
UCHWAŁA NR XLI.387.2022 
RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 7 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2022 w Mieście Mińsk 

Mazowiecki 

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.   
o przeciwdziałaniu  przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1249),  
art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268, poz. 2270, Dz. U. z 2022 r., poz. 1 i poz. 66), w 
związku z art. 18 ust. 2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i poz. 1834) - uchwala 
się, co następuje:       

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Program Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2022 w mieście 
Mińsk Mazowiecki –  w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mińsk Mazowiecki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

   

Przewodniczący Rady 
Miasta 

 
 

mgr Dariusz Kulma 
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Wprowadzenie 
 

Przemoc domowa we współczesnym świecie staje się zjawiskiem coraz bardziej 

powszechnym. Jej zasięg, różnorodność form oraz konsekwencje natury 

wychowawczej, psychologicznej, zdrowotnej i ekonomicznej powodują, że należy 

traktować ją, jako zjawisko społeczne doniosłej rangi. Ofiarami przemocy domowej są 

zarówno kobiety, osoby starsze jak i mężczyźni. Aktualnie pomimo wysokiego poziomu 

rozwoju społecznego, rozwoju demokracji i postępów nauki, niejednokrotnie to dom 

rodzinny staje się miejscem stosowania przemocy wobec drugiego człowieka. 

W czasie działania przepisów o zasadach domowej izolacji oraz ograniczania 

czasu przebywania w szkole i miejscu pracy z powodu zagrożenia COVID-19 trudno 

było przewidzieć, jakie skutki uboczne będzie miała pandemia. Przemoc na ogół 

nierzadko występuje w polskich domach, jednak nowe, wyjątkowe warunki ją 

spotęgowały. Ofiary zostały zamknięte pod jednym dachem ze swoimi oprawcami, a 

w wielu domach istniejące już konflikty eskalowały. Media informowały o fatalnej 

sytuacji dzieci i podawały kolejne zatrważające statystyki na temat gwałtowanego 

wzrostu liczby zgłoszeń o stosowaniu przemocy ze strony najbliższych.  

Zjawisko przemocy jest przedmiotem badań wielu pedagogów i psychologów. 

Specjaliści zwracają uwagę między innymi na postępujący wzrost tego zjawiska. 

Zauważają, że wszechobecna agresywność coraz szerzej przenika do lokalnych 

środowisk. Niepokojąco wzrasta liczba ofiar przemocy, a sprawcy stosują coraz 

bardziej wyszukane formy i metody działania. Dlatego poznanie tego zjawiska oraz 

jego uwarunkowań może przyczynić się do skuteczniejszego zwalczania                                        

i opracowania efektywnych metod przeciwdziałania przemocy. 

Charakter i specyfika omawianego problemu powodują, że tylko jasne 

procedury i podejmowane sprawne działania poszczególnych podmiotów są w stanie 

zapewnić szybką i kompleksową pomoc ofiarom przemocy. Aby pomoc była 

skuteczna, konieczna jest współpraca służb, instytucji i organizacji pozarządowych. 

Wynika to z założenia, że pomoc udzielana rodzinom powinna być kompleksowa              

i wielowymiarowa. Pomoc ta powinna uwzględniać różne aspekty życia zarówno osób 

krzywdzonych, jak i sprawców przemocy. Wsparcie oraz pomoc psychologiczną, 

socjalną, często medyczną i prawną powinna otrzymać cała rodzina. 

 Stąd potrzeba wypracowania i przyjęcia rozwiązań, które pozwolą na skuteczne 

przeciwdziałanie przemocy domowej. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249)                oraz Krajowy Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 przyjęty Uchwałą 183 Rady 

Ministrow z 21 grudnia 2021 roku (M.P. z 2021 poz.1204) zobowiązuje Miasto Mińsk 

Mazowiecki do opracowania i realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie i Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Miasta Mińsk Mazowiecki na 

rok 2022 został przygotowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mińsku 

Mazowieckim. W Programie została wskazana podstawa prawna konieczności jego 

opracowania, a także pozostałe zadania gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy. 
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Zawarto również analizę danych dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie w Mieście 

Mińsk Mazowiecki na podstawie danych Zespołu Interdyscyplinarnego w Mińsku 

Mazowieckim za rok 2020 i 2021. Omówione zostały powiązania Programu z innymi 

dokumentami o charakterze strategicznym. Dokonana została także analiza SWOT 

wskazująca mocne i słabe strony oraz szanse  i zagrożenia przeciwdziałania przemocy 

na terenie miasta Mińsk Mazowiecki. W Programie określono cele, zadania, podmioty 

odpowiedzialne za realizacje poszczególnych działań, wskaźniki realizacji celu oraz 

harmonogram zadań w celu jego realizacji. 

 

1. Zadania gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 
 Zgodnie z art.6 ust. 2 ustawy  z 25  lipca  2005 roku o przeciwdziałaniu  

przemocy  w  rodzinie  (tekst  jednolity:  Dz. U. z 2021 r. poz. 1249) do zadań  

własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  a w tym: 

 

1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 

2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące 

wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w 

rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie; 

3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach 

wsparcia; 

4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

 

Przepisy prawa regulujące zasady postępowania wobec przemocy znajduje się 

również w wymienionych poniżej przepisach prawa i programach: 

5) Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 

(Załącznik do uchwały nr 183 Rady Ministrów z 21 grudnia 2021 r. poz. 1204) 

; 

6) Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie procedury 

"Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. Nr 209, 

poz. 1245) ; 

7) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 3 czerwca 2011 roku 

w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie (Dz.U. 2011 nr 126 poz. 718); 

8) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 lutego 2011 roku 

w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez 

specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji 

osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków 

prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A678363B-D64C-4910-BE1B-E12FC3D0D51D. Podpisany Strona 4



   

 

5 

oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz.U. 2011 nr 50 poz. 259); 

9) Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 8 czerwca 2021 r. 

w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie (Dz.U. 2021 poz. 1107); 

10) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Województwa 

Mazowieckiego na lata 2021–2025 (Załącznik do uchwały nr 373/214/21 

Zarządu Województwa Mazowieckiego z 15 marca 2021 r.) 

2. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2022 

a inne dokumenty strategiczne Miasta Mińsk Mazowiecki 
 

Miejski Programu Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  oraz  Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2022 konstruowany jest 

zgodnie z planami, programami i strategiami miasta, które zawierają kluczowe cele  

i kierunki działania dla rozwoju miasta, a także stanowią punkt wyjścia dla planów  

i programów szczegółowych. Służy to m.in. ujednoliceniu podejścia do procesu 

programowania. Na  poziomie  lokalnym  programy  operacyjne  stanowią  głównie  

okresowe plany wykonawcze dla polityk formułowanych na poziomie krajowym. 

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 jest 

dopełnieniem przepisów wykonawczych ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie,  usystematyzowaniem  priorytetów  w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. Zawarte w nim cele i obszary działania nakładają na wszystkie szczeble 

administracji publicznej obowiązek długofalowych zadań w celu zmniejszenia zjawiska 

przemocy w rodzinie. 

W kontekście powyższych założeń, niniejszy  Program  wytycza  najważniejsze  

kierunki działań prewencyjnych i interwencyjnych w obszarze przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w naszym mieście. Dokument  zawiera  odniesienia do zadań 

dotyczących wspierania rodziny zawartych w aktualizowanej obecnie Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Mińsk Mazowiecki. 

Na poziomie miasta Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2022 skorelowany jest  z 

następującymi dokumentami strategicznymi: 

- Programem Wspierania Rodziny Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2019 – 2021, 

przyjętym do realizacji Uchwałą Nr VI.41.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z 24 

marca 2019 r. 

 Programem Wsparcia i Aktywizacji Seniorów w mieście Mińsk Mazowiecki na 

lata 2015-2020 przyjętym do realizacji Uchwałą Nr IV.41.2015 Rady Miasta Mińsk 

Mazowiecki  z 23 marca 2015 r. 
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- Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki na 2022 rok Miasta 

Mińsk Mazowiecki na 2020 rok, przyjętym do realizacji Uchwałą nr XXXV.337.2021 

Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z 22 listopada 2021 r.  

- Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Mińsk Mazowiecki na 

lata 2017-2021 przyjęta Uchwałą Nr XXVIII.268.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 

z 27 marca 2017 r.  

3. Obraz zjawiska przemocy w rodzinie w mieście Mińsk Mazowiecki 

na podstawie danych Zespołu Interdyscyplinarnego  
 

Diagnoza sytuacji przemocy w danej rodzinie polega nie tylko na odnalezieniu 

ofiar i sprawcy, ale przede wszystkim na zrozumieniu mechanizmów funkcjonowania 

tej rodziny. Dopiero zrozumienie mechanizmów pozwoli na zaplanowanie skutecznych 

oddziaływań. Aby zdiagnozować na czym polega przemoc w danej rodzinie często 

trzeba popatrzeć na nią całościowo, zebrać informację z różnych źródeł. Dlatego 

zaleca się tworzenie zespołów w skład których wchodzi wielu specjalistów pracujących 

z rodziną.  

W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie                       

oraz inicjowania i wspierania działań zmierzających do zmniejszania zjawiska 

przemocy w rodzinach zamieszkałych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki, 

Zarządzeniem Nr 987/298/18 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 4 maja 

2018 r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny. Zespół Interdyscyplinarny to 

grupa specjalistów podejmująca się współpracy w celu udzielenia pomocy 

podopiecznemu lub całej rodzinie. Działania Zespołu są skierowane do rodzin                     

w kryzysie, niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane są na rozwiązanie 

konkretnego problemu w rodzinie, a ich celem jest przeciwdziałanie następstwom 

zaistnienia problemu. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest zintegrowane 

oddziaływanie na rodzinę i budowanie dla niej sieci wsparcia oraz wspomaganie dzieci 

poprzez wyposażanie rodziców w umiejętności związane z prawidłowym pełnieniem 

roli rodzica i członka rodziny. Do zadań ww. zespołu należy również integrowanie i 

koordynowanie działań instytucji i specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. Do składu Zespołu Interdyscyplinarnego zostali powołani m. in. 

przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, miejskiej komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji 

pozarządowych oraz kuratorzy sądowi.   

Przemoc w rodzinie jest problemem trudnym do zdiagnozowania. Jej rozmiary 

szacuje się m. in. na podstawie źródeł tzw. rejestrowanych, czyli danych                         z 

poszczególnych służb i instytucji zajmujących się problemem przemocy w rodzinie.  
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W ramach realizacji ustawowych celów, w latach 2017- 2021, opracowywane 

były roczne diagnozy problemu przemocy w rodzinie oraz rozpowszechniane 

informacje o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku 

lokalnym.  

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą                        

w rodzinie odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody 

osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.  

Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych                                  

i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy                   

w rodzinie przez przedstawicieli jednostek tj.:  

- pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 

- przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 

- funkcjonariusz Policji 

- przedstawiciel ochrony zdrowia 

- przedstawiciel oświaty 

 

Tabela 1. Liczba wszczętych procedur "Niebieskie Karty" w latach 2020 - 2021 

 
lata kalendarzowe 
 

2020 2021 

liczba wszczętych procedur 
„Niebieskie Karty” 

70 92 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego 

Dane zawarte w sprawozdaniach z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego 

wskazują na znaczny wzrost liczby podejmowanych interwencji w rodzinach                        

z zastosowaniem procedury „Niebieskie Karty”. Liczba wszczętych procedur                

w 2021 roku wzrosła o 31,4 % w odniesieniu do roku poprzedniego. Wzrosła 

również liczba osób skierowanych do Ośrodka Interwencji Kryzysowej, o ile w roku 

2020 były to 2 matki i 2 dzieci, o tyle w roku 2021 było to 7 matek i 6 dzieci z terenu 

miasta Mińsk Mazowiecki. W czasie epidemii na całym świecie odnotowano znaczący 

wzrost poziomu przemocy domowej. Powyższe dane mogą wskazywać na to, że 

zaistniała sytuacja wpłynęła także na skalę zjawiska przemocy domowej w mieście 

Mińsk Mazowiecki. Należy rozważyć, w jaki sposób wybuch epidemii koronawirusa 

wpłynął na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 

początkowej fazie epidemii uchwalona została ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych                           oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych. Przedmiotowa ustawa nie wpłynęła                w żaden 

sposób na realizację przez służby miasta zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy. 

Należy podkreślić, że podejmowanie działań profilaktycznych oraz udzielanie pomocy 

ofiarom przemocy, stanowią dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu 
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Interdyscyplinarnego priorytet w zwalczaniu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Epidemia COVID-19 postawiła nowe wyzwania przed pracownikami realizującymi te 

zadania. W dobie koronawirusa realizowano zadania nałożone przepisami Ustawy o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i zgodnie z zawartymi w tej ustawie 

uregulowaniami, przy równoczesnym dbaniu o ograniczanie rozprzestrzeniania się 

koronawirusa wśród ofiar przemocy domowej oraz pracowników urzędów i instytucji. 

Działania profilaktyczne były realizowane pomimo obostrzeń związanych z panującym 

stanem pandemii  przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Komendę Powiatową 

Policji, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, MKRPA i Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej. 

W celu zwiększenia skuteczności i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Uchwałą nr XXVIII.260.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 marca 2021 

r. został przyjęty Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2021 w mieście Mińsk Mazowiecki. 

W oparciu o założenia, cele i harmonogram realizowane były działania samorządu 

Miasta Mińsk Mazowiecki. Wieloaspektowe zjawisko jakim jest przemoc w rodzinie 

rozpatrywane było w czterech podstawowych perspektywach: prawnej, 

psychologicznej, moralnej i społecznej. Planowanie skutecznych działań mających na 

celu zniwelowanie sytuacji powodujących przemoc oraz wypracowywanie realnych 

zmian w sposobie funkcjonowania ofiar i sprawców wymagało systematycznego 

badania zjawiska przemocy i jego stałego monitorowania. Podejmowane działania 

miały również na celu podnoszenie świadomości społecznej i uwrażliwianie 

mieszkańców miasta na występowanie zjawiska przemocy, a także inspirowanie                   

i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Członkowie Zespołu Monitorującego realizację Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 

rok 2021 w mieście Mińsk Mazowiecki przygotowywali harmonogram zadań 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim w ramach realizacji 

ww. programu. Działania te opierały się na wcześniej opracowywanych corocznych 

diagnozach zjawiska przemocy w mieście Mińsk Mazowiecki, dostosowanych także do 

panującej obecnie sytuacji tj. epidemii COVID- 19. Mając na uwadze bezpieczeństwo, 

zdrowie i życie ludzkie, zrealizowano działania, których celem była szczególnie 

profilaktyka i zapewnienie pomocy osobom wymagającym wsparcia. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim w 2021 realizował 

projekty socjalne w sposób,  który zapewniał bezpieczeństwo mieszkańcom miasta 

oraz pracownikom socjalnym 

 

W 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował następujące 

działania: 
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„Poradnictwo Specjalistyczne – STOP przemocy! Edycja V”.  

W ramach projektu ponownie został utworzony Miejski Punkt Konsultacyjny 

„STOP przemocy”, którego działalność została wznowiona w miesiącu wrześniu 2021 

roku i prowadzona do końca grudnia 2021 roku. Oferta pomocy obejmowała              m. 

in. bezpłatne poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie                 

oraz poradnictwo psychologiczne, rodzinne oraz prawne w formie teleporad. Głównym 

celem działalności Miejskiego Punktu Konsultacyjnego „STOP przemocy” było 

ograniczenie skali zjawiska i występowania przemocy w rodzinie                 w mieście 

Mińsk Mazowiecki, zwiększenie skuteczności udzielanej pomocy                  i wsparcia 

osobom i rodzinom zagrożonym oraz dotkniętym przemocą w rodzinie                    z 

terenu miasta Mińsk Mazowiecki poprzez: 

- zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy              

w rodzinie, 

- zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób zagrożonych 

bądź dotkniętych przemocą w rodzinie, 

- wzbogacenie oferty pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. 

 

  Podczas czteromiesięcznej działalności Miejskiego Punktu Konsultacyjnego 

„STOP przemocy” ze specjalistycznego wsparcia skorzystało 46 osób.  

Największe zainteresowanie stanowiło poradnictwo psychologiczne oraz 

prawne. 

 

Tabela 2. Liczba osób, które skorzystały ze specjalistycznego poradnictwa                   w 

2021 roku  

Rok 2021 

Poradnictwo z 
zakresu 

przeciwdziałania 
przemocy w 

rodzinie 

Poradnictwo 
psychologiczne 

Poradnictwo 
rodzinny 

Poradnictwo 
prawne 

liczba osób, 
objętych 

poradnictwem 
8 11 2 25 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim.  

 

KAMPANIA INFORMACYJNO- EDUKACYJNA  „Mińsk Mazowiecki miastem                  

bez przemocy !” 

 

Kampania odpowiadała na zapotrzebowania zdiagnozowane wśród 

mieszkańców Mińska Mazowieckiego, jest ona zgodna z zaplanowanie                                 

z  harmonogramem Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie                     

i Ochrony Ofiar  Przemocy na rok 2021. Jej celem było zachęcenie do zgłaszania 

przypadków przemocy w rodzinie,  szukania pomocy u specjalistów, informowanie            

o tym gdzie i jak można tego dokonać.  Kampania miała również na celu podnoszenie 
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świadomości społecznej i wiedzy o przejawach przemocy w rodzinie, przełamywanie 

stereotypów na jej temat, promowanie odpowiednich wzorców życia rodzinnego. 

W ramach Kampanii informacyjno- edukacyjnej „Mińsk Mazowiecki 

miastem bez przemocy!” zostały przeprowadzone następujące działania:  

1) Opublikowano broszury informacyjno- edukacyjne przedstawiające najczęstsze 

formy przemocy w rodzinie, zachęcające do nieignorowania problemu przemocy              

w rodzinie szczególnie podczas panującej pandemii, do reagowania  i informowania 

odpowiednich służb. Przedstawione zostały również instytucje, ich adresy i kontakty 

zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie miasta Mińsk 

Mazowiecki.  

2) Opublikowano broszury informacyjno- edukacyjne przedstawiające główne prawa 

osób dotkniętych lub zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie. Broszura pełniła 

funkcję informacyjną na temat działalności Miejskiego Punktu Konsultacyjnego „STOP 

przemocy” oraz zachęcała do skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa. 

3) Wydrukowano plakaty, których publikowanie miało na celu przełamywanie ogólnie 

panujących stereotypów na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz udzielanie 

informacji na temat działalności Miejskiego Punktu Konsultacyjnego „STOP 

przemocy”.  

 

KAMPANIA SPOŁECZNA: 19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU 

DZIECI I MŁODZIEŻY W MIŃSKU MAZOWIECKIM  

  

Po raz pierwszy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wziął udział w kampanii 

19 dni przeciwko przemocy krzywdzeniu dzieci i młodzieży, której celem było 

budowanie świata wolnego od przemocy, świata bezpiecznego, zapewniającego 

wszystkim prawidłowy rozwój, są zgodne z  działaniami uwzględnionymi                              

w harmonogramie  oraz z założonymi celami w Miejskim Programie Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie  i Ochrony Ofiar  Przemocy na rok 2021. Dzięki nawiązaniu 

współpracy  z Fundacją po DRUGIE oraz realizacji projektu socjalnego KAMPANIA 

SPOŁECZNA 19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI                        

I MŁODZIEŻY W MIŃSKU MAZOWIECKIM możliwe było zachęcenie mieszkańców 

miasta do zgłaszania przypadków przemocy w rodzinie,szczególnie wobec 

najmłodszych  szukania pomocy u specjalistów, informowanie o tym gdzie i jak można 

tego dokonać.  Kampania miała również na celu podnoszenie świadomości społecznej 

i wiedzy o przejawach przemocy w rodzinie, przełamywanie stereotypów na jej temat, 

promowanie odpowiednich wzorców życia rodzinnego.Znakiem kampanii był kolor 

pomarańczowy dominujący w wydawnictwach i plakatach. 

W ramach realizacji projektu socjalnego KAMPANIA SPOŁECZNA 19 DNI 

PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY W MIŃSKU 

MAZOWIECKIM przeprowadzone zostały działania:  

 

1) powstały broszury informacyjno- edukacyjne przedstawiające informacje na temat 

kampanii 19 dni przeciwko przemocy krzywdzeniu dzieci i młodzieży. 
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Zostały w nich zawarte adresy stron internetowych i social media MOPS oraz Fundacji 

po DRUGIE, w których będzie można śledzić na bieżąco działania                        w 

ramach kampanii, ale także korzystać za ich pośrednictwem z materiałów 

edukacyjnych. Na ulotkach zostanie zawarta tez wskazówka o tym jak i gdzie zgłaszać 

przemoc wobec dziecka, 

2) w ramach „Pomarańczowej Akcji”, celem zwrócenia jeszcze większej uwagi na 

działania KAMPANII 19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY KRZYWDZENIU DZIECI                             

I MŁODZIEŻY, w budynku MOPS powstało stoisko promocyjne, w którym był obecny 

główny plakat kampanii, broszury informacyjno - edukacyjne oraz balony                             

w kolorze pomarańczowym, 

3) na stronie internetowej oraz social mediach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

został ukazany cykl czterech filmów edukacyjnych w formie prezentacji, związanych z 

tematyką przemocy wobec dzieci i młodzieży, 

4) w ramach nawiązania współpracy z Szkołami Podstawowymi znajdującymi się na 

terenie miasta Mińsk Mazowiecki, wysłano za pomocą e-mail oraz dostarczono do 

każdej z placówek informację zachęcającą do promowania KAMPANII 19 DNI 

PRZECIWKO PRZEMOCY KRZYWDZENIU DZIECI  I MŁODZIEŻY.                          W 

załączeniu wiadomości przedstawiony zostanie plakat kampanii i przewodnik po 

kampanii z prośbą o opublikowanie informacji na stronach internetowych. Zwrócono 

się z prośbą o szeroką publikację i zapoznanie uczniów z wideo kampanią „Mińsk 

Mazowiecki miastem bez przemocy”. Aby zwrócić jeszcze większą uwagę na 

„Pomarańczową Akcję” i działania kampanii zaproponowaliśmy, aby uczniowie                    

w ciągu jednego dnia w trakcie kampanii ubrali się do szkoły w kolorze 

pomarańczowym. 

Działania Zespołu Interdyscyplinarnego mają największy wpływ na 

zmniejszanie się zjawiska przemocy w rodzinie. W ramach jego działalności tworzone 

są grupy robocze w celu rozwiazywania problemów związanych                                z 

wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Powstanie 

Zespołu Interdyscyplinarnego jest efektem wejścia w życie przepisów ustawy                                     

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa 

miejscowego. Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania 

przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze 

gminy. Zespół  to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się 

rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących                  

w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Jego funkcjonowanie określone 

jest w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc 

osobom doznającym przemocy w rodzinie. Skład grup roboczych to przedstawiciele 

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, miejskiej komisji rozwiązywania 

problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji 

pozarządowych, kuratorów sądowych. 

Tabela 3. Grupy robocze powołane przez Zespół Interdyscyplinarny w latach                              

2020- 2021. 
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lata kalendarzowe 2020 2021 

liczba powołanych grup roboczych 38 70 

liczba spotkań grup roboczych 164 301 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z działalności  Zespołu Interdyscyplinarnego 

 

Działania członków grup roboczych polegają na opracowaniu i realizacji planu 

pomocy w indywidualnych przypadkach występowania przemocy w rodzinie. 

Monitorowane są również sytuacje rodzin, w których dochodzi do przemocy                   

oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy. Następnie działania podejmowane 

wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz ich efekty zostają 

udokumentowane. Przez grupy robocze podejmowane są także inne działania 

sprzyjające poprawie sytuacji rodziny, jak chociażby wzmacnianie jej zasobów, 

motywowanie do realizowania przyjętych działań. Członkowie grup są zobowiązani do 

przekazywania przewodniczącemu zespołu informacji o podjętych działaniach. 

  

W latach 2020 - 2021 nie odnotowano przypadków eksmisji z lokalu                      w 

trybie art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.                                  Nie 

odnotowano także przypadków odebrania dziecka z rodziny na podstawie                   art. 

12 ww. ustawy.  Do organów ścigania zostało przekazane w tym okresie jedno 

zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w związku z użyciem przemocy                           

w rodzinie.  W 2018 roku takich zawiadomień było 5, w 2019 roku -  4, w 2020 roku                 

– 2, a w 2021 roku – 1 zawiadomienie. 

 

Tabela 4. Zakończone procedury „Niebieskie Karty" w latach 2020 - 2021 

 
Lata kalendarzowe 2020 2021 

Ogólna liczba zakończonych procedur, w tym: 66 96 

Z powodu zakończenia przemocy i zrealizowania 
indywidualnego planu pomocy 

 
30 45 

Z powodu braku zasadności podejmowanych działań 36 51 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego 

 

Rozstrzygnięcie o braku zasadności podejmowanych działań było, w okresie 

poddanym analizie,  częściej stosowanym powodem zakończenia procedury                       

„Niebieskie Karty”, aniżeli zakończenie przemocy i zrealizowanie indywidualnego 

planu pomocy.  
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Wykres 1. Liczba zamkniętych procedur "Niebieskie Karty". 

 
 

4. Analiza zasobów pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w mieście Mińsk Mazowiecki 

 

           Art.3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa formy pomocy, z 

jakich może skorzystać osoba dotknięta przemocą w rodzinie i wszystkie przewidzianie 

przepisami formy pomocy są dostępne dla mieszkańców miasta Mińsk Mazowiecki : 

bezpłatne poradnictwo psychologiczne, medyczne, prawne, socjalne, 

rodzinne i zawodowe w Miejskim Punkcie Konsultacyjnym Stop przemocy 

prowadzonym przez MOPS. 

 

Pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie mają obowiązek świadczyć: 

- pomoc społeczna 

- policja 

- prokuratura 

- ochrona zdrowia 

- oświata  

- organizacje pozarządowe 
 

Do zasobów umożliwiających przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w mieście 

zalicza się grupy, instytucje i organizacje funkcjonujące jego terenie lub obejmujące 

zasięgiem działania jego mieszkańców, prowadzące działalność na rzecz osób 

uwikłanych w przemoc.   

Wsparcie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w mieście Mińsk 

Mazowiecki oferują następujące instytucje: 
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Obowiązkiem pomocy społecznej jest: 

- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, umożliwiających diagnozę 
sytuacji w rodzinie; 

- udzielanie pomocy finansowej w formie zasiłków stałych, okresowych 
 i celowych; 

      -    przydzielanie asystenta rodziny lub objęcie pomocą rodziny wspierającej; 

      -    objęcie dziecka opieką w placówce wsparcia dziennego; 

      -     organizacja dostępu do pomocy medycznej, jeśli wymaga tego stan zdrowia      
            osoby doświadczającej przemocy;    
            

- zapewnienie schronienia w placówce całodobowej w tym w specjalistycznym 
ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; 

- uczestniczenie w procedurze „Niebieskie Karty”.  
 

Do podstawowych zadań Policji należy : 

- ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami 

naruszającymi    te dobra; 

- inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełniania 

przestępstw i wykroczeń oraz zjawisk kryminogennych                                 i 

współdziałanie, w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi                       

i organami pozarządowymi; 

- wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. 

 

Osoby poszkodowane na skutek przemocy domowej, a także świadkowie 

mogą złożyć w Prokuraturze Rejonowej bądź na Policji zawiadomienie                          

o przestępstwie ściganym w trybie publicznoskargowym lub na wniosek o ściganie 

przestępstwa (dotyczy to przestępstw ściganych na wniosek osoby poszkodowanej). 

W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że popełniono przestępstwo, 

Prokuratura Rejonowa wspólnie z Policją ma obowiązek:  

- wszcząć postępowanie przygotowawcze mające na celu sprawdzenie                     
czy faktycznie popełniono przestępstwo; 

- wyjaśnić okoliczności czynu; 

- zebrać i zabezpieczyć dowody; 

- ująć sprawcę; 

- zastosować środek zapobiegawczy wobec sprawcy przemocy w postaci dozoru 
policyjnego i tymczasowego aresztowania; 

- realizowanie systematycznych wizyt sprawdzających stan bezpieczeństwa    
osoby dotkniętej przemocą w rodzinie; 

 -  wydać zakaz zbliżania i nakaz opuszczenia mieszkania dla sprawcy przemocy. 

 

Placówki oświatowe 
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Podejrzewając, ze dziecko jest ofiarą przemocy bądź jej świadkiem, 

przedstawiciel oświaty ma obowiązek: 

 

- sporządzić jak najpełniejszą dokumentacje spostrzeżeń; 

- nawiązać współpracę z instytucjami pomocowymi, organizacjami 
pozarządowymi w celu poszerzenia wiedzy na temat sytuacji dziecka; 

- współuczestniczyć w tworzeniu planu pomocy dziecku i jego rodzinie; 

- w sytuacji stwierdzenia przemocy powiadomić Sąd Rodzinny lub Prokuraturę 
Rejonową o sytuacji dziecka; 

- wspierać dziecko oraz jego rodzinę podczas realizowania planu pomocy; 

- monitorowanie prawidłowości i skuteczności oddziaływań pomocowych; 

- uczestniczenie w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.  
 

Do zadań ochrony zdrowia należy:  

 

- udzielanie pomocy medycznej; 

- rozpoznawanie sygnałów świadczących o występowaniu przemocy, 
szczególnie gdy ofiary bądź świadkowie próbują to ukryć; 

- przeprowadzanie rozmowy umożliwiającej rozpoznanie form przemocy                       
i częstotliwości jej występowania; 

- informowanie ofiar o możliwościach szukania pomocy; 

- wystawienie bezpłatnie na prośbę poszkodowanych zaświadczenia lekarskiego 
o stwierdzonych obrażeniach; 

- informowanie ofiar o miejscach i warunkach uzyskania obdukcji; 

- w przypadku stwierdzenie takiej konieczności lub na prośbę poszkodowanych 
powiadomienie innych służb np. Policji, pomocy społecznej, miejskiej komisji 
rozwiązywania problemów alkoholowych,; 

- w przypadku stwierdzenia podczas badania lub podejrzenia popełnienia 
przestępstwa, np. ślady ciężkiego uszkodzenia ciała, ślady podejrzanych 
oparzeń, wykorzystania seksualnego – powiadomienie organów ścigania.  

 

Wsparcie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w mieście Mińsk 

Mazowiecki oferują następujące instytucje: 

 

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

- Zespół Interdyscyplinarny, 

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- Mińskie Centrum Profilaktyki, 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 

- Komenda Powiatowa Policji, 

- Sąd Rejonowy, 

- Prokuratura Rejonowa, 

- placówki oświatowe, 

- publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia. 
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5. Analiza SWOT przeciwdziałania przemocy w rodzinie w mieście 

Mińsk Mazowiecki 
 

Analiza SWOT jest to narzędzie badawcze (zwane także narzędziem analizy 

strategicznej), przy pomocy którego wyznacza się kierunki rozwoju różnych podmiotów 

(obiektów). Analiza SWOT stanowi naturalny pomost między częścią diagnostyczną, 

a opisem celów i zadań, które mają być zrealizowane w ramach strategii. 

Tabela 5. Analiza SWOT przeciwdziałania przemocy w rodzinie w mieście Mińsk Mazowiecki. 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

- dobrze przygotowana i stale 
doskonaląca umiejętności kadra 
instytucji działających na rzecz 
rodziny, 

- działalność Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz grup 
roboczych, 

- umiejętność wykorzystania 
istniejącego potencjału w realizacji 
zadań z zakresu problematyki 
przemocy domowej, 

- doświadczenie  w pracy z ofiarami                
i członkami rodzin, w których 
występuje przemoc, 

- podejmowanie inicjatyw na rzecz 
przeciwdziałania dysfunkcjom 
rodzin poprzez realizację 
programów zewnętrznych, 

- dostęp do poradnictwa 
psychologicznego i prawnego, 

- możliwość korzystania z programu 
odziaływań korekcyjno- 
edukacyjnych dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie, 

- możliwość uzyskania wsparcia 
asystenta rodziny, pozwalająca  na 
budowanie efektywnych metod 
współpracy z rodziną, 

- dostępność hostelu dla ofiar 
przemocy domowej, 

- dostęp do funkcjonujących                 
w mieście grup AA, AL-ANON, 
Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych,                    
oraz Mińskiego Centrum 
Profilaktyki 

- brak wystarczającej liczby 
mieszkań socjalnych 
gwarantujących szybkie 
odizolowanie od sprawcy 
przemocy, 

- utrudniony przepływ informacji                              
i koordynacji działań różnych 
instytucji i organizacji na rzecz 
rodzin zagrożonych przemocą                   
w rodzinie, 

- utrudniony dostęp do specjalistów,             
w tym terapeutów uzależnień, 
psychiatrów 

 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A678363B-D64C-4910-BE1B-E12FC3D0D51D. Podpisany Strona 16



   

 

17 

- plany budowy lokali socjalnych    
na terenie miasta, 

- interdyscyplinarny charakter 
działań  w ramach procedury 
„Niebieskie Karty”, 

- możliwość pozyskiwania 
zewnętrznych środków 
finansowych, 

- rozwój systemu informacji                   
z zakresu profilaktyki i wsparcia 
rodzin, 

- kampanie informacyjno- 
edukacyjne wpływające na wzrost 
świadomości społeczności lokalnej  
w zakresie problemu przemocy 
domowej, 

- oferta szkoleniowa dostosowana 
do potrzeb osób zawodowo                  
i społecznie wspierających rodziny 
problemowe, 

- wydawnictwa informacyjne MOPS 
(ulotki, plakaty, publikacje), 

- podnoszenie kwalifikacji 
pracowników socjalnych                    
w studium Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie, 

- od 30 listopada 2020 roku 
obowiązują nowe przepisy                   
w obszarze „Przemoc w rodzinie”. 
Policja otrzymała nowe 
uprawnienie w postaci możliwości 
wydania wobec osoby stosującej 
przemoc w rodzinie nakazu 
natychmiastowego opuszczenia 
wspólnie zajmowanego 
mieszkania i jego bezpośredniego 
otoczenia lub zakazu zbliżania się 
do mieszkania i jego 
bezpośredniego otoczenia 

- nadużywanie alkoholu przez 
członków rodzin, 

- negatywne wzorce zachowań 
społecznych, 

- bezradność w sprawach 
opiekuńczo - wychowawczych, 

- bezradność w rozwiązywaniu 
problemów własnych, 

- stereotypy wizerunku osoby 
doświadczającej przemocy 
domowej, 

- ukrywanie przez rodzinę 
występowania aktów przemocy 
domowej, niechęć do współpracy, 

- brak gwarancji bezpieczeństwa 
osobie doświadczającej przemocy 
domowej - niechęć do 
podejmowania terapii przez osoby 
stosujące przemoc w rodzinie, 

- bierność świadków przemocy- 
ryzyko wtórnej wiktymizacji osób 
doznających przemocy domowej, 

- wykorzystywanie procedury 
„Niebieskie Karty” w sprawach 
rodzinnych, w tym rozwodowych                               
i konfliktowych, 

- ze względu na obostrzenia 
związane z epidemią COVID-19 
bliscy w przemocowej relacji 
spędzają więcej czasu razem. 
Konflikty mogą nasilać się ze 
względu na problemy finansowe 
czy ryzyko utraty pracy. Ofiary 
mają ograniczony kontakt              z 
osobami, do których mogłyby 
zgłosić się po pomoc 

 
 

6. Adresaci i realizatorzy Miejskiego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2022 
 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy  w Rodzinie 

skierowany jest do mieszkańców miasta Mińsk Mazowiecki, a w szczególności:  
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- osób zagrożonych przemocą w rodzinie;  

- osób dotkniętych przemocą w rodzinie;  

- osób stosujących przemoc w rodzinie;  

- świadków przemocy w rodzinie;  

- służb i instytucji  zajmujących się tematyką przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. 

 

Miejski Pogram Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na rok 2022 jest dokumentem otwartym. Będzie realizowany  w 

2022 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim we 

współpracy z lokalnym samorządem, instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami zajmujących się sprawami przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Przy realizowaniu harmonogramu Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2022 w Mieście Mińsk 

Mazowiecki rekomenduje się udział i współdziałanie między innymi 

następujących podmiotów: 

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

- Zespołu Interdyscyplinarnego  

- Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych 

- Policji, Sądu Rejonowego, Prokuratury 

- ośrodków wsparcia i interwencji kryzysowej,  

- placówek oświatowych i wychowawczych: w tym szkół, przedszkoli, ośrodków 

wychowawczych,  

- placówek ochrony zdrowia,  

- organizacji pozarządowych,  

- kościołów i związków wyznaniowych,  

- społeczności lokalnej, środowisk i osób fizycznych, 

- lokalnej prasy oraz mediów. 

8. Cele, działania, wskaźniki i harmonogram realizacji Miejskiego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2022 
  

Cele, działania, wskaźniki i harmonogram realizacji działań, które zostały 

przyjęte w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2022 zostały 

skonstruowane w oparciu o założenia Krajowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w rodzinie na rok 2022 oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie Województwa Mazowieckiego na lata 2021 – 2025. 
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Planowane w niniejszym Programie działania o charakterze profilaktycznym 

interwencyjnym, wspierającym czy korekcyjno- edukacyjnym, kierowane do różnych 

grup odbiorców, mają na celu przede wszystkim:  

ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE              

ORAZ ZMNIEJSZENIE SKALI TEGO ZJAWISKA W MIEŚCIE 

MIŃSK MAZOWIECKI 

Cele szczegółowe: 

Cel nr. 1 – Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Cel nr. 2 – Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób 

doznających przemocy w rodzinie.   

Cel nr. 3 – Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie.  

Cel nr. 4 – Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji                           

i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy                      

w rodzinie w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług. 

HARMONOGRAM ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ                 

W MIŃSKU MAZOWIECKIM NA ROK 2022 

ZAPLANOWANYCH 

w ramach realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2022 miasta Mińsk Mazowiecki: 

 

Cel operacyjny nr. 1 

Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

                    DZIAŁANIE TERMIN REALIZACJI 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE ZA 
REALIZACJĘ 

WSKAŹNIKI 

Opracowanie projektu 
Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie  oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na rok 2022 Miasta 
Mińsk Mazowiecki 

styczeń  marzec 
2022 rok 

Dyrektor MOPS, 
Zespół Monitorujący 

Realizację Programu, 
Zespół 

Interdyscyplinarny 

liczba sporządzonych 
dokumentów 
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Sporządzenie rocznej 

ewaluacji realizacji 
harmonogramu Miejskiego 
Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie  oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie za rok 2021 miasta 
Mińsk Mazowiecki 

styczeń 
2022 rok 

Zespół Monitorujący 
Realizację Programu 

 
 

 

liczba sporządzonych 
dokumentów 

 
 

  
Sporządzenie sprawozdania                             

z realizacji Miejskiego 
Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy  w 
Rodzinie na rok 2021 miasta 

Mińsk Mazowiecki 

marzec- kwiecień 
2022 rok 

Zespół Monitorujący 
Realizację Programu 

 
 
 

liczba sporządzonych 
dokumentów 

Sporządzenie Diagnozy 
zjawiska przemocy w rodzinie 
w mieście Mińsk Mazowiecki 

za 2021 rok 

marzec – czerwiec 
2022 rok 

Zespół Monitorujący 
Realizację Programu 

Zespół 
Interdyscyplinarny 

 

liczba sporządzonych 
dokumentów 

Przeprowadzenie kampanii 
informacyjnej na temat 
problematyki przemocy                                 

w rodzinie 

wrzesień– grudzień 
2022 rok 

Zespół Monitorujący 
Realizację Programu 

liczba opracowanych 
artykułów, ulotek, 

plakatów, informacji                     
w internecie 

Wznowienie działalności 
Miejskiego Punktu 

Konsultacyjnego “STOP 
przemocy!” 

kwiecień – grudzień 
2022 rok 

Zespół Monitorujący 
Realizację Programu 

liczba przyjętych 
interesantów 

Nawiązanie współpracy                         
z instytucjami działającymi na 

rzecz pomocy osobom 
doświadczającym przemocy 

kwiecień – grudzień 
2022 rok 

Zespół Monitorujący 
Realizację Programu 

liczba opracowanych 
artykułów, ulotek, 

plakatów, informacji                     
w internecie 

Cel operacyjny nr. 2 

Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób 
doznających przemocy w rodzinie 

DZIAŁANIE TERMIN REALIZACJI 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE ZA 
REALIZACJĘ 

WSKAŹNIKI 

 
Zapewnianie osobom i 
rodzinom dotkniętym 

przemocą w rodzinie wsparcia  
pomocy finansowej oraz 

rzeczowej 

styczeń- grudzień 
2022 rok 

Rejonowi Pracownicy 
Socjalni, 

Zespół Monitorujący 
Realizację Programu 

 

liczba rodzin objętych 
wsparciem z systemu 
pomocy społecznej          
z powodu przemocy          

w rodzinie 

    

Wspieranie rodzin dotkniętych 
przemocą w rodzinie poprzez 

pracę socjalną 

styczeń- grudzień 
2022 rok 

Rejonowi Pracownicy 
Socjalni, 

Zespół Monitorujący 
Realizację Programu 

 
 
 

liczba rodzin objętych 
pracą socjalną                    

z powodu przemocy              
w rodzinie 
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Zorganizowanie poradnictwa 
psychologicznego dla osób 

doświadczających przemocy 

kwiecień- grudzień 
2022 rok 

Dyrektor MOPS 
Zespół Monitorujący 
Realizację Programu 

 

liczba udzielonych porad   
i konsultacji 

Zwiększenie dostępu do 
poradnictwa 

specjalistycznego poprzez 
prowadzenie działalności 

Miejskiego Punktu 
Konsultacyjnego „STOP 

przemocy” 

kwiecień- grudzień 
2022 rok 

Dyrektor MOPS 
Rejonowi Pracownicy 

Socjalni, 
Zespół Monitorujący 
Realizację Programu 

liczba udzielonych porad  
i konsultacji 

 

Cel operacyjny nr. 3 

Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób 
doznających przemocy w rodzinie 

 
DZIAŁANIA 

 
TERMIN REALIZACJI 

OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE ZA 

REALIZACJĘ 
WSKAŹNIKI 

Praca w Zespole 
Interdyscyplinarnym oraz                  

w grupach roboczych 

styczeń- grudzień 
2022 rok 

Dyrektor MOPS 
członkowie Zespołu 

Interdyscyplinarnego, 
Rejonowi Pracownicy 

Socjalni 

liczba podjętych 
interwencji 

kryzysowych            
w ramach procedury 

NK 

Zapewnienie bezpieczeństwa 
osobom I rodzinom 

doświadczającym przemocy 

styczeń- grudzień 
2022 rok 

Komenda Powiatowa 
Policji  

Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej 

Rejonowi Pracownicy 
Socjalni 

- liczba interwencji 
policyjnych 

- liczba osób 
skierowanych 

- liczba wydanych 
zakazo - nakazów 

    

 

 

 

Cel operacyjny nr. 4 

Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów 
realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie             

w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług 
 

DZIAŁANIA 
 

TERMIN REALIZACJI 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE ZA 
REALIZACJĘ 

WSKAŹNIKI 

Ustawiczny rozwój pracowników 
socjalnych poprzez udział w  

szkoleniach i superwizji 

styczeń- grudzień 
2022 rok 

 
Dyrektor MOPS 

 

liczba szkoleń 
liczba pracowników 

socjalnych 
biorących udział           
w szkoleniach                

i superwizji 
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7. Podsumowanie 

     Konieczne jest podjęcie szerokich, dobrze zorganizowanych, interdyscyplinarnych 

działań przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przedstawiony program może stanowić 

podstawę działań, a realizacja powinna wpłynąć na poprawę stanu bezpieczeństwa 

życia codziennego rodziny. 

Zakładając, że realizacja niniejszego programu będzie stanowiła wspólny strategiczny 

plan działań wobec problemu przemocy w rodzinie i będzie przebiegać 

wielopoziomowo we wszystkich instytucjach i organizacjach zobligowanych do 

podejmowania działań na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, 

oczekuje się, iż przyczyni się on do usprawnienia systemu przeciwdziałania przemocy, 

ograniczenia zjawiska przemocy i towarzyszących mu innych zjawisk patologicznych 

oraz poprawy kondycji rodzin w mieście Mińsk Mazowiecki. 

Niniejszy Program stanowi podstawę podejmowania działań mających na celu 

realizację zadań ujętych w Programie oraz może być podstawą pozyskiwania środków 

zewnętrznych. Realizacja Programu została zaplanowana na rok 2022. Finansowanie 

realizacji Programu zostało zaplanowane w Planie finansowym MOPS.  

 Zakłada się, że zadania realizowane w ramach Programu doprowadzą                         

do zwiększenia skuteczności pomocy i wsparcia osobom i rodzinom zagrożonym                              

i doznającym przemocy poprzez: 

 podniesienie świadomości społecznej w obszarze przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz zwiększenie wiedzy na temat mechanizmów i skutków 
przemocy, 

 rozwój, wzmocnienie i upowszechnienie działań profilaktycznych w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

 podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz osób i rodzin zagrożonych 
bądź doznających przemocy, 

 zwiększenie osobom i rodzinom doznającym przemocy dostępu do pomocy 
specjalistycznej, w tym zapewnienie miejsc w całodobowych placówkach 
udzielających pomocy, 

 zintensyfikowanie i podniesienie jakości działań adresowanych dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie, 

 podniesienie kwalifikacji i wzrost kompetencji osób zajmujących się 
świadczeniem usług dla osób i rodzin zagrożonych i doznających przemocy 
oraz osób ją stosujących.   

Ocena jakości działań realizowanych w ramach Programu będzie się odbywała                    

w oparciu o prowadzony na poziomie MOPS monitoring i sprawozdawczość. Jakość 

realizowanych działań będzie oceniana przez wojewodę, sprawującego nadzór nad 

sposobem realizacji zadania, a także przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.  

Radzie Miasta Mińsk Mazowiecki zostaną przedłożone sprawozdania półroczne  z 

realizacji podjętych uchwał oraz sprawozdanie roczne z działalności Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 
Opracowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
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