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Podstawy prawne, status oraz siedziba Powiatowego Ośrodka
Interwencji Kryzysowej.
1A. Podstawy prawne działania Powiatowego Ośrodka
Interwencji Kryzysowej.
 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego,
 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych,
 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego.

1B. Status Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej powołany został na mocy Uchwały nr
XXX/4/05 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 15 września 2005 r. i działał w strukturze
Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Konstancinie – Jeziornie.
(na podstawie art. 12 pkt. 8 lit.” „ i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym i w związku z art. 19 pkt. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej, tekst jednolity: Dz. U. z 2009r., Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.)
Z dniem 1 grudnia 2009 r. stosownie do obowiązujących przepisów prawa Uchwałą nr
XXXI/10/09 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 października 2009r. został wydzielony
ze struktur Placówki i utworzony jako odrębna jednostka organizacyjna pomocy społecznej,
pod nazwą Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
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1C. Siedziba Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej na mocy Uchwały Rady Powiatu
Piaseczyńskiego 15 grudnia 2015r. został przeniesiony z Konstancina –Jeziorny do Góry
Kalwarii, ul. Ks. Sajny 2A. W budynku w Górze Kalwarii znajdują się odrębne pokoje
z aneksem kuchennym, łazienką oraz przedpokojem. Budynek posiada podjazd dla osób
niepełnosprawnych co usprawnia korzystanie z usług Ośrodka osobom poruszającym się na
wózku inwalidzkim.
W budynku ośrodka parter został przeznaczony na
terapeutyczną:

część administracyjno-

Sposób przeznaczenia
Pokój administracji
Pokój w którym odbywają się porady prawne
oraz psychiatryczne
Pokój terapeutyczny dla dorosłych
Pokój terapeutyczny dla dzieci

Numer pokoju
1233A-

Pierwsze piętro zostało przeznaczone na część mieszkalną (hostel).
Hostel dla ofiar przemocy domowej oferuje schronienie oraz pomoc specjalistyczną
dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysu związanego z zagrożeniem zdrowia
i życia.
Hostel oferuje schronienie oraz specjalistyczną dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysu
związanego z zagrożeniem zdrowia i życia. Zadaniem hostelu jest udzielenie tymczasowego
całodobowego schronienia osobom doświadczającym przemocy .
Hostel dysponuje 16 miejscami.
Osoby w nim przebywające mają zapewnione domowe warunki.
Hostel oferuje wsparcie w postaci podstawowych produktów żywnościowych.
Hostel nie oferuje pomocy finansowej lecz w razie potrzeby udzielona może zostać pomoc
materialna (odzież). Mieszkańcy hostelu mają możliwość korzystania ze stałej profesjonalnej
pomocy m. in: psychologicznej, psychiatrycznej, doradcy ds. rodziny, prawnej.
Czas trwania pobytu w hostelu zależy od sytuacji podopiecznego.
Regulamin zakłada okres przebywania nie dłuższy niż 3 miesiące.
Zakres pomocy świadczonej w hostelu obejmuje:
-udzielenie noclegu,
- innej doraźnej pomocy:
psychologa,

konsultanta

ds.

prawnych,

specjalisty

ds.

pracy

z

rodziną.

Warunki jakie należy spełnić aby być przyjętym do hostelu:
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pisemny wniosek osoby o przyjęcie do hostelu, poddanie się dobrowolnemu badaniu na
zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu (jeżeli zachodzi taka konieczność),
Przyjmowanie do hostelu odbywa się całodobowo.
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Zdjęcia pokoi Hostelu dla ofiar przemocy domowej, prowadzonego
przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
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1D- Remont piwnicy Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w
Górze Kalwarii.
15 Grudnia 2017 roku została oddana do użytku piwnica, która powiększyła o 50 % Ośrodek.
W piwnicy Ośrodka odbywają się warsztaty, zebrania dla pracowników, sesje terapeutyczne,
spotkania informacyjno-edukacyjne.

7

8

9

10

2. Realizacja zadań Powiatowego Ośrodka Interwencji
Kryzysowej.
Głównym zadaniem Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest pomaganie:


osobom doświadczającym nagłej, niekorzystnej zmiany w życiu (np. utrata pracy,
zdrada, zagrożenie ciężką chorobą itp.),



osobom przeciążonym psychicznie, obarczonym następstwem wielu trudnych zdarzeń
w życiu swoim i rodziny,



w sytuacjach zamachów i prób samobójczych,



ofiarom wypadków i napadów, przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej,



osobom przeżywającym utratę kogoś bliskiego (np. śmierć, rozstanie, rozwód),



osobom mającym trudności małżeńskie lub trudności w kontaktach z dziećmi,



osobom przeżywającym trudności w relacjach społecznych,



rodzinom zastępczym lub adopcyjnym, borykającymi się trudnościami wynikającymi
z nowej sytuacji rodzinnej,



osobom doznającym egzystencjalnych kryzysów wartości,



osobom wykluczonym społecznie oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym
a także osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością.



osobom starszym, samotnym,



osobom przebywającym oraz opuszczającym placówki resocjalizacyjne, zakłady
karne,



osobom z problemami natury psychicznej,



osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych,



osobom z problemem alkoholowym,



osobom mającym trudności emocjonalne, problemy z kontrolą zachowań agresywnych
oraz stosujących przemoc,



osobom współuzależnionym,



rodzicom, których dzieci sprawiają problemy wychowawcze.

Ośrodek jest placówką otwartą, czyli przyjmującą wszystkie osoby doświadczające
kryzysu w możliwie najszybszym czasie bez skierowania oraz bez wymogu posiadania
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ubezpieczenia.

Zapewniającą

nieodpłatną

specjalistyczną

pomoc

psychologiczną,

terapeutyczną, psychiatryczną i prawną dla mieszkańców powiatu piaseczyńskiego.
W ramach interwencji udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy.
Udzielanie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w stanie kryzysu winno
charakteryzować się wysokim profesjonalizmem, co przekłada się nie tylko na wysoką jakość
usług świadczonych przez specjalistów zatrudnionych w Ośrodku, lecz także na jak
najbardziej komfortowe warunki lokalowe zarówno dla kadry, jak i przede wszystkim osób
korzystających z pomocy.

.
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Statystyka za 2018 rok.
1. Liczba osób, które zgłosiły się do Powiatowego Ośrodka
Interwencji Kryzysowej
Podział ze względu na wiek : ( łącznie 1132 osób)
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2. PODZIAŁ INTERWENCJI NA POSZCZEGÓLNE GODZINY:

3. Podział ze względu na płeć:
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Łącznie: 3184 interwencji.

3. Rodzaj kontaktu.
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4. Liczba interwencji.

5. Klienci Hostelu
Łączna liczba mieszkańców w 2018 roku : 25 osób

16

6. PROBLEMY Z JAKIMI ZGŁASZAJA SIĘ KLIENCI
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7. ILOŚC PORAD PRAWNYCH:
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4. Realizacja programów.
a) Uchwałą Nr XVIII/7/16 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28-04-2016 został
przyjęty Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Powiecie Piaseczyńskim na lata 2016-2020.
Głównym celem Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest zmniejszenie
rozmiaru zjawiska przemocy poprzez:
 pogłębianie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie,
 wprowadzenie grup terapeutycznych dla dzieci i dorosłych,
 zwiększenie ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz skuteczności ochrony ich praw,
 zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec ofiar oraz korekcyjno edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie,
 łączenie i koordynowanie działań lokalnych tj. sektora publicznego i organizacji
pozarządowych,
 podnoszenie świadomości i wrażliwości społecznej na temat zjawiska przemocy
w rodzinie,
 podnoszenie kompetencji kadry zajmującej się zjawiskiem przemocy w rodzinie.
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5. Powiatowy Program korekcyjno- edukacyjny dla
sprawców przemocy. (załącznik nr 1)
15 Grudnia 2017 roku na wniosek Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Rada
Powiatu przyjęła Uchwałę Nr XXXIX/5/17 w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu
Korekcyjno- Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie
Piaseczyńskim na rok 2018”.

Głównym celem programu jest zmiana dotychczasowych

sytuacji rodzin dotkniętych problemem przemocy poprzez pracę korekcyjno- edukacyjną ze
sprawcami.
Adresatami

projektu

były

osoby

dorosłe

zamieszkujące

na

terenie

Powiatu

Piaseczyńskiego, identyfikujące się z problemem, skierowane przez lokalne instytucje
tworzące system pomocy osobom uwikłanym w przemoc domową.
Na realizację programu korekcyjno- edukacyjnego
dla sprawców przemocy,
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, uzyskał środki pochodzące od Wojewody
Mazowieckiego w wysokości 10 152 zł.
Pomimo kampanii informacyjno- promocyjnej do programu zgłosiła się jedna osoba.
Program wymagał obecność 10 osób.
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6. Współpraca ze szkołami w ramach profilaktyki przemocy
i zachowań ryzykownych.
Powiatowy Ośrodek Interwencji w Górze Kalwarii dba o to, by jak najwięcej
mieszkańców powiatu piaseczyńskiego mogło uzyskać fachową i skuteczną pomoc. Staramy
się zaistnieć w świadomości naszych potencjalnych klientów i zaprosić ich do współpracy.
W kwietniu 2018 zrealizowaliśmy II edycję autorskiego programu Powiatowego
Ośrodka Interwencji Kryzysowej, realizowanego w ramach Powiatowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie
Piaseczyńskim na lata 2016-2020.
Głównym założeniem było wdrażanie działań interdyscyplinarnych, mających na celu
dotarcie do większej grupy docelowej, w tym młodzieży. Celem warsztatów, których oferta
została przedstawiona szkołom ponadgimnazjalnym powiatu piaseczyńskiego, było
zapoznanie młodych osób z możliwościami uzyskania pomocy i wsparcia. Informacje, które
przekazaliśmy w toku aktywizujących warsztatów i moderowanych dyskusji, pomogą
umożliwić młodzieży uruchomienie działań zaradczych w sytuacji kryzysu.
Rozmowy z przedstawicielami kadry szkół stanowiły źródło dodatkowej informacji
o potrzebach wychowanków. Szkoły zgłaszały także zapotrzebowanie na edukację i wsparcie
w zakresie radzenia sobie z trudnościami okresu dojrzewania.
Do

udziału

w

programie

Powiatowego

Ośrodka

Interwencji

Kryzysowej

zakwalifikowano 5 szkół powiatu piaseczyńskiego. W marcu przeprowadziliśmy 6
dwugodzinnych spotkań warsztatowych w następujących placówkach:
1. Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół im. Szarych Szeregów w Tarczynie,
2. Zespół Szkół nr 1 w Piasecznie,
3. Zespół Szkół nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie,
4. Zespół Szkół Zawodowych im. E. Gierczak w Górze Kalwarii
5. Zespół Szkół RCKU im. E. Plater – Zyberkówny w Piasecznie.
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Tematykę i metody prowadzenia zajęć dostosowaliśmy do potrzeb, deklarowanych
przez zgłaszające się szkoły. Spotkania dotyczyły interwencji kryzysowej, przemocy
w rodzinie i cyber przemocy, a także przeciwdziałaniu zachowaniom ryzykownym.
Uczestnicy warsztatów zostali wyposażeni w praktyczną wiedzę dotyczącą
funkcjonowania człowieka przez pryzmat mechanizmów psychologicznych. Poznali
zagrożenia związane z podejmowaniem zachowań ryzykownych. Aktywnie wzięli w udział
w dyskusjach na temat funkcjonowania w grupach rówieśniczych i zagrożeń okresu
adolescencji, także w kontekście nowych technologii.
Podczas warsztatów uczestnicy zostali także zapoznani z ofertą Powiatowego Ośrodka
Interwencji Kryzysowej. Otrzymali wskazówki w obszarze reagowania w sytuacjach trudnych
oraz kontakt do naszej placówki. Zostali zachęceni do skorzystania ze wsparcia Ośrodka oraz
przekazania tej wiedzy osobom bliskim lub potrzebującym pomocy.
Pozytywne informacje zwrotne od wszystkich uczestników warsztatów wskazują na
realną potrzebę kontynuowania tego typu zajęć w szkołach i poszerzania oferty dla większej
grupy młodzieży.
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7. Diagnoza zjawiska przemocy w Powiecie
Piaseczyńskim. (załącznik numer 3)
Na zlecenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii, Pani
Dorota Mantey przeprowadziła diagnozę zjawiska przemocy w Powiecie Piaseczyńskim.
Badanie wśród dorosłych mieszkańców powiatu piaseczyńskiego przeprowadzono na
próbie warstwowej, gdzie warstwami były gminy należące do powiatu piaseczyńskiego.
Ogólną liczebność próby określono dla akceptowanego błędu pomiaru na poziomie 5%
oraz dla poziomu ufności na poziomie 95%, przyjmując jako podstawę liczbę ludności
powiatu w roku 2017 wynoszącą 179 496 osób.
Dla tak określonych parametrów należało wyliczono, że należy przeprowadzić 383
ankiety.
Liczbę tę zaokrąglono do 400, a następnie, proporcjonalnie do liczby ludności, przypisano
liczebności ankiet poszczególnym gminom w podziale na miasto oraz obszary wiejskie.
Wnioski z przeprowadzonej diagnozy.:
1. Skala przemocy domowej zdiagnozowana w powiecie piaseczyńskim nie jest duża. Badanie
wielokrotnie wykazało, że zarówno do przemocy fizycznej, jak i psychicznej częściej dochodzi
w miastach niż na terenach wiejskich. Nie tylko skala przemocy domowej, ale również
stopień jej koncentracji są nieco większe w środowisku miejskim. Wśród mieszkańców dość
powszechna jest jednak niewiedza na temat sytuacji, jaka panuje w sąsiedztwie, co utrudnia
skuteczną interwencję oraz pomoc w sytuacji, gdy przemoc jest stosowana regularnie. Co
ciekawe, poziom owej niewiedzy jest podobny zarówno w miastach, jak i na wsi, choć
mogłoby się wydawać, że zabudowa wielorodzinna oraz większa gęstość zaludnienia
w miastach sprzyjają lepszemu rozeznaniu na temat tego, co dzieje się u sąsiadów.
2. Jeśli już dochodzi do przemocy domowej, wówczas w zdecydowanej większości przypadków
dostrzegane są oznaki przemocy psychicznej, rzadziej zaś fizycznej. Z relacji sprawców
wynika, że przemoc fizyczna oraz psychiczna najczęściej stosowana jest wobec dzieci.
Badanie wykazało, że zarówno przemoc psychiczna, jak i fizyczna częściej towarzyszą
rodzinom znajdującym się w gorszej sytuacji finansowej.
3. Skala przemocy ekonomicznej oraz seksualnej jest znacznie mniejsza nie tylko dlatego, że
obydwa rodzaje przemocy domowej zdarzają się rzadziej, ale również ze względu na to, iż
głównym sposobem na ich identyfikację jest rozmowa z ofiarą. Szczególnie ważne
w przypadku identyfikacji obydwu rodzajów przemocy są zatem akcje uświadamiające
potrzebę szukania pomocy na zewnątrz w sytuacji, gdy jest się ofiarą tego typu zachowań.
Pewnym problemem może być też brak świadomości, że pewne zachowania są przejawem
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stosowania przemocy. Ta bowiem tradycyjnie utożsamiana jest przede wszystkim ze
stosowaniem siły fizycznej bądź poniżaniem i zastraszaniem.
4. Ofiarami przemocy domowej są najczęściej kobiety, a w dalszej kolejności dzieci lub młodzież
w wieku szkolnym (6-18 lat). Przemoc wobec najsłabszych grup społecznych, czyli osób
starszych, niepełnosprawnych oraz małych dzieci częściej zauważana jest w miastach.
Najczęstszą przyczyną przemocy domowej są problemy alkoholowe, a w dalszej kolejności
problemy małżeńskie. Jeśli jednak problemy z własną osobowością połączymy z zaburzeniami
psychicznymi w jedną kategorię, wówczas okaże się, że drugą pod względem częstości
wskazać przyczyną przemocy domowej jest nieumiejętność radzenia sobie z własną psychiką.
Częściej na tego typu przyczyny stosowania przemocy domowej wskazują mieszkańcy miast.
Jest to cenna wskazówka dla Ośrodka, aby rozszerzyć ofertę pomocy dla osób, które są
świadome braku umiejętności kontrolowania własnych emocji, opanowywania stresu bądź
neutralizowania czynników wpływających destrukcyjnie na psychikę.
5. Do bycia ofiarą przemocy fizycznej przyznaje się bardzo niewielu mieszkańców powiatu
piaseczyńskiego. Nieco większym problem jest przemoc psychiczna. Warto odnotować, że
spośród tych, którzy padli ofiarą przemocy psychicznej bądź szantażu, najwięcej osób doznało
tego typu zachowań w pracy. Oznacza to pilną potrzebę ukierunkowania pomocy, jaką
świadczy POIK na podnoszenie umiejętności radzenia sobie z mobbingiem oraz innymi
formami przemocy w różnych środowiskach pracy. Warto zaznaczyć, że stres w pracy
przekłada się na relacje rodzinne, może też powodować problemy psychiczne, które są drugą
po alkoholizmie przyczyną przemocy domowej. Badanie wykazało, że nieco bardziej narażone
na szantaż są osoby żyjące w nieco gorszej sytuacji finansowej. Osoby te w obawie przed
utratą pracy często nie reagują na kierowane wobec nich akty przemocy.
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8. Diagnoza zjawiska przemocy powstała na podstawie
danych uzyskanych od instytucji zaangażowanych
w lokalne systemy pomocy. (załącznik numer 4).
Diagnozę rozmiaru zjawiska przemocy w rodzinie przeprowadzono w oparciu o dane uzyskane
z

gminnych

(Konstancin-Jeziorna,

Góra

Kalwaria,

Lesznowola,

Prażmów,

Tarczyn)

i miejsko-gminnych (Piaseczno) ośrodków pomocy społecznej, posterunków i komisariatów
policji oraz od zespołu interdyscyplinarnego w Lesznowoli a także Prokuratury rejonowej
w Piasecznie oraz Sądu w Piasecznie.
Tabela 1. pokazuje, jak wiele Niebieskich Kart zostało założonych w poszczególnych gminach
i jakie instytucje to zainicjowały. Liczba prowadzonych procedur wskazuje na skuteczność służb
i świadczy o współpracy ośrodków pomocy społecznej i policji w danej gminie. Zebrane
informacje jasno ukazują, iż w powiecie piaseczyńskim wzrosła liczba założonych Niebieskich
Kart (z 333 w 2017 r. do 402 w 2018 r.) Najbardziej aktywne w tym obszarze były Policja
i Ośrodki Pomocy Społecznej – ich wynik zwiększył się nawet w stosunku do ubiegłego roku.
Zwiększył się również udział oświaty, jednak mimo, to pozostał dwukrotnie niższy od ośrodków
społecznych i niemal czternastokrotnie niższy od Policji. Wkład Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz służby zdrowia w procedurę zakładania Niebieskich Kart pozostał
znikomy.
Przemoc w powiecie piaseczyńskim dotyczyła głównie kobiet. W 2018 r. zarejestrowano 429
tego typu przypadków, co stanowi wynik o 140 wyższy w porównaniu z ubiegłym rokiem.
Ciekawe zjawisko można zaobserwować jeżeli chodzi o przemoc w stosunku do mężczyzn.
W 2018 roku można zaobserwować jej wzrost o 173%. W 2018r. odnotowano 5 przypadków
przemocy wobec osób niepełnosprawnych , niepokojącym zjawiskiem jest wzrost przemocy
wobec osób powyżej 65 r.ż. z 23 w 2017 do 44 w 2018r. (Tabela 2.)
Z przedstawionych danych wynika, że w Powiecie Piaseczyńskim dochodzi do eskalacji zjawiska
przemocy. Ogólna liczba osób dotkniętych przemocą wzrosła z 369 w 2017r. do 634, co stanowi
wzrost o 72%.

Nadal

najczęstszymi

formami

przemocy

w

rodzinie

są

przemoc

fizyczna

163

i psychiczna 258. W 2018r. odnotowano wzrost przypadków przemocy seksualnej oraz
zaniedbania, ta ostatnia forma przemocy wzrosła o niemal 600%. (Tabela 3.)
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Sprawcami przemocy są najczęściej mężczyźni 341 takich przypadków.
Przemoc ze strony nieletnich w 2018r. wzrosła o 2 przypadki. (Tabela 4.)
Najwięcej interwencji domowych związanych z przemocą przeprowadzono w gminie
Piaseczno– ich liczba spadła w porównaniu z 2017r.(z 424 w 2017 r. do 341 w 2018 r.)
Ogólna liczba interwencji domowych związanych z przemocą spadła. Ciekawe zjawisko można
zaobserwować w Górze Kalwarii w 2017 r. odnotowano 190 takich interwencji, a w 2018- 34., co
daje spadek o 458% (Tabela 5.)
Przemoc w rodzinie jest wg art. 207 Kodeksu Karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. określona
jako znęcanie się nad rodziną. Sąd Najwyższy wielokrotnie w swoich orzeczeniach precyzował
sposób rozumienia pojęcia „znęcania się”. Istotą przestępstwa znęcania się nad rodziną jest inne
jakościowo zachowanie się sprawcy wobec pokrzywdzonego, odmienne od przypadków
znieważania, naruszenia nietykalności cielesnej itp. ponieważ zakłada zaistnienie przewagi po
stronie sprawcy nad ofiarą. Zachowanie osoby stosującej przemoc w rodzinie może nie
wyczerpywać znamion przestępstwa art. 207 § 1 KK, ale może wyczerpywać jednostkowo
znamiona przestępstw określonych w innych artykułach KK, np. ciężki uszczerbek na zdrowiu,
naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, groźbę karalną, zmuszanie, przestępstwo
zgwałcenia, obcowanie płciowe z małoletnim, uchylanie się od płacenia alimentów, naruszenie
nietykalności. Liczbę postępowań przygotowawczych w sprawach związanych z przemocą w
rodzinie obrazuje Tabela 6. W 2016 r. najwięcej aktów oskarżenia powstało za przestępstwa
znęcania się nad rodziną (wzrost w stosunku do 2017 roku o 80%) oraz uchylania się od płacenia
alimentów.
W Sądzie Rejonowym w Piasecznie w 2018 roku wszczęto 62 sprawy opisane w art. 207§1
KK1, wydano 48 wyroków skazujących. W 2 przypadkach Sąd zobowiązał skazanych do udziału
w programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy.
W Prokuraturze Rejonowej w Piasecznie zarejestrowano 266 spraw o czyn 207§1 KK,
pokrzywdzonych kobiet 244, mężczyzn 80. Miało miejsce 133

przypadków umorzenia

postępowania, 45 razy odmówiono wszczęcia dochodzenia, wydano 85 aktów oskarżenia.

1

207 §1 KK- Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub
przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

27

28

9. Konkurs dla szkół: „ Włącz się, Wyłącz Przemoc!”
Konkurs pod hasłem: ,,Włącz się. Wyłącz przemoc.” Skierowany był do uczniów szkół
podstawowych klas siódmych, drugich i trzecich gimnazjalnych.
Naszym celem było wdrażanie działań interdyscyplinarnych, mających na celu dotarcie do
większej grupy docelowej. Chcemy popularyzować wiedzę na temat zjawiska przemocy
i wpływać na budowanie wśród naszych młodych odbiorców repertuaru zachowań zaradczych
w sytuacji kryzysu.
Realizacja projektu miała uwrażliwić uczniów na negatywne konsekwencje przemocy
oraz umożliwić lepsze poznanie sytuacji psychologicznej uczestników i świadków tego
zjawiska. Podniesienie poziomu świadomości problemu za skutkowało wzrostem gotowości
do podejmowania konstruktywnych strategii zaradczych oraz zbudowało postawy
wspierającej wobec osób dotkniętych przemocą.
Dodatkowo wykorzystanie multimedialnego nośnika przekazu podniosło efektywność
dotarcia do grupy docelowej, którą są uczniowie.
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10.

Współpraca z innymi instytucjami pomocowymi.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej od początku swojej działalności stopniowo
podejmuje współpracę z coraz bardziej liczną instytucji i organizacji. Współpraca ta w istotny
sposób przyczynia się do podnoszenia efektów pracy ośrodka co przejawia się skuteczniejszą
w krótszym czasie pomocą mieszkańcom powiatu. Instytucje pomocowe na terenie powiatu :
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie
 Ośrodki Pomocy Społecznej w poszczególnych gminach : Piaseczno, Konstancin –
Jeziorna, Góra Kalwaria, Tarczyn, Prażmów, Lesznowola
 Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
 Komisariaty Policji : Konstancinie – Jeziornie, Górze Kalwarii, Tarczynie,
Prażmowie, Lesznowoli
 Sąd Rejonowy, Prokuratura w Piasecznie
 Szkoły Podstawowe i Gimnazja
Realizacja postanowień wydanych przez Sad Rejonowy w Piasecznie III Wydział
Rodzinnych i Nieletnich.
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej na mocy Postanowień Sądu jest
realizatorem kontaktów rodziców biologicznych z dziećmi umieszczonymi w pieczy
zastępczej na terenie Ośrodka.
W roku 2018 Ośrodek umożliwił kontakty 4 rodzinom.
Placówka może świadczyć pomoc na rzecz ofiar handlu ludźmi.
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Załączniki:
1. Powiatowy Program korekcyjno- edukacyjny dla sprawców przemocy - załącznik nr 1.
2. Diagnoza zjawiska przemocy w Powiecie Piaseczyńskim - załącznik numer 2.
3. Diagnoza zjawiska przemocy powstała na podstawie danych uzyskanych od instytucji
zaangażowanych w lokalne systemy pomocy - załącznik numer 3.
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