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UCHWALA NR
ZARZ4DU POWIATU BYDGOSKIEGO
I ouvLia.. daid. ......
z dnia
.

zmieniajpca uchwalf nr 24/2011 Zarzsidu Powiatu Bydgoskiego w sprawie Powiatowego
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w zakresie zdrowia psychicznego i opieki
psychiatrycznej na lata 2011 — 2015.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzkdzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zm.) 1 w zwikzlcu § 4 ust. 1 pkt. 3
rozporztdzenia Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128) uchwala sic co nastcpuje:
§1. Do Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w zakresie zdrowia
psychicznego i opieki psychiatrycznej na lata 2011-2015, dodaje sic zalkczniki nr 4 i 5
stanowikce integralnk czcgo programu:
1. Program poszerzenia, zroZnicowania i unowoczegniania pomocy i oparcia
spolecznego dla ()sob z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie pomocy: bytowej,
mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy grodowiskowej — zalftcznik nr 4,
2. Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie — zalkcznik nr 5.
§2. Wykonanie uchwaly powierza sic Sekretarzowi Powiatu Bydgoskiego.
§3. Uchwala wchodzi z dniem podjecia.
Zarzkd

czkcy
Bydgoskiego

dgoski
orzych

Dyrektor
VVydziatu Edukacji Kultury i Sportu Se

ewiatu

Maria Skak
lira/ski
Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 5 ,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr
102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92,
poz. 753, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz.
113, Nr 217 poz. 1281.
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Zalacznik nr 4
do Uchwaly nr 2(21.44
Zarzadu Powiatu
Bydgoskiego
z dnia Ati 6(nAcluA c -Wilt,

•

Program poszerzania, zrOinicowania
i unowoczeiniania pomocy i oparcia spolecznego dla
os6b z zaburzeniami psychicznymi w zakresie
pomocy: bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej,
samopomocy irodowiskowej.

•

Bydgoszcz, listopad 2011r.
1

1. Wstep

•

W kaZdej spolecznoki lokalnej istniejq osoby, ktore nie w pelni uczestniczq w zyciu
wspelnoty. Jedn, z grup osob szczegelnie zagrozonych wykluczeniem spolecznym sa osoby
z zaburzeniami psychicznymi. Umozliwienie adresatom programu przezwycigtenia trudnych
sytuacji zyciowych, ktorych nie s4 w stanie samodzielnie pokong, poprzez zwiekszanie ich
wiedzy i umiejgtnoki oraz zaangazowanie do tworzenia ruchu samopomocowego, zwigksza
szansg na sukces. Istotnym zadaniem jest podjgcie dzialati przez instytucje i organizacje
dzialajace na terenie powiatu bydgoskiego zmierzajgce do wspolpracy w tworzeniu
skoordynowanego i efektywnego systemu oparcia w stosunku do osob z zaburzeniami
psychicznymi i znajdujgcych sig w sytuacjach stwarzajacych zagroZenie dla ich zdrowia
psychicznego. Partnerstwo i wspOldzialanie wszystkich form oparcia spolecznego dla ()sob
niepelnosprawnych istniejacych na terenie powiatu bydgoskiego pozwoli udoskonalad
i poszerzad sled oparcia spolecznego dla osob z zaburzeniami psychicznymi, a take
przeciwdzialanie marginalizacji grup zagroZonych wykluczeniem spolecznym bez podzialow
wiekowych, wyznaniowych, ekonomicznych i spolecznych. Pozwoli na wyrownywania szans
w dostgpie do edukacji, kultury, terapii, rynku pracy, mieszkalnictwa oraz aktywnego
uczestnictwa w zyciu spolecznym grup defaworyzowanych.
2. Diagnoza
Diagnoza §rodowiska osob z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Bydgoskiego
zostala przedstawiona w Powiatowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego.

•

Najwieksze skupisko osob doroslych
niepelnosprawnych intelektualnie jest
zlokalizowane w Domach Pomocy Spolecznej w Koronowie i Bozenkowie, w gminach Dobrcz
i Dgbrowa Chelmiriska. Na tej podstawie najwigksze natgZenie dzialatt skupia sig wlagnie na to
obszary. Podejmowane dzialania majace na celu organizowanie opieki stacjonarnej, pomocy
psychologicznej i psychiatrycznej dla podopiecznych i ich rodzin. Realizowane sq, zadania
z zakresu przeciwdzialaniu agresji, profilaktyka uzaletnien. Domy wspolpracuja . z Poradnia
Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy, Szpitalem Psychiatrycznym w Swieciu, Katedr4 i
Psychiatrii w Bydgoszczy.
3. Cel Programu
Celem programu jest poszerzenie zasicgu i dostgpnoki istniejqcych i inicjowanie nowych
form opieki, pomocy i oparcia spolecznego dla osob z zaburzeniami psychicznymi. Podjgte
zadania maja na celu zwigkszenie efektywnoki i unowoczegnienie funkcjonujgcych ju2
rodzajow instytucji i placowek pomocowych. Wspieranie dzialati ograniczajgcych tendencje do
biernoki, izolacji i wykluczenia osob psychicznie chorych i niepelnosprawnych intelektualnie
prowadzie bgdzie do poprawy funkcjonowania spolecznego i jakoki zycia tych ()sob, umocnienia
2

ich pozycji spolecznej i poczucia vvplywu na wlasna sytuacjg 2yciowq. Zadaniem programu jest
ograniczenie zakresu i stopnia niedostosowania spolecznego os6b z zaburzeniami psychicznymi,
ograniczenie rozmiaru negatywnych nastcpstw chorOb psychicznych oraz wyzwolenie uczucia
bycia potrzebnym i wartoAciowym zarewno wgrod uczestnikow programu jaki i os6b
zaangai.owanych w jego realizacjg, stworzenie partnerskich zasad wspelpracy z innymi
podmiotami dzialajgcymi w tym zakresie, wzrost kompetencji zawodowych ()sob
zaangaiDwanych w realizacje projektu.
4. Zadania
Lp

Nazwa zadania

Jednostki
realizujqce

Wskazniki
monitoruptce

Udzielanie wsparcia psychologicznego
towarzysz4cego rehabilitacji leczniczej,
spolecznej i zawodowej poprzez pomoc
psychologiczna i pedagogiczna„ prowadzenie
indywidualnej psychoterapii dot. problembw
emocjonalnych i psychicznych

Powiatowa Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna
w Koronowie z fili4
w Bydgoszczy
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Wspolpraca ze §rodowiskowymi Domami
Samopomocy i poszerzenie dostepnoki do tej
formy oparcia spotecznego, w zakresie opieki,
terapii i rehabilitacji

ADS w Gadeczu,
Solcu Kujawskim
i Nowej Wsi Wielkiej

Liczba
uczestnikow

3

Zapewnienie calodobowej opieki
w odpowiednim standardzie, w domach
pomocy spolecznej dia osOb
niepelnosprawnych intelelctualnie

PCPR, domy pomocy
spolecznej
w Koronowie
i BoZenkowie

Liczba
mieszkaficow
domow pomocy
spolecznej

Starostwo Powiatowe
w Bydgoszczy,

4

Nawiqzywanie wspolpracy i organizacja wizyt
studyjnych w powiatach prowadzIcych
mieszkania chronione dla °sob z zaburzeniami
psychicznymi i niepelnosprawnych
intelektualnie

5

Wspolpraca z Warsztatami Terapii Zajeciowej
w zakresie pozyskania lub przywracania
umiejetnoici niezbcclnych do podjecia pracy

WTZ w Bialych
Blotach i Solcu
Kujawskim

Liczba
uczestnikow

6

Wspolpraca z o§rodkami pomocy spolecznej
dzialajkcymi na terenie powiatu bydgoskiego
w celu zapobiegania lub poglebiania sic
dysfunkcji osob z zaburzeniami psychicznymi

PCPR, OPS
funkcjonujqce na
terenie Powiatu
Bydgoskiego

Liczba oseb
korzystajgcych
z pomocy

Liczba
uczestnikow
w terapii

Liczba spotkari

3

8

9

10

11

Wspolpraca z Zakladem Aktywnogci
Zawodowej , w zakresie rehabilitacji
zawodowej i spolecznej uczestnik6w

ZAZ w Bialych
Blotach

Wspieranie inicjatyw i poszerzanie
wspOlpracy z organizacjami pozarz4dovvymi
dzialajqcymi w obszarze wsparcia

Organizacje
pozarzgdowe i
jednostki dzialajqce
w obszarze wsparcia

Realizowanie koncepcji utworzenia Cents:5w
Leczenia Srodowiskowego z uwzglednieniem
zasad dostepnoki , wszechstronnogci,
koordynacji i ciaglogci opieki.

Starostwo
Powiatowe,
Powiatowa Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna, miasto
Bydgoszcz

Organizowanie
spotkan
informacyjnych
i konferencji w zakresie efektywnych form
wsparcia dla °sob z zaburzeniami
psychicznymi.

Starostwo Powiatowe
Domy Pomocy
Spolecznej, Poradnia
Psychologiczno —
Pedagogiczna ,WTZ,
ZAZ, SDS

Propagowanie materials:5w informacyjnych
dot. form wsparcia grodowiskowego dla os6b
z zaburzeniami psychicznymi.

Realizatorzy
program6w

Liczba
uczestnikow

Liczba
uczestnikow

Liczba
zorganizowanych
spotIcan,

5. iredla finansowania.

•

Program bedzie finansowany z roZnych irodel: budzetu samorzqdu powiatowego,
bud2etu paristwa, zewnetrznych grodkow finansowych Unii Europejskiej.
6. Rodzaje oparcia i pomocy spolecznej dla os6b niepelnosprawnych .

Swiadczenia w zakresie pomocy spolecznej na terenie powiatu bydgoskiego sq
realizowane w nastcpujqcych placowkach:
Srodowiskowe Domy Samopomocy.
Warsztaty Terapii Zajcciowej.
Zakiady Aktywizacji Zawodowej.
Sk to placowki bcdqce ogrodkami wsparcia o zasicgu lokalnym, przeznaczone dla ()sob
z zaburzeniami psychicznymi majgce na celu utrzymanie tych ()sob w ich grodowisku rodzinnym
oraz zapobieganie instytucjonalizacji. Przeznaczone sq dla osob chorych psychicznie, po
4

leczeniu ambulatoryjnym lub szpitalnym, nie stanowkcych zagrozenia dla samych siebie
i otoczenia.
Domy Pomocy Spolecznej.
Sq to placowki gwiadczqce uslugi bytowe, opiekuncze, wspomagajqce i edukacyjne na
poziomie obowiqzujkcych standardow, przeznaczone dla os6b wymagajwych catodobowej
opieki z powodu wieku, choroby lub niepeinosprawnoki, niemogqcych funkcjonowad
samodzielnie w grodowisku.
Dom Dziecka.
Jest to calodobowa placowka opieloniczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego.
Zapewniajgca dziecku calodobowa opieke i wychowanie oraz zaspokajanie niezbednych potrzeb.
W ramach dzialalnoki zapewnia sic rowniet zajccia wychowawcze, edukacyjne, terapeutyczne
oraz odpowiednia rehabilitacje i zajccia specjalistyczne dla dzieci niepelnosprawnych

411

7. Wykaz placowek:
rodowiskowy Dom Samopomocy w Gqdeczu, 86-022 Dobrcz
rodowiskowy Dom Samopomocy 86-050 Solec Kujawski, ul. 29 listopada 10.
rodowiskowy Dom Samopomocy 86-060 Nowa Wieg Wielka, ul. Ogrodowa 2a.
Warsztaty Terapii Zajcciowej „ DO" 86-005 Biale Blota, ul. Szubitiska87d.
Warsztaty Terapii Zajeciowej 85-050 Solec Kujawski, u1.23 sycznia 17c
Zakiad Aktywizacji Zawodowej 86-005 Biale Blota, ul. Centralna27a
Dom Pomocy Spolecznej dla os6b doroslych niepelnosprawnych intelektualnie
w Koronowie, 86-010 Koronowo, ul. Paderewskiego 35
Dom Pomocy Spolecznej dla os6b doroslych niepelnosprawnych intelektualnie
w Boknkowie, 86- 031 Osielsko, ul. Nadrzeczna 1
Dom Dziecka w Trzemigtowie, 86-014 Sicienko

•

8. Grupa odbiorcow:
osoby chore psychicznie i niepeinosprawnie intelektualnie oraz czionkowie ich rodziny,
organizacje pozarzgdowe dzialaj4ce na rzecz os6b niepeinosprawnych,
podopieczni Dom:5w Pomocy Spolecznej i ich rodziny,
podopieczni Srodowiskowych Dom6w Samopomocy, Zaktadow Aktywizacji Zawodowej,
Warsztatow Terapii Zawodowej.
9. Oczekiwane efekty z zakresu realizacji programu poszerzania, zroinicowania
i unowoczesniania pomocy i oparcia spolecznego dla osob z zaburzeniami
psychicznymi
w zakresie pomocy: bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej,
samopomocy srodowiskowej.

5

•

Dalszy rozwoj, a take rozszerzenie oferty i dostepnoki istniej4cych form oparcia
spolecznego, jako pelnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i spolecznego czlowieka, dla
()sob z zaburzeniami psychicznymi w grodowiskach lokalnych.
MoZliwoki uzyskania pelniejszego zaspokojenia potrzeb °sob psychicznie chorych
i niepelnosprawnych intelektualnie, a take integracji spolecznej.
Zwiekszenie uczestnictwa spolecznego — poprzez zaanga2owanie w program wspolnot
lokalnych, rodzin, osob indywidualnych.
Zr6Znicowanie, unowoczegnienie i zabezpieczenie ciggloAci i jakoki w/w form oparcia
spolecznego.
Poprawa funkcjonowania spolecznego os6b z problemami zdrowia psychicznego
i niepelnosprawnych intelektualnie oraz umocnienie ich pozycji spolecznej i poczucia wplywu na
wlasnq, sytuacjq zyciowq.
Ograniczenie rozmiaru negatywnych nastepstw choroby psychicznej czy
niepelnosprawnoki intelektualnej.
Dzialanie Centr6w Leczenia Srodowiskowego , ktore ulatwig i usprawnig kompleksowq
opiekc nad chorym w §rodowisku.
10. Monitoring programu:
Dzialania wykazywane w programie 1)04 . monitorowane po zakoriczeniu kaZdego roku
kalendarzowego, a sprawozdawczok sporzqdzana w wyznaczonym terminach i zakczona do
ogolnego sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Ochrony zdrowia Psychicznego.
11.Termin realizacji:
Zadania bed4 realizowane w latach 2011-2015.

•
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Zalqcznik nr 5
do Uchwaly nr „MAI
Zarzqdu Powiatu
Bydgoskiego
./0/4.
z

PROGRAM
PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY
W RODZINIE
W POWIECIE BYDGOSKIM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bydgoszczy

•
Bydgoszcz, listopad 2011

1

I Wprowadzenie

Rodzina jest podstawowk komorkk spolecznq, od jakoki ktorej zalezy wartoge
spoleczeristwa, a take los jednostki. Czlowiek przetywa w niej najwazniejszy okres
ksztaltujkcy micdzy innymi jego styl zycia, osobowoge, poglkd na gwiat. Zatem dom rodzinny
powinien bye spostrzegany jako grodowisko mi1osci i opieki, bezpieczne i cieple miejsce
domowego ogniska, schronienie przed zlem zewncimnego gwiata. Jednak dla wielu ludzi dom
rodzinny jest miejscem przemocy, zagroZenia, ponitenia, lcku i cierpienia. Osoby doznajkce
przemocy do§wiadczajk bersilnoki, przygncbienia i rozpaczy.
Przemoc domowa stala sic zjawiskiem spolecznym. Aby jej skutecznie przeciwdzialad
nalezy podejmowaa dzialania systemowe. Ustawa o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie
oraz Krajowy Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie dajk takk mo2liwoge wskazuj
zadania poszczegolnych samorzkdriw i irridlo ich finansowania.

•

W poszukiwaniu skutecznych form przeciwdzialania przemocy w rodzinie
i pomagania jej ofiarom zaangazowani skprofesjonaliki, organizacje pozarzkdowe, instytucje
gminy, powiatu i wojewodztwa. Nie jest to zAdanie latwe, bo §rodowisko rodzinne jest
i powinno bye skutecznie chronione przed zagrozeniami zewnctrznymi. Zajmowanie sic
przemock wymaga wnildiwego rozumienia zlotonoki zjawisk wystepujkcych w zyciu
rodzinnym, j ak i szczegolnej troski oraz rozwagi w trakcie interwencji.
Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Bydgoskim jest spOjny
z celami Strategii Rozwikzywania Problemow Spolecznych w Powiecie Bydgoskim na lata
2009-2015. Niniejszy program stanovvie ma baze do budowy sprijnego systemu
przeciwdzialania przemocy w rodzinie w Powiecie Bydgoskim przy wsprilpracy wszystkich
instytucji i organizacji zajmujacych sic tematykkprzemocy.
II Postawa prawna

Program powstal w oparciu o nastepujkce akty prawne:
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.
1362 z poin. zm .).
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005
r. Nr 180 poz. 1493 z pOin. zm .).
3. Krajowy Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie przyjety Uchwalk
Nr 162/2006 Rady Ministrow z dnia 25 wrze§nia 2006r.
4. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. (Kodeks rodzinny i opiekuriczy).
5. Rozporzkdzenie Rady Ministrow z dnia 13 wrzegnia 2011 r. w sprawie procedury
"Niebieskie Karty" oraz wzorow formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. z dnia 3
pa2dziernika 2011 r.).

Zgodnie z Ustawk z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie do zadan
wlasnych powiatu nalezy migdzy innymi opracowanie i realizacja powiatowego programu
przeciwdzialania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Ponadto do zadan wlasnych powiatu nalezy w szczegolnoki:
1. tworzenie i prowadzenie ogrodkOw wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
2. prowadzenie ogrodkow interwencji kryzysowej.
Do zadari z zakresu administracji rzkdowej realizowanych przez powiat nalezy w
szczegolnoki:

2

1. tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ogrodkow wsparcia dla ofiar przemocy
w rodzinie
2. opracowywanie i realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla ()sob stosujqcych
przemoc w rodzinie.
Program wpisuje sic w zalozenia Powiatowej Strategii Rozwiqzywania ProblemOw
Spolecznych w Powiecie Bydgoskim na lata 2009-2015.
Funkcjonujqce w Powiecie Bydgoskim retnego rodzaju formy zinstytucjonalizowanej pomocy
przeciwdzialania przemocy w rodzinie majq na celu udzielenie wsparcia socjalnego,
moralnego, finansowego, edukacji najblizszego otoczenia, mobilizowania lokalnych wladz do
dzialan pomocowych na rzecz osob doznajqcych przemocy i osob stosujqcych przemoc.
III Podstawowe terminy zwigzane z przeciwdzialaniem przemocy w rodzinie

•

W rozumieniu ustawy przemoc w rodzinie to "jednorazowe albo powtarzajqce sig umyglne
dzialanie lub zaniechanie naruszajqce prawa lub dobra osobiste czlonkow rodziny, w
szczegolnoki naraZajqce to osoby na niebezpieczeristwo utraty zycia, zdrowia, naruszajqce ich
godno§O, nietykalnoge cielesnq, wolnoge, w tym seksualnq, powodujqcq szkody na ich zdrowiu
fizycznym i psychicznym, take wywolujqce cierpienia i krzywdy moraine u ()sob dotknietych
przemocy. W przemocy domowej najbardziej istotna jest demonstracja i wykorzystywanie sily
lub wladzy w sposob, ktory jest krzywdzwy dla innych czlonkow rodziny.
Przemoc w rodzinie charakteryzuje sic tym, ze:
1. JEST INTENCJONALNA
Przemoc jest zamierzonym dzialaniem czlowieka i ma na celu kontrolowanie oraz
podporzqdkowanie ofiary.
2. SILY SA NIEROWNOMIERNE
W relacji jedna ze stron ma przewage nad drugq. Ofiara jest slabsza, a sprawca
silniejszy.

•

3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE
Sprawca wykorzystujqc przewagg sily narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do
nietykalnoki fizycznej, godnogci, szacunku itd.).
4. POWODUJE CIERPIENIE I BOL
Sprawca naraZa zdrowie i zycie ofiary na powa2ne szkody. Do§wiadczanie bolu i
cierpienia sprawia, ze ofiara ma mniejszq zdolno§e do samoobrony.
Formy przemocy: przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna i ekonomiczna, ktore
charakteryzujq sic odpowiednio do rodzaju przemocy zachowaniami.
Typy przemocy z jakimi sic spotykamy w rodzinie obejmuja: przemoc wobec dziecka, w tym
zaniedbanie, przemoc wobec malzonka/partnera, rodzicow, rodzenstwa zaniedbanie i przemoc
wobec osob w podeszlym wieku, osob niepelnosprawnych.
Przeciwdzialanie przemocy w rodzinie uwzglcdnia nastcpujqce elementy:
• diagnozg zjawiska,
•

przerywanie przemocy
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•

poradnictwo specjalistyczne: prawne, psychologiczne, pedagogiczne, medyczne w tym
ugvviadamianie ofiarom ich praw i moZliwogci uzyskania pomocy

•

zabezpieczenie schronienia osobom doznajwym przemocy w rodzinie

•

utworzenie gimpy wsparcia dla osob uwiklanych w przemoc

•

odizolowanie sprawcow przemocy i przekonanie ich do poddania sic dzialaniom
korekcyjno-edukacyjnym lub terapeutycznym w celu powstrzymania sic od stosowania
przemocy i u.iwiadomienia sobie wyrzqdzanych krzywd.
IV Diagnoza

Statystyki zwiqzane z przemocq
Tabela 1. Liczba ofiar przemocy domowej wg. procedury "Niebieskiej Karty"
2005 2006 2007 2008 2009
Liczba ofiar przemocy
156.788 157.854 130.682 139.747 132.796
domowej og6lem
w tym: kobiety
91.374 91.032 76.162 81.985 79.811
w tym: mcZczykii
10.387 10.313 8.556 10.664 11.728
dzieci do lat 13
37.227 38.233 31.001 31.699 27.502
nieletni od 13 do 18 lat
17.800 18.276 14.963 15.399 13.755
Dane as podstawie: www.00licia.pl

Tabela 2 . Dane stat st czne dotvczace powiatu b d oskie o.
Dane statystyczne zwitizane z
L.p.
Dane
wystepowaniem
za okres I-XII
przemocy w rodzinie
2010 r.
1.

2.

za okres 1-VI
2011 r.

Przeprowadzone interwencje domowe
(ogolem)

333

94

w tym dotyczqce przemocy w rodzinie
/procedura Niebieskiej Karty/

168

90

Interwencje dotyczgce przemocy domowej w
podziale na miasto

35
133

21

i wieg
3.

Dane

Osoby pokrzywdzone w wyniku przemocy
domowej — ogolem (dane dotyczqmiast
Koronowo i Solec Kujawski)
W tym :
Kobiety
McZczyini
Maloletni do ukoriczenia 13 r. z
Maloletni w wieku 13-18 lat

69
110

67

82
10
14
4

45
11
5
6

4

4.

5.

Liczba osob stosujqcych przemoc w rodzinieogolem
(dane dotyczk miast Koronowo i Solec
Kujawski)
W tym :
Kobiety
McZczyini
Nieletni
Liczba sprawcow przemocy domowej pod
wplywem alkoholu — ogolem
W tym:
Kobiety
McZczyMi
Nieletni

83

50

5
77
1

5
44
1

43

26

3
40
0

0
26
0

V Cele programu
Celem glOwnym programu jest zwiekszenie skutecznoki dzialan na rzecz
przeciwdzialania przemocy w rodzinie, szczegolnie wobec osob starszych i dzieci.
Program ma take przyczynie sic do ograniczenia skali problemu i skutkow przemocy
domowej. Istotnym jest podejmowanie kompleksowych dzialan ukierunkowanych
zarowno na ochrone ofiar przemocy, jak i na edukowanie osob stosujqcych przemoc
oraz korygowanie ich agresywnych postaw i zachowati.
Cele szczegOlowe programu:
1. Zwiekszenie skutecznoki przeciwdzialania przemocy w rodzinie, pomoc ofiarom oraz
inicjowanie i wspieranie dzialan polegajgcych na podnoszeniu ich gwiadomoki
spolecznej w zakresie przyczyn i skutk6w przemocy w rodzinie na terenie powiatu.
2. Wypracowanie modelu dzialan systemowych w zakresie przeciwdzialania przemocy w
powiecie bydgoskim oraz koordynowanie dzialati pomocowych jak rownie2
stworzenie organizacyjnych i kadrowych waninkow do udzielania profesjonalnej
pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
3. Propagowanie idei systemowej wspolpracy micdzy instytucjami i organizacjami
—tworzenie lokalnej sieci pomocy oraz zespolow interdyscyplinarnych. Podnoszenie
gwiadomoki i wrailiwoki spolecznej wobec przemocy w rodzinie poprzez
konferencje i spotkania na ten temat, dzialania propagujqce pozytywne postawy w
stosunkach micdzyludzkich Dostarczenie wiedzy spoleczenstwu o zjawisku przemocy
w sposobach radzenia sobie z tym problemem.
4. Podnoszenie kompetencji zawodowych pracownikOw instytucji w zakresie
rozpoznawania przemocy oraz wlakiwego stosowania strategii zaradczych i
pomocowych poprzez m.in. szkolenie sluZb zajmujqcych sic przeciwdzialaniem
przemocy w rodzinie.
5. Wspieranie ofiar przemocy w rodzinie w przezwycicZaniu sytuacji kryzysowej oraz w
przerwaniu cyklu przemocy, a take zapobieganie kolejnym aktom przemocy w
rodzinie. Dzialania w zakresie udzielenia pomocy osobom dotknigtym przemocq
poprzez wsparcie i terapic, udostcpnienie wiadomoki o instytucjach udzielajkcych
pomocy w sytuacjach dogwiadczania przemocy w rodzinie.
6. Terapia osob doznajqcych przemocy w rodzinie. Wsparcie dla pozostalych czionkOw
rodziny.
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7. Wspieranie rodziny w sytuacji zagrozenia zdrowia lub
8. Oddzialywanie na sprawcow przemocy poprzez realizacjc programu korekcyjno —
edukacyjnego dla sprawcOw przemocy.
9. Propagowanie pozytywnych rozwikzari merytorycznych, organizacyjnych i prawnych
dotyczkcych przeciwdzialaniu przemocy.
10. Motywowanie spoleczno§ci lokalnych, mass mediow, organizacji i instytucji do
podejmowania dziataii na rzecz ofiar przemocy ze szczegolnym uwzglgdnieniem dzieci
i osob starszych.

VI Odbiorcy programu
Program ukierunkowany jest na pomoc poszczegolnym osobom do§wiadczajkcym przemocy w
rodzinie jak i osobom stosujkcym przemoc wobec bliskich. Program obejmuje wsparcie dla:
- °sob doznajkcych przemocy : kobiet, me2czyzn, dzieci, °sob starszych i niepelnosprawnych,
- °sob stosujkcych przemoc w rodzinie : kobiet i mcZczyzn,
- gwiadkow przemocy w rodzinie,
- instytucji i organizacji zajmujkcych sic problematykk przemocy w rodzinie.

VII Przepisy prawne zwfigane z problematyk4 przemocy w rodzinie
Prawo §ciga sprawcow przestcpstw przeciwko osobom bliskim m.in.za:
art. 207 §1 k.k. Zngcanie sic fizyczne lub psychicznie nad osobk najbliZszklub nad innkosobk
pozostajkck w stalym lub przemijajkcym stosunku zaleinoki od sprawcy albo nad maloletnim
lub osoby nieporadnq ze wzgledu na jej stan psychiczny lub fizyczny - podlega karze
pozbawienia wolnogci od 3 miesiccy do 5 lat (§cigane z urzcdu).

art. 191 §1 k.k. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub gro2be bezprawnk w celu zmuszenia
innej osoby do okreglonego dzialania, zaniechania lub znoszenia - podlega karze pozbawienia
wolno§ci do lat 3 (§cigane z urzcdu).
art. 197 §1 k.k. Kto przemocklub groZbkbezprawnklub podstcpem doprowadza innkosobe do
obcowania plciowego, podlega karze pozbawienia wolno§ci od roku do lat 10 (§ciganie
nastepuje na wniosek pokrzywdzonego).
art. 209 §1 k.k. Kto uporczywie uchyla sic od wykonywania ciazcego na nim z mocy ustawy
lub orzeczenia sadowego obowikzku opieki przez the lozenie na utrzymanie osoby najblizszej
lub innej osoby i przez to naraza jg na niemoZnoge zaspokojenia podstawowych potrzeb
zyciowych - podlega karze pozbawienia wolnogci do lat 2 (gciganie nastepuje na wniosek
pokrzywdzonego)'.
VIII. Zadania w zakresie diagnostycznym, profilaktycznym i edukacyjnym
dotyczqce przeciwdzialania przemocy w rodzinie
Poprzez przeciwdzialanie przemocy w rodzinie rozumie sic:
- dzialania z zakresu interwencji kryzysowej,
- wsparcie i profesjonalnkpomoc,
- oddzialywanie korekcyjno-edukacyjne lub terapeutyczne dla °sob stosujkcych przemoc,
- organizowanie i prowadzenie zajed terapeutycznych dla oseb doznajkcych przemocy i
czlonkow ich rodzin,
- edukacja w zakresie przeciwdzialania przemocy oraz sposobow radzenia sobie z tym
problemem,

6

- propagowanie pozytywnych rozwikzan merytorycznych, organizacyjnych i prawnych
zwikzanych z przeciwdzialaniem przemocy,
- motywowanie spolecznoki lokalnych, medi6w, organizacji oraz instytucji do podejmowania
dzialan na rzecz ()sob doznajkcych przemocy ze szczegolnym uwzglgdnieniem krzywdzonych
dzieci i osOb starszych.

zespol interdyscyplinarny:
Koalicja w Powiecie
W gminach na terenie powiatu bydgoskiego zostaly utworzone lub w najblizszym czasie
zostankpowolane zespoly interdyscyplinarne do spraw przeciwdzialania przemocy w rodzinie.
—

Dzialania wobec os6b doznaktcych przemocy w rodzinie:
- zapewnienie bezpieczelistwa (plan dzialan i schronienie),
- udzielenie wsparcia psychologicznego, informacji, wskazanie miejsc pomocowych
na zyczenie lub z mocy prawa,
- powiadomienie Policji, Skdu, Prokuratury,
- uruchomienie dzialan zwikzanych z procedurk Niebieskiej 'Carty.
Dzialania wobec dzieci:
diagnoza sytuacji rodzinnej, szkolnej, zdrowotnej — zapewnienie bezpieczenstwa,
zorganizowanie wsparcia rodziny.
-

•

Dzialania wobec osOb stosujacych przemoc w rodzinie:
- przeprowadzenie rozmowy interwencyjno-ostrzegawczej,
- przeprowadzenie rozmowy motywujkcej do podjecia leczenia odwykowego,
- skierowanie do punktu konsultacyjnego, poradni dia °sob uzaleznionych,
- skierowanie do udzialu w programie korekcyjno-edukacyjnym lub oddzialywaniach
terapeutycznych,
- powiadomienie Policji, Prokuratury,
- wspOlpraca z kuratorami skdowymi.
Formy wsparcia realizowane w powiecie:
Na terenie powiatu pomock w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie zajmuje sic
szereg instytucji:
1. Powiatowa Komenda Policji oraz Komisariaty Policji w Gminach

•

2. SO Rejonowy w Bydgoszczy

3.

ZespOl Kuratorskiej SluZby Skdowej w Bydgoszczy

4. Koordynatorzy Gminnych Program6w Profilaktyki i Rozwikzywania Problemow
Alkoholowych
5. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koronowie z Filik w
Bydgoszczy
6. Gminne i Miejsko - Gminne 0§rodlci Pomocy Spolecznej
7. Punkty informacyjno — konsultacyjne ds. przeciwdzialania przemocy w rodzinie na
terenie gmin.
8. Gminne i Miejsko - Gminne Komisje Rozwikzywania Problemow Alkoholowych.
9. Fundacje i Stowarzyszenia dzialajkce na rzecz ()sob doznajkcych przemocy oraz
realizujkce programy korekcyjno — edukacyjne skierowane do osob stosujkcych
przemoc w rodzinie.
10. Zespoly interdyscyplinarne do spraw przeciwdzialania przemocy w rodzinie
funkcjonujkce w gminach.
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IX Obszary i kierunki dzialan zwi*pzane z przeciwdzialaniem przemocy w rodzinie na
terenie powiatu bydgoskiego
Cele dzialan i przewidywane efekty realizacji odnoszq_ sic do nastcpujasych obszarOw:
1.

2.

3.
•
4.

Dzialania profilaktyczne i edukacyjne: promowanie wartoki rodzinnych,
prawidlowych postaw spolecznych, rozwijanie umiejctnoki interpersonalnych,
diagnoza, udzielanie informacji, edukacja osob zagrozonych przemocy, uwiklanych w
przemoc oraz specjalistow pracujqcych w obszarze przeciwdzialania przemocy w
rodzinie, udostcpnianie i przekazywanie wiedzy na temat zjawiska przemocy oraz jego
skutkow, informowanie o motliwych formach pomocy poprzez opracowanie i kolporta2
materialow informacyjnych. Wspoludzial w organizacji konferencji promujqcej wartoki
rodzinne i postawy prospoleczne.
Dzialania interwencyjne: udzielanie natychmiastowego wsparcia i pomocy osobom,
ktorych zdrowie i zycie zagrozone jest w zwiazku z wystcpowaniem przemocy
w rodzinie, dzialania zwiazane z izolacjq osob stosujqcych przemoc i ochronq ofiar.
Dzialania wspierajzce: psychologiczne, socjalne, pedagogiczne, prawne, terapeutyczne
i inne skierowane do osob doznajasych przemocy.
Dzialania korekcyjno
edukacyjne, terapeutyczne i inne skierowane do osob
stosujqcych przemoc w rodzinie.
—

Realizacja Programu bgdzie oparta na nastcpujqcych dzialaniach:

•

1. Poradnictwie specjalistycznym — socjalnym, psychologicznym, pedagogicznym,
prawnym.
2. Pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy oraz innych placowek
gwiadczqcych pomoc osobom uwildanym w przemoc.
3. Pomocy psychoterapeutycznej, psychologicznej i pedagogicznej dla ofiar przemocy w
rodzinie — doroslych i dzieci.
4. Realizacji dzialan skierowanych do osob stosujqcych przemoc w rodzinie — prowadzenie
programow korekcyjno — edukacyjnych, terapeutycznych lub innych.
5. WspOlpracy sluZb w zakresie zapobiegania i przeciwdzialania przemocy w rodzinie — z
organizacjami pozarzqdowymi, zwiazkami wyznaniowymi, instytucjami zajmujqcymi sic
problematyka przemocy w rodzinie.
6. Przygotowaniu i upowszechnianiu materialow informacyjnych dotyczqcych zjawiska
przemocy w rodzinie, organizowanie szkolen, warsztatow i konferencji, udziale w
kampaniach spolecznych itp.
7. Udziale ()Rib zajmujqcych sic pomocy dla ofiar przemocy w szkoleniach i warsztatach
zewnctiznych w celu podnoszenia kwalifikacji i jakoki uslug gwiadczonych na rzecz osob
uwildanych w przemoc.
8. Wspauczestnictwo w organizacji spotkan, konferencji dotyczqcych zjawiska przemocy w
rodzinie, promowania zdrowego stylu zycia, wartoki rodzinnych i postaw
prospolecznych.
X Spodziewane rezultaty
Poprzez realizacjc celow Programu zaldada sic osiqgniccie nastcpujqcych rezultatow:
1. Zmniejszenie rozmiarow zjawiska przemocy w rodzinie oraz zachowari agresywnych.
2.

Poprawe stanu bezpieczenstwa zycia rodzin zagrozonych i uwiklanych w przemoc w
rodzinie.
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3. Zwigkszenie spolecznej wraZliwoki, podniesienie poziomu empatii i zaangaZowania w
sprawy przeciwdzialania przemocy. Ksztaltowanie wia:sciwych postaw spolecznych oraz
zachowali powszechnie akceptowanych.
4.

Nabywanie umiejgtnoki wczesnego rozpoznawania i nazywania symptom6w zagroten
zwiazanych z przemocq.

5. Poszerzenie wiedzy spoleczenstwa o zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie
z tym problemem, konstruktywnego rozwiazywania problemew i radzenia sobie w
sytuacjach trudnych.
6. Zwickszenie skutecznoki i dostonoki oraz iloki form pomocy dla °sob doznajqcych
przemocy.
7. Podniesienie jakoki uslug i form pomocy skierowanych do osob pracujkcych ze
sprawcami i ofiarami przemocy.

XI Posiadane zasoby zwigzane z problematyk4 przemocy w rodzinie
Na terenie Powiatu Bydgoskiego dziala wiele instytucji zajmujAcych sic problematyk4
przemocy w rodzinie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy prowadzi punkt
poradnictwa specjalistycznego, w kterym zatrudniony jest prawnik, psycholog oraz pedagog
udzielajqcy pomocy w osobom doznajgcym przemocy w rodzinie.
W wyniku konsultacji przeprowadzonych z przedstawicielami groin powiatu bydgoskiego
zostaly zebrane informacje na temat oferty gmin w zakresie przeciwdzialania przemocy w
rodzinie.
Dzialania na rzecz rodzin zagrozonych lub dotknictych przemocy w rodzinie s4podejmowane
we wszystkich gminach powiatu bydgoskiego.
Tabela 2. Posiadane zasoby zwit zane z problematylca ptzemocyw rodzinie stan na 2010r.
GMINA

Biale Biota

Dkbrowa
Chehninska

Komisja
Rozw.
Prob. AIL

Zespel
interdyscy
-plinarny

Hostel

GKRPA
Klub AA

brak

Brak.
Mozliwoge
zapewnienia
schronienia w
schroniskach:
-Bydgoszcz,
-Kolaczkowo

1 .Gminna
Komisja
Rozw.
Probl. Alk.
Narkom. i
Przemocy

W trakcie
tworzenia
ME

Wsparcie
dla °sob
doznajqcyc
h
przemocy

w punkcie
konsultacyj
nym

Wsparcie dla
os6b
stosujitcych
przemoc

gwiedice
irodowisko
we

Punkt
Konsulta
cyjny

Programy/ wspolpraca/
inne

Tak
3 gwietlice

tak.
Punkt
Interw.
Kryzys.
Rodzinny
Punkt
Konsult.

Pomoc specjalistycznawspOlprac,a z placowkami
w Bydgoszczy
W planach utworzenie
miejsc hotelowych przy
Punkcie Interw. Kryzys.

w punkcie
konsultacyjnym
ME

TAK

2. punkt
konsultacyj
ny
Klub AA
w
Ostromeck
u

Dobrcz

1.GKRPA
2.Grupa Al.
- ANON

Gminny Program
Profilaktyki i
Rozwiazywartia
Problem:5w Alkoholowych,
Narkomanii i Przemocy w
Rodzinie
Wspolpraca z BYDG. Ogr.
Rozwiazyw. Probl. Alk.

tak

nie

Brak
(Wspelpr. z
MOPS
Bydg. i
SOW
Tuchola)

Brak
(wspot. z MOPS
Bydg. i SOW
Tuchola)

Tak
9 grodow., 3
terapeut.

tak

STOP PRZEMOCY
(szkoly)
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Koronowo

Nowa Wie§
Wielka

MGKRPA
AA
EMAUS
Poradnia
zdr. psych i
leczenia
uzal.
Gr. terap.
dla os. uzal.
od alkoholu
Terapia dla
os. wsp61.
uzal.
GKRPA

tak

nie
Wspelpraca z
SOW w
Tucholi

Psycholog i
pedagog w
SP ZOZ,
w Bydg.
Punkt dla
ofiar kar

Psycholog i
pedagog w SP
ZOZ,
w Bydg.

Tak 1
grodowisko
wa

brak

Gminny program
przeciwdzialania przemocy
w rodzinie.
Gminny program
profilaktyczny i
rozwiazywania problemOw
alkoholowych.
Gminny program
przeciwdzialania
narkomanii.

Zesp61
interdyscy
plinarny
wspierajac
y rodzine

Mieszkania
Chronionepok6j dla
os6b z
interwencji
kryzysowej

Zespel
interdyscypl
inamy
wspierajacy
rodzinc,

Zesp61
interdyscyplinar
ny wspierajacy
rodzing

Tak — 6

brak

Gminny Program
Przeciwdziatan ia Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie
Program pomocy
psychologicznej dla
uczni6w i rodzic6w szkel
na terenie gminy,
Realizacja programu w
szkotach w ramach V
edycji programu
spolecznego "Szkola bez
przemocy",
Poradnictwo dla rodzic6w
prowadzona przez
specjalistOw w dni
wywiadowek szkolnych
"Sp6jrz inaczej na agresje."
Realizacja w szkolach
Psycholog od spraw
przemocy.
Gminny Program
Profilaktyki i
Rozwittzywania
ProblemOw Alkoholowych
i Narkomanii.
Kolonie letnie dla dzieci z
problemem przemocy w
rodzinie.
Pomoc specjalistycznawspelpraca z plac6wkami
w Bydgoszczy.

Zesp61
interwencji
kryzysowej

Osielsko

Sicienko

Solec
Kujawski

Psycholog

1.GKRPA
2. grupa
wsparcia
dla AA

W trakcie
tworzenia

Nie
(wspOlpraca z
Domem
Dobrego
Pasterza w
Zolvdowie)

Rodzinny
Punkt
Konsultacyj
ny

Rodzinny Punkt
Konsultacyjny.

Brak

tak

GKRPA
RPK
3
gr.wsparcia
dla mccz.
Uzal. od
alkoholu
GKRPA

Talc od
czerwca
2011 r.,

brak

RPK,
PIK
Grupa
wsparcia dla
ofiar
przemocy

RPK,
PIK

Tak 1

Tak
PIK.,
RPK

Talc- ds.
przemocy
w rodzinie

Nie

Procedura
"niebieska
karta"

w punkcie
konsultacyjnym

Talc
2
grodowisko
we
terapeutycz
ne
-

"Popoludniowe wejgcia
w grodowisko",
Pelkolonie dla dzieci
WspOlpraca z Terenowym
Komitetem Ochrony Prow
Dziecka
Inforrnator o instytucjach
gwiadcz4cych pomoc ,
wsparcie, poradnictwo

i

'
3

PPP-P w
Koronowie
z Filikiw
Bydgoszczy

Tak
()curator
sadowy,
psycholo
& prac.
socjalny)

brak

Psycholodzy,
PedagodzY,
terapeuci

Poradnictwo rodzinne,
terapie indywidualne i
rodziny, wspolpraca ze
szkolami i plac6wkami
objetych opielca psych. —
pedagog. Poradni

Gminy korzystajg ze schronisk i hosteli dzialajacych na terenie miasta Bydgoszczy oraz w
Wojewodztwie Kujawsko — Pomorskim, m.in. w Kolaczkowie i Zolcdowie. Ponadto osoby
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doznaj4ce przemocy w rodzinie korzystaj4 ze specjalistycznego wsparcia w Bydgoskim
OArodku Rozwi4zywania Problemow Alkoholowych oraz Specjalistycznego Ogrodka
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi, Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Koronowie z Filiq w Bydgoszczy.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy oferuje pomoc prawnika, pedagoga i
psychologa w ramach punktu poradnictwa specjalistycznego i rodzinnego.
XII. irodla finansowania

budtetu samorzkdu powiatowego, budtetu
Program bedzie finansowany z rotnych
paristwa, zevvnetrznych irodkOw finansowych Unii Europejskiej.
XIII. Realizatorzy
Glownym realizatorem Programu bedzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bydgoszczy.
Program przeciwdzialania przemocy w rodzinie jest dokumentem otwartym
i dlugofalowym. Bcdzie realizowany we wspolpracy z lokalnymi instytucjami, organizacjami
pozarz4dowymi i innymi podmiotami, ktore zajmujq, sic sprawami rodziny.
XIV Ewaluacja programu
Miejscem realizacji Programu jest obszar Powiatu Bydgoskiego.
Program bcdzie realizowany w latach 2011 — 2015.
Koordynatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Monitorowanie Programu odbywae bedzie sic na podstawie corocznej analizy realizacji
zalo2eri Programu oraz sprawozdawczoki.
Zasoby zawarte w programie bgdg podlegae weryfikacji w terminie do 31 marca kolejnego
roku.
Program ma charakter otwarty i bcdzie podlegal ewaluacji w zaletrroki od pojawiajk.cych sic
potrzeb.
XV. Instytucje i organizacje wspolpracujqce:

•

•

Sqd Rejonowy w Bydgoszczy

•

Zespol Kuratorskiej Slutby Sqdowej w Bydgoszczy

• Posterunki Policji w Gminach
•

Koordynatorzy Gminnych Programow Profilaktyki i Rozwi4zywania ProblemOw
Alkoholowych

•

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koronowie z Filiq w
Bydgoszczy

•

Gminne i Miejsko - Gminne Ogrodki Pomocy Spolecznej

W konsultacjach przy tworzeniu programu brali udzial przedstawiciele:
Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy
- Gminnego Ogrodka Pomocy Spolecznej w Bialych Blotach
Gminnego Ogrodka Pomocy Spolecznej w Dgbrowie Chelmiriskiej
Gminnego Ogrodka Pomocy Spolecznej w Dobrczu
Gminnego Ogrodka Pomocy Spolecznej w Nowej Wsi Wielkiej
Gminnego Ogrodka Pomocy Spolecznej w Sicienku
Miejsko - Gminnego Ogrodka Pomocy Spolecznej w Koronowie
Miejsko - Gminnego Ogrodka Pomocy Spolecznej w Solcu Kujaws
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