
UCHWAŁA NR XLIII/419/13
RADY MIASTA KUTNO

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie Miasta Kutno na lata 2014-2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 594, 645 i 1318) i art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz.U. Nr 180, poz. 1493; z 2009 r. Nr 206, poz. 1589; z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842 i z 2011 r. Nr 
149, poz. 887), Rada Miasta Kutno uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się "Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie Miasta Kutno na lata 2014-2017'', o treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kutno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady

Grzegorz Chojnacki
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/419/13 

Rady Miasta Kutno 

z dnia 17 grudnia 2013 r. 

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR 
PRZEMOCY W RODZINIE MIASTA KUTNO NA LATA 2014 - 2017 

WSTĘP

 W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszania jej negatywnych następstw 
w życiu społecznym i rodzinnym niezbędne jest opracowanie i realizacja Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy. 

 Głównymi celami Programu jest wspieranie osób doświadczających przemocy na każdym etapie ich powrotu 
do normalnego życia, a także praca ze sprawcami przemocy nad zmianą ich zachowań. Realizacja Programu ma 
umożliwić jak najszerszy kontakt ze środowiskiem lokalnym, a szczególnie z rodzinami i podmiotami 
doświadczającymi przemocy. 

 Zjawisko przemocy w rodzinie dotykające społeczność lokalną jest ściśle powiązane z innymi obszarami 
problemów społecznych, dlatego ich rozwiązanie jest wspólnym zadaniem uzupełniających się działań 
specjalistów, instytucji i organizacji pozarządowych. Zintegrowanie wszystkich zasobów jednostek i organizacji 
do realizacji zadań Programu daje szansę stworzenia jednolitej strategii wsparcia i zdecydowanego podniesienia 
skuteczności udzielanej pomocy. 

 Niniejszy Program zawiera podstawy prawne działania, cel główny, cele szczegółowe oraz zasady działania. 
Wymienia realizatorów i adresatów Programu, a także instytucje i organizacje współpracujące. Program zawiera 
charakterystykę zjawiska przemocy, rodzaje przemocy, założenia systemu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, dostępne dane na temat przemocy w rodzinie w mieście Kutno. 

 Cele i działania oraz zadania Programu będą podlegać ewaluacji i odpowiadać na potrzeby mieszkańców, 
w zakresie przeciwdziałania występowania zjawiska przemocy w rodzinie. Program ma duże znaczenie dla 
osiągnięcia celów polityki społecznej dla miasta Kutno. 

Rozdział 1.
PRZEMOC W RODZINIE W ŚWIETLE AKTÓW PRAWNYCH 

Ustawa zasadnicza, którą jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U z 
1997 r. Nr 78, poz. 483), art. 18, 40 i 71 podkreśla, że instytucja rodziny jest objęta szczególną ochroną i opieką 
Rzeczypospolitej Polskiej, a Państwo ma obowiązek uwzględnić jej dobro w swej polityce, zwłaszcza poprzez 
udzielanie szczególnej pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji społecznej. Dlatego zadaniem 
naszego państwa jest ochrona rodziny przed zagrożeniami, w tym przed przemocą ze strony osób najbliższych. 

Do podstawowych uregulowań prawnych podejmujących problem przemocy w rodzinie należą: 

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz.1943 
ze zm.). 

 Aby zwiększyć skuteczność działań wobec sprawców przemocy oraz zapobiegać zjawisku przemocy 
w rodzinie, uchwalona została ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Określa ona definicję przemocy 
w rodzinie i zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także zasady postępowania 
pracowników socjalnych, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości wobec osób doznających przemocy 
w rodzinie i osób będących sprawcami przemocy. Ustawa wytycza formy pomocy z jakich może skorzystać 
osoba dotknięta przemocą w rodzinie. Na gminy i powiaty nakłada obowiązek tworzenia własnego systemu 
przeciwdziałania przemocy domowej, prowadzenie poradnictwa i interwencji kryzysowej, prowadzenia 
ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy, przygotowania oraz prowadzenia działań korekcyjno-edukacyjnych, 
jakie stosuje się wobec sprawców przemocy.

2. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.), 
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 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jako jedno ze skutecznych środków 
przeciwdziałania alkoholizmowi wskazuje potrzebę kształtowania polityki społecznej poprzez przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie. Ustawa ta nakłada na samorząd gminny, w ramach prowadzonych działań związanych 
z profilaktyką antyalkoholową obowiązek udzielania rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182), 

 Ustawa o pomocy społecznej określa zadania jednostek i pracowników pomocy społecznej w zakresie 
udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej, a w szczególności z powodu przemocy w rodzinie o czym 
stanowi art. 7 pkt. 7 ustawy.

Rozdział 2.
OKREŚLENIE ZJAWISKA PRZEMOCY 

2.1. DEFINICJA PRZEMOCY W RODZINIE

Na potrzeby niniejszego Programu najbardziej odpowiednią definicją przemocy jest definicja zawarta 
w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180,poz.1493 ze zm.). 
Definiuje ona przemoc w rodzinie jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie 
naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a w szczególności narażające te osoby na 
niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym 
seksualną, powodujące szkody w ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, także wywołujące cierpienia 
i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą (art.2, pkt.2). 

2.2. CHARAKTERYSTYKA PRZEMOCY W RODZINIE

Rodzina jest podstawowym elementem struktury społecznej i niepowtarzalnym środowiskiem kształtującym 
osobowość, poglądy, styl życia, system norm i wartości. Ważną rolę w rodzinie odgrywają wzajemne relacje 
pomiędzy członkami rodziny, oparte na miłości i zrozumieniu. W sytuacji kiedy relacje wewnątrzrodzinne 
ulegają zaburzeniu, łamane są reguły, a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się niezgodne 
z normami moralnymi i prawnymi, a także oczekiwaniami społecznymi. Przemoc jest zjawiskiem 
występującym powszechnie w naszym społeczeństwie i dotyka rodzin o różnym statusie społecznym. Przemoc 
doznawana w rodzinie rodzi konsekwencje niezmiernie głębokie i szkodliwe, dając o sobie znać w postaci 
zaburzeń emocjonalnych w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej. 

W pojęciu ,, przemoc domowa'' mieszczą się takie sytuacje jak: przemoc pomiędzy małżonkami, przemoc 
dorosłych wobec własnych dzieci i wobec pozostających pod ich opieką krewnych w podeszłym wieku, a także 
przemoc dzieci wobec rodziców. Wyróżnia się kilka rodzajów przemocy, które mają swoje charakterystyczne 
wyznaczniki, ale też wiele elementów wspólnych. Każda forma przemocy powoduje ból, cierpienie, zawsze 
narusza prawa i dobra osobiste ofiary i jest intencjonalna. 

Powszechnie, przemoc traktowana jest jako akt godzący w osobistą wolność jednostki przyczyniający się do 
jej fizycznej, a także psychicznej szkody, wykraczający poza społeczne zasady wzajemnej relacji i zmuszanie 
jej do zachowań niezgodnych z własną wolą. Przemoc upokarza, wywołuje cierpienie, rodząc tym samym 
nienawiść i pragnienie odwetu. Przemoc w rodzinie nie jest czynem jednorazowym, często ma długą 
i wieloletnią historię.Ofiarami przemocy w rodzinie najczęściej są kobiety oraz dzieci. Natomiast sprawcami 
przemocy są głównie mężczyźni będący pod wpływem alkoholu. Prawdopodobieństwo wystąpienia aktów 
przemocy w rodzinach alkoholowych jest ponad dwukrotnie częstsze niż w pozostałych. Badania ,,Przemoc 
a konflikty w domu’’ przeprowadzone przez CBOS dowodzą, że co ósmy Polak został przynajmniej raz 
uderzony przez współmałżonka podczas kłótni. Stosowanie przemocy prowadzi do niskiej samooceny, poczucia 
bezsilności i bezradności, ciągłego niepokoju, depresji, chorób związanych ze stresem. Szczególnie 
dramatyczne konsekwencje przemocy zauważa się u dzieci. Powoduje ona w ich psychice nieodwracalne skutki, 
mogące dać znać o sobie dopiero w życiu dorosłym. 

2.3. RODZAJE PRZEMOCY WYSTĘPUJĄCE W RODZINIE

Przemoc fizyczna  – to naruszenie nietykalności fizycznej, polega na zamierzonym, celowym zachowaniu 
powodującym uszkodzenie ciała lub prowadzącym do takiego ryzyka. Do zachowań takich zalicza się: 
popychanie, obezwładnienie, ciągnięcie, szturchanie, ciągnięcie za uszy, włosy, szczypanie, kopanie, bicie ręką, 
pięścią, uderzenie w twarz – tzw. ,,policzek'', przypalanie papierosem, duszenie, topienie, krępowanie ruchów, 
rzucanie w kogoś przedmiotami, parzenie, klepanie, nie udzielenie niezbędnej pomocy itp. 
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Przemoc psychiczna  – naruszenie godności osobistej, zawiera przymus i groźby. Do zachowań takich 
zalicza się: obrażanie, wyzywanie, osądzanie, ocenianie, krytykowanie, straszenie, szantażowanie, grożenie, 
krzyczenie, oskarżanie, nieliczenie się z uczuciami, obwinianie, czytanie osobistej korespondencji, ujawnianie 
tajemnic, sekretów, wyśmiewanie, wyśmiewanie opinii, poglądów, przekonań, wyznania, pochodzenia, 
lekceważenie, narzucanie swojego zdania, wmawianie choroby psychicznej, izolowanie, kontrolowanie, 
ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, wymuszanie posłuszeństwa i podporządkowania, ograniczanie snu, 
pożywienia i schronienia, używanie wulgarnych epitetów, poniżanie, zawstydzanie, stosowanie gróźb itp. 
Przemoc psychiczna jest najczęstszą forma przemocy i jest trudna do udowodnienia. 

Przemoc seksualna  - to naruszenie intymności, polegającej na ,, zmuszaniu osoby do aktywności seksualnej 
wbrew jej woli, kontynuowaniu aktywności seksualnej, gdy osoba nie jest w pełni świadoma, bez pytania jej 
o zgodę lub gdy na skutek zaistniałych warunków obawia się odmówić’’. Przymus polega na bezpośrednim 
użyciu siły lub emocjonalnym szantażu, np.: wymuszaniu pożycia, obmacywaniu, gwałcie, zmuszaniu do 
niechcianych praktyk seksualnych, nieliczeniu się z życzeniami partnerki/partnera, komentowaniu szczegółów 
anatomicznych, ocenianiu sprawności seksualnej i wyglądu, zmuszaniu do seksu z osobami trzecimi, sadyzmie 
w pożyciu, wyśmiewaniu wyglądu, ciała i krytyce zachowań seksualnych itp. Skutkami przemocy seksualnej są 
obrażenia fizyczne, ból i cierpienie, obniżona samoocena i poczucie własnej wartości, utrata poczucia 
atrakcyjności i godności, zaburzenia seksualne, oziębłość, zamknięcie się (lęk, strach, unikanie seksu), 
uogólniona niechęć i obawa. 

Przemoc ekonomiczna  - to naruszenie własności, co wiąże się z celowym niszczeniem czyjejś własności, 
pozbawieniem środków lub stwarzaniem warunków, w których nie są zaspokajane niezbędne dla przeżycia 
potrzeby. Do zachowań takich należy zaliczyć niszczenie rzeczy, włamanie do zamkniętego osobistego 
pomieszczenia, kradzież, używanie rzeczy bez pozwolenia, zabieranie pieniędzy, przeglądanie dokumentów, 
korespondencji, dysponowanie czyjąś własnością, zaciąganie pożyczek ,, na wspólne konto’’, sprzedawanie 
osobistych lub wspólnych rzeczy bez uzgodnienia, zmuszanie do spłacania długów, nie łożenie na utrzymanie, 
uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych materialnych potrzeb rodziny, 
szantażowanie, uniemożliwianie korzystania z pomieszczeń niezbędnych do zaspokajania potrzeb tj. łazienki, 
kuchni itp.

Rozdział 3.
WSTĘPNE ZAŁOŻENIA SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

3.1. Zadania gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania w zakresie przeciwdziałania są zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych 
w przepisach ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku i ustawy z dnia 26 października 
1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Do zadań własnych gminy w szczególności należy: 

1. tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

2. prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

3. opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

4. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, 

5. działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców 
w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, 

6. tworzenie zespołów interdyscyplinarnych, 

3.2. Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 Lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zespół instytucji w środowisku lokalnym 
działających na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy wraz z ich potencjałem kadrowym, 
kompetencyjnym, wiedzą i umiejętnościami, instrumentami pomocy i wsparcia, procedurami postępowania, 
zasobami rzeczowymi oraz finansowymi wzajemnie ze sobą współpracujących. 

 Elementy lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1. zasoby ludzkie, specjaliści z różnych dziedzin, 
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2. zasoby instytucjonalne, instytucje i organizacje zajmujące się problemem przemocy w rodzinie, 

3. zespół interdyscyplinarny o znaczeniu strategicznym i zadaniowym, 

4. instrumenty pomocowe i sieć wsparcia, 

5. diagnoza zjawiska przemocy w środowisku lokalnym, skala problemu oraz mapa zasobów i potrzeb, 

6. niniejszy Program. 

 Cele tworzenia i rozwijania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

1. ograniczenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie, 

2. podniesienie skuteczności interwencji wobec problemu przemocy, 

3. rozwój oferty pomocowej dla rodzin uwikłanych w przemoc, 

4. podniesienie poziomu świadomości społecznej na temat problemu przemocy w rodzinie, 

5. rozwój wiedzy, kompetencji, umiejętność reagowania wobec problemu przemocy, 

6. integracja działań instytucji wobec problemu przemocy w rodzinie.

Rozdział 4.
PRZEMOC W RODZINIE NA TERENIE MIASTA KUTNO 

Problem przemocy w rodzinie występujący na terenie miasta Kutno został przedstawiony na podstawie 
informacji uzyskanych z instytucji podejmujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
w latach 2011-2013. 

4.1. Realizacja działań ogółem

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kutnie w 2011 roku przeprowadzili 2203 interwencje 
domowe, spośród których 123 dotyczyło przemocy w rodzinie. Z kolei w roku 2012 przeprowadzono 
2223 interwencje domowe, spośród których 96 dotyczyło przemocy w rodzinie, a do końca września 2013 roku 
funkcjonariusze policji interweniowali 908 razy, w 84 przypadkach była to przemoc w rodzinie. 

Najczęstsza przyczyna przemocy w rodzinie (2011- do IX 2013)

Przyczyny przemocy 2011 2012 I- IX 2013
alkoholizm 115 80 62
konflikty rodzinne 8 13 17
choroba psychiczna 0 3 3
narkomania 0 0 2

 Z powyższego wynika, że rozmiar zjawiska przemocy w rodzinie potwierdza, że alkoholizm jest najczęstszą 
przyczyną przemocy w rodzinie. Wśród innych powodów tego zjawiska są konflikty rodzinne oraz choroba 
psychiczna i narkomania. 

 Sprawcy przemocy w rodzinie (2011- do IX 2013)

Sprawcy przemocy 2011 2012 do września 2013
mąż 105 53 49
syn 14 22 22
konkubent 1 5 0
konkubent matki 0 1 1
ojciec 1 6 4
były mąż 0 4 4
wnuk 1 1 2
brat 1 4 0
córka 0 0 2

 Wśród sprawców przemocy w rodzinie, zdecydowanie przeważają mężczyźni tj. mężowie, synowie, bracia, 
ojcowie, byli mężowie, konkubenci. Natomiast ofiarami przemocy w rodzinie są najczęściej kobiety i dzieci, 
rzadziej mężczyźni. 
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 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - w analizowanym okresie zorganizowała 
spotkania łącznie ze 179 osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie. Liczba sprawców przemocy w rodzinie, 
których Komisja w 2011 roku skierowała na terapię wynosiła 24 osoby, w 2012 roku wzrosła do 31 osób, a do 
września 2013 roku było to 28 osób . 

 Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kutnie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie świadczył 
pomoc w zakresie poradnictwa psychologicznego i prawnego. 

 Pomoc specjalistyczna Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej 

Działania 2011 2012 I- IX. 2013
Liczba udzielonych porad ofiarom przemocy 885 1067 876
Liczba działań pomocowych, którymi objęto sprawców przemocy 118 125 99
Liczba przeprowadzonych terapii 358 276 239
Liczba rodzin objętych pomocą 88 81 71

 Z analizy danych wynika, że wzrasta ilość osób i rodzin dotkniętych przemocą, które potrzebują wsparcia ze 
specjalistycznego poradnictwa świadczonego przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kutnie. 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, w latach 2011- I-IX. 2013 świadczył pomoc w różnych 
formach osobom i rodzinom, które zmagały się z przemocą domową i alkoholizmem. 

 Rodziny i osoby w rodzinach, którym MOPS przyznał pomoc z powodu przemocy w rodzinie i alkoholizmu 
(2011- do IX 2013)

2011 2012 I-IX 2013r Powód przyznania 
pomocy Liczba 

rodzin 
Liczba osób 
w rodzinach 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w rodzinach 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w rodzinach

Przemoc w rodzinie 28 84 39 137 31 165
Alkoholizm 199 285 228 473 195 421

 W prezentowanym przedziale czasowym zarówno liczba rodzin korzystających ze wsparcia MOPS-u 
w związku z przemocą w rodzinie jak i liczba osób objętych pomocą z powodu alkoholizmu systematycznie 
wzrastała. Zauważyć należy, że kwestia ta była efektem diagnozowania środowiska jak i współpracy z innymi 
podmiotami. Warto podkreślić, że pracownicy socjalni udzielali rodzinom dotkniętym przemocą 
bezpośredniego wsparcia, jak również organizowali pomoc pedagogiczną, psychologiczną oraz prawną, 
świadczoną przez specjalistów MOPS. 

 W analizowanym okresie od listopada 2011 roku do września 2013 roku 7 rodzin doświadczających 
przemocy było objętych wsparciem specjalistycznym asystentów rodziny. 

 Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został powołany Zarządzeniem 
nr 108/2011 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Kutnie. 

 Od 2011roku do 30 września 2013 roku łącznie obyło się 8 spotkań członków Zespołu, podczas których 
omawiano problemy i zjawisko przemocy w rodzinie występujące na terenie miasta. Projektowano działania 
profilaktyczne i szkolenia dla profesjonalistów pracujących z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie. 
Systematycznie były prowadzone prace terapeutyczne i korekcyjne z osobami i rodzinami uwikłanymi 
w przemoc, które odbywały się głównie w kontakcie indywidualnym. W tym celu Przewodniczący Zespołu 
Interdyscyplinarnego powołał 8 grup roboczych. W 2011 roku w ich skład weszło 8 dzielnicowych, 
13 pracowników socjalnych, 7 członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
5 pedagogów szkolnych, 2 kuratorów sądowych. W 2012 roku powołano dodatkowo 7 pracowników 
socjalnych, 3 pedagogów szkolnych, 1 asystenta rodziny, 9 kuratorów sądowych, 1 pielęgniarkę usług 
specjalistycznych oraz 1 psychologa, natomiast do września 2013 roku włączono do pracy w grupach roboczych 
kolejnych 2 asystentów rodziny. 

 Działania prowadzone przez grupy robocze przedstawia poniższa tabela: 

Działania 2011 2012 I-IX 2013
Liczba posiedzeń grup roboczych 16 84 40
Liczba Niebieskich Kart, które skierowano do Zespołu Interdyscyplinarnego 18 108 84
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Liczba zakończonych procedur NK 2 44 35

W celu zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie miasta Kutno realizowano 
następujące zadania:

-  prowadzono programy profilaktyczne, w których wzięło udział 41 osób dorosłych, 

-  funkcjonariusze policji prowadzili interwencje domowe i zakładali Niebieskie Karty, W okresie od listopada 
2011r do września 2013 roku założono łącznie 303 Niebieskie Karty, 

-  ofiarom przemocy (1405 osób), udzielono 6819 różnego rodzaju porad prawnych, psychologicznych 
i rodzinnych, 

-  w placówkach oświatowych z terenu miasta realizowano programy profilaktyczne, średnio 2-3 programy 
w każdej szkole. Rozpowszechniono 1403 materiały o charakterze informacyjno-edukacyjnym, objęto 
685 uczniów działaniami pomocowymi gł. opieką wychowawczą, pedagoga szkolnego, zrealizowano 
306 różnego rodzaju form aktywnego spędzania czasu. 

-  podczas lokalnych imprez i pikników rozpowszechniono 610 ulotek informacyjnych o przemocy, instytucjach, 
do których można się zgłosić i otrzymać pomoc, 

-  objęto 348 sprawców przemocy w rodzinie różnymi formami oddziaływań, 

-  zorganizowano 3 szkolenia dla kadry zajmującej się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w których 
uczestniczyło 65 osób, 

-  w związku z Międzynarodowym Dniem Przeciwdziałania Przemocy Wobec Dzieci przeprowadzono ankietę 
wśród uczniów klas szóstych szkół podstawowych i trzecich klas gimnazjów. Badaniami objęto losowo 
wybranych 203 uczniów szkół gimnazjalnych i 224 uczniów szkół podstawowych. Z analizy ankiet wynika, że 
większość uczniów nie jest obojętna wobec przemocy skierowanej zarówno do kolegów jak i nauczycieli. 
Natomiast blisko 50% badanej populacji młodzieży gimnazjalnej stwierdziło, że o wszelkich zauważonych 
zachowaniach agresywnych nie będzie powiadamiać rodziców lub nauczycieli. Wynika to z ogólnie panującego 
przeświadczenia, że nie będą „donosić” na swoich kolegów, 

-  Grupa AA- „ Trzeźwość” Region Łódź poprowadziła miting organizacyjny, w którym uczestniczyło 26 osób 
profesjonalistów stykających się z rodzinami dotkniętymi problemem uzależnienia od alkoholu, 

- w ramach projektu MOPS prowadzone były zajęcia indywidualne i grupowe z 10 sprawcami przemocy 
z psychologiem - program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy ( kwiecień- wrzesień 2013). Pomoc 
była również skierowana do ofiar przemocy w rodzinie, grupowymi warsztatami objęto 10 kobiet (wrzesień-
listopad 2013). 

Wnioski

 Z przeprowadzonej analizy danych wynika, że w Kutnie w latach 2011 - do IX 2013r. występowała 
przemoc w rodzinie. Jednak trudno jest jednoznacznie określić skalę tego zjawiska. Często zdarza się, że 
przemoc jest ukrywana przez ofiary, czy inne osoby, które posiadają wiedzę o istniejącej przemocy 
w środowisku. Spowodowane jest to lękiem przed oprawcą, wstydem w środowisku bądź, „nie wtrącaniem 
się" w sprawy innych. Jej ofiarami  były głównie kobiety i dzieci. 

 Prezentowane dane wskazują na konieczność prowadzenia przede wszystkim działań edukacyjnych 
zmierzających do podnoszenia świadomości społecznej na temat problemu i możliwości wsparcia. Konieczne 
jest róznież realizowanie zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez zapewnienie 
specjalistycznej pomocy ofiarom przemocy, a także wdrażanie programów edukacyjno-korekcyjnych dla 
sprawców przemocy.

Rozdział 5.
CELE, WARUNKI REALIZACJI I MONITOROWANIE PROGRAMU 

5.1. Cele Programu

W oparciu o przedstawione wyniki badań, wnioski płynące z monitoringu Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w latach 2011- 2013 rekomenduje się do realizacji Program na lata 
2014-2017 z następującymi celami : 

Cel główny: 
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Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie i skuteczne rozwiązywanie problemów z nim związanych 
poprzez zwiększenie znaczenia profilaktyki w obszarze rozwiązywania problemów występujących w rodzinie 
uwikłanej w przemoc oraz rozwój oferty pomocowej. 

Cele szczegółowe: 

1. Podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie. 

2. Rozwijanie kompleksowej oferty pomocowej dla rodzin uwikłanych w przemoc. 

3. Zróżnicowanie oferty i zwiększanie oddziaływań kierowanych do sprawców przemocy w rodzinie. 

4. Współpraca pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Cele będą realizowane poprzez : 

1. Diagnozowanie zjawiska na terenie miasta Kutno, 

2. budowanie miejskiego systemu przeciwdziałania przemocy, 

3. doskonalenie kadr pracujących ze sprawcami i ofiarami przemocy w rodzinie, 

4. wspieranie osób dotkniętych przemocą w rodzinie, 

5. oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie. 

Cel 1. Podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie

Działania 
1 Edukacja w zakresie sposobów radzenia sobie ze stresem, agresją, poszerzanie świadomości dzieci i rodziców w kwestii 

zagrożeń związanych z przemocą
2 Promocja w lokalnych mediach przekazów sprzyjających aktywnej postawie wobec przemocy w rodzinie.
3 Rozpowszechnianie ulotek i informacji na temat przemocy i jej skutków.
4 Wspieranie różnych form spędzania wolnego czasu promujących zachowania nieagresywne.
5 Systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie miasta Kutno. 

Zadanie 1.1 Edukacja w zakresie sposobów radzenia sobie ze stresem, agresją, poszerzanie świadomości u dzieci i rodziców w kwestii 
zagrożeń związanych z przemocą

Realizatorzy - Wydział Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczej UM, 
- Wydział Edukacji i Sportu UM, 
- Zespół Interdyscyplinarny, 
- Placówki oświatowe, 
- organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, 
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, 
- kościoły i związki wyznaniowe, 
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
- Komenda Powiatowa Policji, 
- Świetlice środowiskowe,

Sposób 
realizacji 

-prowadzenie zajęć informacyjno-edukacyjnych w szkołach, 
-działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach 
zagrożonych przemocą w rodzinie 
- warsztaty umiejętności wychowawczych np. „ Szkoła dla rodziców” ,

Wskaźniki -liczba dzieci i młodzieży objętych edukacją, zajęciami profilaktycznymi, 
-liczba uczestników świetlic środowiskowych, 
-liczba osób uczestniczących w warsztatach dla rodziców,

Efekty -wzrost świadomości wśród dzieci i młodzieży na temat przemocy i agresji, 
-zwiększenie liczby rodziców, którzy nabyli prawidłowe umiejętności wychowawcze,

Zadanie 1.2 Promocja w lokalnych mediach przekazów sprzyjających aktywnej postawie wobec przemocy w rodzinie
Realizatorzy - Wydział Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczej UM, 

- Komenda Powiatowa Policji, 
- organizacje pozarządowe, 
- związki wyznaniowe, 
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, 
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
-Zespól Interdyscyplinarny,

Sposób 
realizacji 

-współpraca z mediami, kampanie skierowane do świadków, by zachęcać do reagowania w sytuacji przemocy domowej, 
- akcentowanie w mediach dni: Międzynarodowy dzień bez Przemocy, Międzynarodowy Dzień zapobiegania Przemocy 
wobec Dzieci,
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Wskaźniki -liczba publikacji w mediach i prasie,
Efekty -wzrost świadomości społeczeństwa lokalnego na temat zjawiska przemocy w rodzinie,

Zadanie 1.3 Rozpowszechnianie ulotek i informacji na temat przemocy i jej skutków.
Realizatorzy - Wydział Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczej UM, 

- Organizacje pozarządowe, 
- Kościół i związki wyznaniowe, 
- Zespól Interdyscyplinarny, 
- placówki Oświatowe, 
- placówki służby zdrowia, 
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, 
- Komenda Powiatowa Policji, 
- Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej,

Sposób realizacji -opracowanie i publikowanie materiałów promocyjnych na temat zjawiska przemocy ( ulotki, broszury),
Wskaźniki -liczba rozpowszechnianych materiałów informacyjno- edukacyjnych 

-rodzaj przygotowanych materiałów,
Efekty -zwiększenie wiedzy wśród mieszkańców miasta na temat zjawiska przemocy,

Zadanie 1.4 Wspieranie różnych form spędzania wolnego czasu promujących zachowania nieagresywne.
Realizatorzy - Zespół Interdyscyplinarny, 

- Wydział Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczej UM, 
- Organizacje i stowarzyszenia, 
- kościoły i związki wyznaniowe, 
- Wydział Edukacji i Sportu UM, 
- Komenda Powiatowa Policji, 
- placówki oświatowe, 
- placówki służby zdrowia,

Sposób 
realizacji 

- Organizowanie różnego rodzaju alternatywnych form spędzania wolnego czasu sprzyjających wzmacnianiu więzi 
rodzinnych np. biwaki, festyny, imprezy sportowe, kolonie, rajdy, 
-propagowanie zachowań nieagresywnych wśród dzieci i młodzieży,

Wskaźniki - liczba zorganizowanych form spędzania wolnego czasu, 
-liczba festynów rodzinnych, 
-liczba imprez rekreacyjno- sportowych skierowanych do rodzin, 
-liczba zajęć sportowych, 
-liczba dzieci objętych alternatywnymi formami spędzania wolnego czasu,

Efekty - wzrost liczby osób uczestniczących w imprezach rodzinnych, 
- zmiana zachowania wśród dzieci i młodzieży,

Zadanie 1.5 Systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie miasta Kutno.
Realizatorzy - Zespół Interdyscyplinarny, 

- Wydział Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczej UM, 
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, 
- Komenda Powiatowa Policji, 
- organizacje pozarządowe, 
- Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, 
- Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, placówki oświatowe, 
- Zespół Interdyscyplinarny, 
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Sposób realizacji -sporządzanie rocznego raportu rejestrowanych przypadków przemocy w rodzinie w oparciu o prowadzona 
dokumentację, 
- rejestrowanie przypadków przemocy w rodzinie, 
- organizowanie szkoleń dla kadry osób zawodowo zajmującej się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie ,

Wskaźniki -liczba odnotowanych przypadków, 
-roczny raport, 
-liczba szkoleń, warsztatów, 
-liczba uczestników szkoleń, 
-liczba spotkań grup roboczych pracujących z rodzinami dotkniętymi przemocą, 
-liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego,

Efekty -poszerzenie bazy danych na temat zjawiska przemocy występującej na terenie miasta.

Cel. 2 Rozwijanie kompleksowej oferty pomocowej dla rodzin uwikłanych w przemoc

Działania 
1 Prowadzenie punktu informacyjno- konsultacyjnego
2 Prowadzenie działań interwencyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy
3 Ochrona przed dalszym krzywdzeniem przez sprawcę
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Zadanie 2.1 Prowadzenie punktu informacyjno- konsultacyjnego
Realizatorzy - Wydział Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczej UM, 

- Zespół Interdyscyplinarny, 
- Organizacje pozarządowe, 
- kuratorzy sądowi, 
- Kościół i związki wyznaniowe, 
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, 
- Komenda Powiatowa Policji,

Sposób 
realizacji 

-poradnictwo w zakresie pozyskiwania zaświadczenia lekarskiego, poradnictwo prawne, wsparcie emocjonalne 
i psychologiczne ofiar przemocy, 
-rozpowszechnianie bezpłatnego telefonu zaufania „ Niebieska Linia”
- prowadzenie mediacji rodzinnych,

Wskaźniki -liczba osób dorosłych objętych poradnictwem, 
-liczba dzieci objętych terapią rodzinną, 
-liczba udzielonych porad prawnych, 
-liczba rodzin objętych mediacjami,

Efekty -zwiększenie świadomości u osób doznających przemocy, 
-zwiększenie dostępności do bezpłatnego poradnictwa, 
-zwiększenie poczucia bezpieczeństwa u osób dotkniętych przemocą w rodzinie, 
- poprawienie relacji w rodzinach dotkniętych przemocą,

Zadanie 2.2 Prowadzenie działań interwencyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy
Realizatorzy - Zespół Interdyscyplinarny 

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, 
- Komenda Powiatowa Policji, 
- kuratorzy sądowi, 
- Prokuratura,

Sposób realizacji -podejmowanie działań interwencyjnych w oparciu o procedurę „Niebieska Karta”
Wskaźniki -liczba podjętych interwencji kryzysowych wobec ofiary przemocy, 

-liczba rodzin objętych działaniami interwencyjnymi, 
-liczba osób, wobec których podjęto interwencje,

Efekty - poprawa sytuacji w rodzinach dotkniętych przemocą,

Zadanie 2.3 Ochrona przed dalszym krzywdzeniem przez sprawcę
Realizatorzy - Zespól Interdyscyplinarny, 

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kutnie, 
- Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 
- placówki oświatowe, 
- organizacje pozarządowe,

Sposób realizacji -zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w Domu Noclegowym, 
- zapewnienie ofiarom przemocy schronienia w Kompleksie Terapeutyczno- Integracyjnym, 
-prowadzenie programów wspierających osoby doświadczające przemocy w rodzinie,

Wskaźniki -liczba form wsparcia, 
-liczba osób objętych różnymi formami wsparcia, 
-liczba osób skierowanych do Domu Noclegowego, 
-liczba miejsc,

Efekty -przerwanie przemocy i zapewnienie bezpieczeństwa osobom doznającym tzw. gorącej przemocy,

Cel. 3 Zróżnicowanie oferty i zwiększenie oddziaływań kierowanych do sprawców przemocy w rodzinie

Działania 
1 Działania interwencyjne
2 Usprawnienie procedur i innych działań wobec sprawców
3 Opracowanie i realizacja programów korekcyjno- edukacyjnych dla sprawców przemocy

Zadanie 3.1 Działania interwencyjne
Realizatorzy - Zespół Interdyscyplinarny, 

- Komenda Powiatowa Policji w Kutnie, 
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, 
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
- kuratorzy zawodowi i społeczni, 
- Prokuratura, 
- Sąd Rejonowy,

Sposób realizacji -usprawnianie podejmowanych interwencji wobec sprawców przemocy,
Wskaźniki -liczba założonych Niebieskich Kart, 
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-Liczba interwencji domowych,
Efekty -zmniejszenie zjawiska występowania tzw gorącej przemocy,

Zadanie 3.2 Usprawnienie procedur i innych działań wobec sprawców
Realizatorzy - Zespół Interdyscyplinarny, 

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, 
- Komenda Powiatowa Policji w Kutnie, 
- Sąd Rejonowy, 
- Prokuratura, 
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
- Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej,

Sposób 
realizacji 

-kierowanie wniosków do Prokuratury o wszczęcie postępowania wobec sprawcy, 
- kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego w związku z nadużywaniem 
alkoholu, 
-prowadzenie rozmów prewencyjnych z osobami stosującymi przemoc w rodzinie,

Wskaźniki -liczba wniosków skierowanych do Prokuratury, 
-ilość wniosków skierowanych do Sadu Rejonowego, 
-liczba osób i rodzin objętych dozorem kuratora sądowego, 
-liczba osób skazanych z art. 207 kk., 
-liczba oddziaływań prewencyjnych wobec sprawców,

Efekty -zmniejszenie liczby osób stosujących przemoc, 
-wzrost świadomości u osób stosujących przemoc konsekwencji za własne czyny, 
-zwiększenie liczby osób podejmujących leczenie odwykowe,

Zadanie 3.3 Opracowanie i realizacja programów korekcyjno- edukacyjnych dla sprawców przemocy
Realizatorzy - Zespół Interdyscyplinarny, 

- Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, 
- organizacje pozarządowe, 
- Sąd Rejonowy, 
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Sposób realizacji -prowadzenie programów korekcyjno- edukacyjnych,
Wskaźniki - Liczba sprawców objętych działaniami korekcyjno- edukacyjnymi 

- Liczba programów korekcyjno- edukacyjnych,
Efekty -wzrost liczby osób, które nabyły umiejętność rozwiązywania problemów w drodze kompromisu, 

-zmniejszenie liczny rodzin dotkniętych przemocą,

Cel. 4 Współpraca pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Działania 
1 Opracowanie jednolitych standardów postępowania
2 Pozyskanie nowych podmiotów do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym
3 Zwiększenie kompetencji pracowników służb i instytucji zobowiązanych lub uprawnionych do przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie

Zadanie 4.1 Opracowanie jednolitych standardów postępowania
Realizatorzy - Zespół Interdyscyplinarny, 

- Wydział Edukacji i Sportu UM 
- Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, 
- organizacje pozarządowe, 
- Sąd Rejonowy, 
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
- Komenda Powiatowa Policji,

Sposób 
realizacji 

-organizowanie wspólnych spotkań pracowników z różnych instytucji i placówek w celu poznania wzajemnych kompetencji 
, usprawniania systemu przepływu informacji , wymiany doświadczeń i doskonaleniu współpracy, 
-budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

Wskaźniki - liczba wdrożonych procedur, 
- liczba przygotowanych dokumentów,

Efekty -wypracowanie wspólnego systemu wsparcia, 
-integracja i aktywizacja specjalistów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
-usprawnienie systemu przepływu informacji,

Zadanie 4.2 Pozyskanie nowych podmiotów do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym
Realizatorzy - Zespół Interdyscyplinarny, 

- Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 
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- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, 
- organizacje pozarządowe, 
- Sąd Rejonowy, 
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Sposób realizacji -podejmowanie współpracy z organizacjami działającymi na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
Wskaźniki -liczba podjętych działań, 

-liczba pozyskanych podmiotów,
Efekty -zwiększenie liczby nowych podmiotów pracujących w Zespole,

Zadanie 4.3 Zwiększenie kompetencji pracowników służb i instytucji zobowiązanych lub uprawnionych do przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie

Realizatorzy - Wydział Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczej UM, 
- Zespół Interdyscyplinarny, 
- Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, 
- organizacje pozarządowe, 
- Sąd Rejonowy, 
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Sposób 
realizacji 

-uczestnictwo z zespole interdyscyplinarnym ekspertów w ramach rozpoznawania problematyki przemocy w rodzinie 
i opracowywaniaprogramów wsparcia (planu działań), 
- uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach dotyczących problematyki społecznej,

Wskaźniki -liczba ekspertów uczestniczących w pracy Zespołu Interdyscyplinarnego, 
-liczba szkoleń, 
-liczba zorganizowanych konferencji,

Efekty -wzrost kompetencji kadry pracującej z rodziną dotkniętą przemocy.

5.2. Zasoby Miasta Kutno w zakresie realizacji programu:

1.  Zasoby ludzkie – specjaliści z różnych dziedzin. 

2. Zasoby instytucjonalne- instytucje i organizacje zajmujące się problemem rodzin uwikłanych w przemoc 
oraz instytucje i organizacje pełniące funkcję wspierającą: 

- Sąd Rejonowy w Kutnie (III Wydział Rodzinny i Nieletnich, II Wydział Karny, Zespół Kuratorskiej Służby 
Sądowej), 

- Prokuratura Rejonowa w Kutnie, 

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, 

- Komenda Powiatowa Policji w Kutnie, 

- Straż Miejska w Kutnie, 

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kutnie, 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, 

- Kutnowski Szpital Samorządowy, Poradnie Zdrowia Psychicznego oraz Poradnia Leczenia Uzależnień 
w Kutnie, 

- przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie, 

- stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, w tym kluby trzeźwościowe, 

- parafie i inne związki wyznaniowe. 

5.3. Adresaci programu:

 Mieszkańcy Miasta Kutno, osoby dotknięte przemocą w rodzinie, osoby stosujące przemoc w rodzinie, 
świadkowie przemocy w rodzinie, rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy, osoby zaangażowane 
w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie np. pracownicy tzw. "pierwszego kontaktu” oraz 
instytucje i organizacje zajmujące się problemem przemocy w rodzinie. 

5.4 Monitorowanie, sprawozdawczość, finansowanie

 Monitorowanie realizacji Programu odbywać się będzie w oparciu o sprawozdawczość podmiotów 
zaangażowanych w jego realizację. Sprawozdania z realizacji Programu podmioty składają do dnia 
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31 stycznia każdego roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie, który przekazuje zbiorczy 
raport Prezydentowi Miasta Kutno. 

System oceny monitorowania będzie opisany poprzez następujące wskaźniki:

- liczba porad udzielonych ofiarom przemocy; 

- liczba rodzin objętych działaniami pomocowymi; 

- liczba sprawców przemocy objętych działaniami pomocowymi; 

- liczba rozpowszechnionych materiałów o charakterze informacyjno- edukacyjnym; 

- liczba zrealizowanych programów profilaktycznych; 

- liczba porad psychologicznych i prawnych; 

- liczba przeprowadzonych terapii; 

- liczba zrealizowanych form aktywnego spędzania wolnego czasu; 

- liczba sfinansowanych szkoleń; 

- liczba przeszkolonych osób; 

- liczba zorganizowanych spotkań profilaktycznych; 

- liczba Niebieskich Kart przekazanych do Zespołu Interdyscyplinarnego 

Sprawozdawczość

Zebrane przez Zespół dane będą stanowiły podstawę do oceny skuteczności, efektywności i trwałości 
programu. Opracowana do dnia 31 marca każdego roku sprawozdawczego ewaluacja powinna określić czy 
cele programu są odpowiednie do ewaluujących potrzeb. Prezydent Miasta Kutno do dnia 30 kwietnia 
każdego roku przedłoży Radzie Miasta Kutno sprawozdanie z realizacji Programu. 

Finansowanie

Źródłem finansowania wymienionych zadań, które sa realizowane przez jednostki organizacyjne Miasta 
Kutno, są środki finansowe Miasta Kutno przewidziane w planie finansowym poszczególnych jednostek 
organizacyjnych na dany rok, przy czym środki na obsługę organizacyjno- techniczną Zespołu 
Interdyscyplinarnego będą uwzględniane w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kutnie. 

5.5. Podsumowanie

Zintegrowanie wszelkich zasobów jednostek i organizacji do realizacji zadań Programu daje szansę 
stworzenia jednolitej strategii wsparcia oraz zdecydowanego podniesienia skuteczności udzielanej pomocy 
zarówno ofiarom przemocy jaki sprawcom przemocy. Jednym z podstawowych tego warunków jest poczucie 
wspólnego celu działań społecznych oraz scalenie środowiska przy jego realizacji. 
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