
UCHWAŁA NR XXXI/235/2017
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie Miasta Maków Mazowiecki na lata 2017 – 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2017 – 2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Jerzy Dąbrowski
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1. WPROWADZENIE 

 
 Jednym z problemów współczesnego świata jest wciąż narastająca fala agresji  

i przemocy. Można powiedzieć, że zjawisko to jest powszechne i ponad kulturowe, dotyczy 

wszystkich sfer  życia ludzkiego i prawie każdej grupy wiekowej.  Jest to poważny problem 

społeczny. 

 Przemoc w rodzinie jest działaniem, które może wywierać skutki zarówno w sferze 

fizycznej, jak i psychicznej. Zjawisku przemocy można przypisać kilka właściwości: jest ona 

zawsze intencjonalna, narusza prawa i dobro jednostki, które uniemożliwiają jej samoobronę, 

powoduje  zawsze szkody i lubi się powtarzać. 

 Pomimo tego, iż problem przemocy w rodzinie jest nagłaśniany przez media i instytucje, 

wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że przemoc jest przestępstwem. Jednym z zadań państwa 

jest ochrona rodziny przed zagrożeniami płynącymi z zewnątrz i wewnątrz, w tym zwłaszcza 

przed przemocą od strony osób najbliższych. 

 

2. PODSTAWA PRAWNA 

  

Podstawą prawną działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy jest: 

  

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 r. 

(Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.) Rozdział drugi pt. „Wolność, Prawa 

i Obowiązki Człowieka i Obywatela” reguluje zasady zapewniające każdemu 

nietykalność osobistą i cielesną oraz stawia na ich straży władze publiczne przyznając 

obywatelowi prawo żądania od organów władzy publicznej szczególnej ochrony 

dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją;  

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn.zm.);  

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn.zm.);  

 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.);  

 Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  

 

3. CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE 

 

 Rodzina jest naturalnym środowiskiem każdego człowieka kształtującym osobowość, 

system wartości, poglądy, styl życia. 

Według ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn.zm.) ,,Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo 

powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste 

członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, 

zdrowia,  naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, 

powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienie 

i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą". 

 Rodzina jest miejscem gdzie każdy powinien czuć się bezpiecznie i mieć zaspokojone 

podstawowe potrzeby. Rodzina powinna być azylem bezpieczeństwa dla swych członków. 

Jednak nie zawsze tak jest, że dom jest pełen miłości.  

 Przemoc może być jednocześnie skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. 

Zjawisko to charakteryzuje się zamierzonym świadomym działaniem sprawcy, które ma na celu 
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podporządkowanie ofiary. Występuje relacja nierównych sił, naruszenie praw wolności oraz 

dobra osobistego jednostki.  

Przemoc ze strony osoby najbliższej jest doświadczeniem traumatycznym. Może ona 

przybierać różne fazy od przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej po ekonomiczną. 

 

Rodzaje przemocy:  
1. Przemoc fizyczna – jej celem jest zadanie ofierze bólu fizycznego, uszkodzenie jej 

ciała, pogorszenie jej zdrowia lub pozbawienie ją życia.  

2. Przemoc seksualna – to zachowanie zmuszające ofiarę do podjęcia niechcianych 

zachowań seksualnych lub zdeprecjonowania jej seksualności.  

3. Przemoc psychiczna – to zachowanie, którego celem jest umniejszanie poczucia 

własnej wartości ofiary, wzbudzanie w niej strachu. 

4. Przemoc ekonomiczna – to każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne 

uzależnienie ofiary od sprawcy.  

5. Zaniedbanie – to ciągłe niezaspakajanie podstawowych potrzeb fizycznych 

i emocjonalnych /odnosi się w szczególności do dzieci, osób niepełnosprawnych 

i starszych/. Zaniedbanie nie musi wiązać się z użyciem siły, może jednak powodować 

poważne szkody psychiczne oraz uszczerbek na zdrowiu.  

 

 Bez względu na to, czy przemoc ma charakter jednorazowy, czy się powtarza, jest 

ścigana z artykułów Kodeksu Karnego. Jeżeli przemoc ma charakter ciągły, zostanie 

zakwalifikowana jako przestępstwo znęcania się nad rodziną z art. 207 Kodeksu Karnego 

(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn.zm.)  

 

Artykuł 207 Kodeksu Karnego stanowi:  

 „§1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub inną osobą 

pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad 

małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny i fizyczny, podlega 

karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.  

 §2. Jeżeli czyn określony w §1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego 

okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat. 

 §3. Jeżeli następstwem czynu określonego w §1 lub §2 jest targnięcie się 

pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 

2 do 12 lat”.  

 
Narastające zjawisko przemocy w rodzinie wymaga podjęcia działań w celu zmniejszenia jej 

rozmiarów.  

 

 

4. SKALA I DIAGNOZA LOKALNA ZJAWISKA PRZEMOCY 

  

 W celu właściwego zaplanowania podejmowanych działań niezbędne jest dokonanie 

analizy problemów społecznych w mieście, z uwzględnieniem problemu przemocy w rodzinie. 

Z danych uzyskanych z Urzędu Miejskiego liczba mieszkańców Makowa Mazowieckiego 

przedstawia się następująco. 
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Liczba mieszkańców miasta Maków Mazowiecki w latach 2014-2016 

LICZBA STAŁYCH MIESZKAŃCÓW MAKOWA MAZOWIECKIEGO 

 

LATA 

 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

KOBIETY 

 

 

4698 

 

4623 

 

4581 

 

MĘŻCZYŹNI 

 

 

5234 

 

5231 

 

5156 

RAZEM 9932 9854 9737 

 

Z informacji uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim można 

zauważyć tendencję spadkową zarejestrowanych osób bezrobotnych z terenu miasta Maków  

Mazowiecki. 
 

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Makowie 

Mazowieckim  z  terenu  miasta  Maków Mazowiecki 

LICZBA OSÓB ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH W MAKOWIE 

MAZOWIECKIM 

 

 2014 2015 2016 

OGÓŁEM 974 816 757 

KOBIETY 418 383 363 

Z PRAWEM 

DO ZASIŁKU 

OGÓŁEM 127 111 106 

KOBIETY 62 53 50 

 

Poniżej przedstawiono dane uzyskane z Komendy Powiatowej Policji w Makowie 

Mazowieckim  dotyczące interwencji domowych. 
 

Liczba przeprowadzonych interwencji przez Policję w Makowie Mazowieckim w latach 2014-2016 

 

LICZBA INTERWENCJI POLICJI 

 

 

LATA 

 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

Interwencje domowe 

 

 

193 

 

200 

 

244 

 

Zatrzymane osoby do 

wytrzeźwienia 

 

33 

 

21 

 

20 

 

Wszczęte postępowania 

dotyczące przemocy w 

rodzinie 

 

7 

 

4 

 

8 

    

Dane uzyskane z Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim wskazują znaczący 

wzrost interwencji domowych na przestrzeni 3 lat. 
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Liczba Niebieskich Kart założonych w latach 2014-2016 

Instytucja 

zakładająca NK 

Liczba Niebieskich Kart przekazanych do Przewodniczącego 

Zespołu Interdyscyplinarnego 

 

Lata 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

Policja 19 15 14 

MOPS 0 0 1 

Oświata 0 0 0 

Służba zdrowia 1 0 0 

MKRPA 0 0 0 

Razem 20 15 15 

 

Statystyki prowadzone przez Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy                

w Rodzinie wskazują, że od dwóch lat utrzymuje się liczba prowadzonych procedur w ramach 

,,Niebieskiej Karty". 
 

Liczba spraw prowadzona przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                  

w Makowie Mazowieckim 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Mazowieckim 

Lata 2014 2015 2016 

 

Punkt 

Konsultacyjny 

ds. 

rozwiązywania 

problemów  

alkoholowych  

 

sprawy 

alkoholowe 

 

45 

 

50 

 

49 

 

sprawy 

przemocy 

 

14 

 

10 

 

5 

 

Zwykle problemom nadużywania alkoholu towarzyszy występowanie przemocy. Jednak jak 

można zauważyć w ciągu ostatnich trzech lat mamy do czynienia z tendencją spadkową 

w zakresie prowadzenia spraw przemocowych  przez MKRPA. 

 

Z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim wynika, że na 

przestrzeni trzech ostatnich lat  znacząco maleje liczba osób/rodzin korzystających z pomocy 

społecznej (finansowej, materialnej) ze względu na występowanie przemocy domowej 

w środowisku zamieszkania.     

 

Liczba rodzin  korzystających z pomocy społecznej w Makowie Mazowieckim w latach 2014-2016 

-  ze względu na występującą przemoc domową 

 

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej - z powodu przemocy w rodzinie 

 

 

LATA 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

 

RODZINY 

 

21 

 

12 

 

6 

 

OSOBY 

 

66 

 

35 

 

18 
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Powyższe dane świadczą o występowaniu przemocy domowej znacznie częściej 

w środowiskach nie z kręgu podopiecznych MOPS. Problem przemocy w rodzinie dotyka 

często rodzin funkcjonujących na średnim i wysokim poziomie materialnym. 

 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata  

2017-2020 jest kontynuacją działań podjętych w ramach realizacji programu na lata 2011-2016. 

Istotnym elementem Programu jest koordynacja działań podejmowanych przez miasto na rzecz 

osób doświadczających przemocy oraz sprawców przemocy. Podstawę programu stanowi 

podejście interdyscyplinarne, zgodnie z którym wszelkie działania powinny być planowane 

i wdrażane przez specjalistów z różnych dziedzin, będących przedstawicielami różnych 

instytucji i organizacji. 

5. CELE I ZADANIA PROGRAMU 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn.zm.) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie są realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu 

terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 poz. 930 z późn.zm.) lub ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz. U. z 2007  r. Nr 70, poz. 473, z późn.zm.) chyba, że przepisy niniejszej ustawy stanowią 

inaczej. 

Do zadań własnych miasta w tym zakresie należy w szczególności tworzenie miejskiego 

systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: 

1) opracowanie i realizacja miejskiego 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. 

CEL GŁÓWNY PROGRAMU: 

Przeciwdziałanie występowaniu oraz ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie w mieście 

Maków Mazowiecki oraz skuteczne rozwiązywanie problemów z nim związanych. 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

1. Diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie miasta Maków Mazowiecki. 

2. Zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości 

społecznej oraz ograniczanie  zaburzeń życia społecznego związanych z występowaniem 

przemocy. 

3. Zatrzymanie sytuacji przemocy - zmniejszenie negatywnych następstw dla osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie.  
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4. Wychodzenie z sytuacji przemocy - zapobieganie stosowaniu przemocy w rodzinie. 

5. Poprawa skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych  do przeciwdziałania 

przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków 

społecznych oraz efektywności podejmowanych zadań. 

6. HARMONOGRAM  REALIZACJI  DZIAŁAŃ  PROGRAMU  PRZECIWDZIAŁANIA 

PRZEMOCY  W  RODZINIE  ORAZ  OCHRONY  OFIAR  PRZEMOCY  W  RODZINIE               

W  MIEŚCIE  MAKÓW  MAZOWIECKI  2017 – 2020 

 

      CELE 

 

      DZIAŁANIA 

 

    TERMIN 

REALIZACJI 

 

   REALIZATORZY 

 

        ŹRÓDŁO 

FINANSOWANIA 

 

1. Diagnozowanie 

zjawiska przemocy          

w rodzinie na terenie 

miasta Maków 

Mazowiecki 

-rejestrowanie 

przypadków przemocy; 

- sporządzanie raportów 

i statystyk na temat 

zarejestrowanych 

przypadków przemocy; 

-wywiady 

środowiskowe; 

 

2017-2020 Zespół 

Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie                  

w Makowie 

Mazowieckim, Grupy 

robocze 

w ramach etatów 

2. Zapobieganie 

występowaniu 

przemocy w rodzinie 

poprzez podnoszenie 

świadomości 

społecznej oraz 

ograniczanie zaburzeń 

życia społecznego 

związanych z 

występowaniem 

przemocy 

 

 

Prowadzenie zajęć 

wychowawczych w 

placówkach oświatowo - 

wychowawczych 

dotyczących rodzajów 

przemocy 

 2017-2020 Wychowawcy, 

pedagodzy szkół 

lokalnych, świetlicy 

socjoterapeutycznej, 

wykładowcy zewnętrzni 

w ramach etatów 

oraz fundusz 

przeznaczony na 

profilaktykę 

uzależnień 

wspieranie form 

spędzania czasu 

wolnego sprzyjających 

zachowaniom 

nieagresywnym 

ferie zimowe 

i wakacje 

2017-2020 

pedagodzy świetlicy, 

instruktorzy ZHP - 

przeszkoleni, Klub 

Sportowy Makowianka, 

nauczyciele szkół, MDK 

 

fundusz przyznany 

na profilaktykę 

uzależnień 

opracowanie  i realizacja 

innowacyjnych 

programów szkolnych 

wewnętrznych i 

zewnętrznych 

 

2017-2020 pedagodzy, 

wychowawcy szkolni, 

firmy zewnętrzne 

w ramach etatów 

oraz fundusz 

przeznaczony na 

profilaktykę 

uzależnień 

promowanie mediacji 

rodzinnej jako formy 

rozwiązywania 

konfliktów 

 2017-2020 pracownicy socjalni, 

asystenci rodziny, 

Zespół 

Interdyscyplinarny, 

grupy robocze, 

koordynator ds. 

profilaktyki uzależnień 

w ramach etatów 

poradnictwo w ramach 

Punktu Konsultacyjnego 

ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

 2017-2020 pracownik punktu 

konsultacyjnego 

w ramach etatu 

objęcie rodzin 

dysfunkcyjnych pomocą 

społeczną 

 2017-2020 pracownicy socjalni, 

asystenci rodziny 

budżet MOPS 
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3.Zatrzymanie sytuacji 

przemocy- 

zmniejszenie 

negatywnych  

następstw dla osób 

dotkniętych przemocą               

w rodzinie 

poradnictwo medyczne, 

psychologiczne, 

pedagogiczne, prawne 

 2017-2020 pracownicy PCPR, 

ZOZ, Przychodni 

Zdrowia, pedagodzy 

szkolni, Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna 

w ramach etatów 

funkcjonowanie Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

2017-2020 osoby pracujące       

 w zespole 

w ramach etatów 

działalność Punktu 

Konsultacyjnego ds. 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych  oraz 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

2017-2020 pracownik punktu 

konsultacyjnego, osoby 

zaangażowane w 

grupach roboczych 

w ramach etatów 

rozpowszechnianie 

telefonu zaufania: 

Ogólnopolskie 

Pogotowie dla Ofiar 

Przemocy " Niebieska 

Linia" tel. 801-120-002 

2017-2020 Urząd Miejski, MOPS, 

Policja, grupy robocze 

w ramach etatów 

realizacja procedury 

"Niebieska karta" 

2017-2020 pracownicy Zespołu 

Interdyscyplinarnego      

i grup roboczych 

w ramach etatów 

udzielanie informacji 

dotyczącej bezpiecznego 

schronienia 

 

2017-2020 pracownicy Zespołu 

Interdyscyplinarnego      

i grup roboczych 

w ramach etatów 

przeprowadzenie 

rozmów z osobami 

nadużywającymi 

alkoholu i stosującymi 

przemoc oraz 

doświadczającymi 

przemocy 

2017-2020 pracownicy Zespołu 

Interdyscyplinarnego     

i grup roboczych, 

komisja ds. 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

w ramach etatów 

stała współpraca  z 

Sądem Rejonowym - 

Wydział Rodzinny- 

wnioski o podjęcie 

leczenia odwykowego, 

wnioski o wgląd w 

sytuację małoletniego/ 

rodziny 

2017-2020 pracownicy Zespołu 

Interdyscyplinarnego i 

grup roboczych 

w ramach etatów 

stała współpraca z 

Policją i Prokuraturą            

-przekazywanie 

zawiadomień o  

popełnieniu 

przestępstwa w związku 

z użyciem przemocy                  

w rodzinie; 

 

2017-2020 Pracownicy zespołu 

Interdyscyplinarnego i 

grup roboczych 

 

 

 

 

 

 

 

w ramach etatów 
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opracowanie 

i rozpowszechnianie 

materiałów 

informacyjnych wśród 

mieszkańców Makowa 

Mazowieckiego 

o możliwych formach 

pomocy: ,,Reaguj na 

przemoc" 

 

2017-2020 Punkt Konsultacyjny ds. 

Profilaktyki Uzależnień 

i Przeciwdziałania 

Przemocy                     w 

Rodzinie 

fundusz 

przeznaczony na 

profilaktykę 

uzależnień 

4.Wychodzenie z 

sytuacji przemocy - 

zapobieganie 

stosowaniu przemocy 

w rodzinie 

 

 

kierowanie sprawców 

przemocy do 

programów 

psychokorekcyjnych 

2017-2020 Przychodnia 

Psychologiczno - 

Psychiatryczna              

w Pułtusku 

fundusz 

przeznaczony na 

profilaktykę 

uzależnień 

współpraca ze 

Specjalistycznymi 

Ośrodkami Wsparcia: 

Mława, Warszawa  

w zakresie kierowania 

osób doświadczających 

przemocy do ośrodków 

wsparcia 

 

2017-2020 Pracownicy Zespołu 

Interdyscyplinarnego i 

grup roboczych 

w ramach etatów 

 5.Poprawa 

skuteczności działań 

osób zobowiązanych 

i uprawnionych do 

przeciwdziałania 

przemocy oraz 

monitorowanie 

występowania 

przemocy w rodzinie, 

jej rozmiarów               

i skutków społecznych 

oraz efektywności 

podejmowanych zadań 

poradnictwo 

psychologiczne, 

pedagogiczne, rodzinne, 

socjalne 

2017-2020 pracownicy PCPR, 

Urząd Miejski, MOPS, 

Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna 

w ramach etatów 

szkolenia z zakresu 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

2017-2020 koordynator ds. 

profilaktyki uzależnień, 

Zespół  

Interdyscyplinarny, 

grupy robocze 

fundusz 

przeznaczony na 

profilaktykę 

uzależnień 

funkcjonowanie Zespołu 

Interdyscyplinarnego i 

grup roboczych 

2017-2020 członkowie Zespołu 

Interdyscyplinarnego       

i grup roboczych 

w ramach etatów 

kampania społeczna - 

,,Reaguj na przemoc" 

 

 

 

2017-2020 koordynator ds. 

profilaktyki                    

i uzależnień, pracownicy 

socjalni 

fundusz 

przeznaczony na 

profilaktykę 

uzależnień 

przeprowadzanie 

wywiadów 

środowiskowych  w 

społecznościach  

zagrożonych przemocą 

 

2017-2020 pracownicy socjalni, 

dzielnicowi 

w ramach etatów 
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7. ADRESACI 

 

Działania prowadzone będą w szczególności na rzecz: 

 osób zagrożonych przemocą w rodzinie (dzieci, młodzieży, współmałżonków, 

partnerów, osób starszych, niepełnosprawnych); 

 osób stosujących przemoc w rodzinie; 

 świadków przemocy w rodzinie. 

                                                                           

8.  REALIZATORZY PROGRAMU: 

 

Program realizowany jest przez podmioty: 

1. Miasto Maków Mazowiecki 

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim 

3.Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Makowie 

Mazowieckim 

4. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Mazowieckim 

5. Placówki oświatowe 

6. Komenda Powiatowa Policji w Makowie Mazowieckim 

7. Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu 

 8. Sąd Rejonowy w Przasnyszu 

 9. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Przasnyszu 

 10. Placówki Służby Zdrowia 

 11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim 

 12. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Makowie Mazowieckim    

 13. Poradnia Leczenia Uzależnień w Makowie Mazowieckim 

 14. Kościół 

 15.Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia. 

 

9. ZAKŁADANE EFEKTY 

 

1. Diagnozowanie rzeczywistego rozmiaru zjawiska przemocy na terenie miasta Maków 

Mazowiecki  w latach 2017-2020. 

2. Zwiększenie świadomości i wrażliwości społecznej wobec faktu przemocy. 

3. Zwiększenie wiedzy instytucji zajmujących się przemocą w rodzinie na temat zjawiska 

przemocy. 

4. Udzielanie profesjonalnej pomocy osobom dotkniętym przemocą oraz osobom wobec 

których istnieje podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie. 

5. Usprawnienie systemu pomocy rodzinom doznającym przemocy. 

6. Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w sprawy przeciwdziałania 

przemocy. 

 

10. MONITOROWANIE I REALIZACJA PROGRAMU 

 

 Program będzie realizowany na terenie miasta Maków Mazowiecki w latach 2017-2020. 

Wdrażanie rozpocznie się po jego uchwaleniu, a działania zaplanowane do realizacji będą 

wprowadzane w formie ciągłej. 
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Monitorowanie programu będzie prowadził Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie 

Mazowieckim.  Informacje i dane będą pozyskiwane od podmiotów realizujących poszczególne 

zadania, co umożliwi wgląd w zakres podejmowanych działań, ich analizę i ocenę skuteczności 

oraz podejmowanie działań korygujących.  

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie sporządza roczne 

sprawozdanie  ze swojej działalności i przedkłada je Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki. 

 

11. FINANSOWANIE PROGRAMU 

 

1. Środki budżetu miasta Maków Mazowiecki. 

2. Dotacje. 

3. Środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł. 
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