
UCHWAŁA NR XXXVI/457/2017  
               RADY MIEJSKIEJ KALISZA 
               z dnia 30 marca 2017 roku 
 
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020. 
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) i art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390),  uchwala się co następuje: 
 
 

§ 1. 
 
Uchwala się Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020, stanowiący załącznik do uchwały. 
 
 

§ 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 
 
 

§ 3. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

      Przewodniczący 
Rady Miejskiej Kalisza 

  /…/ 
     Andrzej Plichta 
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UZASADNIENIE 
                               do UCHWAŁY NR XXXVI/457/2017 

RADY MIEJSKIEJ KALISZA 
z dnia 30 marca 2017 roku 

 
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020. 
 
     
 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z art. 6 
ust.2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), do 
zadań gminy należy opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.  

Rozpowszechnienie zjawiska przemocy w rodzinie oraz skutki społeczne wynikające 
z pozostawania ofiar i świadków przez wiele lat w sytuacji przemocy, stanowią poważne 
wyzwanie. Przedstawiony Program jest propozycją systemowych,  kompleksowych  
i długofalowych działań na rzecz ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie. Zakłada 
tworzenie oraz  wspieranie zintegrowanego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
opartego na współpracy wielu służb, instytucji i organizacji pozarządowych. 

Realizacja zadań zawartych w Programie pozwoli na systemowe podejście do problemu 
przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności dotychczasowych działań kierowanych do 
rodzin, w których ten problem występuje.  

Projekt Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 był tworzony przy współpracy z członkami 
Zespołu Interdyscyplinarnego w Kaliszu i został przez Zespół zaopiniowany pozytywnie. 
 
 
 

 Prezydent  
         Miasta Kalisza 

      /…/ 
Grzegorz Sapiński  
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Załącznik  
        do uchwały Nr XXXVI/457/2017 
        Rady Miejskiej Kalisza 
        z dnia 30 marca 2017 r. 
 

 
 

M IEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA  
PRZEMOCY W RODZINIE  

ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY  
W RODZINIE  

NA LATA 2017-2020 
 
 
 
 
 
 
 

Kalisz 2017 r. 
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I. WSTĘP 
 
Przemoc w rodzinie według definicji zawartej w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oznacza jednorazowe albo powtarzające się umyślne 
działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w 
szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich 
godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu 
fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób 
dotkniętych przemocą.  
 
Skala zjawiska przemocy w rodzinie jest bardzo trudna do określenia, ponieważ nie wszystkie 
akty przemocy są ujawniane.  
Oficjalne statystyki Komendy Głównej Policji obejmują tylko te sytuacje, w których jest 
uruchamiana procedura Niebieskiej Karty (www.statystyka.policja.pl). W 2014 roku ogólna 
liczba ofiar przemocy w rodzinie w Polsce wynosiła 105.733, w tym: ofiar kobiet - 72.786, 
ofiar mężczyzn - 11.491 i ofiar małoletnich - 21.055. Natomiast w roku 2015 ogólna liczba 
ofiar przemocy wynosiła 97.501, w tym: ofiar kobiet - 69.376, ofiar mężczyzn - 10.733 i ofiar 
małoletnich - 17.392. 
 

II.  DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ PODSTAWO WA 
INFRASTRUKTURA PODMIOTÓW ZAJMUJ ĄCYCH SIĘ 
PRZECIWDZIAŁANIEM PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE KA LISZA  

 

Systemowe i interdyscyplinarne działania zmierzające do ograniczenia zjawiska przemocy       
w rodzinie prowadzone są w Kaliszu od wielu lat. Dzięki nim Miasto zapewnia osobom 
dotkniętym przemocą domową profesjonalną pomoc, spełniając nie tylko prawne,                    
ale i społeczne wymagania w tym zakresie. 

Działania mające na celu pomoc i ochronę ofiar przemocy w rodzinie realizują w Kaliszu: 
 
1. Centrum Interwencji Kryzysowej . 

 
Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu to jednostka wielofunkcyjna, czynna całą dobę. 
Siedziba CIK znajduje się przy ul. Granicznej 1 w Kaliszu. Głównym zadaniem CIK jako 
ośrodka interwencji kryzysowej jest udzielenie kompleksowej, profesjonalnej pomocy                        
i wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie w formie ambulatoryjnej lub w formie stacjonarnej,                   
tj. tymczasowego bezpiecznego  pobytu w schronisku dla ofiar przemocy w rodzinie.  
 

Poniższa tabela przedstawia liczbę osób korzystających ze schroniska dla ofiar przemocy          
w rodzinie na przełomie ostatnich pięciu lat: 

Lata 2012 2013 2014 2015 2016 

Liczba mieszkańców schroniska 
dla ofiar przemocy w rodzinie 

45 47 34 47 23 

 

Osoby zgłaszające się do CIK, w tym osoby doznające przemocy w rodzinie oprócz 
tymczasowego bezpiecznego schronienia, uzyskują specjalistyczną pomoc m.in. 
psychologiczną, prawną, pedagogiczną, socjalną Jej podstawowym celem jest zmotywowanie 
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do podjęcia działań zmierzających do poprawy sytuacji życiowej, wyeliminowania 
negatywnych skutków kryzysowych zdarzeń oraz zredukowania powstałych w ich efekcie 
urazów. Osoby doznające przemocy w rodzinie mogą korzystać z pomocy indywidualnej oraz 
grupowej.  

Poniższa tabela przedstawia liczbę klientów ambulatoryjnych – osób doświadczających 
przemocy w rodzinie, którzy w latach 2012-2016 zgłosili się do CIK po pomoc. 

Lata 
 

2012 2013 2014 2015 2016 

Liczba klientów ambulatoryjnych – ofiar przemocy 197 133 88 95 135 
 

Jak widać z powyższego zestawienia, liczba osób zgłaszających się do CIK po pomoc nie ma 
tendencji wzrostowej. Może to świadczyć o lepszym, interdyscyplinarnym podejściu i 
rozumieniu zjawiska przemocy w rodzinie przez służby i jednostki, które w ramach swojej 
działalności potrafią zorganizować i podjąć działania, mające na celu pomoc i ochronę ofiar 
oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (np. jednostki pomocy społecznej, policja, sądy, 
prokuratura, szkoły, placówki służby zdrowia). 

Poniższa tabela obrazuje rozmiar pomocy psychologicznej, prawnej i socjalnej udzielanej 
ofiarom przemocy w rodzinie przez pracowników Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu 
w poszczególnych latach: 

Lata 2012 2013 2014 2015 2016 

Ilość konsultacji psychologicznych, 
prawnych i socjalnych 

833 581 445 238 257 

 

W Centrum Interwencji Kryzysowej funkcjonują również: 

•••• Telefon Interwencyjny 62/767-72-63 – całodobowy telefon, na który mogą dzwonić 
wszystkie osoby potrzebujące pomocy. 

•••• Przyjazny Pokój Przesłuchań – to miejsce dostosowane do potrzeb dziecka (ofiary lub 
świadka przemocy) oraz wymogów wymiaru sprawiedliwości. Z pokoju przesłuchań z 
certyfikatem mogą korzystać sądy oraz prokuratura.  

              
Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu w ramach prowadzenia działań edukacyjno-
informacyjnych od wielu lat organizuje warsztaty  „Przemocy NIE” kierowane do uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych, studentów i pracowników socjalnych, podczas których uczestnicy 
uzyskują rzetelną wiedzę i zostają uwrażliwieni na zjawisko przemocy w rodzinie. W 2016 r. w 
warsztatach uczestniczyło 314 osób, w 2015 r. - 128, w 2014 r. - 142 osoby, a w 2013 r. 249 
uczestników. 
 
Z dniem 1 maja 2017 roku zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/439/2017 Rady Miejskiej Kalisza z 
dnia 23.02.2017 r. Centrum Interwencji Kryzysowej zostanie połączone z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej. Zadania dotychczas realizowane przez CIK będą kontynuowane w ramach 
zadań MOPS-u. 
 
2. Miejski O środek Pomocy Społecznej 

 
Jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, która zapewnia realizację zadań pomocy 
społecznej w ustawowym zakresie. Zjawisko przemocy w rodzinie nie tylko spełnia wymogi 
kryteriów trudnej sytuacji życiowej, z których wynika obowiązek interwencji i wsparcia           
ze strony pomocy społecznej, ale także jest wymienione wprost wśród sytuacji, z powodu 
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których pomoc społeczna jest zobowiązana podejmować działania. Bezpośrednią pomocą 
rodzinom, w których występuje przemoc bądź w przypadkach jej podejrzenia, zajmują się 
pracownicy socjalni.  
 
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jak również rozporządzenie w sprawie 
procedury „Niebieskie Karty” obliguje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do podejmowania 
interwencji w środowisku w oparciu o tą procedurę. Rozpoczęcie procedury „NK” umożliwia 
kompleksowe udzielenie pomocy poprzez pracę Zespołu Interdyscyplinarnego i działające w 
jego ramach grupy robocze, w których każdorazowo uczestniczą pracownicy socjalni. 
 
Poniższa tabela przedstawia ilość „Niebieskich Kart” założonych przez pracowników MOPS na 
przestrzeni ostatnich lat: 

Lata 2012 2013 2014 2015 2016 
Ilość założonych „Niebieskich Kart’’ 7 7 2 4 7 

 
3. Punkt Konsultacyjny dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie 

Alkoholowej i Osób Uzależnionych. 
 
Podmiot prowadzący Punkt wyłaniany jest w drodze otwartego konkursu ofert. Zadaniem 
Punktu jest wsparcie i pomoc psychologiczna, terapeutyczna i prawna dla osób 
doświadczających przemocy w rodzinie oraz dla osób z problemem alkoholowym. W latach 
2012-2015 Punkt prowadzony był przez Stowarzyszenie Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy 
„Jantar” przy ul. Śródmiejskiej 23. Od 2016 r. realizatorem zadania jest Caritas Diecezji 
Kaliskiej przy ul. Prostej 1.  
 
Poniższa tabela przedstawia ilość konsultacji, których udzielono w ramach funkcjonowania 
Punktu. 

Lata 2012 2013 2014 2015 2016 
Ilość udzielonych konsultacji 222 199 329 331 346 

 
4. Zespół Interdyscyplinarny 

 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prezydent Miasta Kalisza, realizując ustawowe zadania 
na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie powołał Zespół Interdyscyplinarny, w skład 
którego wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, policji, 
oświaty, ochrony zdrowia, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Kaliszu oraz warunków jego funkcjonowania określa uchwała nr 
XXXI/394/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 roku. 
 
Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których 
przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 
podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, inicjowanie 
interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o 
instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie 
działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 
Wszystkie ww. działania realizowane są w ramach procedury „Niebieskiej Karty”. 
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Tabela przedstawia ilość Niebieskich Kart, które wpłynęły do Zespołu Interdyscyplinarnego w 
ostatnich latach: 

Lata 2012 2013 2014 2015 2016 
Ilość Niebieskich Kart 137 125 171 143 141 

 
5. Komenda Miejska Policji w Kaliszu 

W systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy policja ma do 
odegrania niezmiernie ważną rolę. Podczas interwencji domowych policja podejmuje działania 
zarówno wobec sprawcy, jak i ofiary przemocy. Policyjne interwencje domowe często kończą 
się uruchomieniem procedury „Niebieskiej Karty”. Ponadto Komenda Miejska Policji w 
Kaliszu podejmuje również działania profilaktyczne skierowane do różnych grup społeczności 
lokalnej podnoszące świadomość mieszkańców w obszarze przemocy w rodzinie.  

Poniższa tabela przedstawia ilość interwencji domowych podejmowanych przez policję na 
przestrzeni ostatnich lat. 

Lata 2012 2013 2014 2015 2016 

Ilość interwencji domowych 1259 2065 2197 2209 2108 
 
6. Prokuratura Rejonowa w Kaliszu 

 
Obrazem odzwierciedlającym skalę zjawiska przemocy w rodzinie w Kaliszu jest ilość 
postępowań dotyczących znęcania się fizycznego i psychicznego przeprowadzonych przez 
Prokuraturę Rejonową w Kaliszu: 
 

Lata 2012 2013 2014 2015 2016 (do 30.09) 

Ilość wszczętych 
postępowań 

177 168 165 88 68 

Ilość aktów oskarżenia 
skierowanych do sądu 

67 55 46 19 20 

 
 

III.  PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU  

− Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

− Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, 

− Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, 

− Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

− Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego 
Programu Zdrowia na lata 2016-2020, 

− Uchwała nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 w sprawie ustanowienia 
Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020, 

− Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kalisza na lata 2016-2025. 
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IV.  OBSZARY I KIERUNKI DZIAŁA Ń OKREŚLONE W KRAJOWYM 
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA L ATA 
2014–2020 DO REALIZACJI PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO  

 

Obszar I.  Profilaktyka i edukacja społeczna 

 

Kierunki działa ń: 

1.1. Poszerzenie wiedzy ogółu społeczeństwa, w tym zainteresowanych służb na temat 
zjawiska przemocy w rodzinie. 

1.Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie na obszarze gminy. 

 

1.2. Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków 
przemocy w rodzinie; zmiana postrzegania przez społeczeństwo problemu przemocy 
w rodzinie. 

1. Prowadzenie ogólnopolskich i lokalnych kampanii społecznych, 

2. Współpraca z kościołami  lub związkami wyznaniowymi w celu wprowadzenia elementów 
edukacji na temat zjawiska przemocy do programu nauk przedmałżeńskich 

 

1.3. Poprawa jakości systemu działań profilaktycznych. 

1. Opracowanie i realizacja programów w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych 
metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie 

2. Prowadzenie poradnictwa i działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i 
wychowawczych, alternatywnych wobec stosowania przemocy metod i kompetencji rodziców 
w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. 

 

Obszar II. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 

 

Kierunki działa ń: 

2.1. Rozwój infrastruktury  podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających 
pomocy osobom dotkniętych przemocą w rodzinie oraz wypracowanie zasad 
współpracy. 

1. Utworzenie i funkcjonowanie zespołów Interdyscyplinarnych. 

2. Rozbudowa sieci i poszerzanie oferty placówek wspierających i udzielających pomocy 
osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. 

3. Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie 
pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. 

 

2.2. Upowszechnianie informacji i edukacja w zakresie możliwości i form udzielania 
pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. 

1. Upowszechnianie informacji w zakresie możliwości i form uzyskania pomocy: medycznej, 
psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej. 
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2. Opracowanie i realizacja zajęć edukacyjnych kierowanych do osób dotkniętych przemocą w 
rodzinie w zakresie podstaw prawnych i zagadnień psychologicznych dot. przemocy w 
rodzinie. 

 

2.3. Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. 

1. Realizowanie przez instytucje publiczne zajmujące się pomocą osobom dotkniętym 
przemocą w rodzinie pomocy w formie poradnictwa medycznego, psychologicznego, 
prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego. 

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

3. Tworzenie i zwiększenie dostępności do lokalnych telefonów zaufania, interwencyjnych lub 
informacyjnych. 

4. Wzmacnianie ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie w toku postępowania karnego 
poprzez np. przesłuchiwanie dzieci w przyjaznych pokojach przesłuchań oraz tworzenie 
odpowiednich warunków do przesłuchiwania dorosłych osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

5. Zapewnienie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12a. (odebranie dzieci z 
rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w związku z przemocą w 
rodzinie). 

6. Opracowanie i realizacja programów terapeutycznych i pomocy psychologicznej dla osób 
dotkniętych przemocą w rodzinie. 

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

 

2.4. Monitoring skuteczności działań pomocowych. 

1. Badanie skuteczności pomocy udzielanej rodzinom dotkniętym przemocą. 

 

Obszar III. Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie 

 

Kierunki działa ń: 

3.1. Tworzenie i rozszerzanie ofert oddziaływań wobec osób stosujących przemoc               
w rodzinie. 

1. Ewidencjonowanie instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji 
pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a w 
szczególności realizujących programy korekcyjno – edukacyjne (powiat). 

2. Przesyłanie zaktualizowanych informatorów właściwym miejscowo prezesom sądów 
rejonowych, prokuraturom, komendantom Policji. 

 

3.2. Interweniowanie oraz reagowanie właściwych służb na stosowanie przemocy                 
w rodzinie. 

1. Stosowanie procedury „Niebieskiej Karty” przez uprawnione podmioty. 

 

3.3. Realizowanie programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie zmierzających do zmiany wzorców zachowań. 
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1. Opracowanie i realizacja programów psychologiczno–terapeutycznych dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie. 

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

 

Obszar IV. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących 
działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

Kierunek działań: 

4.1. Wdrożenie systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami 
dotkniętymi przemocą w rodzinie i z osobami stosującymi przemoc np. w formie 
superwizji. 

 

 

V. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 
W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY NA 
LATA  2017-2020 

 

1. Cel główny i cele szczegółowe Programu. 

 

Cel główny 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez ochronę i pomoc osobom dotkniętym przemocą 
w rodzinie oraz ograniczenie tego zjawiska na terenie Miasta Kalisza. 

 

Cele szczegółowe: 

− poszerzenie wiedzy ogółu społeczeństwa na temat zjawiska przemocy w rodzinie: 
zintensyfikowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych; 

− zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcie osób dotkniętych przemocą 
w rodzinie poprzez rozwój infrastruktury podmiotów i organizacji pozarządowych 
udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz wypracowanie zasad 
współpracy; 

− podejmowanie oddziaływań  wobec osób stosujących przemoc w rodzinie; 

− zwiększenie poziomu kompetencji służb i przedstawicieli instytucji realizujących zadania z 
zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

2. Adresaci Programu: 

Program skierowany jest do mieszkańców miasta Kalisza, w tym: 
1) osób zagrożonych przemocą w rodzinie; 

2) osób dotkniętych przemocą w rodzinie; 

3) osób stosujących przemoc w rodzinie; 
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4) świadków przemocy w rodzinie; 

5) służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

 

3. Realizatorzy Programu: 

1) Jednostki pomocy społecznej, 

2) Policja, 

3) Służba zdrowia, 

4) Oświata, 

5) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

6) Inne instytucje i organizacje pozarządowe działające na rzecz ofiar przemocy. 

 

4. Zadania do realizacji w ramach Programu 

 

Cel 1. Poszerzenie wiedzy ogółu społeczeństwa na temat zjawiska przemocy w rodzinie: 
zintensyfikowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych. 

Zadania Wskaźniki  

1.Edukacja społeczna – upowszechnianie 
informacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie. 

Ilość i rodzaj materiałów 
informacyjnych 

2. Obchody Światowego Dnia Rodziny i Dnia 
Rodzicielstwa Zastępczego. 

Liczba uczestników 

3. Organizacja lokalnych i współudział w 
ogólnopolskich  kampaniach społecznych. 

Liczba kampanii 

4. Obchody Światowego Dnia Przeciwdziałania 
Przemocy. 

Liczba i rodzaj działań 

5. Nawiązanie współpracy z kościołami i 
związkami wyznaniowymi w celu wprowadzenia 
elementów edukacji na temat zjawiska przemocy 
do programu nauk przedmałżeńskich. 

Ilość kościołów i związków 
wyznaniowych, które wyraziły chęć 
współpracy 

6. Realizacja programów w zakresie promowania i 
wdrażania prawidłowych metod wychowawczych 
w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych 
przemocą 

Ilość rodziców uczestniczących w 
programach 

7. Poradnictwo i działania edukacyjne skierowane 
do rodziców służące wzmocnieniu alternatywnych 
do stosowania przemocy metod i kompetencji 
wychowawczych. 

Ilość rodziców objętych działaniami 
edukacyjnymi 

Cel 2. Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcie osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie poprzez rozwój infrastruktury podmiotów i organizacji 
pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz 
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wypracowanie zasad współpracy. 

Zadania Wskaźniki  

1.Poradnictwo specjalistyczne: prawne, socjalne, 
psychologiczne, pedagogiczne dla osób 
dotkniętym przemocą. 

Liczba osób, które skorzystały z 
pomocy 

2 .Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób 
doświadczających przemocy w rodzinie i dla 
osób uzależnionych. 

Liczba osób, które zgłosiły się do 
punktu 

3.Realizacja procedury „Niebieska Karta”. Liczba założonych Niebieskich Kart 

4. Funkcjonowanie „Przyjaznego Pokoju 
Przesłuchań Dzieci”. 

Liczba przesłuchań 

5. Udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym 
przemocy w rodzinie. 

Liczba dzieci objętych pomocą 

6.Zapewnienie bezpiecznego schronienia osobom 
doznającym przemocy w rodzinie. 

Liczba osób przyjętych do schroniska 
dla ofiar przemocy w rodzinie 

7. Funkcjonowanie Zespołu 
Interdyscyplinarnego. 

Liczba powołanych grup roboczych 

Liczba posiedzeń zespołu 

Liczba posiedzeń zespołu 
monitorującego 

8. Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy z 
organizacjami pozarządowymi w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Ilość organizacji pozarządowych 
współpracujących  

9. Upowszechnianie informacji w zakresie 
możliwości i form uzyskania pomocy. 

Forma i miejsca, w których takie 
informacje się ukazały 

10. Działania edukacyjne kierowane do osób 
dotkniętych przemocą z zakresu podstaw 
prawnych i zagadnień psychologicznych. 

Ilość osób uczestniczących w 
działaniach edukacyjnych 

11. Realizacja programów terapeutycznych i 
wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w 
rodzinie. 

Ilość osób uczestniczących w 
programach 

Cel 3. Podejmowanie oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie 

Zadania Wskaźniki  

1.Realizacja programu edukacyjno - 
interwencyjnego dla osób stosujących przemoc. 

Liczba osób uczestniczących w 
programie 

2. Realizacja programu psychologiczno – 
terapeutycznego dla osób stosujących przemoc. 

Liczba osób uczestniczących w 
programie 

Cel 4. Zwiększenie poziomu kompetencji służb i przedstawicieli instytucji realizujących 
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zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Zadania Wskaźniki  

1. Podnoszenie kwalifikacji członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego. 

Liczba szkoleń 

2.Edukacja różnych grup zawodowych z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony 
ofiar. 

Liczba osób uczestniczących w 
szkoleniach 

Liczba szkoleń 

3.Wdrożenie systemu wsparcia dla osób 
pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi 
przemocą w rodzinie i z osobami stosującymi 
przemoc.. 

Ilość osób objętych wsparciem 

Liczba superwizji 

 
5. Koordynacja  i  monitorowanie realizacji Programu 

 
1. Koordynacją i monitorowaniem realizacji Programu zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny 

w Kaliszu. 
2. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz warunki jego 

funkcjonowania określa odrębna uchwała. 
 
 
 

     Przewodniczący 
Rady Miejskiej Kalisza 

 /…/ 
    Andrzej Plichta 


