
UCHWAŁA NR XXIV/389/16
RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 1 września 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/258/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1390)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala :

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XVIII/258/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 września 2011 r. 

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2020, pkt V otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej 

Uchwały.

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Mysłowice

Grzegorz Łukaszek
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V  PLANOWANE DZIAŁANIA NA RZECZ BUDOWANIA LOKALNEGO  SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIEV  PLANOWANE DZIAŁANIA NA RZECZ BUDOWANIA LOKALNEGO  SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Priorytet A - Utworzenie zintegrowanego lokalnego s ystemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.Priorytet A - Utworzenie zintegrowanego lokalnego s ystemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Realizatorzy Wska źniki Mierniki
A.1
Rozwijanie 
działalności Zespołu 
Interdyscyplinarnego 
na rzecz 
przeciwdziałania 
przemocy domowej.

A.1.1 Określenie skali zjawiska 
przemocy w rodzinie poprzez
systematyczne 
diagnozowanie problemu.

Zespół Interdyscyplinarny,
Sąd, Prokuratura, Policja, 
MOPS 

Rodziny objęte procedurą „NK”.

Osoby krzywdzone z 
uwzględnieniem płci.

Sprawcy przemocy domowej 
objęci procedurą „Niebieskie 
Karty”, z uwzględnieniem płci 
oraz ich ról rodzinnych.

Rodzaje przemocy domowej.

1. Liczba rodzin objętych procedurą 
„Niebieskie Karty” w danym roku.
2. Liczba założonych „Niebieskich Kart” w 
danym roku.

3. Liczba osób krzywdzonych, w tym kobiet, 
mężczyzn i dzieci.

4. Liczba sprawców przemocy w procedurze 
„Niebieskie Karty”.
5. Liczba sprawców przemocy z podziałem 
na płeć i role rodzinne.

6. Liczba rodzin dotkniętych przemocą 
ekonomiczną, psychiczną, fizyczną, 
seksualną i inną.

A.1.2 Wypracowanie 
interdyscyplinarnego modelu 
współpracy w zakresie 
procedury „Niebieskie Karty” 
oraz koordynacja 
podejmowanych działań.

Grupy robocze analizujące 
środowiska rodzinne zagrożone 
przemocą, powołane przez 
Przewodniczącego Zespołu 
Interdyscyplinarnego.

1. Ilość powołanych grup roboczych w 
danym roku. 
2. Ilość posiedzeń grup roboczych.
3. Ilość posiedzeń grup roboczych z 
podziałem na przedstawicieli służb i instytucji
(policji, oświaty, służby zdrowia, pomocy 
społecznej, MKRPA i Zespołu 
Interdyscyplinarnego).

A.1.3 Rozpowszechnianie 
informacji o instytucjach i 
organizacjach oraz 
możliwościach uzyskania 
pomocy dla rodzin 
dotkniętych przemocą.

Materiały informacyjne (ulotki, 
broszury, plakaty, opracowania 
tematyczne zjawisk 
przemocowych).

1. Ilość opracowanych materiałów 
informacyjnych przekazanych do 
poszczególnych służb i instytucji.
2. Ilość materiałów informacyjnych 
przekazanych bezpośrednio rodzinom 
objętym procedurą „Niebieskie Karty”.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/389/16

Rady Miasta Mysłowice

z dnia 1 września 2016 r.
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Priorytet B - Pomoc ofiarom przemocy domowej i spra wcom zgodnie z obowi ązującymi przepisami Priorytet B - Pomoc ofiarom przemocy domowej i spra wcom zgodnie z obowi ązującymi przepisami 

Realizatorzy Wska źniki Mierniki
B.1
Zwiększenie 
dostępności 
interwencji 
kryzysowej w 
środowiskach 
zagrożonych 
przemocą domową.

B.1.1 Udzielanie ofiarom przemocy
domowej natychmiastowej 
specjalistycznej pomocy. 

MOPS, OIK Pomoc specjalistyczna w OIK dla
ofiar przemocy domowej w 
ramach interwencji kryzysowej.

Schronienie w Hostelu OIK dla 
ofiar przemocy domowej

1. Ilość porad indywidualnych 
(psychologicznych, pedagogicznych, 
socjalnych).
2. Ilość porad prawnych.
3. Liczba osób zgłaszających się do OIK 
w związku z przemocą domową. 

4. Liczba kobiet i dzieci, które uzyskały 
schronienie w Hostelu OIK w danym roku.
5. Liczba spotkań grupy psychoedukacyjnej 
zorganizowanej dla mieszkanek Hostelu 
OIK.
6. Liczba porad psychoedukacyjnych.

B.1.2 Prowadzenie Mieszkań 
Chronionych, w tym dla ofiar 
przemocy domowej.

MOPS Schronienie w mieszkaniu 
chronionym dla ofiar przemocy 
domowej.

1. Liczba kobiet i dzieci krzywdzonych, 
korzystających z mieszkania chronionego.

B.1.3 Wsparcie w uzyskaniu 
mieszkania.

MOPS, OIK, Sąd, Urząd 
Miasta Mysłowice, 
administratorzy i zarządcy 
nieruchomości

Pisma popierające uzyskanie 
mieszkania przez osoby 
dotknięte przemocą domową.

1. Liczba pism popierających wnioski 
klientów o uzyskanie lokalu z zasobów 
Urzędu Miasta i innych.

B.1.4 Udzielanie wsparcia w 
ramach dalszego pomagania
osobom i rodzinom 
wychodzącym z kryzysu 
związanego z przemocą 
domową.

OIK, MOPS Wsparcie terapeutyczne, 
psychologiczne i pedagogiczne  
dla ofiar przemocy domowej w 
trybie pointerwencyjnym. 

1. Liczba klientów OIK pozostających w 
systematycznym kontakcie ambulatoryjnym,
w tym byłych mieszkanek Hostelu OIK.
2. Liczba skierowań do poradni 
specjalistycznych (Poradnia Terapii 
Uzależnienia i Współuzależnienia, PZP i 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna).

B.1.5 Opracowanie indywidualnych
planów pomocy osobom 
krzywdzonym.

OIK, w tym Zespół ds. 
Procedury „NK”, MOPS, 
Policja, kuratorzy sądowi, 
Sąd Rejonowy

Współpraca OIK z instytucjami i 
służbami, dotycząca 
zapewnienia bezpieczeństwa 
osobom krzywdzonym.

1. Liczba wypełnionych kart „C” w 
procedurze „Niebieskie Karty”.

B.1.6 Podejmowanie działań 
interwencyjnych 
bezpośrednio w 
środowiskach zagrożonych 
przemocą.

OIK, w tym Zespół ds 
„NK”, MOPS, Policja, Sąd 
Rejonowy, kuratorzy 
sądowi

Działania interwencyjne 
pracowników OIK w 
środowiskach zagrożonych 
przemocą, w tym także z 
udziałem Policji, pracowników 
socjalnych, asystentów rodzin i 
kuratorów sądowych.

1. Liczba interwencji środowiskowych 
pracowników OIK, w tym Zespołu ds. „NK”.
2. Liczba interwencji domowych 
podejmowanych przez Policję w danym 
roku.
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B.2 
Poszerzenie oferty 
poradnictwa 
specjalistycznego dla 
osób krzywdzonych.

B.2.1 Prowadzenie terapii 
indywidualnej i innego typu 
pomocy psychologicznej dla 
małoletnich ofiar przemocy 
domowej.

OIK,Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna

Pomoc psychologiczna dla 
dziecka krzywdzonego.

1. Liczba dzieci korzystających z pomocy 
OIK – doświadczających przemocy.
2. Liczba dzieci korzystających z pomocy 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w 
związku z następstwami przemocy 
domowej.

B.2.2 Udzielanie specjalistycznych 
porad psychologicznych oraz
mediacji rodzinnych dla 
członków rodzin z 
problemem przemocy.

Poradnictwo rodzinno – 
wychowawcze i psychologiczne 
dla członków rodzin z problemem
przemocy.

1. Liczba porad rodzinnych w MOPS.
2. Liczba mediacji rodzinnych.

B.2.3 Rozwój poradnictwa dla 
małoletnich rodziców z rodzin
zagrożonych przemocą.

MOPS – Szkoła Życia 
Rodzinnego

Grupa wsparcia i poradnictwo dla
małoletnich matek.

1. Liczba osób uczestniczących w grupie 
wsparcia.
2. Liczba spotkań w w/w grupie małoletnich 
matek.

B.2.4 Tworzenie grup wsparcia dla 
osób doświadczających 
przemocy 

OIK Pomoc udzielana osobom 
doświadczającym przemocy w 
ramach grupy wsparcia

1. Ilość spotkań grup w skali roku.
2. Ilość osób uczestniczących w grupie 
wsparcia.

B.3
Dostosowywanie 
istniejącej 
infrastruktury 
instytucjonalnej do 
potrzeb osób 
dotkniętych przemocą
w rodzinie.

B.3.1 Modernizacja i rozwój 
zasobów służących 
rozwiązywaniu problemów 
przemocy w rodzinie.

MOPS, OIK, Urząd Miasta
Mysłowice

Dostosowanie zakresu i 
warunków schronienia do 
potrzeb osób krzywdzonych w 
rodzinie.

1. Liczba kobiet potrzebujących schronienia.
2. Liczba miejsc schronienia.

B.4 
Prowadzenie 
oddziaływań 
korekcyjno - 
edukacyjnych 
i poradnictwa 
specjalistycznego dla 
sprawców przemocy.

B.4.1 Realizacja programów 
oddziaływań korekcyjno - 
edukacyjnych dla osób 
stosujących przemoc w 
rodzinie.

Areszt Śledczy, MOPS, 
OIK

Programy korekcyjno – 
edukacyjne dla osób stosujących
przemoc w rodzinie, realizowane 
w AŚ i MOPS.

1. Liczba zrealizowanych Programów 
Korekcyjno – Edukacyjnych (w warunkach 
wolnościowych i w Areszcie Śledczym).
2. Liczba osób biorących udział w PKE w 
warunkach Aresztu Śledczego.
3. Liczba osób biorących udział w PKE 
w warunkach wolnościowych.
4. Liczba osób, które ukończyły PKE.

B.4.2 Budowanie skutecznych 
mechanizmów współpracy 
między Sądem, Prokuraturą, 
Policją, AŚ i MOPS w 
zakresie kwalifikowania 
sprawców przestępstw 
przeciw rodzinie do PKE.

Sąd, OIK, Policja, MOPS, 
kuratorzy sądowi, Areszt 
Śledczy, Prokuratura, 
Poradnia leczenia 
uzależnień MENS – SANA

Współpraca instytucjonalna w 
zakresie kwalifikowania 
sprawców przestępstw przeciw 
rodzinie do PKE.

1. Liczba osób skierowanych do PKE przez 
poszczególne instytucje.
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B.4.3 Utworzenie systemu 
monitorowania sytuacji 
rodzin osób stosujących 
przemoc - po realizacji PKE, 
poprzez uzgodnienia 
instytucjonalne.

Sąd, OIK, Policja, MOPS, 
kuratorzy sądowi, Areszt 
Śledczy, Prokuratura, 
Poradnia leczenia 
uzależnień MENS – SANA

Monitorowanie rodzin osób 
stosujących przemoc – po 
realizacji PKE 

1. Liczba „Niebieskich Kart” założonych 
w rodzinie po zakończeniu PKE.
2. Liczba rodzin pozostających w kontakcie 
z OIK po zakończeniu PKE.

B.4.4 Realizacja poradnictwa 
specjalistycznego dla osób 
stosujących przemoc w 
rodzinie, ujawniających 
problemy alkoholowe.

OIK, MOPS, Poradnia 
leczenia uzależnień MENS
– SANA, Areszt Śledczy

Poradnictwo psychologiczne dla 
osób stosujących przemoc w 
rodzinie i nadużywających 
alkoholu.

1. Ilość porad psychologicznych 
indywidualnych udzielonych w OIK osobom 
stosującym przemoc w rodzinie.
2. Liczba osób skierowanych do MKRPA 
przez inne instytucje.

Priorytet C – Ochrona ofiar przemocy w rodzinie i p oprawa ich bezpiecze ństwa w środowiskach rodzinnych.Priorytet C – Ochrona ofiar przemocy w rodzinie i p oprawa ich bezpiecze ństwa w środowiskach rodzinnych.

Realizatorzy Wska źniki Mierniki

C.1 
Poprawa bezpieczeństwa ofiar
przemocy.

MOPS, placówki oświatowe i służby 
zdrowia, MKRPA, Policja, 
Prokuratura, Sąd, Zespół 
Interdyscyplinarny

Działania interwencyjne zgodne z wytycznymi 
Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie.

1. Ilość wizyt kontrolnych przeprowadzanych 
przez Policję.
2. Ilość wizyt środowiskowych Zespołu ds. „NK”.

C.2
Zastosowanie prawnej 
ochrony ofiary przemocy.

Prokuratura Rejonowa, Sąd 
Rejonowy

Realizacja zakazu kontaktowania się sprawcy z 
osobą pokrzywdzoną w rodzinie.

Prawne nakazy opuszczenia lokalu przez 
sprawców przemocy.

1. Ilość wydanych zakazów przez Prokuraturę.
2. Ilość wydanych zakazów przez Sąd.

3. Ilość wydanych postanowień Sądu w 
sprawach o eksmisję z lokalu.

C.3
Interwencje związane z 
odebraniem dziecka 
krzywdzonego w sytuacji 
zagrożenia zdrowia lub życia.

MOPS, placówki oświatowe i służby 
zdrowia, Policja, Prokuratura, Sąd, 
Zespół Interdyscyplinarny

Zapewnianie bezpieczeństwa krzywdzonym 
dzieciom w trybie art. 12a Ustawy o 
Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie.

1. Liczba dzieci, które zostały odebrane z 
rodziny w sytuacji bezpośredniego zagrożenia 
życia lub zdrowia, w związku z przemocą.
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Priorytet  D  –  Prowadzenie  działa ń  edukacyjnych  poprzez  podnoszenie  wiedzy  lokalnej  s połeczno ści  o  zjawisku  przemocy oraz  promowaniePriorytet  D  –  Prowadzenie  działa ń  edukacyjnych  poprzez  podnoszenie  wiedzy  lokalnej  s połeczno ści  o  zjawisku  przemocy oraz  promowanie
zachowa ń nieprzemocowych w relacjach rodzinnych.zachowa ń nieprzemocowych w relacjach rodzinnych.

Realizatorzy Wska źniki Mierniki
D.1
Stała edukacja 
środowiska lokalnego
w celu zmiany 
postaw wobec 
zjawiska przemocy.

D.1.1 Bloki szkoleniowe dla 
różnych grup zawodowych.

MOPS Konferencja pod hasłem 
„Budowanie lokalnego systemu 
przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie”.

1. Ilość uczestników konferencji 
zorganizowanej w danym roku z 
uwzględnieniem przedstawicieli różnych 
grup zawodowych.

D.1.2 Realizacja programów 
profilaktycznych dotyczących
zjawisk przemocowych 
w środowiskach szkolnych.

Placówki oświatowe, 
Urząd Miasta Mysłowice, 
MKRPA.

Profilaktyka dot. zjawiska 
przemocy, obejmująca młodzież 
szkolną.

1. Ilość zrealizowanych programów 
profilaktycznych dot. przemocy.
2. Ilość uczestników programów.

D.1.3 Podnoszenie wiedzy i 
kwalifikacji przedstawicieli 
grup zawodowych 
zajmujących się dziećmi i 
młodzieżą w zakresie 
pomagania w przypadkach 
przemocy.

MOPS, OIK, Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna.

Szkolenia doskonalące 
zawodowo.

1. Ilość szkoleń specjalistycznych dla 
przedstawicieli różnych grup zawodowych 
zajmujących się pomaganiem osobom 
krzywdzonym.
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