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Wstęp
„Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawskopomorskiego do roku 2020” zwany dalej Programem, został przyjęty przez Zarząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 24/899/13 z dnia 19 czerwca 2013 r.
jednak Departament Spraw Społecznych – Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania
Przemocy realizowało działania wskazane w Programie już od początku roku 2013.
Niniejszy raport, obejmujący jak wyżej wspomniano cały rok 2013, przygotowano w celu
przedłożenia Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego1. Raport przygotowano zgodnie z Tabelą monitorowania realizacji
„Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa
kujawsko-pomorskiego do roku 2020”2 opisującą cele i wskaźniki realizacji Programu.

CEL 1: Wszechstronne wsparcie rodzin dotkniętych przemocą oraz opracowanie
programów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Jedną z podstawowych form wsparcia udzielanych osobom dotkniętym przemocą była pomoc
prawna i psychologiczna udzielana zarówno przez pracowników biura (w godzinach pracy
Urzędu), jak i przez konsultantów obsługujących Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie „Niebieska Linia”3. Pomoc psychologiczna świadczona była w Toruniu,
w Urzędzie Marszałkowskim - w siedzibie Departamentu Spraw Społecznych. Pomoc prawna
świadczona była ponadto w Bydgoszczy, Włocławku, Grudziądzu, Inowrocławiu
i Brodnicy. Informacje o adresach i aktualnych terminach dyżurów publikowane były
w serwisie internetowym Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii4. Porad prawnych udzielało
5 prawników (1 pracownik Biura ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy,
4 konsultantów zatrudnionych na umowę-zlecenie) oraz 3 kancelarie prawne. Porad
i konsultacji psychologicznych udzielało 5 psychologów – konsultantów zatrudnionych na
umowę-zlecenie. W ramach działania Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii prowadzone
były również mediacje – 1 mediator zatrudniony na umowę-zlecenie.
Liczbę porad i konsultacji udzielonych w 2013 r. przedstawia tabela 1.
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Załącznik do uchwały Nr 24/899/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2013 r.
- Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku
2020, s. 45.
2
Jw., Tabela 8.1, s. 43-45.
3
Działanie realizowane na podstawie porozumień z gminami województwa kujawsko-pomorskiego, którego
przedmiotem jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania
o nazwie: Przeciwdziałanie Przemocy – Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia”.
4
http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/dyzury-prawne-z-zakresu-przemocy-w-rodzinie,46,l1.html
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Tabela 1. Organizacja pomocy prawnej i psychologicznej w ramach Biura ds. Polityki
Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy, dla rodzin dotkniętych przemocą. Dane dla
roku 20135
Lp.

Wskaźnik

Liczba udzielonych porad prawnych

Wartość
bazowa dla
2010 roku
903

Wartość
osiągnięta
w 2013 roku
1025

1.
2.

Liczba nowo założonych kart porad prawnych

317

350

3.

Liczba udzielonych porad psychologicznych

459

685

4.

Liczba udzielonych konsultacji psychologicznych

208

135

Poza bezpośrednią pomocą dla osób doświadczających przemocy, do działań województwa
wynikających z „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla
województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020” należy inicjowanie wspólnych
przedsięwzięć z instytucjami, służbami i organizacjami pozarządowymi („dobre praktyki”),
wymiana doświadczeń i wiedzy6. W roku 2013 odbyły się cztery takie przedsięwzięcia:
1. Seminarium „Aktywny, bezpieczny i zdrowy senior” współorganizowane przez
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Komendę Straży
Miejskiej w Toruniu, Toruńska Szkołę Wyższą, TZMO SA, Fundację Razem
Zmieniamy Świat oraz Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. –
przedsięwzięcie na Dzień Babci i Dziadka, 21 stycznia 2013 r. W ramach akcji
przedstawiciel Biura ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy
przedstawił wykład „Psychologiczne i prawne aspekty przemocy w rodzinie”7.
2. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2013 – w dniach 25.02
– 2.03.2013 r., w ramach ogólnopolskiej akcji, wspólnie z Okręgową Radą
Adwokacką (ORA) w czasie trwania Tygodnia udzielano w ówczesnej siedzibie Biura
ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy8 nieodpłatnych konsultacji
prawnych i psychologicznych. Porad udzielali przedstawiciele ORA oraz konsultanci
Niebieskiej Linii. Ponadto, w dniach 26 i 28 lutego 2013 r. odbyły się dyżury
konsultantów Niebieskiej Linii (prawnika i psychologa) w Urzędzie Miasta
Wąbrzeźna jako wspólna inicjatywa Urzędu Miasta Wąbrzeźna i Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Dyżury prawnika Niebieskiej Linii w ramach XXVII Miesiąca dla Zdrowia – akcji
organizowanej przez Urząd Miasta Torunia, Towarzystwo Krzewienia Kultury
Fizycznej oraz Komendę Straży Miejskiej w Toruniu w dniach 11-12
i 18-19 maja 2013 roku odbyły się dwa dwudniowe szkolenia z zakresu samoobrony
skierowane do grupy kobiet oraz seniorów, a także bezpłatne porady specjalistów:
psychologa, prawnika, specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Porad

5

Źródło informacji – Ewidencje prowadzone w Biurze ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy
Załącznik do uchwały Nr 24/899/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2013 r.
- Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku
2020, s. 38.
7
http://www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=23184&Itemid=190
8
Do czerwca 2013 r. Biuro mieściło się przy ul. Słowackiego 114 w Toruniu.
6
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udzielali m.in. pracownicy Biura ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania
Przemocy.
4. Pomoc osobom poszkodowanym destrukcyjną działalnością alternatywnych ruchów
religijnych świadczona przez Pracownię Dokumentacji i Badań Alternatywnych
Ruchów Religijnych i Parareligijnych UMK Toruń. Działalność Pracowni realizowana
jest w ramach zadania „Monitorowanie zjawiska oraz przeciwdziałanie
niekorzystnym wpływom alternatywnych ruchów religijnych na życie
mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”. Pomoc udzielana jest
bezpłatnie – zadanie finansowane jest w ramach porozumienia zawartego między
Województwem Kujawsko-Pomorskim a Uniwersytetem Mikołaja Kopernika9.
Tym samym wartość wskaźnika (Liczba wspólnych przedsięwzięć z instytucjami, służbami
i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy) dla tego
działania w roku 2013 wyniosła 4, przy wartości bazowej w roku 2010 – 2.
Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (art. 6 ust. 6 pkt.) nakłada
na samorząd województwa obowiązek:
− opracowania i realizacji wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
− opracowania ramowego programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
− opracowania ramowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób
stosujących przemoc w rodzinie.
Opracowanie tych programów zostało również wpisane jako działanie do zrealizowania
w ramach „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla
województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020”.
W roku 2013 został opracowany ww. Program oraz program „Bez przemocy. Program
korekcyjno-edukacyjny sprawców przemocy w rodzinie”. Obecnie trwa procedura uzyskania
rekomendacji dla programu „Bez przemocy”. Po jej uzyskaniu program korekcyjnoedukacyjny zostanie przedłożony Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Po przyjęciu przez Zarząd program „Bez przemocy” będzie realizowany na terenie
województwa po uprzednim przeszkoleniu trenerów. Szkolenie trenerów będzie się odbywało
na podstawie dokumentu „Procedury, zasady i tematy dotyczące szkolenia dla trenerów
realizujących program «Bez przemocy»”.
Opracowanie ramowego programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie zaplanowano na
rok 2014.
Wartość wskaźnika „Liczba opracowanych programów zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy
z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” w roku 2013 wyniosła 1 (przy
wartości bazowej w roku 2010 – 1)10.
Piątym i zarazem ostatnim, działaniem zaplanowanym dla realizacji celu „Wszechstronne
wsparcie rodzin dotkniętych przemocą oraz opracowanie programów w obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie” jest „Propagowanie w szkołach programów
profilaktycznych oraz innych działań uświadamiających i uwrażliwiających uczniów na
problemy przemocy”. W ramach tego działania przeprowadzono w 2013 r. pilotażowy
program profilaktyczny pt. „Cyberprzemoc wśród młodzieży oraz inne zagrożenia świata
wirtualnego”. W ramach tej akcji z zagadnieniami dotyczącymi zagrożeń związanych
9

Porozumienie o współpracy nr UM.SP.616.1.250.2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
Jako wyjściowy przyjęto program pracy ze sprawca przemocy według modelu Duluth realizowany przed
opracowaniem Programu. Ze względu na nieuregulowana kwestie praw autorskich do tego programu, w 2013 r.
opracowano autorski program „Bez przemocy. Program korekcyjno-edukacyjny sprawców przemocy
w rodzinie”
10

4

z korzystaniem z nowoczesnych środków komunikacji zapoznano 356 uczniów z 17 klas
gimnazjalnych z Osielska, Górzna i Torunia11.
Wspomniany wyżej program pozwolił na osiągnięcie w roku 2013 wartości 1 dla wskaźnika
„Liczba programów profilaktycznych realizowanych w szkołach” (wartość dla roku
bazowego 2010 wynosiła 0).

CEL 2: Zwiększenie kompetencji i kwalifikacji pracowników służb, instytucji,
organizacji pozarządowych (w szczególności dla pracowników oświaty, służby zdrowia,
pomocy społecznej, policji, sądów, prokuratur i innych) specjalizujących się
w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie województwa kujawskopomorskiego
Działania zaplanowane dla realizacji tego celu to:
1. organizacja szkoleń w zakresie udzielania pomocy ofiarom przemocy,
2. organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działań korekcyjno-edukacyjnych dla
sprawców przemocy.
W 2013 r. Departament spraw społecznych zorganizował 5 szkoleń dla służb stykających się
z ofiarami przemocy w rodzinie:
1. Szkolenie dla Przewodniczących Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 3 edycje – Bydgoszcz, 15.04.2013 r.;
Włocławek, 22.04. 2013 r.; Toruń, 29.04. 2013 r. W szkoleniu, łącznie wzięło udział
157 osób ze 125 zespołów interdyscyplinarnych.
2. Szkolenie pt. "Praca z trudnym Przypadkiem" dla kuratorów sądowych, Przysiek –
24-25.06.2013 r.12
3. Szkolenie dla funkcjonariuszy straży gminnych pt. "Podstawowe regulacje
i uwarunkowania zjawiska przemocy w rodzinie - aspekt prawny i psychologiczny” –
Przysiek, 25.07.2013 r. Szkolenie, w którym wzięło udział 28 funkcjonariuszy,
składało się z dwóch części, które dotyczyły prawnych i psychologicznych aspektów
związanych ze zjawiskiem przemocy w rodzinie.13
4. Szkolenie pt. „Zjawisko przemocy w rodzinie oraz sytuacja psychologiczna ofiar” dla
członków zespołów interdyscyplinarnych reprezentujących oświatę i służbę
zdrowia, Przysiek – 7-9.10.2013 r.14
5. Szkolenie pt. „Praca z rodziną dotkniętą przemocą” dla kuratorów sądowych,
Przysiek, – 7-8.12. 2013 r.15
Z powodu opracowania ramowego programu z zakresu prowadzenia działań korekcyjnoedukacyjnych dla sprawców przemocy w IV kwartale 2013 r. - nie prowadzono szkoleń dla
osób pracujących ze sprawcami przemocy. Szkolenia takie będą systematycznie prowadzone

11

Źródło: sprawozdanie z przeprowadzenia szkoleń dostępne w Departamencie Spraw Społecznych
Raport ze szkolenia dostępny na stronie http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/podsumowanieszkolenia-dla-kuratorow,87,l1.html
13
Raport ze szkolenia dostępny na stronie http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/fotorelacja-zeszkolenia-dla-funkcjonariuszy-strazy-gminnych,89,l1.html
14
Raport ze szkolenia dostępny na stronie http://www.kujawskopomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=25281&Itemid=126
15
Raport ze szkolenia dostępny na stronie http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/relacja-zeszkolenia-dla-kuratorow,104,l1.html
12

5

wg nowego, zatwierdzonego przez Zarząd Województwa programu „Bez Przemocy”, od
roku 2014, w którym zaplanowano 2 szkolenia – łącznie dla 30 osób.
Informacje na temat wartości wskaźników osiągniętych w 2013 r. dla realizacji omawianego
celu zaprezentowano w tabeli 2.
Tabela 2. Zwiększenie kompetencji i kwalifikacji pracowników służb, instytucji,
organizacji pozarządowych ( w szczególności dla pracowników oświaty, służby zdrowia,
pomocy społecznej, policji, sądów, prokuratur i innych) specjalizujących się
w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie województwa kujawskopomorskiego. Dane dla roku 201316
Lp.

Wskaźnik

1.

Liczba przeprowadzonych szkoleń w zakresie udzielania
wsparcia ofiarom przemocy
Liczba osób, które ukończyły szkolenie z zakresu
udzielania wsparcia ofiarom przemocy
Liczba przeprowadzonych szkoleń w zakresie pracy ze
sprawcą przemocy
Liczba osób, które nabyły uprawnienia do pracy ze
sprawcą przemocy

2.
3.
4.

Wartość
bazowa dla
2010 roku
3

Wartość
osiągnięta
w 2013 roku
5

365

310

1

0

0

0

CEL 3: Podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej zjawiska przemocy, wiedzy
i możliwości wsparcia
Dla realizacji zdefiniowanego powyżej celu zaplanowano pięć działań:
− organizacja i udział samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w kampaniach
społecznych dotyczących zjawiska przemocy,
− opracowywanie
i
upowszechnianie
materiałów
edukacyjno-informacyjnych
i szkoleniowych dotyczących przemocy w rodzinie,
− organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń i pogadanek w zakresie problematyki
przemocy,
− promowanie stylu życia i form komunikacji służących poprawie relacji społecznych
i wzmacnianiu więzi rodzinnych,
− prowadzenie powszechnego serwisu internetowego dotyczącego zjawiska przemocy
w rodzinie.
W roku 2013 realizowana była większość działań zaplanowanych do realizacji
celu 3 Programu. Samorząd województwa zapoczątkował kampanię „Rodzina – gramy
razem”, w ramach której wykonano spot reklamowy ukazujący zgodną, współpracującą ze
sobą, wielopokoleniową rodzinę. Działanie to wpisuje się zarówno w kategorię „Liczba
zorganizowanych kampanii społecznych”, jak i w kategorię „Liczba akcji promocyjnych
służących poprawie relacji społecznych i rodzinnych”. Ze względu na fakt, że wspomniany

16

Dane własne Departamentu Spraw Społecznych. Liczba uczestników szkoleń zgodnie z listami obecności.
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spot jest elementem większej kampanii, zakwalifikowano to przedsięwzięcie do pierwszej
z wymienionych wyżej kategorii.
Departament Spraw Społecznych prowadził też dystrybucję materiałów informacyjnych
dotyczących zagadnienia przemocy w rodzinie wydanych przez Ministerstwo
Sprawiedliwości i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:
− Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie – dystrybucja w I i II kw. 2013 r.
prowadzona wśród klientów Niebieskiej Linii i na szkoleniach organizowanych przez
Departament Spraw Społecznych;
− Karta informacyjna dla osoby stosującej przemoc w rodzinie – dystrybucja w grudniu
2013 r. do ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego
oraz podczas szkolenia dla kuratorów sądowych (7-8.12. 2013 r.).
Ponadto, w ramach realizacji omawianego celu szczegółowego samorząd województwa:
− współfinansował V Toruńskie Sympozjum poświęcone Alternatywnym Ruchom
Religijnym, które odbyło się w Toruniu, w dniach 12-14 listopada 2013 r. Organizatorem
konferencji był Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu,
− zorganizował i przeprowadził szkolenie ze streetworkingu pt. „Pomoc w zakresie pracy
ulicznej i interwencji domowej”. Wspomniane szkolenie odbyło się w dniach
28-29 października 2013 r. i wzięło w nim udział 30 osób rekrutujących się z szesnastu
organizacji i instytucji, a także indywidualnie działających w obszarze pomocy
społecznej. Uczestnicy szkolenia na co dzień pracują w Toruniu, Włocławku,
Bydgoszczy, Brodnicy oraz w Wąbrzeźnie.
− przeprowadził i sfinansował w okresie 22.04.2013 r. – 22.07.2013 r., w Zakładzie
Karnym we Włocławku, warsztaty - dla sprawców przemocy w rodzinie według modelu
Duluth. W programie wzięli udział osadzeni skazani prawomocnym wyrokiem
za przestępstwa na szkodę osób najbliższych i stosowanie przemocy domowej. Warsztaty
skierowane były do osób, które w najbliższym czasie miały wyjść na wolność. Wzięło
w nich udział 7 osób. Koszt realizacji tego działania uwzględniono w kategorii
„Organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń i pogadanek w zakresie problematyki
przemocy”
W roku 2011 został zainicjowany serwis internetowy dla ofiar przemocy w rodzinie17,
w roku 2013 został on w znacznym stopniu zmodernizowany. Obecnie w serwisie
publikowane są zarówno dane kontaktowe Niebieskiej Linii oraz Biura ds. Polityki
Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy, aktualne daty zamiejscowych dyżurów prawnych,
jak i aktualne przepisy prawne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony
ofiar oraz aktualności dotyczące spotkań, konferencji i seminariów organizowanych przez
Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy. Utrzymanie dostępności tego
serwisu wpisano jako jeden ze wskaźników realizacji celu „Podnoszenie świadomości
społecznej dotyczącej zjawiska przemocy, wiedzy i możliwości wsparcia”. Informacje na
temat wartości wszystkich wskaźników realizacji tego celu osiągniętych w 2013 r.
zaprezentowano w tabeli 3.
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Tabela 3. Podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej zjawiska przemocy, wiedzy
i możliwości wsparcia. Dane dla roku 201318
Wartość
bazowa dla
2010 roku
1

Wartość
osiągnięta
w 2013 roku
1

Uczestnictwo samorządu województwa w kampaniach
ogólnopolskich
Liczba cykli wydawniczych materiałów edukacyjno –
informacyjnych i szkoleniowych opracowanych w
ramach przedmiotowego programu
Liczba przeprowadzonych konferencji

2

0

2

2

2

1

Liczba przeprowadzonych warsztatów/szkoleń/
pogadanek
Liczba akcji promocyjnych służących poprawie relacji
społecznych
i rodzinnych
Utrzymanie dostępności serwisu internetowego

2

1

0

0

0

1

Lp.

Wskaźnik

1.

Liczba zorganizowanych kampanii społecznych

2.
3.

4.
5.
6.

7.

CEL 4: Wspieranie inicjatyw oraz lokalnych koalicji na rzecz przeciwdziałania
przemocy domowej
Jedną z istotnych ról samorządu jest wspieranie i koordynowanie różnych działań na rzecz
przeciwdziałania zjawisku przemocy prowadzonych na terenie województwa we współpracy
z innymi jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz przez instytucje
i organizacje III sektora. Szczególnie ważnym zadaniem jest dbanie o kompleksowe podejście
zarówno do pomocy ofiarom, jak i eliminowania czynników sprzyjających stosowaniu
przemocy. Stąd też określenie szczegółowego celu w ramach „Wojewódzkiego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku
2020” w brzmieniu „Wspieranie inicjatyw oraz lokalnych koalicji na rzecz przeciwdziałania
przemocy domowej”. Działania zaplanowane dla realizacji ww. celu mają zarówno charakter
inspirujący i informacyjny (uświadamianie i popularyzacja wśród samorządów konieczności
rozwoju infrastruktury pomocy instytucjonalnej w obszarze przemocy domowej jako
niezbędnych komponentów wojewódzkiego systemu wsparcia dla ofiar przemocy poprzez:
akcje informacyjne, konferencje, szkolenia itd.), jak i organizacyjny (wprowadzenie systemu
dotowania organizacji pozarządowych celem realizacji zadań zlecanych w zakresie
problematyki przemocy w rodzinie oraz Organizacja interdyscyplinarnych działań z zakresu
przemocy w rodzinie).
W roku 2013 kontynuowano działalność Pogotowia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie „Niebieska Linia”, które jest wspólnym zadaniem realizowanym wspólnie

18

Dane własne Departamentu Spraw Społecznych.
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z 97 gminami19 z województwa kujawsko-pomorskiego. Ponadto, wprowadzono do budżetu
województwa na rok 2014 zadanie „GRANTY - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”20,
dzięki któremu w kolejnych latach możliwe będzie dotowanie organizacji pozarządowych
i zlecanie im realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
2 grudnia 2013r. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 48/1792/13 ogłosił otwarty konkurs ofert
nr 18/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2014 roku w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, pod nazwą:
„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”
Wartości wskaźników realizacji celu nr 4 Programu osiągnięte w roku 2013 prezentuje
tabela 4.
Tabela 4. Wspieranie inicjatyw oraz lokalnych koalicji na rzecz przeciwdziałania
przemocy domowej. Dane dla roku 2013
Lp.

Wskaźnik

1.

Liczba podpisanych porozumień
z gminami
Liczba nowoutworzonych instytucjonalnych form
wsparcia wg kategorii – patrz str. 30-34
Liczba zawartych umów na realizację zadań zlecanych
organizacjom pozarządowym
Liczba wniosków o wsparcie lokalnych koalicji na rzecz
przeciwdziałania przemocy

2.
3.
4.

Wartość
bazowa dla
2010 roku
97

Wartość
osiągnięta
w 2013 roku
97

Brak danych 0
0

0

0

0

Podsumowanie
Opisane powyżej przedsięwzięcia są kontynuacją wcześniejszej działalności i nie wyczerpują
działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzonych przez Departament
Spraw Społecznych. Zasadą przyjętą w pracach Departamentu jest kompatybilność
realizowanych zadań, tak aby całościowo postrzegać i wspierać rodzinę oraz społeczność
lokalną. I tak, działania podejmowane na rzecz np. seniorów prowadzone w ramach szeroko
rozumianej polityki prorodzinnej zawierają komponent przeciwdziałania przemocy wobec
osób starszych21, a zadania realizowane na rzecz dzieci i młodzieży22 wpisują się
w propagowanie wzorców prawidłowych zachowań i relacji społecznych czy rodzinnych jako
skutecznej profilaktyki zjawiska przemocy.

19

Porównaj przypis nr 2
Uchwała XLIV/722/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie
budżetu województwa na rok 2014
21
np. konferencja pt. „Wielowymiarowość aktywności człowieka starszego” poruszała również problem
ageizmu, czyli dyskryminacji ze względu na wiek
22
np. konferencja pt. „Wychowanie bez przemocy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych” (Radziejów
26.09.2013 r.) poświęcona m.in. dyskusji jak powinna wyglądać organizacja i praca wychowawcza w placówce
aby skutecznie przeciwdziałać powstawaniu zachowań agresywnych i przemocy wśród wychowanków
20

9

Uzyskana dzięki takiemu postępowaniu synergia zwiększa skuteczność poszczególnych
inicjatyw i pracy komórek organizacyjnych Departamentu.
Działania zrealizowane w 2013 roku sfinansowane zastały z zadania „Kujawsko-Pomorska
Niebieska Linia” (W/N/852/22/UA/Niebieska Linia) oraz z zadania „Przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie – szkolenia” (W/N/852/16/Szkolenia)
Wydatki na realizacje poszczególnych celów Programu przedstawiono w Tabeli 5
Tabela 5. Podsumowanie wydatków poniesionych w roku 2013 na realizację Programu23
Lp.

Działanie

W/N/852/22/U
A/Niebieska
Linia

W/N/852/16/
Szkolenia

Cel 1. Wszechstronne wsparcie rodzin dotkniętych przemocą oraz opracowanie
programów
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
1.

2.

3.
4.

5.

Organizacja pomocy prawnej i psychologicznej
w ramach Biura ds. Polityki Prorodzinnej 222.674,90 zł
i Przeciwdziałania Przemocy, dla rodzin dotkniętych
przemocą
Inicjowanie wspólnych przedsięwzięć z instytucjami,
służbami i organizacjami pozarządowymi („dobre 20.207,87 zł
praktyki”), wymiana doświadczeń i wiedzy
Opracowanie ramowego programu ochrony ofiar
przemocy w rodzinie
Opracowanie ramowego programu oddziaływań
korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących 4.000,00 zł
przemoc w rodzinie
Propagowanie
w
szkołach
programów
profilaktycznych
oraz
innych
działań 3.200,00 zł
uświadamiających i uwrażliwiających uczniów na
problemy przemocy

-

-

-

-

Cel 2. Zwiększenie kompetencji i kwalifikacji pracowników służb, instytucji, organizacji
pozarządowych (w szczególności pracowników oświaty, służby zdrowia, pomocy
społecznej, policji, sądów, prokuratur i innych) specjalizujących się w przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
1.
2.

23

Organizacja szkoleń w zakresie udzielania pomocy
ofiarom przemocy
Organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działań
korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy

52.073,77 zł

21.998,66 zł

-

Dane na podstawie Sprawozdań z wykonania planu finansowego zadań budżetowych za 2013 rok
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-

Cel 3. Podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej zjawiska przemocy i możliwości
wsparcia
1.

2.

3.
4.

5.

Organizacja i udział samorządu województwa
kujawsko-pomorskiego w kampaniach społecznych
dotyczących zjawiska przemocy
Opracowywanie i upowszechnianie materiałów
edukacyjno-informacyjnych
i
szkoleniowych
dotyczących przemocy w rodzinie
Organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń
i pogadanek w zakresie problematyki przemocy
Promowanie stylu życia i form komunikacji
służących
poprawie
relacji
społecznych
i wzmacnianiu więzi rodzinnych
Prowadzenie powszechnego serwisu internetowego
dotyczącego zjawiska przemocy w rodzinie

18.000,00 zł24

-

-

-

21.150,00 zł
4.000,00 zł

-

-

Cel 4. Wspieranie inicjatyw oraz lokalnych koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy
domowej
1.

2.

3.

Uświadamianie i popularyzacja wśród samorządów
konieczności rozwoju infrastruktury pomocy
instytucjonalnej w obszarze przemocy domowej jako
niezbędnych komponentów wojewódzkiego systemu
wsparcia dla ofiar przemocy poprzez: akcje
informacyjne, konferencje, szkolenia itd.
Wprowadzenie systemu dotowania organizacji
pozarządowych celem realizacji zadań zlecanych w
zakresie problematyki przemocy w rodzinie
Organizacja interdyscyplinarnych działań z zakresu
przemocy w rodzinie

24

-

-

-

-

-

-

Łączny koszt przygotowania spotu wyniósł 24.000 zł. Jego realizacja współfinansowana była z zadania:
Opracowanie „Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny”
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