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Realizując obowiązek wynikający z art. 6, ust. 3 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu opracowało Powiatowy Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2021, zwany dalej Programem.
Wdrożenie w życie „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” jest gwarancją
zintegrowanych działań profilaktycznych, interwencyjnych i pomocowych w tym zakresie.
Podstawę prawną programu stanowią ustawy i programy:
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018. poz. 1508 ze
zm.)
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2015r.
poz. 1390),
3. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020.
Najważniejszą z nich dla realizacji niniejszego programu jest ustawa z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2015r. poz. 1390).
Ustawa ma na celu zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
inicjowanie i wpieranie działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej
w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie. Głównym celem programu
jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie powiatu kaliskiego, budowanie
skutecznie działającego systemu uwzględniającego lokalne uwarunkowania i rozmiary
zjawiska. Zasadniczym, szerszym celem programu, do którego osiągnięcia ma służyć
realizacja zadań zaplanowanych w programie, jest ograniczenie problemu i skali skutków
przemocy domowej. Cele szczegółowe, bezpośrednio zakładane w programie odnoszą
się do całego systemu zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.
W programie tym wskazano konieczność kontynuowania działań informacyjnych,
profilaktycznych, specjalistycznej pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, a także
prowadzenia terapii z ofiarami przemocy w rodzinie i sprawcami przemocy.

I. Charakterystyka i analiza zjawiska przemocy w powiecie kaliskim
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Powiat Kaliski usytuowany jest w środkowej Polsce, na terenie południowowschodniej
części województwa wielkopolskiego. Powiat znajduje się w bezpośredniej strefie wpływów
trzech dużych ośrodków miejskich: Poznania – stolicy województwa, Łodzi oraz Wrocławia.
Ośrodki te są zlokalizowane w odległości około 90-140 km. od terenu powiatu. Dzięki
istniejącej sieci połączeń drogowych (autobusowy i samochodowy) oraz kolejowych,
dostępność komunikacyjna do pobliskich- ościennych ośrodków wielkopolskich jest dla
mieszkańców powiatu zadawalająca. Przez Powiat Kaliski przebiega droga krajowa nr 12
i droga krajowa nr 25 oraz linia kolejowa nr 14. Sieć komunikacyjna w Powiecie Kaliskim to
w sumie 1500 kilometrów dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Powiat
zajmuje powierzchnię 1160 km2 i liczy ponad 80 tys. mieszkańców.
Ludność powiatu liczy 83124 osoby (stan na 31 grudnia 2017r.). Gęstość zaludnienia
kształtuje się dużo poniżej średniej wojewódzkiej i krajowej, w powiecie wynosi ok. 71 osób
na km², w Wielkopolsce ok. 118 osób na km², a w Polsce 123 osoby na km². Na terenie
powiatu brak jest większych ośrodków miejskich, co jest bezpośrednią przyczyną tak niskiego
wskaźnika zaludnienia.
Tabela nr 1 Liczba ludności w powiecie kaliskim (dane z dnia 31 grudnia 2017r.)
OGÓŁEM
OSOBY
OGÓŁEM 83124

%

MĘŻCZYŹNI

KOBIETY
OSOBY

OSÓB

%

%

100

42299

50,84

40895

49,16

MIASTO

5253

6,31

2714

3,26

2539

3,05

WIEŚ

77871

93,68

39515

47,45

38356

46,14

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego w Poznaniu oddział w
Kaliszu

Liczba kobiet w powiecie wynosi 42299, co w stosunku do ogółu ludności powiatu stanowi
50,89%, natomiast liczba mężczyzn wynosi 47,45 % ogółu ludności.
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Badanie nad zjawiskiem przemocy w rodzinie są niezmiernie trudnym procesem, gdyż
w tej materii oddziałuje wiele czynników zarówno społecznych, jak i kulturowych, które
powodują, iż przemoc domowa jest głęboko ukrywanym problemem społecznym.
Doświadczenie przemocy od osób bliskich oparte jest na specyficznych psychotechnikach
służącym temu, by przekształcić osobowość ofiary, tj. jej potrzeby, poczucie tożsamości,
przekonania, uczucia, dążąc do całkowitego uzależnienia od sprawcy oraz do uczynienia jej
krańcowo lojalnym wobec oprawcy. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie
uregulowane w ustawie z dnia 10 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy

w

rodzinie

nałożyły

na

gminy

obowiązek

powołania

zespołów

interdyscyplinarnych, będących podmiotami o charakterze wewnętrznym, funkcjonującym
w gminie w ramach jej zadań własnych. W powiecie kaliskim zespoły interdyscyplinarne
powołane są w każdej gminie, zgodnie z obowiązującymi procedurami.
Zespoły interdyscyplinarne podejmują działania zmierzające do przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”, która uwzględnia szereg
czynności inicjowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia
przemocy w rodzinie. Wszczęcie wyżej wymienionej procedury mogą dokonać osoby będące
przedstawicielami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia. Zespoły
interdyscyplinarne – w ramach swojej działalności- w ramach swojej działalności – mogą
powoływać grupy robocze, których skład wchodzi pracownik socjalny, dzielnicowy, jeżeli
w rodzinie są dzieci w wieku przedszkolnym lub szkolnym- wychowawca przedszkolny
i szkolny, pedagog szkolny, a także terapeuci, psycholodzy. Jeżeli występuje potrzeba
w grupach roboczych może pojawić się przedstawiciel ochrony zdrowia, kurator sądowy,
asystent rodziny lub inni specjaliści.
Dane statystyczne przedłożone w poniższych 2 tabelach wykazują liczbę założonych
„Niebieskich kart” i pracę Zespołów Interdyscyplinarnych na terenie poszczególnych gmin
Powiatu Kaliskiego na przestrzeni dwóch lat.

5

Tabela nr 2 Liczba założonych „Niebieskich Kart” w 2017 roku
Nazwa jednostki

Liczba założonych „Niebieskich Kart” w
2017r.

1

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy

7

Społecznej w Stawiszynie

2

Gminny Ośrodek Pomocy

8

Społecznej w Blizanowie
3

Gminny Ośrodek Pomocy

7

Społecznej w Brzezinach
4

Gminny Ośrodek Pomocy

8

Społecznej w Cekowie Kolonii
5

Gminny Ośrodek Pomocy

9

Społecznej w Godzieszach Wielkich
6

Gminny Ośrodek Pomocy

8

Społecznej w Koźminku
7

Gminny Ośrodek Pomocy

12

Społecznej w Liskowie
8

Gminny Ośrodek Pomocy

1

Społecznej w Mycielinie
9

Gminny Ośrodek Pomocy

10

Społecznej w Opatówku
10

Gminny Ośrodek Pomocy

10

Społecznej w Szczytnikach
11

Gminny Ośrodek Pomocy

11

Społecznej w Żelazkowie
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych jednostek z terenu gmin Powiatu Kaliskiego.
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Tabela nr 3 Liczba założonych „Niebieskich Kart” w 2018 roku
Nazwa jednostki

Liczba

Liczba spotkań

Liczba spotkań

założonych

Zespołu

grup roboczych

„Niebieskich

Interdyscyplinarnego

Kart” w
2018r.
1

Miejsko - Gminny

5

4

31

16

16

0

6

4

14

6

4

43

6

4

4

5

6

6

3

4

42

9

45

Ośrodek Pomocy
Społecznej w
Stawiszynie
2

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Blizanowie

3

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Brzezinach

4

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Cekowie Kolonii

5

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Godzieszach
Wielkich

6

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Koźminku

7

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Liskowie

8

Gminny Ośrodek

W tut. Zespole nie

Pomocy Społecznej w

ma grup roboczych,

Mycielinie

członkowie Zespołu
Interdyscyplinarnego
7

zbierani są w
zależności swoich
możliwości
pomocowych w
danej sytuacji i
potrzeb w
środowisku, w
którym występuje
przemoc.
9

Gminny Ośrodek

11

4

121

10

12

24

18

16

110

Pomocy Społecznej w
Opatówku
10 Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Szczytnikach
11 Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Żelazkowie
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych jednostek z terenu gmin Powiatu Kaliskiego.

Zgromadzony materiał badawczy pozwolił ustalić, iż w latach 2017-2018 w większości gmin
z terenu powiatu kaliskiego procedura „Niebieskiej Karty” wzrosła (w Gminie Stawiszyn,
Gminie Brzeziny, Gminie Ceków Kolonia, Gminie Godziesze Wielkie, Gminie Koźminek,
Gminie Lisków), w czterech gminach zmalała (w Gminie Blizanów, Gminie Mycielin,
Gminie Opatówek, Gminie Żelazków) jedynie w jednej gminie (Gmina Szczytniki) utrzymała
się na podobnym poziomie.
Analizując powyższe dane należy stwierdzić, iż w 2018r. najwięcej „Niebieskich Kart”
założono w Gminie Żelazków (18 „Niebieskich Kart”), natomiast najmniej w Gminie Lisków
(3 „Niebieskie Karty”).
Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy:
 Przemocy fizycznej,
 Przemocy psychicznej,
 Przemocy seksualnej,
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 Przemocy ekonomicznej,
 Zaniedbania.
Aby podjąć jakiekolwiek działania należy zdefiniować sam problem – przemoc.
Przemoc może przybrać wiele form – od fizycznego lub seksualnego ataku do emocjonalnego
poniżenia. Media prezentują coraz więcej przejawów przemocy w rodzinie, co każe
zastanowić się na ile jest to społeczna choroba, czy zmiany w stylu życia.
Przemoc domowa charakteryzuje się:
- intencjonalnością – jest celowym, zamierzonym działaniem człowieka lub zaniechaniem
działania i ma na celu kontrolę nad ofiarą i jej całkowite podporządkowanie; naruszanie praw
i dobra osobistego członka rodziny,
- wykorzystywaniem przewagi i siły – w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą; ofiara
jest słabsza, a sprawca silniejszy; przewaga ta może odnosić się m.in. do dominacji fizycznej,
psychicznej lub ekonomicznej,
- naruszeniem podstawowych praw człowieka – prawa do nietykalności fizycznej, godności,
szacunku,
- powoduje cierpienie i ból- sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na szkody osłabiające jej
zdolność do samoobrony, naraża na nieustanne zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa, a tym
samym na życie w ciągłym lęku i destabilizacji.

To z kolei jest przyczyną osłabienia

mechanizmów obronnych, co w znacznym stopniu utrudnia wyjście z niszczącej sytuacji.
Najczęściej analizowanym elementem, który przyczynia się do przemocy w rodzinie
jest stres, zwłaszcza stres związany z problemami natury ekonomicznej lub socjalnej.
Trudności finansowe lub skomplikowanie ról społecznych coraz bardziej widoczne w życiu
współczesnych rodzin, tworzą środowisko szczególnie sprzyjające rozwojowi brutalnych
interakcji.
Trudno jest jednoznacznie określić czy wzrost liczby zgłaszanych przypadków można
przypisać większym rozmiarom przemocy czy wzrostowi świadomości i braku społecznej
akceptacji na przemoc. Relacje o krzywdzeniu dzieci i współmałżonków zwiększają wiedzę
o tym zjawisku. Pojawiają się również informacje, gdzie szukać pomocy, a to powoduje,
że coraz więcej przypadków krzywdzenia jest zgłaszanych.
W idealnym świecie rodzina jest źródłem

kontroli i wsparcia. Dlaczego więc

tolerowana jest agresja w domu rodzinnym? Można wnioskować, że wiele przyczyn
tolerowania agresji w domu znajduje odpowiedź w przyczynach tolerowania agresji poza
domem.
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Zgodnie z dość powszechnymi poglądami, tolerancja dla przemocy w rodzinie
związana jest z hierarchiczną i patriarchalną strukturą społeczną, szczególnie wyraźnie
widoczną w układach rodzinnych.
Kobiety i dzieci ciągle jeszcze są uznawane za własność, zaś mężów i rodziców
obarcza się obowiązkiem dyscyplinowania pozostałych członków rodziny. Przemoc
jest sposobem sprawowania kontroli nad innymi tak długo, jak długo będziemy akceptować
patriarchalną kontrolę, będziemy również spotykać ludzi, którzy wierzą, że mają prawo
stosować przemoc wobec członków rodziny (np. odcięcie telefonu i stwierdzenie,
że ona nie będzie rozmawiać kiedy chce i jak długo chce, skoro ja płacę rachunki).
Innym czynnikiem, który tworzy korzystny klimat dla tolerancji wobec przemocy
w rodzinie, jest założenie, że życie rodzinne jest sprawą „prywatną”. Często słyszymy
przecież takie wypowiedzi: „jakim prawem ktoś obcy ma mi mówić, jak wychowywać
dziecko” lub „To co ja i mój małżonek robimy we własnym domu, jest naszą prywatną
sprawą!”. Uznanie hierarchicznej struktury rodziny w połączeniu z niechęcią do „naruszania
rodzinnej

prywatności”

poprzez

zakazywanie

aktów

przemocy,

stwarza

sytuację,

która ułatwia tolerowanie agresji.
Najbardziej obserwowalnym czynnikiem wspomagającym przemoc na każdej
płaszczyźnie jest alkohol i narkotyki. Nadużywanie alkoholu i narkotyków przez osoby
dorosłe i młodzież jest powodem bardzo wielu zachowań agresywnych. Z dotychczasowej
pracy i obserwacji wynika, ze coraz więcej dzieci, młodzieży

i dorosłych ma kontakt

z alkoholem i narkotykami, a w związku z tym wzrasta patologia w rodzinach. Nie wystarczy
mówić o szkodliwości działania alkoholu i narkotyków, należy minimalizować skutki, trzeba
dać alternatywę, nauczyć zachowań asertywnych. Nie wszyscy potrafią w sposób
konsekwentny radzić sobie z problemami. W bardzo różny sposób zaspokajane są potrzeby
psychospołeczne.
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Kiedy alkohol rządzi człowiekiem, traci kontrolę nad swym zachowaniem. Osłabienie
hamulców prowadzi do barku panowania nad sobą i silnych wybuchów agresji. Skrzywiony
przez alkohol obraz rzeczywistości rodzica wyzwala w nim różne lęki, ponieważ czuje,
że traci kontrolę nad sytuacją. Dla utrzymania swego statusu rozwija w sobie paranoiczną
podejrzliwość jako element domniemanej kontroli, co z uwagi na jego lęki ma charakter
adaptacyjny, lecz paradoksalnie dokonuje jeszcze większej destrukcji w jego relacjach
z

bliskimi.

Zawsze,

kiedy

chce

potrafi

znaleźć

zarzut

przeciwko

ofierze,

który usprawiedliwiałby jego atak. Alkoholizm traktowany jest jako przejaw przemocy
oraz jego przyczyna, pokazuje dużą złożoność problemu, ponieważ jedno wpływa na drugie
i tworzy się mechanizm błędnego koła.
By dokonać zmiany i przerwać krąg przemocy niezbędna jest terapia ofiary
oraz sprawcy. Powiedzenie: „Dzieciństwo to okres, z którego człowiek otrząsa się przez całe
życie” bardzo trafnie ujmuje sens istnienia osób żyjących w przemocy. Trud podjęty
w procesie terapii pomaga szybciej z niej się „otrząsnąć”.
W dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie niezmiernie istotna rolę odgrywa
Policja. Do nadrzędnych zadań tej instytucji należy m.in. ochrona życia i zdrowia ludzi oraz
mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra. W ramach przeciwdziałania
przemocy Komenda Miejska Policji w Kaliszu bierze udział w Krajowym Programie
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. Program ten skierowany jest do
różnych grup społecznych i obejmuje szereg działań profilaktycznych związanych z
powyższą tematyką.
Do nadrzędnych instrumentów mających poprawić sytuację ofiar przemocy w rodzinie
zalicza się działania wobec osób stosujących przemoc domową. Oddziaływania korekcyjnoedukacyjne wobec sprawców przemocy w rodzinie są prowadzone za pomocą programów
korekcyjno-edukacyjnych, a ich obowiązek realizacji reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W powiecie kaliskim programy realizowane są przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu. Uczestnicy kierowani byli przez
pracowników Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu kaliskiego
i pleszewskiego ( w roku 2016r.).
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Tabela nr 4 Realizacja Programu Korekcyjno Eduakcyjnego dla Sprawców Przemocy
w Rodzinie w Powiecie Kaliskim w latach 2016 – 2017
wyszczególnienie

Liczba osób
Rok 2016

Rok 2017

Kobiety

0

0

mężczyźni

4

5

Kobiety

0

0

mężczyźni

1

0

Osoby,

które

przystąpiły

do

Programu, w tym:

Osoby, które ukończyły Program, w
tym:

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

Z analizy powyższych danych wynika, iż w okresie realizacji Programu KorekcyjnoEdukacyjnego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie cykl spotkań ukończył jeden mężczyzna.
Wszystkie osoby do programu zostały zgłoszone przez Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu
Powiatu Kaliskiego i Powiatu Pleszewskiego. W latach 2016-2017 nie zgłoszono osób do
programu osób z nakazem sądu. W 2018r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu
w miejsce Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie
realizowało Programu Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie
Tabela nr 5 Realizacja Programu Korekcyjno - Eduakcyjnego dla Sprawców Przemocy
w Rodzinie w Powiecie Kaliskim w roku 2018

Wyszczególnienie

Liczba osób
Rok 2018

Osoby, które zgłoszono do Programu, w tym:

Kobiety

0

mężczyźni

9

12

Osoby, które przystąpiły do Programu, w tym:

Kobiety

0

mężczyźni

4

Osoby, które ukończyły Program, w tym:

Kobiety

0

mężczyźni

1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

Do programu zgłoszono 9 osób z terenu Gminy Żelazków, Gminy Opatówek, cztery osoby
wzięły udział w rozmowach indywidualnych. 2 osoby po rozmowach indywidualnych
rozpoczęły udział w zajęciach grupowych, 1 osoba podpisała kontrakt i ukończyła program.
II. Cele Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Głównym celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Mamy
nadzieję, że program przyczyni się do zmniejszenia przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz zmniejszenia skali tego zjawiska na terenie powiatu kaliskiego.
Cele szczegółowe:
1.Profilaktyka i edukacja społeczna
Podniesienie świadomości społecznej

na temat zjawiska przemocy w rodzinie będzie

realizowane poprzez między innymi akcje profilaktyczne, udostępnieniu ulotek i plakatów
o tematyce przemocy, szkolenia. Ponadto będą organizowane spotkania i warsztaty między
innymi w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych dotyczące umiejętności radzenia sobie
z trudnymi emocjami, stresem, rozwiązywaniem konfliktów.
2. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
Celem realizacji Programu jest zwiększenie skuteczności udzielanej pomocy i wsparcia
osobom i rodzinom zagrożonym oraz dotkniętym przemocą w rodzinie z terenu Powiatu
Kaliskiego poprzez:
1) Zwiększenie świadomości społecznej oraz zaangażowania społeczeństwa w sprawy
przeciwdziałania pomocy w rodzinie.
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2) Usprawnienie systemu pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą.
3) Upowszechnienie różnorodnych metod działań w zakresie pomocy rodzinom i osobom
dotkniętym przemocą.
4) Propagowanie i zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
5) Upowszechnienie wiedzy na temat oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób
stosujących przemoc w rodzinie oraz podniesienie jakości działań w stosunku do osób
stosujących przemoc.
6) Zapewnienie osobom doznającym przemocy w rodzinie dostępu do pomocy (poprzez
m.in. pomoc specjalistyczną -psycholog, terapeuta.)
7) Utworzenie Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy, osób uzależnionych i ich
rodzin.
3. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Podnoszenie kwalifikacji różnorodnych grup zawodowych realizujących zadania z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie będzie możliwe dzięki między innymi:
1) Organizacji i uczestnictwie w konferencjach, szkoleniach i spotkaniach na temat
przemocy w rodzinie.
2) Upowszechnianiu dostępnych materiałów dotyczących przemocy w rodzinie.
3) Utworzenie Zespołu do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy Staroście
Kaliskim.

III. Partnerzy Programu
Partnerami Programu będą:
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie oraz Gminne Ośrodki Pomocy
Społecznej Powiatu Kaliskiego,
- Zespoły Interdyscyplinarne z terenu Powiatu Kaliskiego,
- Policja,
- Sąd (kuratorzy zawodowi i społeczni),
- służba zdrowia,
- placówki edukacyjne (szkoły, przedszkola),
- psycholog,
- prawnik,
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- kościoły,
- media.
Podmiotem korygującym realizacje Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Kaliszu mieszczące się przy Placu Świętego Józefa 5, tel. 62-5014295, e-mail:
pcpr@powiat.kalisz.pl.

IV. Ewaluacja i monitoring
Celowością monitorowania programu jest pomiar ewaluacji oraz kontrola wewnętrzna
sprawdzająca, czy założone cele zostały zrealizowane.
Monitorowanie oraz ocena postępu zadań z zakresu Programu odbywać się będzie
na podstawie corocznych ”Sprawozdań z działalności Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Kaliszu”.
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Zakończenie
Przemoc jest zachowaniem agresywnym i jednocześnie destruktywnym w stosunku do
innej osoby lub grupy osób. Przemoc traktować należy jako problem społeczny
i jednostkowy, a na pewno powszechny. Zjawisko to jest obecne we wszystkich warstwach
społeczeństwa, nie tylko w środowiskach patologicznych.
Rodzina jest miejscem, w którym kształtuje się osobowość, system wartości i styl
życia człowieka. Preambuła ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie stanowi:
„przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia
oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne maja obowiązek zapewnić
wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności”. Dbanie
o odpowiednie relacje wewnątrz rodzinne, ochrona dóbr osobistych, zapewnienie poczucia
bezpieczeństwa jest także zadaniem państwa, dlatego też niezbędne jest objęcie pomocą
i wsparciem ofiar przemocy, a także podjęcie stanowczych działań wobec sprawców, by
przemoc nie powtarzała się.
Specyfika problemu przemocy i jej wieloaspektowy sposób rozpatrywania powoduje,
że

tworzenie

systemu

przeciwdziałania

jest

zadaniem

trudnym

i złożonym. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2018
skierowany jest do mieszkańców Powiatu Kaliskiego, zarówno do osób doznających
przemocy, jak i również będących świadkami tego zjawiska.
Przedstawiony program jest kolejnym etapem działania na rzecz przeciwdziałania
przemocy.
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