i realizaqa gmimego programu przeciwdzialania przemocy w rodzinie

OraZ OChrony ofiar przemocy w rodzinie,

2. prowadzenie poradnictwa i interwencJI W Zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie

w szczeg6lnoSci poprzez dzialania edukacy叩e Shl垂ce wzmocnieniu opiekuhczych

l WyChowawczych kompeten匂v rodzic6w w rodzinach zagrozonych przemocq w rodzinie,

3. zapewnienie osobom dotkni?tym PrZemOCa W rOdzinie mlqSC W O§rodkach wsparcia,

4. tworzenie zespoふ6w interdyscyplinamych.

=. Samorzad powiatowy:

a. zadania wiasne powiatu:

1. opracowanie i realizaqa powiatowego programu przeciwdziaねnia, PrZemOCy W rodzinie

OraZ OChrony ofiar przemocy w rodzinie,

2. opracowanie i realizaqa program6w sfu砕cych dzialaniom prof航ktycznym m明cym na

Celu udzielenie speqa=stycznq pomocy, ZWlaszcza w zakresie promowania i wdrozenia

PraWidlowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagroZonych

PrZemOCq W rOdzinie,

3. zapewnienie osobom dotknietym przemoca w rodzinie ml♀iSC W OSrodkach wsparcia,

4. zapewnienie osobom dotkni?tym PrZemOCa W rOdzinie mleJSC W O$rodkach interwenql

kryzysow♀) ;

b. zadania z zakresu administraql rZadowqI realizowane przez powiat:

1. tworzenie i prowadzenie specJalistycznych ostodk6w wsparcia dla ofiar przemocy

WrOdzinie,

2. opracowywanie i realizaqa prog「am6w korekcyjno-edukacy叩yCh dla os6b stos明CyCh

PrZemOC W rOdzinie;
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I臆L samoIZ担wqieW6dztwa:

1. opracowanie i realizaqa wqieW6dzkiego programu przeciwdzialania przemocy w rodzinie,

2. insplrOWanie l PrOmOWanie nowych rozwlaZan W Zakresie przeciwdzialania przemocy

W rOdzinie,

3. opracowywanie ramowych program6w ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz ramowych

PrOgram6w oddzialywah korekcyjno-edukacyjnych dla os6b stos函cych przemoc w rodzinie,

4. organizowanie szkoleh dla os6b rea=zIUapyCh zadania zwl雀Zane Z PrZeCiwdziaねniem

PrZemOCy W rodzinie.

IⅡ. Akty prawne dotycz雀Ce Zjawiska przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie moze zosta6 wita w kontekScieねmania praw cz土owieka.

Kontekst ten znalazI odzwierciedlanie w wielu dokumentach mi?dzynarodowych, kt6re

ZalecaJa POdQjmowanie wszelkich niezbednych dziaねli, aby zar6wno wyeliminowac przemoc,

jak i ochroれi6 ofiary doznawanq przemocy.

Jednym z dokument6w miedzynarodowych, ZaWier明CyCh postulaty dotyczace praw

i wolnosti cztowieka jest Powszechna DeklaraQja Praw Cz4owieka z 1948 r, Dokument

POdkresta m.in. prawo do zycla, WOlnoSci i bezpleCZehstwa swQ周OSOby, CO Wl?Cej nikogo

nie wolno torturowa6, kara6 lub traktowa6 w spos6b okmtny, nieludzki i ponizapcy.

Kolqinym dokumentem mi?dzynarodowym, trakt一房cym o przemocy 」eSt Konwenqa

O Prawach Dziecka, kt6ra zostaね　przyJ昨　PIZeZ Zgromadzenie Og6lne Narod6w

Zednoczonych w 1989　r. Dokument ten gwarantuJe OChron? dzieci przed przemoca.

Podkre§lono w nim, Ze dziecko do pe杭ego i hamonunego rozwqiu POWimo wychowywac

Sle W Srodowisku rodzinnym, W atmOSferze szcz?SCia, milo§ci i zrozumienia.

Przemoc wobec kobiet tak2e znalazla odzwierciedlenie w dokumencie Organizaql

Narod6w Zjednoczonych tj. Deklaraqu o eliminaqu przemocy wobec kobiet z 1993　r.

Dokument ten stanowI, i乞　kobiety m明　PraWO do koIZyStania z wszystkich praw

fundamentalnych i wolnofoi q. prawo do wolnost= bezpleCZedstwa osobistego, WOlnoSci od

to血r oraz imego okrutnego, nieiudzkiego lub upokarz糾acego traktowania albo karania.

W ustawodawstwie poIskim naiwaZni9jszym dokumentem jest Konstytucja

Rzeczypospolit匂PoIski匂z dnia 2 kwietnia 1997 r. Rozdziaら,WolnoS6, Prawa i Obowiazki

Czふowieka i Obywatela’’regulし直zasady zapewniqiace kaZdemu nietykalnoS6　osobist4

i cielesna oraz stawia na ich stra乞y w十adze publiczne. Konstytuqia przyzn匂e kazdemu prawo

lO



zadania od organ6w szczeg6lnq ochrony dziecka przed przemoca, Okruciedstwem,

WyZySkiem i demoralizacJq.

S匂m Rzeczpospolit匂PoIsk碕uznapc, Ze przemoc w rodzinie narusza podstawowe

PraWa CZIowieka, W tym PraWO do 2ycla i zdrowia, POSZanOWania godnoSci osobistqi oraz

W Celu zwiekszenia skutecznosti przeciwdzialania przemocy w rodzinie, W dniu 29 =pca

2005 r. uchwali4 ustaw? O PrZeCiwdzialaniu przemocy w rodzinie. Ustawa ta definilUe

PrZemOC W rOdzinie jako jednorazowe albo powtarzaJaCe Sle umystne dzialanie lub

Zaniechanie narllSZapCe PraWa lub dobra osobiste cztonk6w rodziny, W SZCZeg6lnosti

narazaJaCe te OSOby na niebezpleCZehstwo utraty Zycla, Zdrowia, na則SZapCe ich godno窮,

nietykalno$6 cielesnq, WOlno§6, W tym SeksualnもPOWOdujace szkody na ich zdrowiu

fizycznym lub psychicznym, a tak乞e wywo母ape clerPlenia i krzywdy morahe u os6b

dotkni?tyCh przemocq.

Artyku1 3 ust. 1 ww. ustawy wskaz可e言Z osobie dotkni?tq PrZemOCa W rodzinie

udziela sie bezpふatnQ川OmOCy, W SZCZeg61no§ci w fomie:

上poradnictwa medycznego, PSyChoIoglCZnegO, PraWnegO, SOqalnego, ZaWOdowego

i rodzimego;

2. interWen匂i kryzysow匂i wsparcia;

3. ochrony przed dalszym krzywdzeniem, PrZeZ uniemozliwienie osobom stos明Cym

przemoc korzystania ze wsp61nie z鋤mowanego z imyml CZtOnkami rodziny mieszkania oraz

zakazanie kontaktowania sl? i zblizania si? do osoby pokrzywdzonq ;

4.zapewnienia osobie dotkni?tey PrZemOCa W rOdzinie bezpleCZnegO SChronienia

W SPeqalistycznym o;rodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;

5. badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzg恒uszkodzeh ciala zwlaZanyCh

z uzyclem PrZemOCy W rOdzinie oraz wydania za:wiadczenia lekarskiego w tym przedmiocie;

6. zapewnienia osobie dotkni?tej przemoca w rodzinie, kt6ra nie ma tytu王u prawnego

do z糾mowanego wsp61nie ze sprawcq przemocy lokalu, POmOCy W uZySkaniu mieszkania.

Ponadto w ustawodawstwie poIskim znajdし南Sle naSteP叫aCe akty prawne dot.

PrZemOCy, W tym :

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoleczn匂;

2. Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny l OPiekuhczy;

3. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks kamy;

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Po航yki Spotecznq z dnia　22 lutego　2011 r.

W SPraWie standardu podstawowych us山g ;wiadczonych przez speqaIistyczne oSrodki
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WSParCia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwa旧ka函OS6b zatrudnionych w tych o§rodkach,

SZCZeg6lowych kierunk6w prowadzenia oddzialywah korekc)jno-edukacy)nyCh wobec os6b

StOS函cych przemoc w 「odzinie oraz kwal揃kady os6b prowadzacych oddzialywania

korekcyi no-edukac)J n e ;

5・ Rozpo-Zadzenie Rady Ministr6w z dnia 13 wrzeinia 20Il r. w sprawie p「ocedury

”Niebieskie Ka巾y’’o「az wzor6w fomulalZy ’’N iebieska Karta“;

6. Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewn?trZnyCh i Administra串z dnia 3l marca 20= r.

W SPraWie procedury postepowania przy wykonywaniu czymosti odebrania dziecka

Z rodziny w razie bezpostedniego zagrozenia zycla lub zdrowia dziecka w zwiazku

Z PrZemOCa W rOdzinle;

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Po航yki Spoleczn匂z dnia 3 czerwca 201l r. w sprawie

nadzoru i kontroli nad realiza明zadah z zakresu przeciwdzialania przemocy w rodzinie;

8. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samoIZqdzie powiatowym;

9. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoleczngr

10. Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny l OPiekufrozy;

1 l. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks kamy;

12. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Po=tyki Spoleczn匂z dnia 22 lutego 201 l r. w sprawie

Standardu podstawowych uslug ;wiadczonych przez speqalistyczne o§rodki wsparcia dla

Ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikady os6b zatrudnionych w tych o§rodkach,

SZCZeg6十owych kierunk6w prowadzenia oddzia書ywah korekcyjno-edukacyinych wobec os6b

StOSutCyCh przemoc w rodzinie oraz kwa間kacji os6b prowadzacych oddzia†ywania

korekcyj no-edukacyi n e ;

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraql Z dnia 3l marca 201 l r.

W SPraWie procedury postepowania przy wykonywaniu czymo;ci odebrania dziecka

Z rodziny w razie bezpostedniego zagrozenia zycla lub zdrowia dziecka w zwi年zku

Z PrZemOCq W rOdzinie.

IV Charakterystyka zasob6w instytucjonalnych Powiatu Bytowskiego

W poni2szQj tabeli zostaふy wymienione instytucje funkQjonqi雀Ce na terenie Powiatu

Bytowskiego, udzielajace pomocy osobom dotkni?tym PrZemOCa W rodzjnie.
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NAZWAENSTYTUCJI ��E$U2�TELEFON/E-MAIL 

OSRODKIPOMOCYSPOLECZNEJ 

Mi匂skiO$rodekPomocy 裕剃ﾖ免�#f��59/8225101 

SpolecznqiwBytowie 都rﾓ���'佑gr�59/8225581 
mops-bytow@wp.pl 

Mi匂sko-GmimyOstodek 裕ﾅGWv蒙�ﾂ�59/8572786 

PomocySpoleczneJ wMiastku 都rﾓ#��ﾖ��7Fｶ��mgops@miastko.pl 

GmimyOstodekPomocy 遊ﾂ蟋w�6ﾃ�7Ev�Sb�59/82113獲7 

Spoleczn匂wBorzytuchomiu 都rﾓ�C�&�'ｧ宥V6�ﾒ�gops.borzytuchom.spr@wp.pl 

GmimyO料odekPomocy 遊ﾂ舸F��6ｶ�R�59/8212660 

SpolecznQjwCzamg 都rﾓ��d7ｦ�ﾖ��59/8212545 

Dabr6wce 認�'#gvｶ��sekretariat@gops.czamadabrowka.pl 

GmimyO料odekPomocy 遊ﾂ�8�'�6ｶ�Sb�59/8213521 

Spoleczn句 WKoIczyg十owach 都rﾓ�C�ｶ�ﾆ7ｧ没ﾆ���kontakt@gopskoIczyglowy.pl 

GminnyOstodekPomocy 裕ﾄ｢�4柳ﾖ枚6ｶ坊v����59/8217093/94 

Spoleczn匂WLipnicy 都rﾓ�3�ﾆ��譁6��gops@gops=pnica.pi 

GmimyO料odekPomocy 裕ﾄｷ#gFｶ�"�59/8214836/35 

SpolecznejwParchowie 都rﾓ�#E��&6�v��gops@parchowo.pl 

GmimyO料odekPomocy 郵�4ｶ�7ｧV'6ｶ�r�59/8216613 

Spoleczn匂WStudzienicach 都rﾓ�C57GVGｦ坊譁6R�gops@studzienice.pl 

GmimyOstodekPomocy 遊ﾂ蛆萌6ｶ�迭�59/8580255 

Spoleczn9jwTrzebielinie 都rﾓ#3UG'ｦV&坊ﾆ匁��kontakt@gopstrzebielino.pl 

GmimyOstodekPomocy 郵�4｢耿�6�&妨6ｶ坊v��b�59/8213049 

Spoleczn匂wTuchomiu 都rﾓ�35GV6�ﾖ乏�gops@tuchomie.pl 

ZESPOLYINTERDYSCYPLINARNE 

Zesp6tinterdyscyplinamy 遊ﾂ葷�,ｳ#f��う9/8225101 

GminyByt6w 都rﾓ���'佑gr�59/8225581 
Zi@mopsbytow.pl 

Zesp6書Interdyscyp=namy 裕ﾅGWv蒙�ﾂ�59/8572786 

GminyMiastko 都rﾓ#��ﾖ��7Fｶ��mgops@miastko.pl 

Zesp6tlnterdyscyplinamy 遊ﾂﾅｧw�6ﾃ�7Gv�Sb�59/8211317 

GminyBorzytuchom 都rﾓ�C�&�'ｧ宥V6�ﾒ�gops.borzytuchom.spr@wp.pl 

Zesp6=nterdyscyplimmy 遊ﾂ舸F��6ｶ�R�59/8212660 

GminyCzamaDabr6wka 都rﾓ��d7ｦ�ﾖ��59/8212545 

D加「6wka �6Vｷ&WF�&��D�v��2�7ｦ�ﾖ�F�'&�ｶ���ﾂ�

Zesp61lnterdyscyplinamy 裕ﾅ8�W�6ｶ�*Cb�59/8213521 

GminyKofozyg†owy 都rﾓ�C�ｶ�7ｧ没ﾆ���kontakt@gopskoIczyglowy・Pl 
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Zesp611nterdyscyp=namy 遊ﾈ�Tｨ�U8,ｶﾙxﾇ6ｶ坊v����39/8217093/94 

GminyLipnica 都rﾓ�3�ﾆ��譁6��gops@gopslipnica.pl 

Zesp6=nterdyscyplinamy 裕ﾄｸ�SgFｶ�"�59/8214836 

GminyParchowo 都rﾓ�#E��&6�v��gops@parchowo.pl 

Zesp61Interdyscyplinamy 遊ﾂ荼�7ｧV'6ｶ�r�59/8216613 

GminyStudzienice 都rﾓ�C57GVGｦ坊譁6R�gops@studzienice.pi 

Zesp6ふInterdyscyplinamy 郵�5v�?W6ｶ��R�59/8580255 

GminyTIZebielino 都rﾓ#3UG'ｦV&亡ﾖ踉�kontakt@gopstrzebielino,Pi 

Zesp611nterdyscyplinamy 遊ﾂ茲��ﾕ6�&妨6ｶ坊v��b�59/8215040 

GminyTuchomie 都rﾓ�35GV6�ﾖ乏�gops@tuchomie.pl 

KOMISJEROZW喜AZYWAN量APROBLEMdwALKOHOLOWYCH 

GmimaKomiミia 遊ﾂ葷�,ｳ#f��59/8223000 

RozwiazywaniaProblem6w AlkohoIowychwBytowie 都rﾓ���'佑gr�gkrpa@bytow.com.pl 

Mi句sko-GmimaKomiミJa 遊ﾂ薑Wv蒙�ﾂ�59/8571076 

RozwlaZyWaniaProblem6w AIkohoIowychwMiastku 都rﾓ#��ﾖ��7Fｶ��mgkrpamiastko@poczta.fin 

GmimaKomi$a 遊ﾂ蟋w�6ﾃ�7Ev�Sb�59/8211317 

RozwiazywaniaProbiem6w Alkohoiowych WBoIZytuChomiu 都rﾓ�C�&�'ｧ宥V6�ﾒ�gkrpa.borzytuchom@wp.pl 

GminnaKomi♀la 裕ﾄvF�ﾆ�6ｶ��59/8212643 

RozwlaZyWaniaProblem6w 都rﾓ��d7ｦ�ﾖ��kontaktprzezUrzadGminyCzama 

AlkohoIowychwCzamey 認�'#gvｶ��Dabr(うwka 

Dabr6wce 儡ek「etariat@gops.czamadabrowka.pI 

GminnaKomiミIa 遊ﾂ�6ﾇW�ｶ�Sb�59/8213521 

RozwlaZyWaniaProblem6w AlkohoIowych WKoIczyglowach 都rﾓ�C�ｶ�7ｧ殆F���kontakt@gopskoIczyglowy.pl 

GminnaKomi勺a 郵�4ｨ�U6ﾆ�n�6ｶ坊v����59/8217093 

RozwlaZyWaniaProblem6w AlkohoIowychwLipnicy 都rﾓ�3�ﾆ��譁6��

GminnaKomiもa 裕ﾄｷ#gFｶ�"�59/8214814 

RozwiazywaniaProbIem6w AlkohoIowychwParchowie 都rﾓ�#E��&6�v��gkrpa@parchowo.pl 

GminnaKomiミia 遊ﾂ荼�7ｧV'6ｶ�r�59/8216600 

RozwiazywaniaProblem6w 都rﾓ�C57GVGｦ坊譁6R�(kontaktprzezUIZadGminy 

Alkoholowych wStudzienicach 儡tudzienice) 

GminnaKomi寄a 裕貞v��ｧ6ｶ��R�59/8580253 

Rozwi雀ZyWaniaProblem6w AlkohoIowych wTrzebielinie 都rﾓ#3UG'ｦV&坊ﾆ匁��kontakt@gopstrzebielino.pl 
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GmimaKomi争Ia 遊ﾂ荐����e6�&妨6ｶ坊v��59/8217503 

Rozwl雀ZyWaniaProblem6w ��b�(kontakt　przez　Urzad　Gminy 

AlkohoIowychwTuchomiu 都r#�35GV6�ﾖ乏�巾chomie) 

POWIATOWECENTRUMPOMOCYRODZ事NIE 

PowiatoweCentrumPomocy 遊ﾂ葷免�#b�59/8228068 

RodziniewBytowie 都x�c��'佑gr�kontakt@pcprbytow・Pl 

PORADN萱E ��5�4�ﾄ��5､蔗ﾕ�TD�t��5､膤�

PoradniaPsychoIoglCZnO- 裕ﾄvF��6ｶ�S�����������S汀�###S#��

PedagogicznawBytowie 都rﾓ���'佑gr�Sekretariat@poradniabytow.pl 

PoradniaPsychoIoglCZnO- 遊ﾂ蕚柳Gｦ妨ｦ��F��59/8228300 

PedagoglCZnaWMiastku 都rﾓ#��ﾖ��7Fｶ��biuro@poradnia.miastko.com.pl 

POLICJA � 

KomendaPowiatowaPo=ql 遊ﾂ�7G��ﾕ&Vｶ�6ｶ坊v�"�47/7438300 

wBytowie(iednostki POdlegle‥KPMiastko,PP Tuchomie,PPKoふczygtowy, PPCzamaD雀br6wka,PP Lipnica) 都rﾓ���'佑gr�kppbytow@gd.poliqia.gov.pl 

PROKURATURYREJONOWE 

ProkuraturaRejonowa　　　ul・Przemystowa32 �59/8222731 

wBytowie(Ob匂m可eobszar gmin:Borzytuchom’Byt6w, KoIczyglowy,Lipnica, Parchowo,Studzienice, Tuchomie) 都rﾓ���'佑gr�bytow@slupsk.po.gov.pl 

ProkuraturaRejonowa 裕剃w'V轅�ﾆGｦｶ�ﾆ"�39/8572527 

wMiastku(Ob匂mL直obszar gmin:Kepice,Koczala, MiastkoiTrzebielino) 都rﾓ#��ﾖ��7Fｶ��miastko@slupsk.po.gov.pl 

SADY � 

SadR匂onowywBytowie 遊ﾂ螯�ﾖｶ��ﾂ�59/822-79-99 

77-100Byt6w ��Fﾖ匁�7G&��ｦ��'友��U7"誥���ﾂ�

SadR匂onowywMiastku 遊ﾂ��ﾖ又ｷ&�ﾆ��｣3��srﾓ#��ﾖ��7Fｶ��59/8587100 

SZPITALE 

SzpitalPowiatuBytowskiego 裕ﾄﾆV&�'6ｶ��2�59/822874う,59/8228709 

Sp.zo.〇・ 都rﾓ���'佑gr�nzoz.szpital@bytow.biz 

SzpitalM南SkiwMiastku 遊ﾂ舸V粭｢蚰�&�6ｶ坊v��59/8570917,59/8570916 

Sp・乙〇・〇・ �3��srﾓ#��ﾖ��7Fｶ��biuro@szpitalmiastko.pi 
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V Diagnoza ziaWiska przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Bytowskiego

Zjawisko przemocy w rodzinie 」eSt jednym z n匂bardziQj istotnych problem6w

dotykajacych wsp61czesnq rodzin?. Osoby dozn明Ce P「ZemOCy Z roZnyCh powod6w nie chc雀

Sl? lUaWniaC言obciazac sprawc6w przemocy. Zdarza sl? r6wniez, Ze osoby z nqjbii乞szego

OtOCZenia nie decydl塙　sl? na Zgloszenie podQjrzenia wst?POWania pIZemOCy, mimo

SwiadomoSci wystepowania problemu. Ofiary przemocy lub osoby im bliskie n到cz?SClq

SZuk雀ia wsparcia w jednostkach pomocy spoleczれ匂us〉tuOWanyCh najbli袖ich mieisca

Zamieszkania,小W gminnych lub miQjskich ostodkach pomocy spoleczn匂. Ujawnienie

PrZemOCy ma miejsce r6wniez w sytuaqjach interwencyjnych.

W celu zdiagnozowania wystepowania z]aWiska przemocy w rodzinie Powiatowe

Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie zebralo dane dotyczape可awnienia pIZyPadk6w

PrZemOCy na POdstawie danych z o§rodk6w pomocy spolecznej funkQjonuJqCyCh na terenie

POWiatu bytowskiego.

Wykres nr l.

Liczba zgtoszeh o stosowaniu przemocy w l.Odzinie otrzymanych przez pracownik6w pomocy

SPOleczn匂Z terenu POWiatu bytowskiego w latach 2017-202l.

Liczba zgtoszeh o stosowaniu przemocy

2017　　　　　　　　2018　　　　　　　　　2019　　　　　　　　2020　　　　　　　　　2021

水dIo apra。owan′e PCPR w鋤OW‘e ”叩O。s伽′e `ね砂ch z o誼扱iv po′nOウ,やOleczneI所産c/O硯りqey。h ”。 l。,でn,。

powIa仙少材O鵬友legO

Analiza powyzszych danych pozwala zaobserwowa6’ iz skala zlaWiska przemocy

W rOdzinie na terenie Powiatu Bytowskiego na przestrzen=at 2017-2021 waha十a si? na

Zr6znicowanym poziomie. Nalezy zaznaczyc言2 naymnlqiSZq liczbe zgloszeh otrzymanych
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przez pracownik6w soqialnych pomocy spolecznQI W OmaWianym okresie mozna

zaobse「wowa6 w 2017　roku, W kt6rym pracownlCy SOqalni odnotowaii 127 zgloszeh

o stosowaniu przemocy w rodzinie. Na przestrzeni lat 2017-201 8 ilo露zgloszeh o stosowaniu

przemocy w rodzinie wzrosla o 7,08%, natOmiast na pIZeStrZeni lat 2018-201 9 iIoS6 zgloszeh

o stosowaniu pIZemOCy W rOdzinie wzrosla o 44,85%, a na PrZeStrZeni la1 2019-2020 ilo§6

zgfoszeh o stosowaniu przemocy w rodzinie zmnlqiSZyla s-e O 34,01%・ W roku 2021 ilo§6

zgtoszeh otrzymanych przez pracownik6w soqalnych o stosowaniu p-ZemOCy W rOdzinie

WynlOSね137, CZy= o 7 % mnlq niz w roku poprzednim.

Wykres nr 2.

Liczba zgtoszeh o stosowaniu przemocy w rodzinie otrzymanych przez pracownik6w

poszczeg61nych oSrodk6w pomocy spotecznej z terenu powiatu bytowskiego w latach

2017-2021.

圏園田園田田園図〇
〇2017　"2018　"2019　〃2020　02021

2r∂d砂くわ調cowIanle P。戸R w少10W′e仰pOゐIaw′e細野Ch z oまわd碇w pomo`y平)OIeぐ乙殉弓偏n均onりqα`h m Ie竹nIe

powlalu似ow訪ego

Z analizy danych przedstawionych na wykresie nr 2 wynika言z w latach 2017-2019

叩Wi?kszq hczb? Zgloszeh o stosowaniu przemocy w rodzinie otrzymal Mi匂sko-Gminれy

OSrodek Pomocy Spolecznq w Miastku,小W 2017 roku - 39 zgloszeh, W 2018 roku - 52

zg書oszeh oraz w 2019 - 70 zgloszeh. Na druglm mlqSCu POd wzgledem na」Wiekszg=iczby

otrzymywanych zgloszeh o stosowaniu przemocy w rodzinie sa pracow…Cy Miもvkiego
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OSrodka Pomocy Spoleczn句w Bytowie, ti. w roku 2017 - 32 zgふoszenia, W rOku 2018 - 51

zgloszenia oraz w roku 2019 - 50 zgtoszeh. W 2020 roku n利wi?ksza liczb? ZgtoSZeh

O StOSOWaniu przemocy w rodzinie otrzymal Miejski Ofrodek Pomocy Spolecznqi w Bytowie

- 47 zgloszeh co stanowi 3l.97% wszystkich zgloszeh. PracownlCy Gmimego O§rodka

Pomocy Spoleczn匂w Lipnicy w roku 2020 nie odnotowaliおdnego zgloszenia o stosowaniu

PrZemOCy W rOdzinie. W 2021r. naywl?Cq Zgloszeh o stosowaniu przemocy w rodzinie

zanotowali pracownicy soqialni z Mi匂Skiego O;rodka Pomocy Spolecznqi w Bytowie言i. 42

Zgloszenia, Za§ n糾mniej Gmimy O§rodek Pomocy Spoleczn句　w Parchowie, q. tylko

4 zgfoszenia.

Wszcz?Cle PrOCedury ”NiebieskiQj Karty’’zgodnie z art. 9d ust. 4 ustawy z dnia

29 1ipca 2005　roku o przeciwdziataniu przemocy w rodzinie nastep叫e, gdy istnlqe

POdQjrzenie stosowania przemocy wobec cztonk6w rodziny lub w wyniku zgloszenia

dokonanego przez czIonka rodziny lub przez osob? b?dqca §wiadkiem przemocy w rodzinie.

PonizQj przedstawiono analiz? ilostiowa wszczr旬ch procedur ”NiebieskiQj Karty’’na terenie

Powiatu Bytowskiego.

Wykres nr 3.

Liczba procedur ”Niebieskiej Karty’’wszczeta przez pracownik6w soqalnych ostodk6w

POmOCy SPOlecznQj z terenu Powiatu Bytowskiego w latach 201 7-2021.

Liczba procedur ”Niebieskiej karty’’

2017　　　　　　　　　　　2018　　　　　　　　　　　2019　　　　　　　　　　　2020　　　　　　　　　　　2021

Zr6dfo 〔柚胴cowame PC戸R w少Iow′e ”a PC,d減rw′e `九秒Ch z c,高odA‘iv pomo`y SpO/ec2nq上海n佃o偽りqO′Ch ”a Ieren′e

powla触り10WS短ego
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Na podstawie powyzszego wykresu mozna stwierdzi6, 2e ilo§6　wszcz?tyCh procedur

、,Niebieski♀j Karty’’przez pracownik6w soqalnych na przestrzen=at wclaZ Sl? Waha.

W latach 2017-2018 zmalaねdo 18 wype柾onych fomularzy ”Niebieski匂Karty’’, CZyli

O 16,67%, W 2019 roku wzrosla do 20, CZyli o 11,11%. W roku 2020 odnotowano

l l wszcz?tyCh procedur ”NiebieskiQj Karty’’aw 2021 roku o 7 wiecq, CZyli 18.

Wykres nr 4.

Liczba procedur ”Niebieskiqi Karty’’ wszczeta p「zez pracownik6w soqalnych

POSZCZeg61nych oS「odk6w pomocy spolecznqi z terenu powiatu bytowskiego w latach

2017-2021.

Bytow Mmstko Czamm Borzy〔uchom Tuchomle L甲uca TIZCbielmO Kdczyglowy Studr]enlCe Parchowo

D匂討ow厨

S2017　田2018　"2019　"2020　"2021

Zr6dlo (砂mcowame PCPR w fty/O部e m POds/awle `ありch z o訪od巌;w po朋oc)ノ印Olecz�T處ﾖ豺�����4｢ﾄ6�a Ie,enJe

po一男a柄bv/OWstJegO

W latach 201 7-2021 naywleCeJ PrOCedur ”Niebieskiej Karty’’wszcz?li pracowmCy SOqalni

Z Miejskiego O;rodka Pomocy SpolecznQj w Bytowie点i 20. W samym 2021 roku n匂wiecQj

PrOCedur ”Niebieskiqj Karty’’wypelnili pracownicy Mi匂skiego Ostodka Pomocy SpoleczneJ

W Bylowie, Gminnego O料odka Pomocy Spolecznq w CzamQj Dal)r6wce oraz Gmimego

Ostodka Pomocy Spoleczn匂w Borzytuchomiu tj. po 4, CZyli 77,78% wszystkich wszcz?tyCh

ProCedur ”Niebieskiej Karty’’w roku 2021. Natomiast pracownlCy SOqalni z Gmimego

O$rodka Pomocy Spo士ecznq w Trzebielinie, Gmimego Ostodka Pomocy Spolecznq

W Lipnicy, GmmnegO Ostodka Pomocy Spolecznq w Studzienicach, Gmimego O§rodka
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Pomocy Spolecznq w Parchowie w roku 2021 nie wszcz?li zadn匂procedury ”Niebieski匂

Ka巾y’’,

Wykres nr 5.

Liczba procedur ”Niebieski匂　Karty’’ wszczqua przez pracownik6w imych instytuQji

(np. plac6wki oSwiatowe, jednostki s十u2by zdrowia itd.) dostarczone do poszczeg6lnych

ostodk6w pomocy spoleczn匂z terenu powiatu bytowskiego w 2021 roku.

田園園田田園園田圏
Zr6誰。 Cや仰cowan′e P(‘PR w,切yow/e ”a PO・九faw‘e ・加γCh z ojro擁6w��ﾄ�ﾉjd�V7ｦ�����?S�.H.��W�6��ﾒ�ﾆX�ﾉ��P

powIal〃少tows友legO

Na podstawie danych z wykresu nr 5 wynika言Z n到wl?C♀I P「OCedur ”NiebieskiQj Karty’’

wypelnionych przez ime instytuQje w 2021 r. otrzymal Mi匂ski OSrodek Pomocy Spotecznej

w Bytowie匂v 38, CZyIi 38 % wszystkich procedur wszcz?tyCh przez ime instytuqie, natOmiast

do Gmimego O;rodka Pomocy SpolecznQj w Lipnicy i Studzienicach wplyne十a tylko

I procedura ”Niebiesk噂Karty’’wype届ona przez pracownik6w imych instytu部.
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Wykres nr 6.

Liczba os6b dozng南CyCh przemocy w rodzinie og61em w Powiecie Bytowskim

w latach 20i7-202l.

Liczba os6b dozna岬cych p「zemocy w rodzinie

318

-S○○ Iiczba os6b dozn明cych

PrZemOCy W rOdzjnie

2017　　　　　　　20i8　　　　　　　2019　　　　　　　2020　　　　　　　2021

Z手d耽I (袖racowanle PCPR一生t所0WIe m POd妬wIe `めりch z ojrod%w pomoウノやO/ec2nq′互n旬o残IqCyCh朋/e′t,��fP

po聞a頼りlowsんIegO

Analiz函C dane z wykresu nr 6 mozna zauwazyc言z mi?dzy rokiem 2018, a 2019 nastap活

WZ「OSt liczby os6b doznajacych przemocy w rodzinie w Powiecie Bytowskim. W 2019 roku

W Powiecie Bytowskim wyst?POWala nalwi?ksza Iiczba za∫Qjestrowanych os6b dozn斬cych

PrZemOCy,寄. 386 os6b. Na przelomie lat 2017-2018 wzrosla o 9,12%, W 2018-2019 o 19,5%,

natomiast w roku 2020 w por6wnaniu do roku 2019 spadla o 24,91%. W 2021 roku liczba

OS6b doznこ弱cych przemocy w rodzinie w Powiecie Bytowskim wyniosha 3 1 8, CZyli o ok 3%

Wl?Cey ni2 w roku poprzednim.

Na wykresie nr 7 zostab′ PrZedstawione dane dotyczape os6b dozn香油CyCh przemocy

W rOdzinie z podzialem na: kobiety, m車CZyZn OraZ dzieci i mlodziez do 1 8 roku zycla.
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Wykres nr 7.

Liczba os6b doiviadcz明cych przemocy w rodzinie z podzialem na: kobiety, meZczyzn,

dzieci i mlodziez do 18 r.z., W latach 2017-202l.

M?乙CZyZni Dzieci i mlodziez do 1 8

「.え.

"2017　口2018　S2019　〃2020　02021

Z毒d応帥仰COWan′e PCPR w βy′owle仰I,0`寂の′e血′叩h z o諭d短pのmo録′岬Olecznq互I句onLuqの,Ch仰JeIenle

po博lal〃 bv10WS存ego

W latach od 2017 do 202l naywi?ksza grup? OS6b do§wiadcz明CyCh pIZemOCy na terenie

Powiatu Bytowskiego stanowily kobiety. lch liczba w 201 7 roku wynosila 1 89, CZyli 54,62%,

a w 2018 roku 148言i. 45,82%, natOmiast w 2019 roku wynosiね190, CZyli -49,22%. W roku

2020 naiwieksza grup? OS6b dotwiadczajacych przemocy na terenie Powiatu Bytowskiego

StanOWi十y kobiety (46,60% wszystkich os6b). W roku 2021 najliczni匂vza g則Pa, kt6ra

doiviadczy十a przemocy by書y dziec= mlodziez do 18 r.z・, WynOSjla 149, CZyli 46,85%

WSZyStkich zgloszeh. Nale2y zwrdciC r6wniez uwage, Ze w roku 2020 dzieci i mlodzie2 do

18 r.z. r6wnie乞dotwiadczaly przemocy w rodzinie - StanOWiq one 44,44% wszystkich os6b.

Liczba os6b do;wiadcz明CyCh przemocy zmnl♀iSZyねsle O 24,92% w stosunku do roku 2019.

Do n色Imn均IiczneJ gruPy OS6b doSwiadcz魂cych przemocy w rodzinie nalezq mezczyznl.

W 202l roku stanowi旧l ,21 % wszystkich o§6b.
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Wyk「es nr 8.

Liczba os6b stoswhcych przemoc w rodzinie og6lem w powiecie bytowskim w latach

2017-2021.

161

〇〇〇1iczba os6b stosuacych

PrZemOC W rOdzlnle

2017　　　　　2018　　　　　2019　　　　　2020　　　　　2021

〆rddfoくわracowa刀Ie PCPR w少/O高e m podslaw′e ・払nych z o料od騰w po朋oq′岬O佃czn。 A疑りomりqCyCh ”C=eren’e

powla蝕bv10W寂IegO

Na wykresie nr 8 przedstawione zostaty dane dot. 1iczby os6b stos明CyCh przemoc

w rodzinie w latach 2017-2021 na terenie Powiatu Bytowskiego. W przeciqgu poprzednich

czlerech lat mo2na zauwa乞yc nieznaczny wzrost ilo§ci os6b stos明CyCh przemoc w rodzinie・

zwhaszcza w roku 2019, gdzie liczba os6b stos明CyCh przemoc wynlOSね1 96, CO StanOWilo

25,64% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2020 1iczba os6b stosuJaCyCh

przemoc w rodzinie wynosiね159 os6b・ CZyli o 37 os6b mnlq niz w roku 2019. W roku 2021

1iczba tych os6b wzrosla o 2 w por6wnaniu z rokiem pop書Zednim’CO StanOWi ok l% wzrost.

Wyk「es n「 9・

Liczba os6b stos明CyCh p[ZemOC W rOdzinie z podzia書em na: kobiety・ m?Zczyzn・ dzieci

i mlodziez do 18 r.Z. w latach 2017-202l.

Kobicty MezczyZni Dziec= m書odzleZ do 1 8

「Z

02017　囲2018　"20i9　S2020　S2021

Og6lem

ir掘0 (初りCOWa催PCPfi w少/OW‘e m POds佃w′e ・ねnych z c,jmd 6.w pomoc),岬O/eczneI佃nkc/O殉′qり,Ch ”a /eren′e

I,OW′aIま′少10ルiS点legO
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Analiz明C Wykres nr 9 przedstawl明Cy liczbe os6b stos朋CyCh przemoc w rodzinie

z podzialem na kobiety, m?Zczyzn oraz dziec= mlodziez do 18 roku zycia mozna

zaobservowa6, i2 to m?Zczy乞ni dominue w statystykach, bowiem stanowlq W 201 7 - 92,2%,

2018 roku - 92,3%, 2019 roku　-　89,3% og61em liczby sprawc6w, W rOku 2020 - 9=9%

og6ln9I　=czby sprawc6w. W　2021 roku 145　m?2czyzn nadu乞ywalo przemocy

W rodzinie, CO StanOWito 90% wszystkich zg十oszonych przypadk6w. Nale2y zwr6ci6 uwage na

dane przesねne z ostodk6w pomocy spo事eczn句z teren∪ Powiatu Bytowskiego, kt6re ukaz函,

之e kobiety rdwniez dopuszczap sle StOSOWania przemocy w rodzinie: W roku 2017 - 7,7%,

2018 - 7,7%, 2019　-　8,16%, 2020 - 8,23% og61u liczby sprawc6w. W roku 2020 =czba

kobiet dopuszcz明Ca Sl? PIZemOCy W rodzinie spadねo 33,3% w stosunku do roku 2019.

W roku 2021 1iczba kobiet naduzyw明CyCh przemocy w rodzinie wynlOSね15 pIZyPadk6w.

Nalezy zwrdci6 uwage r6wniez na to, 2e w latach 2017-202l odnotowano 8 przypadk6w

StOSOWania przemocy przez dzieci oraz mlodziez do 1 8 roku 2ycia. Przypadki takie zostaly

Odnotowane przez pracownik6w Mi匂skiego Ostodka Pomocy Spoteczn匂　w Bytowie,

Miejsko-Gmimego OSrodka Pomocy SpoleczneI W Miastku oraz przez Gmimy O料odek

Pomocy Spolecznej w Tuchomiu.

Wykres nr 10.

Liczba os6b stosI埋CyCh przemoc w rodzinie w stanie nietrze之wofo= trzeZwosti w latach

2017-2021.

2017

e
" osoby b?dace

pod l叩書甲em

alkoho i u

○○sby nie

b?dape pod

肋wcm
alkohoIu
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" osoby b?dace

POd wplywem

alkoholu

○ ○soby nie

b?dqce pod

l甲もwem

alkohoi u

〃 osoby b?dace

POd wp書ywem

aikoholu

○ ○soby nle

b9d墾e pOd

Wp小Vem

alkohoIu

S osoby bedace

POd wplywem

alkohol u

○○§Oby nie

bedace pod

、叩I叩em

ai koholu

かbdん　の)月aCOWanle PCPR w βリ10Me仰pOd弛れのeめり励z o岬o祝bw pomoウノやOle〔meI有産qon均qの′Ch na leI抑e

polγlaluリノ0-↑,弱ego

Powyzsze wykresy koIowe prezent一面dane dotycz雀Ce ZaleznoSci stosowania przemocy

w rodzinie, a nadu2ywaniem alkoholu. Na przelomie 2017-2018 ilo$6 os6b stos明CyCh

p-ZemOC b?daca pod wplywem alkoholu wzrosla o 3 punkty procentowe’W 2019 roku liczba

ta spadla o 5 punkty procentowe, W 2020 spadla o kol匂ne 6 punkt6w procentowych

w stosunku do roku ubieglego. Natomiast w roku 2021 iloS6 os6b stosueca przemoc

w rodzinie b?dapa pod wptywem alkoholu spadすa o 2 punkty procentowe w stosunku do roku

2020. Na przestrzeni 5 lat寄. 2017-202同o§6 sp「awc6w przemocy w rodzinie b?dacych pod

wpbwem alkoholu wciq乞si? Waha, jednak w okresie ostatnich trzech lat wida6 niewielki

spadek procentowy os6b stos`塙cych przemoc w rodzinie b?dacych pod wptywem alkoholu.

Podsumow亘iec, W Powiecie Bytowskim w 2021 r. nieznacznie zmalala og6lna liczba

zgtoszeh o stosowaniu przemocy w rodz証e. Liczba procedur ”Niebieskiej Ka巾y’wszczeta
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PrZeZ PraCOWnik6w soqialnych o§rodk6w pomocy spoleczn9i z terenu powiatu bytowskiego

W 2021r. wzrosla z l l zgloszeli w 2020 r. do 18. N年jwl?Cq PrOCedur ”Niebieski?j Karty’’

WyPeふnionych przez poli鵬, Plac6wki oiwiatowe, jednostki slu乞by zdrowia lub komi?Je

rozw崎zywania probIem6w alkohoiowych otrzymaふM南ski Oirodek Pomocy Spolecznq

W Bytowie言i. 38 czyii 38 % wszystkich p「ocedur wszczetych przez inne instytu匂e

dostarczone do ostodk6w pomocy spolecznej z terenu powiatu bytowskiego. Przedstawione

dane dotyczace liczby os6b do:wiadcz明CyCh przemocy w rodzinle言ak i os6b, kt6re t?

PrZemOC StOS明POZWal明StWie「dzi6言2 w roku 202l wz「osla ich liczba. W 202l roku

W Powiecie B〉直OWSkim najcz肇c雨przemocy ze∴StrOny nqiblizszych os6b doSwiadczaly

dzieci i m書odzie2 do 18 roku zycia (46,85%) oraz kobiety (4l,82%). M?Zczy乞ni r6wnie2

doSwiadcza= przemocy w rodzinie, jednak w znacznie mnlqSZym StoPnlu, bowiem w roku

2021 - 11,32% m?2czyzn z Powiatu Bytowskiego doSwiadczylo przemocy w rodzinie.

Analiz明C POWyZSZe dane mo2na wysl‘nap Wniosek言2 to wlainie m?Zczyzni nayczesclq

dopuszcz劉生Sle StOSOWania przemocy w rodzinie・ bo stanowi az 9l’19% og6tu wszystkich

SPraWC6w przemocy w rodzinie w roku 202 l, dla por6wnania przemoc w rodzinie stosowalo

9’32% kobiet. W 202l roku odnotowano na terenie powiatu bytowskiego I zgtoszenie

StOSOWania przemocy w rodzinie przez dzieci lub mtodzie乞do 18 roku zycia. Og6lna liczba

OS6b stosし南CyCh p「zemoc w rodzinie b?dqca pod wpywem alkoholu w roku　2020

nieznacznie spadla (0 3 punkty procentowe) w stosunku do roku poprzedniego. W roku

SPraWOZdawczym liczba os6b stoswicych przemoc w rodzinie bedapa pod wplywem alkoholu

WynOSiね60% wszystkich sprawc6w przemocy w rodzinie.

VI. Cele i zadania Programu

Na podstawie analizy zebranego materialu, jak r6wniez diagnozy problemu przemocy

W rOdz証e na terenie Powiatu Bytowskiego zostal wyznaczony cel priorytetowy Programu

OraZ Cele szczeg6lowe. Celem priorytetowym Programu jest zwi?kszenie skuteczno§ci dzialah

na rzecz pr乙ccjwdzia書ania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Bytowskiego・ Do ceiu

Priory〔etowego zosta書o okreSIonych 5 ce16w szczeg6書owych,寄. :
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PrOkuratury 

Ce ��R�

PodnoszemiekompetencJl,roZWIJanieidoskonalenieumIejetnoitisIu之bip!Zeds`awicieli 

POdmiot6wrealizuJqCyChdzialaniawzakresieprzeciwdzialaniaprzemocywrodzinie 

l.Organizowanieszkolehdlakadry 綴ﾆ�7ｦ&��'ｦW�&��Gｦ��6�7ｦｶ�Vつ�

realiz叫acQjzadaniazwl雀Zane ��ｴﾆ�7ｦ&��3f'v譁6Ⅲ7ｦW7F譁7ｦ�6��
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2.Wsp6十pracami?dzypracownikamistuzb, ��ｴﾆ�7ｦ&�7��ｶ���坪�6VG7F�v�6坊ﾆ末�7G宥W�亦�
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VII. Przewidywane efekty

Zakねda sie, Ze zadania reaIizowane w ramach Programu doprowadza do zwi?kszenia

skutecznoSci pomocy oraz wsparcia osobom i rodzinom zagrozonym i dotknirtym przemoca

PrZeZ:

1. zwi?kszenie wiedzy l iwiadomosti spolecznq w zakresie przyczyn i skutk6w przemocy

Wrodzinie,

2. zmiane postaw spoleczehstwa wobec przemocy w rodzinie o「az wzrost $wiadomoSci os6b

uwiktanych w przemoc co do zn糾omo誼zlaWiska przemocy oraz mozliwosti szukania

Prof車Onalnq pomocy,

3. upowszechnienie wiedzy o instytuqiach zajm函cych sie profe寄onaln雀pomoc雀uWiktanym

W PrZemOC,

4. zwi?kszenie dost?PnOSci do speqalistycznQ川OmOCy dla os6b uwiktanych w przemoc・

5. podniesienie jakoSci ;wiadczonq pomocy i kompetenql OraZ udoskonalenie umlqetnOSci

s†uzb i przedstawicieli podmiot6w realiz明CyCh dzia書ania w zakresie przeciwdziaねnia

PIZemOCy W rOdzinie,

6. interdyscyplinamo霧dzialali shLZb udzieLajacych wsparcia w zakresie przeciwdzia書ania

P「ZemOCy W rOdzinie.

VI暮細. AdresacI PrOgramu

Dzialania wynikajace z Powiatowego Programu P「zeciwdzialania Przemocy

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na latach 2022 - 2026 skierowane

S雀do:

1. os6b doSwiadczedi雀cych przemocy w rodzinle,

2. os6b stos明CyCh pIZemOC W rOdzinie,

3言wiadk6w przemocy w rodzinie,

4. slu2b i przedstawicieli podmiot6w realizし駒CyCh dzialania w zakresie przeciwdziaうania

PrZemOCy W rOdzinie,

5. spolecznosti lokainq.
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IX. ReaIizatorzy Programu l JegO finansowanie

Kompleksowa rea=zaqa Powiatowego Programu Przeciwdzialania Przemocy

W Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 - 2026 oraz zrealizowanie

Zamie-ZOnyCh ce16w mo拭we b?dzie dzieki wsp61pracy interdyscyplinam匂instytu串

dzia均acych w zakresie przeciwdzialania przemocy w 「odzinie tl. O料Odki pomocy spoleczn捗

ZeSPOly interdyscypliname, komi匂e rozwiazywania problem6w alkoholowych z terenu

Powiatu Bytowskiego, Komenda Powiatowa PoliQii w Bytowie, Poradnie PsychoIogiczno-

Pedagogiczne w Bytowie i Miastku, Prokuratura Rejonowa w Bytowie i Miastku, S如

Rejonowy w Bytowie i Miastku, Szpital Powiatu Bytowskiego, Szpital Mi匂Ski w Miastku

OraZ Orgaれizaqe pozarzadowe.

Zr6dlem finansowania zadah Programu beda stodki finansowe z:

1. budZetu Powiatu Bytowskiego,

2. budzetu pahstwa w 「amach dotaql na dofinansowanie zadah wlasnych,

3. budZetu pahstwa na finansowanie rea=zady zadah zleconych,

4. imych prog「am6w l g「ant6w.

X. Monitoring l eWaluaqia Programu

Monitorlng i ewalua句a Programu dokonywana b?dzie raz w roku w fomie

SPraWOZdania. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie b?dzie

PrZedkladal Radzie Powiatu Bytowskiego roczne sprawozdania z realizady Programu, kt6re

b?de stanowiふy integralnq cz肇6 corocznego sprawozdania z dzialalnosti Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie.

XI. Zakohczenie

Przemoc w rodzinie nalezy rozpatrywac z wielu perspektyw w szczeg6lnosti

PSyChoIoglCZnq, PraWnq, ekonomiczng, SPO書ecznQj i moraln車　Z tego wzgl?du

PrZeCiwdzjaねnie przemocy w rodzinie wymaga wieloaspektowego, CZyli systemowego

POdく率Cia, Z jednoczesnym zaangazowaniem wszystkich podmiot6w zaJm咽CyCh si?

bezpo§rednio, CZy teZ POSrednio tym problemem. Zadaniem Programu 」eSt WPrOWadzenie

W ZyCle SZerOkiego spektrum dzialah w zakresie zapewnienia ochrony i udzielania pomocy

OSObom dotkni?tym PrZemOCq W rodzinie, PrOgram6w oddzialywah korekcyjno-edukacyjnych
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wobec os6b stos明CyCh pIZemOC W rOdzinie, POdnoszenia Swiadomo$ci spolecznq na temat

przyczyn i skutk6w przemocy w rodzinie oraz promowania metod wychowawczych bez

uzycla PrZemOCy, a takze upowszechnienia infomaql O mOZliwoSciach i fomach udzielania

pomocy zar6wno osobom dotkni?tym PrZemOCq, jak i stos明Cym PIZemOC W rodzinie.
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