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ZJAWISKO PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE OPOLSKIM
NA PODSTAWIE ANALIZY DANYCH
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W OPOLU LUBELSKIM Z SIEDZIBĄ W PONIATOWEJ

Tabela 1. Liczba osób korzystających z poradnictwa w PPS i PIK z powodu przemocy w rodzinie
w stosunku do liczby wszystkich osób korzystających z poradnictwa w PPS i PIK

Rok

Liczba osób korzystających
z poradnictwa w PPS i PIK

Liczba osób doznających
przemocy w rodzinie
korzystających z poradnictwa
w PPS i PIK

Liczba osób stosujących
przemoc w rodzinie
korzystających z poradnictwa
w PPS i PIK

2015

207

23

3

2016

170

31

6

2017

107

19

7

2018

55

15

0

W latach 2015 – 2018 niewielką grupę klientów Punktu Poradnictwa Specjalistycznego (PPS) i Punktu
Interwencji Kryzysowej (PIK) w PCPR w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej stanowiły osoby doznające
przemocy w rodzinie. Jedynie w roku 2016 nastąpił wzrost liczby w/w osób wśród klientów PPS i PIK.
Jeszcze mniejszą grupę klientów PPS i PIK w latach 2015 – 2018 stanowiły osoby stosujące przemoc
w rodzinie – sporadycznie korzystały z poradnictwa w w/w Punktach. W roku 2016 i 2017 nastąpił
nieznaczny wzrost ich liczby, natomiast w 2018r. nie było ani jednej takiej osoby.

Tabela 2. Rodzaje przemocy w rodzinie doznawanej
przez osoby korzystające z poradnictwa w PPS i PIK
Liczba osób doznających przemocy w rodzinie, korzystających z poradnictwa w PPS i PIK
– w podziale ze względu na formy doznawanej przemocy
Rok
fizyczna

psychiczna

ekonomiczna

seksualna

w formie zaniedbania

2015

9

22

7

0

1

2016

23

26

12

3

5

2017

10

16

8

1

0

2018

9

15

8

2

0

3
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W latach 2015 – 2018 zdecydowana większość klientów PPS i PIK korzystających poradnictwa – ofiar
przemocy w rodzinie, doznawała przemocy psychicznej, prawie o połowę mniejsza przemocy fizycznej
oraz ekonomicznej. Najrzadziej diagnozowano doznawanie przez klientów PPS i PIK przemocy
w formie zaniedbania i seksualnej.

Tabela 3. Liczba osób doznających przemocy w rodzinie, korzystających z poradnictwa w PPS i PIK
– w podziale na różne grupy społeczne
Liczba osób doznających przemocy w rodzinie, korzystających z poradnictwa w PPS i PIK
– w podziale na różne grupy społeczne
Rok
osoby starsze
(powyżej
60. r.ż.)
3

osoby
niepełnosprawne

osoby chore
psychicznie

1

dzieci
(osoby do
18. r.ż.)
0

0

0

20

7

4

1

0

0

2017

16

0

3

0

0

0

2018

15

0

0

1

1

3

kobiety

mężczyźni

2015

22

2016

Wśród klientów PPS i PIK korzystających w latach 2015 – 2018 z poradnictwa z powodu doznawania
przemocy w rodzinie zdecydowanie przeważały kobiety, dużo rzadziej z w/w poradnictwa korzystali
mężczyźni oraz dzieci, jeszcze rzadziej osoby starsze. Wśród klientów PPS i PIK korzystających
z poradnictwa – ofiar przemocy w rodzinie, w latach 2015 – 2018 sporadycznie identyfikowano osoby
niepełnosprawne oraz chore psychicznie.
Generalnie, w latach 2015 – 2018 widoczny jest spadek liczby osób doznających przemocy w rodzinie
korzystających z poradnictwa w PPS i PIK w grupach: kobiet, mężczyzn, dzieci oraz osób starszych.
Natomiast w 2018r. nastąpił nieznaczny wzrost liczby osób chorych psychicznie i osób
niepełnosprawnych doznających przemocy w rodzinie korzystających z poradnictwa w PPS i PIK.

Tabela 4. Liczba osób korzystających z terapii rodzinnej w PPS z powodu przemocy w rodzinie
w stosunku do liczby wszystkich osób korzystających z terapii rodzinnej w PPS

Rok

Liczba osób korzystających
z terapii rodzinnej w PPS

Liczba osób doznających
przemocy w rodzinie
korzystających
z terapii rodzinnej w PPS

Liczba osób stosujących
przemoc w rodzinie
korzystających
z terapii rodzinnej w PPS

2015

69

7

5

2016

50

2

1

2017

86

3

2

2018

66

16

13

4
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Bardzo niewielka grupę osób korzystających z terapii rodzinnej w PPS w latach 2015 – 2018 stanowiły
osoby doznające przemocy w rodzinie, a jeszcze mniejszą osoby stosujące przemoc w rodzinie.
Generalnie, w latach 2015 – 2017 widoczny jest spadek liczby klientów PPS korzystających z terapii
rodzinnej w obydwu w/w grupach osób, natomiast w 2018r. nastąpił widoczny wzrost liczebności
obydwu w/w grup.

Tabela 5. Rodzaje przemocy w rodzinie doznawanej
przez osoby korzystające z terapii rodzinnej w PPS
Liczba osób doznających przemocy w rodzinie,
korzystających z terapii rodzinnej w PPS z powodu przemocy w rodzinie
– w podziale ze względu na formy doznawanej przemocy

Rok

fizyczna

psychiczna

ekonomiczna

seksualna

w formie zaniedbania

2015

2

7

3

0

1

2016

2

2

0

0

0

2017

3

3

0

0

0

2018

7

16

3

1

6

W latach 2015 – 2018 klienci korzystający z terapii rodzinnej w PPS – ofiary przemocy w rodzinie,
doznawali przede wszystkim przemocy psychicznej i fizycznej, sporadycznie przemocy ekonomicznej.
Generalnie najrzadziej była identyfikowana przemoc ekonomiczna i w formie zaniedbania, a prawie
w ogóle nie była identyfikowana przemoc seksualna.

Tabela 6. Liczba osób doznających przemocy w rodzinie, korzystających z terapii rodzinnej w PPS –
w podziale na różne grupy społeczne
Liczba osób doznających przemocy w rodzinie,
korzystających z terapii rodzinnej w PPS – w podziale na różne grupy społeczne
Rok
osoby starsze
(powyżej
60. r.ż.)
0

osoby
niepełnosprawne

osoby chore
psychicznie

0

dzieci
(osoby do
18. r.ż.)
0

1

0

1

0

1

0

0

0

2017

2

1

0

0

0

0

2018

9

2

5

0

0

0

kobiety

mężczyźni

2015

7

2016

5
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Wśród klientów korzystających w latach 2015 – 2018 z terapii rodzinnej w PPS z powodu doznawania
przemocy w rodzinie zdecydowanie przeważały kobiety, przy czym od 2015r. do 2017r. nastąpił
wyraźny spadek ich liczby, a w 2018r. wyraźny wzrost. Sporadycznie z terapii rodzinnej w PPS
w latach 2015 – 2018 korzystali mężczyźni doznający przemocy w rodzinie, dzieci i osoby
niepełnosprawne.
W latach 2015 – 2018 wśród klientów korzystających z terapii rodzinnej w PPS nie było osób
starszych i chorych psychicznie doznających przemocy w rodzinie.

Tabela 7. Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie wśród klientów PPS i PIK
(korzystających z poradnictwa i terapii rodzinnej) – w podziale na różne grupy społeczne
Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie wśród klientów PPS i PIK
(korzystających z poradnictwa i terapii rodzinnej) – w podziale na różne grupy społeczne
Rok
kobiety

mężczyźni

dzieci
(osoby do
18. r.ż.)

2015

0

8

0

osoby
starsze
(powyżej
60. r.ż.)
0

osoby
niepełnosprawne

osoby
uzależnione
od alkoholu

osoby chore
psychicznie

0

2

0

2016

3

4

0

0

0

0

0

2017

0

6

1

0

0

3

0

2018

1

12

0

0

0

0

0

W latach 2015 – 2018 prawie wszyscy klienci korzystający z usług PPS i PIK (poradnictwa i terapii
rodzinnej) stosujący przemoc w rodzinie to mężczyźni. Dużo rzadziej były to kobiety, osoby
uzależnione od alkoholu, jednorazowo dziecko. Wśród osób stosujących przemoc w rodzinie
korzystających z usług PPS i PIK w latach 2015 – 2018 nie zidentyfikowano osób starszych,
niepełnosprawnych oraz chorych psychicznie.
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Tabela 8. Liczba uczestników programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych
dla osób stosujących przemoc w rodzinie
realizowanego przez PCPR w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej

Rok

Liczba osób stosujących
przemoc w rodzinie
zgłoszonych do udziału
w programie oddziaływań
korekcyjno – edukacyjnych

Liczba osób stosujących
przemoc w rodzinie
zakwalifikowanych do udziału
w programie oddziaływań
korekcyjno – edukacyjnych

Liczba osób stosujących
przemoc w rodzinie,
które ukończyły
program oddziaływań
korekcyjno – edukacyjnych

2015

12

8

3

9

2

0
(program nie odbył się
ze względu na zbyt małą liczbę
osób zakwalifikowanych
do udziału w nim)

2016
2017

PCPR nie realizowało programu –
nie zgłoszono do udziału w nim żadnej osoby stosującej przemoc w rodzinie

2018

PCPR nie realizowało programu –
ze względu na zbyt małą liczbę osób planowanych do zgłoszenia
przez instytucje uprawnione z terenu powiatu opolskiego

Jedynie w 2015r. PCPR w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej przeprowadziło cykl programu
oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – niecała połowa
osób zakwalifikowanych do udziału w nim ukończyła program.
W kolejnych latach PCPR nie zrealizowało żadnych cykli programu – ze względu na brak osób
zgłoszonych do udziału w nim lub ze względu na bardzo małą liczbę osób zakwalifikowanych do
udziału w nim oraz ze względu na bardzo małą liczbę osób planowanych do zgłoszenia przez
instytucje uprawnione z terenu powiatu opolskiego.

Tabela 9. Liczba Niebieskich Kart założonych przez pracownika socjalnego PCPR

Rok

Liczba Niebieskich Kart
założonych przez
pracownika socjalnego PCPR

2015

3

2016

4

2017

2

2018

2

W latach 2015 – 2018 pracownicy socjalni PCPR w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej uruchomili
bardzo niewielką liczbę procedur Niebieskie Karty.
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Tabela 10. Liczba dzieci z powiatu opolskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych
oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych z powodu przemocy w rodzinie
Liczba dzieci z powiatu opolskiego
umieszczonych
w rodzinach zastępczych
z powodu przemocy w rodzinie

Liczba dzieci z powiatu opolskiego
umieszczonych w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych
z powodu przemocy w rodzinie

2015

0

0

2016

0

0

2017

0

0

2018

0

0

Rok

W latach 2015 – 2018 żadne dziecko z powiatu opolskiego nie zostało umieszczone w rodzinie
zastępczej ani w placówce opiekuńczo – wychowawczej z powodu przemocy w jego rodzinie
biologicznej.
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ZJAWISKO PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE OPOLSKIM
NA PODSTAWIE ANALIZY DANYCH OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Tabela 11. Liczba osób korzystających ze świadczeń OPS z powodu przemocy w rodzinie
w stosunku do liczby wszystkich osób korzystających ze świadczeń OPS
Rok

Liczba osób korzystających
ze świadczeń OPS

2015

3.175

Liczba osób korzystających
ze świadczeń OPS z powodu
przemocy w rodzinie
148

2016

3.324

106

2017

2.210

112

2018

1959

117

W latach 2015 – 2018 osoby korzystające ze świadczeń ośrodków pomocy społecznej z terenu
powiatu opolskiego (OPS) z powodu przemocy w rodzinie stanowiły niewielki odsetek wśród
wszystkich osób korzystających ze świadczeń OPS (od 3% do 6%).

Tabela 12. Rodzaje przemocy w rodzinie doznawanej przez osoby
korzystające ze świadczeń OPS z powodu przemocy w rodzinie
Liczba osób doznających przemocy w rodzinie, korzystających ze świadczeń OPS
z powodu przemocy w rodzinie
Rok
fizycznej

psychicznej

ekonomicznej

seksualnej

w formie zaniedbania

2015

88

137

4

1

4

2016

70

99

1

2

0

2017

54

81

0

2

1

2018

92

117

10

2

8

Ofiary przemocy w rodzinie korzystające w latach 2015 – 2018 ze świadczeń OPS najczęściej
doznawały

przemocy

psychicznej,

rzadziej

przemocy

fizycznej,

bardzo

rzadko

przemocy

ekonomicznej, przemocy w formie zaniedbania oraz przemocy seksualnej.
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Tabela 13. Liczba osób doznających przemocy w rodzinie, korzystających ze świadczeń OPS
z powodu przemocy w rodzinie – w podziale na różne grupy społeczne

Rok

2015

2016

2017

2018

Liczba osób doznających przemocy w rodzinie, korzystających ze świadczeń OPS
z powodu przemocy w rodzinie
kobiety

mężczyźni

dzieci
(osoby do 18. r.ż.)
45

89

23

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
16

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
2

w tym:
osoby niepełnosprawne
11

w tym:
osoby niepełnosprawne
3

w tym:
osoby niepełnosprawne
0

w tym:
osoby chore psychicznie
0

w tym:
osoby chore psychicznie
0

w tym:
osoby chore psychicznie
0

84

20

10

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
18

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
3

w tym:
osoby niepełnosprawne
9

w tym:
osoby niepełnosprawne
3

w tym:
osoby niepełnosprawne
0

w tym:
osoby chore psychicznie
0

w tym:
osoby chore psychicznie

w tym:
osoby chore psychicznie
0

88

20

5

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
30

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
6

w tym:
osoby niepełnosprawne
15

w tym:
osoby niepełnosprawne
5

w tym:
osoby niepełnosprawne
0

w tym:
osoby chore psychicznie
2

w tym:
osoby chore psychicznie
1

w tym:
osoby chore psychicznie
0

90

17

16

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
24

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
8

w tym:
osoby niepełnosprawne
13

w tym:
osoby niepełnosprawne
4

w tym:
osoby niepełnosprawne
0

w tym:
osoby chore psychicznie
3

w tym:
osoby chore psychicznie
0

w tym:
osoby chore psychicznie
0
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Wśród osób doznających przemocy w rodzinie korzystających w latach 2015 – 2018 ze świadczeń
OPS zdecydowanie przeważały kobiety (stanowiły prawie pięciokrotnie większą grupę niż mężczyźni).
Niewielką ich część stanowiły kobiety starsze (wyraźny wzrost liczebności tej grupy nastąpił w 2018r.),
jeszcze mniejszą kobiety niepełnosprawne, sporadycznie były to kobiety chore psychicznie.
W grupie mężczyzn doznających przemocy w rodzinie korzystających w latach 2015 – 2018
ze świadczeń OPS pojedyncze osoby były w wieku powyżej 60. r.ż., niepełnosprawne, a także chore
psychicznie.
W 2015r. wśród klientów OPS doznających przemocy w rodzinie znalazła się dość duża grupa dzieci,
natomiast w kolejnych latach nastąpił gwałtowny spadek liczebności tej grupy. Żadne z w/w dzieci nie
było niepełnosprawne ani chore psychicznie.

Tabela 14. Liczba Niebieskich Kart założonych przez pracowników socjalnych OPS
Rok

Liczba założonych w OPS
Niebieskich Kart

2015

19

2016

34

2017

41

2018

36

Zważywszy na to, że w powiecie opolskim działa aż 7 ośrodków pomocy społecznej, to w latach 2015
– 2018 ich pracownicy socjalni wszczęli niewielką liczbę procedur Niebieskie Karty. W latach 20152017 widoczna jest tendencja wzrostowa natomiast w 2018r. liczba Niebieskich Kart założonych przez
założonych przez pracowników socjalnych OPS zmalała.
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Tabela 15. Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie wśród klientów OPS –
w podziale na różne grupy społeczne
Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie wśród klientów OPS
Rok

2015

2016

2017

kobiety

mężczyźni

dzieci
(osoby do 18. r.ż.)
1

6

80

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
0

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
10

w tym:
osoby niepełnosprawne
0

w tym:
osoby niepełnosprawne
2

w tym:
osoby niepełnosprawne
0

w tym:
osoby chore psychicznie
0

w tym:
osoby chore psychicznie
3

w tym:
osoby chore psychicznie
0

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych
i/lub uzależnione behawioralnie
3

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych
i/lub uzależnione behawioralnie
57

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych
i/lub uzależnione behawioralnie
0

6

79

0

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
0

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
9

w tym:
osoby niepełnosprawne
0

w tym:
osoby niepełnosprawne
4

w tym:
osoby niepełnosprawne
0

w tym:
osoby chore psychicznie
0

w tym:
osoby chore psychicznie
4

w tym:
osoby chore psychicznie
0

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych
i/lub uzależnione behawioralnie
2

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych
i/lub uzależnione behawioralnie
58

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych
i/lub uzależnione behawioralnie
0

6

83

0

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
0

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
11

w tym:
osoby niepełnosprawne
1

w tym:
osoby niepełnosprawne
6

w tym:
osoby niepełnosprawne
0

w tym:
osoby chore psychicznie
0

w tym:
osoby chore psychicznie
1

w tym:
osoby chore psychicznie
0
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2018

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych
i/lub uzależnione behawioralnie
2

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych
i/lub uzależnione behawioralnie
59

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych
i/lub uzależnione behawioralnie
0

12

113

0

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
2

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
13

w tym:
osoby niepełnosprawne
0

w tym:
osoby niepełnosprawne
9

w tym:
osoby niepełnosprawne
0

w tym:
osoby chore psychicznie
0

w tym:
osoby chore psychicznie
1

w tym:
osoby chore psychicznie
0

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych
i/lub uzależnione behawioralnie
3

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych
i/lub uzależnione behawioralnie
58

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych
i/lub uzależnione behawioralnie
0

Wśród osób stosujących przemoc w rodzinie – klientów OPS w latach 2015 – 2018 zdecydowanie
przeważali mężczyźni (stanowili grupę około dziewięciokrotnie większą niż kobiety stosujące przemoc
w rodzinie – klientki OPS). Zdecydowana większość z nich była uzależniona od alkoholu i innych
środków psychoaktywnych i/lub uzależniona behawioralnie. Niewielka ich część była w wieku powyżej
60. r.ż., a jeszcze mniejsza niepełnosprawna lub chora psychicznie.
Wśród kobiet stosujących przemoc w rodzinie – klientek OPS w latach 2015 – 2018 niewielką liczbę
stanowiły kobiety uzależnione od alkoholu i innych środków psychoaktywnych i/lub uzależnione
behawioralnie oraz w wieku powyżej 60. r.ż., chorych psychicznie. Nie odnotowano przypadku aby
spośród klientów OPS w latach 2015 – 2018 dziecko stosowało przemoc w swojej rodzinie.
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ZJAWISKO PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE OPOLSKIM
NA PODSTAWIE ANALIZY DANYCH
GMINNYCH ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH DO SPRAW
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

W latach: 2015r. – 2018r. w każdej gminie powiatu opolskiego funkcjonował gminny zespół
interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Tabela 16. Skład gminnych zespołów interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania
przemocy w rodzinie i grup roboczych w poszczególnych gminach powiatu opolskiego

Gmina

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Skład grup roboczych

Chodel

Przedstawiciele:
- OPS
- policji
- oświaty
- służby zdrowia
- organizacji pozarządowej
- gminnej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych
- sądu

Brak grup roboczych.

Józefów nad Wisłą

Przedstawiciele:
- jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej (Ośrodka Pomocy Społecznej,
Środowiskowego Domu Samopomocy)
- gminnej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych
- policji (KPP w Opolu Lubelskim)
- placówek oświatowych z terenu Gminy
Józefów nad Wisłą
- sądu: kurator zawodowy
- służby zdrowia: NZOZy z terenu Gminy
Józefów nad Wisłą
- organizacji pozarządowej: Katolickie
Stowarzyszenie „Ognisko Światła
i Miłości” w Starych Kaliszanach

Przedstawiciele:
- jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej (Ośrodka Pomocy
Społecznej, Środowiskowego Domu
Samopomocy)
- gminnej komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych
- policji (KPP w Opolu Lubelskim)
- placówek oświatowych z terenu Gminy
Józefów nad Wisłą
- sąd: kurator zawodowy, kurator
społeczny
- służby zdrowia: NZOZy z terenu Gminy
Józefów nad Wisłą
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Karczmiska

Przedstawiciele:
- Ośrodka Pomocy Społecznej
- policji
- oświaty
- ochrony zdrowia
- GKRPA
- sądu: kurator sądowy

Skład grup roboczych jest każdorazowo
uzależniony od potrzeb i sytuacji danej
rodziny.

Łaziska

Przedstawiciele:
- jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej (Ośrodka Pomocy Społecznej,
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie)
- gminnej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych
- policji (KPP w Opolu Lubelskim)
- placówek oświatowych z terenu Gminy
Łaziska
- sądu
- służby zdrowia: NZOZ z terenu Gminy
Łaziska
- organizacji pozarządowej

Przedstawiciele:
- jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej (Ośrodka Pomocy
Społecznej, Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie)
- gminnej komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych
- policji (KPP w Opolu Lubelskim)
- placówek oświatowych z terenu Gminy
Łaziska

Opole Lubelskie

Przedstawiciele:
- pomocy społecznej
- oświaty
- wymiaru sprawiedliwości: sądu,
prokuratury
- służby zdrowia
- powiatu
- gminy Opole Lubelskie
- parafii w Opolu Lubelskim

Przedstawiciele:
- pomocy społecznej (pracownicy
socjalni, asystent)
- oświaty (psycholog, pedagog)
- KPP w Opolu Lubelskim (dzielnicowi)

Poniatowa

Przedstawiciele:
- jednostki organizacyjnej pomocy
społecznej
- policji
- GKRPA
- oświaty
- służby zdrowia
- organizacji pozarządowej
- sądu

Przedstawiciele:
- jednostki organizacyjnej pomocy
społecznej
- policji
- GKRPA
- oświaty
- służby zdrowia
- organizacji pozarządowej
- sądu

Wilków

Przedstawiciele:
- jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej (Ośrodka Pomocy Społecznej)
- policji (KPP w Opolu Lubelskim)
- GKRPA
- oświaty
- służby zdrowia
- sądu

Przedstawiciele:
- jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej (Ośrodka Pomocy
Społecznej)
- policji (KPP w Opolu Lubelskim)
- oświaty
- służby zdrowia
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Tabela 17. Liczba Niebieskich Kart, które wpłynęły do gminnych zespołów interdyscyplinarnych
do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w podziale na instytucje wszczynające procedurę
Liczba Niebieskich Kart,
które wpłynęły do Zespołów Interdyscyplinarnych
Rok

z jednostek
organizacyjnych
pomocy
społecznej

2015

23

z gminnych
komisji
rozwiązywania
problemów
alkoholowych
1

2016

23

0

136

0

0

159

2017

30

0

176

0

1

207

2018

17

1

243

0

3

264

z policji

z ochrony
zdrowia

z oświaty

ogółem

138

0

2

164

W latach 2015 – 2018 najwięcej Niebieskich Kart do gminnych zespołów interdyscyplinarnych do
spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu powiatu opolskiego wpłynęło z policji.
Dysproporcja pomiędzy liczbą Niebieskich Kart założonych przez funkcjonariuszy policji oraz
pracowników organizacji pomocy społecznej znacząco się powiększyła. W 2018r. w porównaniu do lat
poprzednich funkcjonariusze policji założyli od 40% do 56% więcej Niebieskich Kart, natomiast
pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w 2018r. założyli znacząco mniej
niebieskich Kart niż w latach poprzednich (nawet o połowę mniej).
W latach 2015 – 2018 do gminnych zespołów interdyscyplinarnych nie wpłynęła żadna Niebieska
Karta z ochrony zdrowia, w pojedynczych przypadkach z oświaty oraz z gminnej komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych.
W roku 2018 nastąpił wyraźny wzrost ogólnej liczby wszczętych procedur Niebieskie Karty
Tabela 18. Liczba osób doznających przemocy w rodzinie, w sprawie których do gminnych zespołów
interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie wpłynęły Niebieskie Karty –
w podziale na różne grupy społeczne

Rok

2015

Liczba osób doznających przemocy w rodzinie,
w sprawie których do Zespołów Interdyscyplinarnych wpłynęły Niebieskie Karty
kobiety

mężczyźni

dzieci
(osoby do 18. r.ż.)
24

131

26

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
28

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
7

w tym:
osoby niepełnosprawne
12

w tym:
osoby niepełnosprawne
4

w tym:
osoby niepełnosprawne
0

w tym:
osoby chore psychicznie
0

w tym:
osoby chore psychicznie
1

w tym:
osoby chore psychicznie
0
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2016

2017

2018

132

21

20

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
19

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
3

w tym:
osoby niepełnosprawne
7

w tym:
osoby niepełnosprawne
5

w tym:
osoby niepełnosprawne
1

w tym:
osoby chore psychicznie
0

w tym:
osoby chore psychicznie
2

w tym:
osoby chore psychicznie
0

186

64

68

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
29

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
9

w tym:
osoby niepełnosprawne
16

w tym:
osoby niepełnosprawne
6

w tym:
osoby niepełnosprawne
1

w tym:
osoby chore psychicznie
3

w tym:
osoby chore psychicznie
2

w tym:
osoby chore psychicznie
0

202

38

78

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
41

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
16

w tym:
osoby niepełnosprawne
12

w tym:
osoby niepełnosprawne
5

w tym:
osoby niepełnosprawne
3

w tym:
osoby chore psychicznie
3

w tym:
osoby chore psychicznie
0

w tym:
osoby chore psychicznie
0

W latach 2015 – 2018 w zdecydowanej większości Niebieskich Kart, które wpłynęły do gminnych
zespołów interdyscyplinarnych jako osoby doznające przemocy w rodzinie wskazano kobiety (wzrost
tej liczby nastąpił w 2018r.), wśród nich niewielka grupę stanowiły kobiety w wieku powyżej 60. r. ż.,
jeszcze mniejszą kobiety niepełnosprawne, w pojedynczych przypadkach były to kobiety chore
psychicznie.
Wśród osób doznających przemocy w rodzinie, w sprawach których do gminnych zespołów
interdyscyplinarnych wpłynęły Niebieskie Karty, mężczyźni stanowili pięciokrotnie mniejszą grupę niż
grupa kobiet oraz dzieci doznających przemocy w rodzinie. W 2018r nastąpił dość wyraźny wzrost
liczby dzieci doznających przemocy w rodzinie oraz wyraźny spadek liczby mężczyzn doznających
przemocy w rodzinie. Wśród w/w mężczyzn doznających przemocy w rodzinie grupę stanowili
mężczyźni starsi i niepełnosprawni (szczególnie w latach 2015-2017).
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Tabela 19. Rodzaje przemocy w rodzinie doznawanej przez kobiety,
w sprawie których do gminnych zespołów interdyscyplinarnych
do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie wpłynęły Niebieskie Karty

Rok

Liczba kobiet doznających przemocy w rodzinie,
w sprawie których do Zespołów Interdyscyplinarnych wpłynęły Niebieskie Karty
fizycznej

psychicznej

ekonomicznej

seksualnej

w formie zaniedbania

2015

91

99

5

0

6

2016

78

102

1

2

1

2017

93

120

12

4

5

2018

119

166

24

4

3

Kobiety, w sprawach których do gminnych zespołów interdyscyplinarnych w latach 2015 – 2018
wpłynęły Niebieskie Karty doznawały przede wszystkim przemocy psychicznej, nieco rzadziej
przemocy fizycznej, sporadycznie przemocy ekonomicznej, w formie zaniedbania oraz przemocy
seksualnej.

Tabela 20. Rodzaje przemocy w rodzinie doznawanej przez mężczyzn,
w sprawie których do gminnych zespołów interdyscyplinarnych
do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie wpłynęły Niebieskie Karty

Rok

Liczba mężczyzn doznających przemocy w rodzinie,
w sprawie których do Zespołów Interdyscyplinarnych wpłynęły Niebieskie Karty
fizycznej

psychicznej

ekonomicznej

seksualnej

w formie zaniedbania

2015

17

22

0

0

0

2016

15

16

0

0

1

2017

16

20

0

0

0

2018

20

28

0

0

0

Mężczyźni, w sprawach których do gminnych zespołów interdyscyplinarnych w latach 2015 – 2018
wpłynęły Niebieskie Karty najczęściej doznawali przemocy psychicznej oraz fizycznej. Nie
zdiagnozowano występowania przemocy w formie zaniedbania, przemocy ekonomicznej oraz
seksualnej.
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Tabela 21. Rodzaje przemocy w rodzinie doznawanej przez dzieci,
w sprawie których do gminnych zespołów interdyscyplinarnych
do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie wpłynęły Niebieskie Karty

Rok

Liczba dzieci (osób do 18. r.ż.) doznających przemocy w rodzinie,
w sprawie których do Zespołów Interdyscyplinarnych wpłynęły Niebieskie Karty
fizycznej

psychicznej

ekonomicznej

seksualnej

w formie zaniedbania

2015

12

21

0

0

2

2016

6

20

0

0

0

2017

9

44

0

0

2

2018

11

58

0

0

7

Dzieci, w sprawach których do gminnych zespołów interdyscyplinarnych w latach 2015 – 2018
wpłynęły Niebieskie Karty najczęściej doznawały przemocy psychicznej, dużo rzadziej przemocy
fizycznej, sporadycznie przemocy w formie zaniedbania. Natomiast nie zdiagnozowano doznawania
przez nie przemocy ekonomicznej i seksualnej.

Tabela 22. Rodzaje przemocy w rodzinie doznawanej przez osoby starsze,
w sprawie których do gminnych zespołów interdyscyplinarnych
do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie wpłynęły Niebieskie Karty

Rok

Liczba osób starszych (powyżej 60. r.ż.) doznających przemocy w rodzinie,
w sprawie których do Zespołów Interdyscyplinarnych wpłynęły Niebieskie Karty
fizycznej

psychicznej

ekonomicznej

seksualnej

w formie zaniedbania

2015

22

26

0

0

1

2016

9

21

0

0

0

2017

21

34

1

1

1

2018

23

47

2

0

3

Osoby starsze (w wieku powyżej 60. r. ż.), w sprawach których do gminnych zespołów
interdyscyplinarnych w latach 2015 – 2018 wpłynęły Niebieskie Karty najczęściej doznawały przemocy
psychicznej, nieco rzadziej przemocy fizycznej, sporadycznie przemocy w formie zaniedbania i
ekonomicznej. Natomiast nie zdiagnozowano doznawania seksualnej.

19

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Powiecie Opolskim na lata 2016 – 2020
__________________________________________________________________________________________

Tabela 23. Rodzaje przemocy w rodzinie doznawanej przez osoby niepełnosprawne,
w sprawie których do gminnych zespołów interdyscyplinarnych
do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie wpłynęły Niebieskie Karty

Rok

Liczba osób niepełnosprawnych doznających przemocy w rodzinie,
w sprawie których do Zespołów Interdyscyplinarnych wpłynęły Niebieskie Karty
fizycznej

psychicznej

ekonomicznej

seksualnej

w formie zaniedbania

2015

5

14

0

0

1

2016

6

8

0

0

1

2017

11

29

0

0

0

2018

9

14

0

0

0

Osoby niepełnosprawne, w sprawach których do gminnych zespołów interdyscyplinarnych w latach
2015 – 2018 wpłynęły Niebieskie Karty najczęściej doznawały przemocy psychicznej, rzadziej
przemocy fizycznej. W ogóle nie zdiagnozowano doznawania przez nie przemocy ekonomicznej,
seksualnej oraz w formie zaniedbania.

Tabela 24. Rodzaje przemocy w rodzinie doznawanej przez osoby chore psychicznie,
w sprawie których do gminnych zespołów interdyscyplinarnych
do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie wpłynęły Niebieskie Karty

Rok

Liczba osób chorych psychicznie doznających przemocy w rodzinie,
w sprawie których do Zespołów Interdyscyplinarnych wpłynęły Niebieskie Karty
fizycznej

psychicznej

ekonomicznej

seksualnej

w formie zaniedbania

2015

1

1

0

0

0

2016

0

1

0

0

1

2017

1

3

0

0

0

2018

3

3

0

0

0

Osoby chore psychicznie, w sprawach których do gminnych zespołów interdyscyplinarnych w latach
2015 – 2018 wpłynęły Niebieskie Karty doznawały głównie przemocy psychicznej, nieco rzadziej
przemocy fizycznej. W ogóle nie zdiagnozowano doznawania przez nie przemocy ekonomicznej,
seksualnej oraz w formie zaniedbania
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Tabela 25. Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie,
w sprawie których do gminnych zespołów interdyscyplinarnych
do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie wpłynęły Niebieskie Karty –
w podziale na różne grupy społeczne

Rok

2015

2016

2017

Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie,
w sprawie których do Zespołów Interdyscyplinarnych wpłynęły Niebieskie Karty
kobiety

mężczyźni

dzieci
(osoby do 18. r.ż.)

11

147

1

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
2

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
14

w tym:
osoby niepełnosprawne
0

w tym:
osoby niepełnosprawne
5

w tym:
osoby niepełnosprawne
0

w tym:
osoby chore psychicznie
0

w tym:
osoby chore psychicznie
4

w tym:
osoby chore psychicznie
0

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych
i/lub uzależnione behawioralnie
2

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych
i/lub uzależnione behawioralnie
114

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych
i/lub uzależnione behawioralnie
0

11

136

1

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
1

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
12

w tym:
osoby niepełnosprawne
1

w tym:
osoby niepełnosprawne
4

w tym:
osoby niepełnosprawne
0

w tym:
osoby chore psychicznie
1

w tym:
osoby chore psychicznie
2

w tym:
osoby chore psychicznie
0

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych
i/lub uzależnione behawioralnie
2

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych
i/lub uzależnione behawioralnie
73

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych
i/lub uzależnione behawioralnie
1

11

169

2

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
0

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
15

w tym:
osoby niepełnosprawne
1

w tym:
osoby niepełnosprawne
9

w tym:
osoby niepełnosprawne
0

w tym:
osoby chore psychicznie
0

w tym:
osoby chore psychicznie
4

w tym:
osoby chore psychicznie
0

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych
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2018

i/lub uzależnione behawioralnie

i/lub uzależnione behawioralnie

i/lub uzależnione behawioralnie

2

91

0

20

207

0

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
3

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
25

w tym:
osoby niepełnosprawne
0

w tym:
osoby niepełnosprawne
8

w tym:
osoby niepełnosprawne
0

w tym:
osoby chore psychicznie
0

w tym:
osoby chore psychicznie
2

w tym:
osoby chore psychicznie
0

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych
i/lub uzależnione behawioralnie
4

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych
i/lub uzależnione behawioralnie
90

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych
i/lub uzależnione behawioralnie
0

Zdecydowana większość osób stosujących przemoc w rodzinie, w sprawach których do gminnych
zespołów interdyscyplinarnych w latach 2015 – 2018 wpłynęły Niebieskie Karty to mężczyźni – kobiety
stanowiły grupę w 2015r.dwunastokrotnie, w 2016r. trzynastokrotnie, w 2017r. piętnastokrotnie i w
2018r dziesięciokrotnie mniej liczną, W latach 2015-2017 w pojedynczych przypadkach osobami
stosującymi przemoc w rodzinie były dzieci natomiast w 2018r. nie wskazano takiego przypadku.
Ponad połowa w/w mężczyzn stosujących przemoc w rodzinie była uzależniona od alkoholu i innych
środków psychoaktywnych i/lub uzależniona behawioralnie, niewielka ich grupa to osoby starsze,
niepełnosprawne, pojedyncze osoby były chore psychicznie.
Wśród w/w kobiet stosujących przemoc w rodzinie pojedyncze osoby były w wieku powyżej 60. r. ż.,
niepełnosprawne, chore psychicznie, uzależnione od alkoholu i innych środków psychoaktywnych i/lub
uzależnione behawioralnie.
Generalnie liczba mężczyzn stosujących przemoc w rodzinie, w sprawach których do gminnych
zespołów interdyscyplinarnych w latach 2015 – 2018 wpłynęły Niebieskie Karty wzrasta (jedynie
w 2016r. uległa nieznacznemu obniżeniu), grupa kobiet stosujących przemoc w rodzinie pozostała na
tym samym poziomie, liczba dzieci stosujących przemoc w rodzinie spadła.

Tabela 26. Liczba zakończonych procedur Niebieskiej Karty
Rok

Liczba zakończonych procedur
Niebieskiej Karty

2015

143

2016

134

2017

142

2018

181
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W poszczególnych latach w okresie 2015 – 2017 liczba zakończonych przez gminne zespoły
interdyscyplinarne do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie procedur Niebieskie Karty
utrzymywała się na podobnym poziomie. Natomiast w 2018r. nastąpił jej znaczący wzrost.

W 2016r., podobnie jak w 2015r., wśród powodów zakończenia procedury Niebieskie Karty
(podanych przez gminne zespoły interdyscyplinarne) znalazły się:


Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Józefów nad Wisłą, Zespół Interdyscyplinarny w Gminie
Karczmiska, Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Łaziska, Zespół Interdyscyplinarny w Gminie
Poniatowa, Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Wilków:
-

ustanie przemocy w rodzinie oraz uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu
przemocy w rodzinie i zrealizowanie indywidualnego planu pomocy,



Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Chodel:
-



rozstrzygnięcie o braku zasadności podejmowania działań.
rozstrzygnięcie o braku zasadności podejmowania działań.

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Opole Lubelskie:
-

zapadły wyroki karne o znęcanie się, w wyniku czego sprawcy przemocy zostali objęci
dozorem kuratora sądowego oraz zobowiązani do podjęcia leczenia odwykowego;

-

osoby doznające przemocy objęto pomocą psychologiczną;

-

sprawców przemocy uzależnionych od alkoholu skierowano na leczenie odwykowe;

-

osoby współuzależnione skierowano na terapię do Poradni Terapii Uzależnienia
od Alkoholu i Współuzależnienia;

-

dzieci z rodzin, w których wystąpiła przemoc objęto wsparciem psychologicznym;

-

osoby dotknięte przemocą prosiły o wygaszenie procedury Niebieskie Karty oraz nie
wyrażały zgody na podejmowanie działań wynikających z powyższej procedury;

-

Zespół Interdyscyplinarny dokonał wszelkich możliwych działań, które spowodowały
poprawę sytuacji w rodzinie dotkniętej przemocą, tj. ustanie przemocy w danej
rodzinie.

W

2017r.

i

2018r.

prawie

wszystkie

gminne

zespoły

interdyscyplinarne

(Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Chodel, Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Józefów nad Wisłą,
Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Karczmiska, Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Łaziska, Zespół
Interdyscyplinarny w Gminie Poniatowa, Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Wilków) podały
następujące powody zakończenia procedur Niebieskie Karty:
-

ustanie przemocy w rodzinie oraz uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu
przemocy w rodzinie i zrealizowanie indywidualnego planu pomocy,

-

rozstrzygnięcie o braku zasadności podejmowania działań.
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Powody zakończenia procedur Niebieskie Karty podane przez Zespół Interdyscyplinarny
w Gminie Opole Lubelskie:
-

zapadły wyroki karne o znęcanie się, w wyniku czego sprawcy przemocy zostali objęci
dozorem kuratora sądowego oraz zobowiązani do podjęcia leczenia odwykowego;

-

osoby doznające przemocy objęto pomocą psychologiczną;

-

sprawców przemocy uzależnionych od alkoholu skierowano na leczenie odwykowe;

-

osoby współuzależnione skierowano na terapię do Poradni Terapii Uzależnienia
od Alkoholu i Współuzależnienia;

-

dzieci z rodzin, w których wystąpiła przemoc objęto wsparciem psychologicznym;

-

Zespół Interdyscyplinarny dokonał wszelkich możliwych działań, które spowodowały
poprawę sytuacji w rodzinie dotkniętej przemocą, tj. ustanie przemocy w danej
rodzinie.

Wśród powodów zakończenia procedur Niebieskie Karty prawie wszystkie Zespoły
Interdyscyplinarne z terenu powiatu opolskiego podają ustanie przemocy w danej rodzinie
oraz rozstrzygnięcie o braku zasadności podejmowania działań (zgodnie z zapisami § 18 ust 1
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r.. w spawie procedury „Niebieskie Karty”
oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” [Dz. U. z 2011r., poz. 1245]). Jedynie Zespół
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Opole Lubelskie stale
wymienia powody niewskazujące na zaprzestanie stosowania przemocy przez członka danej rodziny,
ponadto niektóre z wymienionych powodów świadczą o braku zrozumienia idei procedury Niebieskie
Karty jako niezależnej od zgody lub braku zgody osoby doznającej przemocy w rodzinie na
kontynuowanie procedury (wynikających z mechanizmów przemocy w rodzinie i będących skutkami
doznawania przemocy w rodzinie).
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ZJAWISKO PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE OPOLSKIM
NA PODSTAWIE ANALIZY DANYCH
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W OPOLU LUBELSKIM

Tabela 27. Liczba interwencji domowych przeprowadzonych przez funkcjonariuszy
Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim – w podziale na gminy powiatu opolskiego
Liczba interwencji domowych, w tym dotyczących przemocy w rodzinie
Rok
Gmina
Chodel

Gmina
Józefów
nad Wisłą

Gmina
Karczmiska

Gmina
Łaziska

Gmina
Opole
Lubelskie

Gmina
Poniatowa

Gmina
Wilków

286

97

Liczba wszystkich interwencji domowych
2015

131

47

64

71

282

w tym: liczba interwencji domowych dotyczących przemocy w rodzinie
KPP nie gromadzi danych w tym zakresie
Liczba wszystkich interwencji domowych
2016

152

80

104

85

238

329

91

w tym: liczba interwencji domowych dotyczących przemocy w rodzinie
KPP nie gromadzi danych w tym zakresie
Liczba wszystkich interwencji domowych
2017

174

113

111

107

382

412

129

w tym: liczba interwencji domowych dotyczących przemocy w rodzinie
KPP nie gromadzi danych w tym zakresie
Liczba wszystkich interwencji domowych
2018

166

104

123

161

399

392

116

w tym: liczba interwencji domowych dotyczących przemocy w rodzinie
Brak danych
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W latach 2015 – 2017 liczba interwencji domowych przeprowadzonych przez funkcjonariuszy
Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim (KPP) wyraźnie wzrastała w prawie każdej gminie
powiatu opolskiego (jedynie w gminie Opole Lubelskie i gminie Wilków zmalała w 2016r. w stosunku
do roku 2015). W 2018r. tendencja ta nieco się zmieniła. Najwięcej interwencji domowych miało
miejsce w gminach miejsko – wiejskich: Opole Lubelskie i Poniatowa, oraz w gminie Chodel, najmniej
w gminie Józefów nad Wisłą.
KPP w Opolu Lubelskim nie gromadzi danych w zakresie liczby interwencji domowych dotyczących
przemocy w rodzinie.

Tabela 28. Liczba Niebieskich Kart założonych przez funkcjonariuszy
Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim – w podziale na gminy powiatu opolskiego
Liczba założonych Niebieskich Kart
Rok
Gmina
Chodel
2015

19

Gmina
Józefów
nad Wisłą
7

Gmina
Karczmiska

Gmina
Łaziska

Gmina
Poniatowa

Gmina
Wilków

ogółem

13

Gmina
Opole
Lubelskie
50

7

30

18

144

2016

21

10

17

6

31

44

16

145

2017

21

23

12

9

48

52

20

185

2018

32

22

20

28

58

67

25

252

W roku 2017 i 2018 nastąpił wyraźny wzrost liczby procedur Niebieskie Karty wszczętych przez
funkcjonariuszy KPP w Opolu Lubelskim w stosunku do liczby procedur w latach 2015 – 2016.
Najwięcej procedur wszczęto w gminach miejsko – wiejskich: Opole Lubelskie i Poniatowa, najmniej
w gminie Łaziska.

Tabela 29. Rodzaje przemocy w rodzinie doznawanej przez osoby pokrzywdzone
zgłaszające się do Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim
Rok

Liczba osób pokrzywdzonych z powodu przemocy w rodzinie
fizycznej

psychicznej

ekonomicznej

seksualnej

w formie zaniedbania

2015

102

136

2

8

2016

102

141

0

0

2017

137

184

0

0

KPP nie gromadzi danych
w tym zakresie
KPP nie gromadzi danych
w tym zakresie
0

2018

191

257

0

1

Brak danych
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Osoby pokrzywdzone z powodu przemocy w rodzinie zgłaszające się w latach 2015 – 2018 do KPP
w Opolu Lubelskim najczęściej doznawały przemocy psychicznej, rzadziej przemocy fizycznej,
sporadycznie przemocy seksualnej i ekonomicznej (przy czym w latach 2016 – 2017 w ogóle nie
zidentyfikowano dwóch ostatnich form przemocy).
W latach 2015 – 2016 i w 2018r. KPP w Opolu Lubelskim nie gromadziła danych, jeśli chodzi
o przemoc w formie zaniedbania, natomiast w roku 2017 nie zidentyfikowała doznawania tej formy
przemocy przez osoby pokrzywdzone.

Tabela 30. Liczba osób pokrzywdzonych z powodu przemocy w rodzinie, zgłaszających się
do Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim – w podziale na różne grupy społeczne
Liczba osób pokrzywdzonych z powodu przemocy w rodzinie
Rok

2015

2016

2017

kobiety

mężczyźni

dzieci
(osoby do 18. r.ż.)
Brak danych

121

22

w tym: osoby starsze
(powyżej 66. r.ż.)
14

w tym: osoby starsze
(powyżej 66. r.ż.)
4

w tym:
osoby niepełnosprawne

w tym:
osoby niepełnosprawne
KPP nie gromadzi danych w tym zakresie

w tym:
osoby niepełnosprawne

w tym:
osoby chore psychicznie

w tym:
osoby chore psychicznie
KPP nie gromadzi danych w tym zakresie

w tym:
osoby chore psychicznie

131

21

18

w tym: osoby starsze
(powyżej 66. r.ż.)
10

w tym: osoby starsze
(powyżej 66. r.ż.)
2

w tym:
osoby niepełnosprawne

w tym:
osoby niepełnosprawne
KPP nie gromadzi danych w tym zakresie

w tym:
osoby niepełnosprawne

w tym:
osoby chore psychicznie

w tym:
osoby chore psychicznie
KPP nie gromadzi danych w tym zakresie

w tym:
osoby chore psychicznie

166

19

26

w tym: osoby starsze
(powyżej 66. r.ż.)
32

w tym: osoby starsze
(powyżej 66. r.ż.)
2

w tym:
osoby niepełnosprawne

w tym:
osoby niepełnosprawne
KPP nie gromadzi danych w tym zakresie

w tym:
osoby niepełnosprawne

w tym:
osoby chore psychicznie

w tym:
osoby chore psychicznie
KPP nie gromadzi danych w tym zakresie

w tym:
osoby chore psychicznie
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2018

221

43

40

w tym: osoby starsze
(powyżej 66. r.ż.)
33

w tym: osoby starsze
(powyżej 66. r.ż.)
8

w tym:
osoby niepełnosprawne

w tym:
osoby niepełnosprawne
Brak danych

w tym:
osoby niepełnosprawne

w tym:
osoby chore psychicznie

w tym:
osoby chore psychicznie
Brak danych

w tym:
osoby chore psychicznie

Przeważająca większość osób pokrzywdzonych z powodu przemocy w rodzinie, zgłaszających się
w latach 2015 – 2018 do KPP w Opolu Lubelskim to kobiety – mężczyźni stanowili grupę od pięcio- do
ośmiokrotnie mniejszą, podobna liczebnie była również grupa dzieci. W latach 2015 – 2016 niewielka
liczba w/w pokrzywdzonych kobiet i mężczyzn była w wieku powyżej 66. r. ż., w roku 2017 i 2018
liczba starszych kobiet wyraźnie wzrosła.
Liczba kobiet oraz dzieci pokrzywdzonych z powodu przemocy w rodzinie zgłaszających się do KPP
w Opolu Lubelskim wzrastała w latach 2015 – 2018, natomiast liczba mężczyzn nieznacznie malała
w latach 2015 – 2017, by w 2018r. wyraźnie wzrosnąć.
KPP w Opolu Lubelskim nie gromadzi danych identyfikujących osoby niepełnosprawne i osoby chore
psychicznie wśród pokrzywdzonych z powodu przemocy w rodzinie.

Tabela 31. Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie zgłoszonych
do Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim – w podziale na różne grupy społeczne
Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie
Rok
kobiety

mężczyźni

13

135

dzieci
(osoby do 18. r.ż.)
Brak danych

w tym: osoby starsze
w tym: osoby starsze
(powyżej 66. r.ż.)
(powyżej 66. r.ż.)
KPP nie gromadzi danych w tym zakresie
w tym:
osoby niepełnosprawne

w tym:
osoby niepełnosprawne
KPP nie gromadzi danych w tym zakresie

w tym:
osoby niepełnosprawne

w tym:
osoby chore psychicznie

w tym:
osoby chore psychicznie
KPP nie gromadzi danych w tym zakresie

w tym:
osoby chore psychicznie

2015

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych
i/lub uzależnione behawioralnie
3

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych
i/lub uzależnione behawioralnie
57

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych
i/lub uzależnione behawioralnie
0
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5

141

1

w tym: osoby starsze
w tym: osoby starsze
(powyżej 66. r.ż.)
(powyżej 66. r.ż.)
KPP nie gromadzi danych w tym zakresie
w tym:
osoby niepełnosprawne

w tym:
osoby niepełnosprawne
KPP nie gromadzi danych w tym zakresie

w tym:
osoby niepełnosprawne

w tym:
osoby chore psychicznie

w tym:
osoby chore psychicznie
KPP nie gromadzi danych w tym zakresie

w tym:
osoby chore psychicznie

2016

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych
i/lub uzależnione behawioralnie
3

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych
i/lub uzależnione behawioralnie
115

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych
i/lub uzależnione behawioralnie
0

10

176

0

w tym: osoby starsze
w tym: osoby starsze
(powyżej 66. r.ż.)
(powyżej 66. r.ż.)
KPP nie gromadzi danych w tym zakresie

2017

w tym:
osoby niepełnosprawne

w tym:
osoby niepełnosprawne
KPP nie gromadzi danych w tym zakresie

w tym:
osoby niepełnosprawne

w tym:
osoby chore psychicznie

w tym:
osoby chore psychicznie
KPP nie gromadzi danych w tym zakresie

w tym:
osoby chore psychicznie

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych
i/lub uzależnione behawioralnie
2

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych
i/lub uzależnione behawioralnie
137

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych
i/lub uzależnione behawioralnie
0

14

248

0

w tym: osoby starsze
(powyżej 66. r.ż.)

w tym: osoby starsze
(powyżej 66. r.ż.)
Brak danych

w tym:
osoby niepełnosprawne

w tym:
osoby niepełnosprawne
Brak danych

w tym:
osoby niepełnosprawne

w tym:
osoby chore psychicznie

w tym:
osoby chore psychicznie
Brak danych

w tym:
osoby chore psychicznie

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych
i/lub uzależnione behawioralnie
3

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych
i/lub uzależnione behawioralnie
182

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych
i/lub uzależnione behawioralnie
0

2018

Wśród osób stosujących przemoc w rodzinie zgłoszonych w latach 2015 – 2018 do KPP w Opolu
Lubelskim zdecydowanie przeważali mężczyźni (ich liczba wzrastała z roku na rok), sporadycznie były
to kobiety, tylko w jednym przypadku była to osoba nieletnia.
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W roku 2015 nieco mniej niż połowa w/w mężczyzn stosujących przemoc w rodzinie była uzależniona
od alkoholu i innych środków psychoaktywnych i/lub uzależniona behawioralnie, w kolejnych latach
było to już około ¾ tej grupy. W grupie w/w kobiet stosujących przemoc w rodzinie około ¼ w 2015r.,
1

około połowa w 2016r. oraz /5 w 2017r. i 2018r. była uzależniona od alkoholu i innych środków
psychoaktywnych i/lub uzależniona behawioralnie.
KPP w Opolu Lubelskim nie gromadzi danych pozwalających na zidentyfikowanie wśród stosujących
przemoc w rodzinie osób starszych, niepełnosprawnych oraz chorych psychicznie.

Tabela 32. Liczba osób, przeciwko którym Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim
skierowała akt oskarżenia, w stosunku do liczby wszczętych postępowań z art. 207 kk
w tym liczba osób,
przeciwko którym
skierowano akt oskarżenia

Rok

Liczba wszczętych
postępowań z art. 207 kk

2015

58

2016

79

50

2017

102

54

2018

195

124

kobiety

mężczyźni

0

36

W latach 2015 – 2018 liczba wszczętych przez KPP w Opolu Lubelskim postępowań z art. 207
kodeksu karnego (tzw. znęcanie się nad członkami rodziny) wyraźnie wzrastała. Przy czym liczba
2

osób, przeciwko którym skierowano akt oskarżenia zmalała: z około /3 w latach 2015 – 2016 do około
2

połowy w 2017r., a w 2018r. wzrosła do około /3.
Tabela 33. Liczba osób, przeciwko którym Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim
skierowała akt oskarżenia, w stosunku do liczby osób, które popełniły czyn zabroniony z art. 207 kodeksu
karnego, w sprawie którego wszczęto postępowanie – w podziale na płeć

Rok

2017
2018

Liczba osób, które popełniły
czyn zabroniony
z art. 207 kk,
w sprawie którego wszczęto
postępowania

w tym liczba osób, przeciwko
którym skierowano
akt oskarżenia

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

2

68

1

51

Brak danych

Brak danych

W 2017r. prawie wszystkie osoby, które popełniły czyn zabroniony z art. 207 kodeksu karnego
(tzw. znęcanie się nad członkami rodziny), w sprawie którego wszczęto postępowanie, były
mężczyznami (przeciwko większości z nich skierowano akt oskarżenia). W pojedynczych przypadkach
były to kobiety (przeciwko połowie z nich skierowano akt oskarżenia). KPP w Opolu Lubelskim nie
posiada danych w tym zakresie za rok 2018.
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ZJAWISKO PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE OPOLSKIM
NA PODSTAWIE ANALIZY DANYCH
PROKURATURY REJONOWEJ W OPOLU LUBELSKIM

Tabela 34. Liczba osób, wobec których Prokuratura Rejonowa w Opolu Lubelskim
wszczęła postępowania z art. 207 kk (wraz z aktami oskarżenia)

Rok

Liczba osób, wobec których
wszczęto postępowania
z art. 207 kk

w tym liczba osób,
przeciwko którym
skierowano akt oskarżenia

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

2015

0

66

0

60

2016

1

84

1

67

2017

2

85

2

79

2018

1

97

2

68

Prawie wszystkie osoby, wobec których Prokuratura Rejonowa w Opolu Lubelskim w latach 2015 –
2018 wszczęła postępowanie z art. 207 kodeksu karnego (tzw. znęcanie się nad członkami rodziny)
stanowili mężczyźni, tylko pojedyncze przypadki dotyczyły kobiet.
W latach 2015 – 2018 w grupie mężczyzn z roku na rok następował wzrost liczby w/w postępowań,
w grupie kobiet w poszczególnych latach w okresie 2015 – 2018 różnice w tym zakresie były bardzo
niewielkie.
W przypadku kobiet prawie wszystkie postępowania z art. 207 kodeksu karnego zakończyły się
skierowaniem przeciwko nim aktów oskarżenia, w przypadku mężczyzn była to zdecydowana
większość postępowań lub prawie wszystkie.
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ZJAWISKO PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE OPOLSKIM
NA PODSTAWIE ANALIZY DANYCH
SĄDU REJONOWEGO W OPOLU LUBELSKIM

Tabela 35. Liczba osób, wobec których Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim
prowadził sprawy z art. 207 kk wraz z liczbą osób skazanych
Liczba osób, wobec których
prowadzono sprawy z art. 207 kk

w tym liczba
osób skazanych

Rok
kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

2015

1

54

1

46

2016

1

69

1

62

2017

Brak danych

69

Brak danych

57

2018

1

78

1

65

W latach 2015 – 2016 i w roku 2018 prawie wszystkie sprawy z art. 207 kodeksu karnego
(tzw. znęcanie się nad członkami rodziny) prowadzone przez Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim
dotyczyły mężczyzn stosujących przemoc w rodzinie, jedynie pojedyncze przypadki dotyczyły kobiet.
Zdecydowana większość w/w mężczyzn została skazana, w przypadku grupy kobiet wszystkie.
Za rok 2017 brak jest danych Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim dotyczących kobiet. W przypadku
grupy mężczyzn utrzymała się tendencja z lat wcześniejszych.

Tabela 36. Liczba osób skazanych, wobec których Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim
orzekł obowiązek wynikający ze stosowania przemocy w rodzinie – w podziale na zastosowane środki
Liczba osób skazanych, wobec których orzeczono obowiązek
poddania się
leczeniu,
w szczególności
odwykowemu lub
rehabilitacyjnemu

poddania się
oddziaływaniom
terapeutycznym

uczestnictwa
w programach
korekcyjnoedukacyjnych

powstrzymywania się
od kontaktowania się
z pokrzywdzonym
w określony sposób

opuszczenia lokalu
zajmowanego
wspólnie
z pokrzywdzonym

2015

21

1

0

1

1

2016

12

0

0

5

3

2017

4

2

0

3

0

2018

17

0

0

1

1

Rok
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W latach 2015 – 2018 Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim wobec osób skazanych z art. 207 kodeksu
karnego (tzw. znęcanie się nad członkami rodziny) orzekał głównie obowiązek poddania się leczeniu,
w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu (przy czym od 2015r. do 2017r. nastąpił wyraźny
spadek stosowania tego instrumentu przez Sąd, natomiast w 2018r. wzrost), dużo rzadziej stosował
instrumenty bezpośrednio związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, to jest: obowiązek
powstrzymywania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym w określony sposób, obowiązek
opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym oraz obowiązek poddania się
oddziaływaniom terapeutycznym.
W latach 2015 – 2018 Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim wobec żadnej osoby skazanej z art. 207
kodeksu karnego nie orzekł obowiązku uczestnictwa w programach korekcyjno – edukacyjnych.
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ZJAWISKO PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE OPOLSKIM
NA PODSTAWIE ANALIZY DANYCH
GMINNYCH KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Spośród 7 Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działających na terenie
powiatu opolskiego, na prośbę o dane za 2015r. odpowiedziały 4 Komisje:


Komisje z gminy Opole Lubelskie oraz z gminy Łaziska przekazały dane liczbowe,



Komisja z gminy Józefów nad Wisłą poinformowała, iż w 2015r. nie wpłynęły do niej wnioski
dotyczące osób stosujących przemoc w rodzinie,



Komisja

z

gminy

Karczmiska

poinformowała,

iż

nie

realizuje

zadań

dotyczących

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Pozostałe Komisje (z gmin: Chodel, Poniatowa, Wilków) nie przekazały danych ani nie udzieliły
żadnych informacji.
Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku prośby o dane za 2016r.:


Komisje z gminy Opole Lubelskie, gminy Łaziska oraz z gminy Józefów nad Wisłą przekazały
dane liczbowe,



dodatkowo Komisja z gminy Józefów nad Wisłą poinformowała, iż w 2016r. nie wpłynęły do
niej wnioski dotyczące osób stosujących przemoc w rodzinie,



Komisja

z

gminy

Karczmiska

poinformowała,

iż

nie

realizuje

zadań

dotyczących

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Pozostałe Komisje (z gmin: Chodel, Poniatowa, Wilków) nie przekazały danych ani nie udzieliły
żadnych informacji.
Jeśli chodzi o dane za rok 2017 i rok 2018, to podobnie, jak w latach 2015 – 2016 również tylko
4 Komisje przekazały dane liczbowe:


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Józefowie nad Wisłą,



Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Karczmiskach,



Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łaziskach,



Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opolu Lubelskim.

Pozostałe Komisje (z gmin: Chodel, Poniatowa, Wilków) nie przekazały danych ani nie udzieliły
żadnych informacji.
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Tabela 37. Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie wezwanych na rozmowę ostrzegawczą,
w stosunku do liczby wszystkich osób, wobec których zastosowano procedury GKRPA –
w podziale na różne grupy społeczne
Rok

Liczba osób, wobec których
zastosowano procedury GKRPA
kobiety
mężczyźni
8
(dane 2 GKRPA)

37
(dane 2 GKRPA)

2015

4
(dane 2 GKRPA)

23
(dane 2 GKRPA)

2016

6
(dane 4 GKRPA)

2017

48
(dane 4 GKRPA)

Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie
wezwanych na rozmowę ostrzegawczą
kobiety
mężczyźni
1
(dane 2 GKRPA)

14
(dane 2 GKRPA)

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
0
(dane 2 GKRPA)

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
3
(dane 1 GKRPA)

w tym:
osoby niepełnosprawne
0
(dane 2 GKRPA)

w tym:
osoby niepełnosprawne
0
(dane 1 GKRPA)

w tym:
osoby chore psychicznie
0
(dane 2 GKRPA)

w tym:
osoby chore psychicznie
0
(dane 1 GKRPA)

1
(dane 3 GKRPA)

11
(dane 3 GKRPA)

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)

0
(dane 3 GKRPA)

3
(dane 3 GKRPA)

w tym:
osoby niepełnosprawne

w tym:
osoby niepełnosprawne

0
(dane 3 GKRPA)

0
(dane 3 GKRPA)

w tym:
osoby chore psychicznie

w tym:
osoby chore psychicznie

0
(dane 3 GKRPA)

0
(dane 3 GKRPA)

1
(dane 4 GKRPA)

20
(dane 4 GKRPA)

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)

0
(dane 4 GKRPA)

5
(dane 4 GKRPA)

w tym:
osoby niepełnosprawne

w tym:
osoby niepełnosprawne

0
(dane 4 GKRPA)

0
(dane 4 GKRPA)

w tym:
osoby chore psychicznie

w tym:
osoby chore psychicznie

0
(dane 4 GKRPA)

0
(dane 4 GKRPA)

35

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Powiecie Opolskim na lata 2016 – 2020
__________________________________________________________________________________________
7
(dane 4 GKRPA)

2018

54
(dane 4 GKRPA)

1
(dane 4 GKRPA)

21
(dane 4 GKRPA)

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)

0
(dane 4 GKRPA)

4
(dane 4 GKRPA)

w tym:
osoby niepełnosprawne

w tym:
osoby niepełnosprawne

0
(dane 4 GKRPA)

0
(dane 4 GKRPA)

w tym:
osoby chore psychicznie

w tym:
osoby chore psychicznie

0
(dane 4 GKRPA)

0
(dane 4 GKRPA)

W latach 2015 – 2018 Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), które
przekazały dane liczbowe, stosowały swoje procedury głównie wobec pijących mężczyzn, kilkukrotnie
rzadziej wobec pijących kobiet. Jedynie w mniej niż połowie przypadków w/w mężczyzn GKRPA
zidentyfikowały stosowanie przez nich przemocy w rodzinie, a w przypadku kobiet były to tylko
pojedyncze przypadki.
Wśród mężczyzn stosujących przemoc w rodzinie wezwanych na rozmowę ostrzegawczą przez
GKRPA, które przekazały dane liczbowe, w latach 2015 – 2018 jedynie kilku było w wieku powyżej
60. r. ż., nie zidentyfikowano wśród nich żadnej osoby niepełnosprawnej oraz chorej psychicznie.
Żadna z kobiet stosujących przemoc w rodzinie wezwanych w latach 2015 – 2018 na rozmowę
ostrzegawczą przez w/w GKRPA nie była w wieku powyżej 60. r. ż., niepełnosprawna ani chora
psychicznie.

Tabela 38. Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie, wobec których stwierdzono
popełnienie przez nie przestępstwa związanego ze stosowaniem przemocy w rodzinie
i powiadomiono policję lub prokuraturę – w podziale na płeć

Rok

2015

Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie,
wobec których stwierdzono popełnienie przez nie przestępstwa
związanego ze stosowaniem przemocy w rodzinie
i powiadomiono policję lub prokuraturę
kobiety
mężczyźni
0
(dane 2 GKRPA)
w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
0
(dane 2 GKRPA)
w tym:
osoby niepełnosprawne
0
(dane 2 GKRPA)
w tym:
osoby chore psychicznie
0
(dane 2 GKRPA)

0
(dane 2 GKRPA)
w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
0
(dane 2 GKRPA)
w tym:
osoby niepełnosprawne
0
(dane 2 GKRPA)
w tym:
osoby chore psychicznie
0
(dane 2 GKRPA)
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2016

2017

2018

0
(dane 3 GKRPA)
w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
0
(dane 3 GKRPA)
w tym:
osoby niepełnosprawne
0
(dane 3 GKRPA)
w tym:
osoby chore psychicznie
0
(dane 3 GKRPA)
0
(dane 4 GKRPA)
w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
0
(dane 4 GKRPA)
w tym:
osoby niepełnosprawne
0
(dane 4 GKRPA)
w tym:
osoby chore psychicznie
0
(dane 4 GKRPA)
0
(dane 4 GKRPA)
w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
0
(dane 4 GKRPA)
w tym:
osoby niepełnosprawne
0
(dane 4 GKRPA)
w tym:
osoby chore psychicznie
0
(dane 4 GKRPA)

0
(dane 3 GKRPA)
w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
0
(dane 3 GKRPA)
w tym:
osoby niepełnosprawne
0
(dane 3 GKRPA)
w tym:
osoby chore psychicznie
0
(dane 3 GKRPA)
0
(dane 4 GKRPA)
w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
0
(dane 4 GKRPA)
w tym:
osoby niepełnosprawne
0
(dane 4 GKRPA)
w tym:
osoby chore psychicznie
0
(dane 4 GKRPA)
0
(dane 4 GKRPA)
w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
0
(dane 4 GKRPA)
w tym:
osoby niepełnosprawne
0
(dane 4 GKRPA)
w tym:
osoby chore psychicznie
0
(dane 4 GKRPA)

W latach 2015 – 2018 żadna z GKRPA, które przekazały dane liczbowe, nie powiadomiła policji lub
prokuratury o popełnieniu przez osoby podlegające ich procedurom przestępstwa związanego
ze stosowaniem przemocy rodzinie.
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Tabela 39. Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie, wobec których do sądu rejonowego
złożono wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
– w podziale na płeć

Rok

2015
2016
2017
2018

Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie,
wobec których do sądu rejonowego
złożono wniosek o zastosowanie
obowiązku poddania się leczeniu
w zakładzie lecznictwa odwykowego
kobiety
mężczyźni
1
(dane 2 GKRPA)
4
(dane 3 GKRPA)
0
(dane 3 GKRPA)
0
(dane 4 GKRPA)

11
(dane 2 GKRPA)
16
(dane 3 GKRPA)
6
(dane 3 GKRPA)
11
(dane 4 GKRPA)

W latach 2015 – 2018 GKRPA, które przekazały dane liczbowe, złożyły w sądzie wnioski
o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego przede
wszystkim wobec mężczyzn stosujących przemoc w rodzinie – niewielka liczba w/w wniosków
dotyczyła kobiet.

Tabela 40. Liczba Niebieskich Kart założonych przez przedstawicieli
gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
Rok

Liczba założonych w GKRPA
Niebieskich Kart

2015

0
(dane 2 GKRPA)
0
(dane 3 GKRPA)
0
(dane 4 GKRPA)
0
(dane 4 GKRPA)

2016
2017
2018

W latach 2015 – 2018 żadna z GKRPA, która przekazała dane liczbowe, nie uruchomiła żadnej
procedury Niebieskie Karty.
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ZJAWISKO PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE OPOLSKIM
NA PODSTAWIE ANALIZY DANYCH
PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W OPOLU LUBELSKIM

Tabela 41. Liczba osób, którym Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opolu Lubelskim
udzieliła pomocy z powodu przemocy w rodzinie
Rok

Liczba dzieci,
którym udzielono pomocy
z powodu przemocy w rodzinie

2015

16

Liczba rodziców
i opiekunów prawnych,
którym udzielono pomocy
z powodu przemocy w rodzinie
8

2016

12

6

2017

10

16

2018

15

20

W latach 2015 – 2018 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opolu Lubelskim (PP-P) udzieliła
pomocy z powodu przemocy w rodzinie niewielkiej liczbie dzieci i ich rodziców i opiekunów prawnych,
przy czym w przypadku dzieci do roku 2017r. rysowała się tendencja spadkowa (w 2018r. nastąpił
wzrost ich liczby), a w przypadku rodziców i opiekunów prawnych w latach 2015 – 2018 tendencja
wzrostowa.

Tabela 42. Rodzaje przemocy w rodzinie doznawanej przez dzieci,
którym Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opolu Lubelskim
udzieliła pomocy z powodu przemocy w rodzinie
Rok

Liczba dzieci, którym udzielono pomocy z powodu przemocy w rodzinie
fizycznej

psychicznej

ekonomicznej

seksualnej

w formie zaniedbania

2015

3

5

0

2

6

2016

2

4

0

1

6

2017

3

5

0

0

2

2018

5

10

0

0

5

39

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Powiecie Opolskim na lata 2016 – 2020
__________________________________________________________________________________________

Dzieci, którym w latach 2015 – 2018 PP-P w Opolu Lubelskim udzieliła pomocy z powodu przemocy
w rodzinie doznawały głównie przemocy w formie zaniedbania, przemocy psychicznej i przemocy
fizycznej. Sporadycznie diagnozowano doznawanie przez nie przemocy seksualnej, a wcale przemocy
ekonomicznej.

Tabela 43. Rodzaje przemocy w rodzinie doznawanej przez rodziców i opiekunów prawnych,
którym Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opolu Lubelskim
udzieliła pomocy z powodu przemocy w rodzinie
Liczba rodziców i opiekunów prawnych, którym udzielono pomocy
z powodu przemocy w rodzinie

Rok
fizycznej

psychicznej

ekonomicznej

seksualnej

w formie zaniedbania

2015

3

5

0

0

0

2016

2

5

0

0

4

2017

12

0

0

0

0

2018

5

20

1

0

0

Rodzice opiekunowie prawni, którym w latach 2015 – 2018 PP-P w Opolu Lubelskim udzieliła pomocy
powodu przemocy w rodzinie doznawali przede wszystkim przemocy fizycznej i psychicznej,
sporadycznie przemocy w formie zaniedbania, a w pojedynczym przypadku przemocy ekonomicznej.
Nie zdiagnozowano doznawania przez nich przemocy seksualnej.

Tabela 44. Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie
wśród klientów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu Lubelskim –
w podziale na różne grupy społeczne
Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie wśród klientów Poradni
Rok
kobiety

mężczyźni

dzieci
(osoby do 18. r.ż.)

Brak danych
w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
Brak danych

w tym:
osoby niepełnosprawne

w tym:
osoby niepełnosprawne
Brak danych

w tym:
osoby niepełnosprawne

w tym:
osoby chore psychicznie

w tym:
osoby chore psychicznie
Brak danych

w tym:
osoby chore psychicznie

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych
i/lub uzależnione behawioralnie

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych
i/lub uzależnione behawioralnie
Brak danych

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych
i/lub uzależnione behawioralnie

2015
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Poradnia nie gromadzi danych w tym zakresie
w tym: osoby starsze
w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
(powyżej 60. r.ż.)
Poradnia nie gromadzi danych w tym zakresie

2016

w tym:
osoby niepełnosprawne

w tym:
osoby niepełnosprawne
Poradnia nie gromadzi danych w tym zakresie

w tym:
osoby niepełnosprawne

w tym:
osoby chore psychicznie

w tym:
osoby chore psychicznie
Poradnia nie gromadzi danych w tym zakresie

w tym:
osoby chore psychicznie

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych
i/lub uzależnione behawioralnie

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych
i/lub uzależnione behawioralnie
Poradnia nie gromadzi danych w tym zakresie

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych
i/lub uzależnione behawioralnie

Poradnia nie gromadzi danych w tym zakresie
w tym: osoby starsze
w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
(powyżej 60. r.ż.)
Poradnia nie gromadzi danych w tym zakresie
2017

w tym:
osoby niepełnosprawne

w tym:
osoby niepełnosprawne
Poradnia nie gromadzi danych w tym zakresie

w tym:
osoby niepełnosprawne

w tym:
osoby chore psychicznie

w tym:
osoby chore psychicznie
Poradnia nie gromadzi danych w tym zakresie

w tym:
osoby chore psychicznie

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych
i/lub uzależnione behawioralnie

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych
i/lub uzależnione behawioralnie
Poradnia nie gromadzi danych w tym zakresie

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych
i/lub uzależnione behawioralnie

Poradnia nie gromadzi danych w tym zakresie
w tym: osoby starsze
w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
(powyżej 60. r.ż.)
Poradnia nie gromadzi danych w tym zakresie
2018

w tym:
osoby niepełnosprawne

w tym:
osoby niepełnosprawne
Poradnia nie gromadzi danych w tym zakresie

w tym:
osoby niepełnosprawne

w tym:
osoby chore psychicznie

w tym:
osoby chore psychicznie
Poradnia nie gromadzi danych w tym zakresie

w tym:
osoby chore psychicznie

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych
i/lub uzależnione behawioralnie

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych
i/lub uzależnione behawioralnie
Poradnia nie gromadzi danych w tym zakresie

w tym:
osoby uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych
i/lub uzależnione behawioralnie

W latach 2015 – 2018 PP-P w Opolu Lubelskim nie gromadziła danych w zakresie liczby osób
stosujących przemocy rodzinie wśród swoich klientów.
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ZJAWISKO PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE OPOLSKIM
NA PODSTAWIE ANALIZY DANYCH
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
REALIZUJĄCYCH ZADANIA NA RZECZ RODZIN
ORAZ OSÓB I RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

Wśród organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu opolskiego i prowadzących swoją
działalność w obszarze pomocy rodzinom, w tym rodzinom z problemem alkoholowym oraz rodzinom
z problemem przemocy są:


Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Jutrzenka” z siedzibą w Opolu Lubelskim,



Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ANIMUS” z siedzibą w Poniatowej,



Towarzystwo Wspierania Rodzin z siedzibą w Poniatowej,



Fundacja Profilaktyki Kryzysu i Wspierania Rozwoju Człowieka „Tu i Teraz” z siedzibą
w Opolu Lubelskim.

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ANIMUS” z siedzibą w Poniatowej oraz Fundacja Profilaktyki
Kryzysu i Wspierania Rozwoju Człowieka „Tu i Teraz” z siedzibą w Opolu Lubelskim nie udostępniły
danych za 2015r. i nie przekazały w tej kwestii żadnych informacji.
Jeśli chodzi o dane za 2016r. i 2017r., to w/w organizacje pozarządowe ponownie nie udostępniły
danych i nie przekazały w tej kwestii żadnych informacji – nie zrobiło tego również Stowarzyszenie
Klub Abstynenta „Jutrzenka” z siedzibą w Opolu Lubelskim.
Natomiast wśród osób korzystających w 2015r. z usług Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Jutrzenka”
z siedzibą w Opolu Lubelskim oraz Towarzystwa Wspierania Rodzin z siedzibą w Poniatowej nie było
osób doznających przemocy w rodzinie ani też osób stosujących przemoc w rodzinie.
Podobnie, w latach 2016 – 2018 wśród osób korzystających z usług Towarzystwa Wspierania Rodzin
z siedzibą w Poniatowej nie było osób doznających przemocy w rodzinie ani też osób stosujących
przemoc w rodzinie.
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Jutrzenka” z siedzibą w Opolu Lubelskim w roku 2018 nie
gromadziło danych w tym zakresie.
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ZJAWISKO PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE OPOLSKIM
NA PODSTAWIE ANALIZY DANYCH
PORADNI TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W OPOLU LUBELSKIM

Tabela 45. Liczba osób korzystających z usług Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia w Opolu Lubelskim – w podziale na płeć
Liczba osób korzystających z usług Poradni
Rok
kobiety

mężczyźni

ogółem

2015

67

356

423

2016

70

351

421

2017

90

319

409

2018

116

288

404

Wśród pacjentów korzystających w latach 2015 – 2018 z usług Poradni Terapii Uzależnienia od
Alkoholu i Współuzależnienia w Opolu lubelskim (PTUoAiW) zdecydowanie przeważali mężczyźni
(kobiety stanowiły grupę trzy i pół- [w 2017r.], pięcio- [w latach 2015 – 2016], dwu i półkrotnie
[w 2018r.] mniej liczną).

Tabela 46. Liczba osób doznających przemocy w rodzinie korzystających z usług
Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Opolu Lubelskim –
w podziale na różne grupy społeczne
Liczba osób wśród pacjentów Poradni doznających przemocy w rodzinie –
w podziale na różne grupy społeczne
Rok

2015

kobiety

mężczyźni

dzieci

40

4

0

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
4

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
Brak danych

w tym:
osoby niepełnosprawne
2

w tym:
osoby niepełnosprawne
3

w tym:
osoby niepełnosprawne
0

w tym:
osoby chore psychicznie
0

w tym:
osoby chore psychicznie
1

w tym:
osoby chore psychicznie
0
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2016

2017

2018

43

10

0

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
3

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
2

w tym:
osoby niepełnosprawne
2

w tym:
osoby niepełnosprawne
0

w tym:
osoby niepełnosprawne
0

w tym:
osoby chore psychicznie
1

w tym:
osoby chore psychicznie
1

w tym:
osoby chore psychicznie
0

59

Brak danych

0

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
3

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
Brak danych

w tym:
osoby niepełnosprawne
0

w tym:
osoby niepełnosprawne
Brak danych

w tym:
osoby niepełnosprawne
0

w tym:
osoby chore psychicznie
2

w tym:
osoby chore psychicznie
Brak danych

w tym:
osoby chore psychicznie
0

26

Brak danych

0

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
2

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
Brak danych

w tym:
osoby niepełnosprawne
Brak danych

w tym:
osoby niepełnosprawne
Brak danych

w tym:
osoby niepełnosprawne
0

w tym:
osoby chore psychicznie
Brak danych

w tym:
osoby chore psychicznie
Brak danych

w tym:
osoby chore psychicznie
0

Wśród pacjentów korzystających w latach 2015 – 2018 z usług PTUoAiW w Opolu Lubelskim – ofiar
przemocy w rodzinie, zdecydowanie przeważały kobiety (mężczyźni stanowili pojedyncze przypadki).
Pojedyncze kobiety z w/w grupy były w wieku powyżej 60. r. ż., niepełnosprawne czy chore
psychicznie. Wśród mężczyzn – ofiar przemocy w rodzinie, w latach 2015 – 2016 pojedynczy byli
niepełnosprawni, chorzy psychicznie, w wieku powyżej 60. r. ż. (Poradnia nie dysponuje danymi w tym
zakresie za rok 2017 i 2018).
Wśród pacjentów PTUoAiW w Opolu Lubelskim w latach 2015 – 2018 nie było dzieci doznających
przemocy w rodzinie.
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Tabela 47. Rodzaje przemocy w rodzinie doznawanej przez pacjentów
Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Opolu Lubelskim
Liczba osób wśród pacjentów Poradni doznających przemocy w rodzinie
Rok
fizycznej

psychicznej

ekonomicznej

seksualnej

w formie zaniedbania

2015

47

47

30

2

Brak danych

2016

53

53

20

2

Brak danych

2017

Brak danych

59

Brak danych

Brak danych

59

2018

11

26

3

Brak danych

26

W latach 2015 – 2016 pacjenci PTUoAiW w Opolu Lubelskim – ofiary przemocy w rodzinie, doznawali
przede wszystkim przemocy fizycznej i psychicznej, rzadziej przemocy ekonomicznej, bardzo rzadko
przemocy seksualnej (brak danych, jeśli chodzi o doznawanie przez nich przemocy w formie
zaniedbania).
Za rok 2017 Poradnia dysponuje jedynie danymi dotyczącymi doznawania przez jej pacjentów
przemocy psychicznej oraz w formie zaniedbania.
W 2018r. pacjenci PTUoAiW w Opolu Lubelskim – ofiary przemocy w rodzinie, doznawali przede
wszystkim przemocy psychicznej i przemocy w formie zaniedbania, dużo rzadziej przemocy fizycznej,
sporadycznie przemocy ekonomicznej (brak danych, jeśli chodzi o doznawanie przez nich przemocy
seksualnej).

Tabela 48. Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie wśród pacjentów
Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Opolu Lubelskim –
w podziale na różne grupy społeczne

Rok

2015

Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie wśród pacjentów Poradni –
w podziale na różne grupy społeczne
kobiety

mężczyźni

dzieci
(osoby do 18. r.ż.)
0

2

3

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
0

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
0

w tym:
osoby niepełnosprawne
0

w tym:
osoby niepełnosprawne
0

w tym:
osoby niepełnosprawne
0

w tym:
osoby chore psychicznie
0

w tym:
osoby chore psychicznie
0

w tym:
osoby chore psychicznie
0
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2016

2017

2018

2

10

0

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
0

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
2

w tym:
osoby niepełnosprawne
0

w tym:
osoby niepełnosprawne
1

w tym:
osoby niepełnosprawne
0

w tym:
osoby chore psychicznie
0

w tym:
osoby chore psychicznie
2

w tym:
osoby chore psychicznie
0

2

290

0

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
Brak danych

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
Brak danych

w tym:
osoby niepełnosprawne
Brak danych

w tym:
osoby niepełnosprawne
2

w tym:
osoby niepełnosprawne
0

w tym:
osoby chore psychicznie
Brak danych

w tym:
osoby chore psychicznie
Brak danych

w tym:
osoby chore psychicznie
0

2

162

0

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
0

w tym: osoby starsze
(powyżej 60. r.ż.)
Brak danych

w tym:
osoby niepełnosprawne
Brak danych

w tym:
osoby niepełnosprawne
Brak danych

w tym:
osoby niepełnosprawne
0

w tym:
osoby chore psychicznie
Brak danych

w tym:
osoby chore psychicznie
Brak danych

w tym:
osoby chore psychicznie
Brak danych

W latach 2015 – 2018 wśród pacjentów PTUoAiW w Opolu Lubelskim stosujących przemoc w rodzinie
przeważali mężczyźni, przy czym w roku 2017 nastąpił ich lawinowy wzrost. Pojedyncze osoby
spośród nich były w wieku powyżej 60. r. ż. , chore psychicznie, niepełnosprawne.
Kobiety stosujące przemoc w rodzinie wśród pacjentów Poradni w latach 2015 – 2087 to jedynie
pojedyncze przypadki.
Wśród pacjentów PTUoAiW w Opolu Lubelskim stosujących przemoc w rodzinie w latach 2015 – 2018
nie było dzieci.
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ZJAWISKO PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE OPOLSKIM
NA PODSTAWIE ANALIZY DANYCH
NIEPUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Spośród czternastu niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, działających na terenie powiatu
opolskiego, na prośbę o dane dotyczące realizacji w 2015r. zadań w obszarze przeciwdziałania,
przemocy w rodzinie odpowiedziała tylko jedna placówka: PANACEUM Praktyka Lekarza Rodzinnego
w Karczmiskach.
Natomiast na prośbę o dane dotyczące realizacji w 2016r. zadań w obszarze przeciwdziałania,
przemocy w rodzinie odpowiedziały trzy placówki: NZOZ VESALIUS w Niezabitowie, SP ZOZ Gminny
Ośrodek Zdrowia w Urządkowie, NZOZ „MEDICAL” Sp. z o.o. w Chodlu.
Z kolei na prośbę o dane dotyczące realizacji w 2017r. zadań w obszarze przeciwdziałania, przemocy
w rodzinie odpowiedziały dwie placówki: NZOZ „PAN-VITA” w Poniatowej oraz SP ZOZ Gminny
Ośrodek Zdrowia w Urządkowie.
Na prośbę o dane dotyczące realizacji w 2018r. zadań w obszarze przeciwdziałania, przemocy
w rodzinie odpowiedziała tylko jedna placówka: SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Urządkowie.

Tabela 49. Liczba świadczeń medycznych udzielonych w związku z podejrzeniem wystąpienia
przemocy w rodzinie wśród pacjentów NZOZ – w podziale na wiek
Liczba świadczeń medycznych udzielonych w związku
z podejrzeniem wystąpienia przemocy w rodzinie
Rok
wobec osoby dorosłej
2015

0

wobec dziecka
(osoby do 18. R.ż.)
0

2016

0

0

2017

36

73

2018

SP ZOZ Gminny Ośrodek
Zdrowia w Urządkowie
nie gromadzi takich danych

SP ZOZ Gminny Ośrodek
Zdrowia w Urządkowie
nie gromadzi takich danych
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W latach 2015 – 2016 żaden z niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (NZOZ) z terenu powiatu
opolskiego, który przekazał dane liczbowe, nie udzielił świadczeń medycznych ani osobom dorosłym,
ani dzieciom w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie.
W 2017r. było to już kilkadziesiąt w/w świadczeń (w tym dwukrotnie więcej udzielono ich dzieciom niż
dorosłym).
Zakład opieki zdrowotnej, który przekazał informację za rok 2018 nie gromadzi danych w tym
obszarze.

Tabela 50. Liczba Niebieskich Kart założonych przez przedstawicieli NZOZ
Rok

Liczba założonych
Niebieskich Kart

2015

0

2016

0

2017

0

2018

SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia
w Urządkowie
nie gromadzi takich danych

W latach 2015 – 2017 żaden z NZOZ, które przekazały dane liczbowe, nie rozpoczął żadnej procedury
Niebieskie Karty w rodzinach swoich pacjentów.
Zakład opieki zdrowotnej, który przekazał informację za rok 2018 nie gromadzi danych w tym
obszarze.

Tabela 51. Liczba bezpłatnych zaświadczeń o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała
związanych z użyciem przemocy w rodzinie wystawionych przez przedstawicieli NZOZ

Rok

2015

2016
2017
2018

Liczba wystawionych
bezpłatnych zaświadczeń
o przyczynach
i rodzaju uszkodzeń ciała
związanych z użyciem
przemocy w rodzinie *
0
0
(1 NZOZ nie gromadzi
takich danych)
0
SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia
w Urządkowie
nie gromadzi takich danych

* zgodnie z rozporządzeniem z dnia 22 października 2010r.
Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego
o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała
związanych z użyciem przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 201, poz. 1334)

48

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Powiecie Opolskim na lata 2016 – 2020
__________________________________________________________________________________________

W latach 2015 – 2017 żaden z NZOZ, które przekazały dane liczbowe, nie wystawił swoim pacjentom
bezpłatnych zaświadczeń o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy
w rodzinie.
Zakład opieki zdrowotnej, który przekazał informację za rok 2018 nie gromadzi danych w tym
obszarze.

Tabela 52. Liczba zgłoszeń do organów ścigania w związku z popełnieniem przestępstwa z art. 207 kk
przez lub wobec pacjentów NZOZ

Rok

Liczba zgłoszeń do organów ścigania
w związku z podejrzeniem
popełnienia przestępstwa
z art. 207 kk

2015

0

2016

0

2017

0

2018

SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia
w Urządkowie
nie gromadzi takich danych

W latach 2015 – 2017 żaden z NZOZ, które przekazały dane liczbowe, nie zgłosił do organów ścigania
żadnego podejrzenia popełnienia przez pacjenta przestępstwa z art. 207 kodeksu karnego
(tzw. znęcanie się nad członkami rodziny).
Zakład opieki zdrowotnej, który przekazał informację za rok 2018 nie gromadzi danych w tym
obszarze.
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ZJAWISKO PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE OPOLSKIM
NA PODSTAWIE ANALIZY DANYCH
POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O. O. W OPOLU LUBELSKIM

Tabela 53. Liczba świadczeń medycznych udzielonych w związku z podejrzeniem
wystąpienia przemocy wobec dziecka w rodzinach pacjentów
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim
Liczba udzielonych świadczeń medycznych w związku
z podejrzeniem wystąpienia przemocy w rodzinie wobec dziecka
Rok

2015

Podejrzenie o przemoc
fizyczną i psychiczną
oraz jednoczesne
zaniedbania opiekuńcze
Brak możliwości określenia danych liczbowych

2016

PCZ Sp. z o.o. nie prowadziło statystyki w tym zakresie

2017

PCZ Sp. z o.o. nie prowadziło statystyki w tym zakresie

Zaniedbania
opiekuńcze

2018

Podejrzenie
o przemoc fizyczną
i psychiczną

0

0

0

Porzucenie
dziecka

0

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim (PCZ) w latach 2015 – 2017 nie
prowadziło statystyki w zakresie liczby świadczeń medycznych udzielonych pacjentom PCZ w związku
z podejrzeniem wystąpienia przemocy w rodzinie wobec dziecka. Natomiast w 2018r. nie udzieliło
żadnych świadczeń medycznych w tym obszarze.

Tabela 54. Liczba świadczeń medycznych udzielonych w związku z podejrzeniem
Wystąpienia przemocy w rodzinie wśród pacjentów
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim – w podziale na wiek
Liczba świadczeń medycznych udzielonych w związku
z podejrzeniem wystąpienia przemocy w rodzinie
Rok
wobec osoby dorosłej
2015

wobec dziecka
(osoby do 18. r.ż.)
Brak możliwości określenia danych liczbowych

2016

PCZ Sp. z o.o. nie prowadziło statystyki w tym zakresie

2017

PCZ Sp. z o.o. nie prowadziło statystyki w tym zakresie

2018

0

0
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PCZ w Opolu Lubelskim w latach 2015 – 2017 nie prowadziło statystyki w zakresie liczby świadczeń
medycznych udzielonych pacjentom PCZ w związku z podejrzeniem wystąpienia przemocy w rodzinie.
Natomiast w 2018r. nie udzieliło żadnych świadczeń medycznych w tym obszarze.

Tabela 55. Liczba Niebieskich Kart założonych przez przedstawicieli szpitala
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim
Rok

Liczba założonych
w szpitalu Niebieskich Kart

2015

0

2016

0

2017

0

2018

0

W latach 2015 – 2018 przedstawiciele szpitala PCZ w Opolu Lubelskim nie rozpoczęli żadnej
procedury Niebieskie Karty w rodzinach swoich pacjentów.

Tabela 56. Liczba Niebieskich Kart założonych przez przedstawicieli poradni
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim
Rok

Liczba założonych w poradniach
Niebieskich Kart

2015

0

2016

0

2017

0

2018

0

W latach 2015 – 2018 przedstawiciele poradni PCZ w Opolu Lubelskim nie rozpoczęli żadnej
procedury Niebieskie Karty w rodzinach swoich pacjentów.
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Tabela 57. Liczba bezpłatnych zaświadczeń o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała
związanych z użyciem przemocy w rodzinie wystawionych przez przedstawicieli
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim

Rok

Liczba wystawionych
bezpłatnych zaświadczeń
o przyczynach
i rodzaju uszkodzeń ciała
związanych z użyciem
przemocy w rodzinie *

2015

Brak możliwości określenia
danych liczbowych

2016

0

2017

0

2018

PCZ Sp. z o.o. nie gromadziło
danych w tym zakresie

* zgodnie z rozporządzeniem z dnia 22 października 2010r.
Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego
o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała
związanych z użyciem przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 201, poz. 1334)

W latach 2016 – 2017 przedstawiciele PCZ w Opolu Lubelskim nie wystawili swoim pacjentom
bezpłatnych zaświadczeń o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy
w rodzinie. Natomiast w 2015r. i 2018r. PCZ w Opolu Lubelskim nie prowadziło statystyki w tym
zakresie.

Tabela 58. Liczba zgłoszeń do organów ścigania w związku z popełnieniem przestępstwa z art. 207 kk
przez lub wobec pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim

Rok

Liczba zgłoszeń do organów ścigania
w związku z podejrzeniem popełnienia
przestępstwa z art. 207 kk

2015

Brak możliwości określenia danych liczbowych

2016

PCZ Sp. z o.o. nie prowadziło statystyki w tym zakresie

2017

PCZ Sp. z o.o. nie prowadziło statystyki w tym zakresie

2018

PCZ Sp. z o.o. nie gromadziło danych w tym zakresie

W latach 2015 – 2018 PCZ w Opolu Lubelskim nie prowadziło statystyki w zakresie liczby zgłoszeń
dokonanych przez przedstawicieli PCZ do organów ścigania w związku z podejrzeniem popełnienia
przestępstwa z art. 207 kodeksu karnego (tzw. znęcanie się nad członkami rodziny) w rodzinach
swoich pacjentów.
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DZIAŁANIA INSTYTUCJI I PLACÓWEK
Z TERENU POWIATU OPOLSKIEGO
WOBEC OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

Z informacji udzielonych przez podmioty biorące udział w realizacji Powiatowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie
Opolskim na lata 2012 – 2015 oraz w realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Opolskim na lata 2016 – 2020
wynika, że w powiecie opolskim osoba doznająca przemocy w rodzinie w latach 2015r. – 2018r. mogła
skorzystać z następującej pomocy i wsparcia:

Lp.

Nazwa

1

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Opolu Lubelskim
z siedzibą w Poniatowej

Adres i telefon
ul. 11-go Listopada 5
24-320 Poniatowa
81 827 52 05
81 458 10 41
789 423 309

Odbiorcy
Dorośli mieszkańcy
powiatu opolskiego
uwikłani w przemoc
w rodzinie (osoby
doznające przemocy
w rodzinie, osoby
stosujące przemoc
w rodzinie, świadkowie
przemocy w rodzinie).

Rodzaj udzielanej pomocy
2015r. – 2016r.:
 Poradnictwo:
prawne,
psychologiczne, socjalne.
 Terapia
rodzinna
(możliwość
uczestniczenia dzieci).
 Grupa
wsparcia
dla
osób
doznających przemocy w rodzinie
oraz
zagrożonych
przemocą
w rodzinie.
 Rozpoczynanie
procedury
Niebieskie Karty.
2017r. – 2018r.:
 Poradnictwo:
prawne,
psychologiczne, socjalne.
 Terapia
rodzinna
(możliwość
uczestniczenia dzieci).
 Zajęcia edukacyjne dla osób
doznających przemocy w rodzinie
w zakresie
podstaw
prawnych
i zagadnień
psychologicznych
dotyczących reakcji na przemoc
w rodzinie.
 Rozpoczynanie
procedury
Niebieskie Karty.

2

Powiatowe Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim

ul. Przemysłowa 4a
24-300 Opole Lubelskie
81 827 22 78

Osoby doznające
przemocy w rodzinie.

2015r.:
 Wystawianie
zaświadczeń
lekarskich o przyczynach i rodzaju
uszkodzeń
ciała
związanych
z użyciem przemocy w rodzinie.
 Informowanie
o
miejscach
i warunkach wydawania obdukcji.
 Powiadamianie służb, jak pomoc
społeczna, policja, prokuratura.
2016r. – 2018r.:
Brak informacji.
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3

Poradnia Terapii
Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia
w Opolu Lubelskim
(Powiatowe Centrum
Zdrowia Sp. z o. o.
w Opolu Lubelskim)

ul. Przemysłowa 4b
24-300 Opole Lubelskie
81 827 28 69
666 513 161

Osoby doznające
przemocy w rodzinie.

2015r.:
 Poradnictwo psychologiczne.
 Poradnictwo medyczne.
 Edukacja w zakresie własnych
działań wobec osoby stosującej
przemoc w rodzinie.
 Wsparcie informacyjne na temat
placówek
udzielających
bezpłatnego poradnictwa prawnego.
2016r. – 2018r.:
 Wsparcie psychologiczne.
 Edukacja w zakresie własnych
działań wobec osoby stosującej
przemoc w rodzinie.
 Edukacja podnosząca świadomość
i umiejętność
identyfikowania
doznawanej przemocy w rodzinie.
 Wsparcie informacyjne na temat
placówek
udzielających
bezpłatnego poradnictwa prawnego.

4

Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna w Opolu
Lubelskim

ul. Szkolna 5
24-300 Opole Lubelskie
81 827 23 67

Dzieci i młodzież
doznające przemocy
w rodzinie oraz ich
rodziny.

2015r. – 2018r.:
 Wsparcie psychologiczne.
 Terapia rodzinna.
 Terapia indywidualna.
 Interwencja kryzysowa.
 Indywidualne
poradnictwo
i konsultacje.
 Psychoedukacja dzieci i młodzieży.

5

Komenda Powiatowa Policji
w Opolu Lubelskim

ul. 25-lecia PRL 4
24-300 Opole Lubelskie
81 828 82 10

Osoby doznające
przemocy w rodzinie.

2015r. – 2018r.:
 Interwencje doraźne.
 Wsparcie
informacyjno
–
edukacyjne.
 Wsparcie emocjonalne.
 Monitorowanie przez dzielnicowych
sytuacji w rodzinie w ramach
procedury Niebieskie Karty.
 Powiadamianie
instytucji
pomocowych o rodzinach, w których
występuje przemoc.

6

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Chodlu

ul. Partyzantów 24
24-350 Chodel
81 827 73 25

Osoby doznające
przemocy w rodzinie,
mieszkające w gminie
Chodel.

2015r.:
 Indywidualne poradnictwo socjalne.

Osoby doznające
przemocy w rodzinie,
mieszkające w gminie
Józefów nad Wisłą.

2015r.:
 Pomoc finansowa (zasiłki okresowe,
zasiłki celowe na zakup żywności,
odzieży, pokrycie kosztów leczenia).
 Pomoc rzeczowa (dożywianie dzieci
w szkole, przekazywanie żywności).
 Praca
socjalna
(monitoring
środowisk, w których występuje
przemoc w rodzinie oraz środowisk

7

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Józefowie nad Wisłą

ul. Opolska 33E/10
24-340 Józefów nad Wisłą
81 828 50 18

2016r. – 2018r.:
 Indywidualne poradnictwo socjalne.
 Informowanie
o
podmiotach
udzielających wsparcia.

54

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Powiecie Opolskim na lata 2016 – 2020
__________________________________________________________________________________________
zagrożonych
jej
wystąpieniem;
poradnictwo socjalne; interwencja
kryzysowa; wsparcie emocjonalne).
2016r. – 2018r.:
 Pomoc finansowa (zasiłki okresowe,
zasiłki celowe na zakup żywności,
odzieży, pokrycie kosztów leczenia).
 Pomoc rzeczowa (dożywianie dzieci
w szkole).
 Praca
socjalna
(monitoring
środowisk, w których występuje
przemoc w rodzinie oraz środowisk
zagrożonych
jej
wystąpieniem;
poradnictwo socjalne; interwencja
kryzysowa; wsparcie emocjonalne).
 Wsparcie psychologiczne.

8

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Karczmiskach

ul. Opolska 33
24-310 Karczmiska
81 828 70 76

Osoby doznające
przemocy w rodzinie,
mieszkające w gminie
Karczmiska.

2015r. – 2018r.:
 Wsparcie
informacyjne
i instrumentalne.
 Udzielanie informacji o instytucjach
pomocowych.

9

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łaziskach

Łaziska 61
24-335 Łaziska
81 828 90 78

Osoby doznające
przemocy w rodzinie,
mieszkające w gminie
Łaziska.

2015r. – 2018r.:
 Praca socjalna.
 Pomoc finansowa.
 Pomoc rzeczowa.

10

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Opolu Lubelskim

ul. Kościuszki 4
24-300 Opole Lubelskie
81 827 20 81
81 827 32 16

Osoby doznające
przemocy w rodzinie,
mieszkające w gminie
Opole Lubelskie.

2015r.:
 Pomoc psychologiczna.
 Poradnictwo socjalne.
 Pomoc finansowa.
2016r.:
 Pomoc psychologiczna.
 Pomoc finansowa.
 Informowanie
o
instytucjach
i placówkach,
które
świadczą
pomoc prawną i psychologiczną.
 Monitorowanie
sytuacji
rodzin,
w których występuje przemoc.
 Motywowanie do zmiany sytuacji
w rodzinie.
2018r.:
 Praca socjalna.
 Pomoc psychologiczna.
 Pomoc finansowa.
 Informowanie
o
instytucjach
i placówkach,
które
świadczą
pomoc prawną i psychologiczną.
 Monitorowanie
sytuacji
rodzin,
w których występuje przemoc.
 Motywowanie do zmiany sytuacji
w rodzinie.
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11

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Poniatowej

ul. Młodzieżowa 2
24-320 Poniatowa
81 820 47 98

Osoby doznające
przemocy w rodzinie,
mieszkające w gminie
Poniatowa.

2015r.:
 Praca socjalna (w formie wsparcia
emocjonalnego i informacyjnego,
w formie pomocy w konstruowaniu
pism procesowych i urzędowych).
 Wsparcie w odizolowaniu się osoby
doznającej przemocy w rodzinie od
osoby
stosującej
przemoc
w rodzinie.
 Pomoc w otrzymaniu schronienia.
 Pomoc finansowa i rzeczowa
w formie
usług
opiekuńczych,
posiłków dla dzieci.
 Wsparcie asystenta rodziny.
2016r.:
 Praca socjalna (w formie wsparcia
emocjonalnego i informacyjnego,
w formie pomocy w konstruowaniu
pism procesowych i urzędowych).
 Pomoc w otrzymaniu schronienia.
 Pomoc finansowa i rzeczowa
w formie
usług
opiekuńczych,
posiłków dla dzieci.
 Wsparcie asystenta rodziny.
2017r. – 2018r.:
 Praca socjalna (w formie wsparcia
emocjonalnego i informacyjnego,
w formie pomocy w konstruowaniu
pism procesowych i urzędowych).
 Pomoc w otrzymaniu schronienia.
 Pomoc finansowa i rzeczowa
w formie
usług
opiekuńczych,
posiłków dla dzieci.
 Wsparcie asystenta rodziny.
 Składanie do organów ścigania
zawiadomień
o
popełnieniu
przestępstwa z użyciem przemocy
w rodzinie.
 Wnioskowanie do sądu o wgląd
w
sytuację
opiekuńczo
–
wychowawczą małoletnich.

12

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wilkowie

Wilków 62a
24-313 Wilków
81 828 10 46

Osoby doznające
przemocy w rodzinie,
mieszkające w gminie
Wilków.

2015r.:
 Pomoc finansowa.
 Pomoc rzeczowa, w tym w formie
posiłków.
 Udzielanie informacji o instytucjach
pomocowych.
 Praca socjalna.
 Wsparcie asystenta rodziny.
2016r.:
 Pomoc finansowa.
 Pomoc rzeczowa, w tym w formie
posiłków.
 Udzielanie informacji o instytucjach
pomocowych.
 Praca socjalna.
 Kierowanie do Gminnej Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych.
 Wsparcie asystenta rodziny.
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2017r.:
 Praca socjalna.
2018r.:
 Praca socjalna.
 Pomoc finansowa i rzeczowa
(w formie
zasiłków
celowych,
dożywiania
dzieci
w
szkole,
artykułów żywnościowych).
13

Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Józefowie
nad Wisłą

ul. Opolska 33F
24-340 Józefów nad Wisłą
81 828 83 20

Osoby doznające
przemocy w rodzinie.

2017r. – 2018r.:
 Motywowanie
do
korzystania
ze wsparcia psychologicznego oraz
terapii rodzinnej.

13

Gminna Komisja Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Łaziskach

Łaziska 76
24-335 Łaziska
81 827 69 28

Osoby doznające
przemocy w rodzinie.

2015r. – 2018r.:
 Informowanie
o
instytucjach
i placówkach,
które
świadczą
pomoc materialną i psychologiczną
i organizowanie kontaktu z nimi.
 Kierowanie do prokuratury.
 Kontaktowanie z dzielnicowym.

14

Gminna Komisja ds.
Profilaktyki oraz
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii
w Opolu Lubelskim

ul. Lubelska 4
24-300 Opole Lubelskie
81 287 72 21

Osoby doznające
przemocy w rodzinie.

2015r. – 2018r.:
 Pomoc
w
opracowaniu
zawiadomień
o popełnieniu
przestępstwa znęcania się nad
rodziną składanych w Prokuraturze
Rejonowej w Opolu Lubelskim.
 Towarzyszenie podczas składania
w/w zawiadomień w Prokuraturze.
 Kierowanie
do
placówek
udzielających
wsparcia,
np.
psychologicznego.
 Nieodpłatne
udostępnianie
publikacji tematycznych.

15

Stowarzyszenie Klub
Abstynenta „Jutrzenka”

ul. Puławska 19
24-300 Opole Lubelskie
81 827 37 08

Osoby doznające
przemocy w rodzinie.

2015r. – 2017r.:
 Poradnictwo psychologiczne.
2018r.:
 Poradnictwo psychologiczne.
 Terapia uzależnienia.
 Grupa samopomocowa dla osób
współuzależnionych.
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DZIAŁANIA INSTYTUCJI I PLACÓWEK
Z TERENU POWIATU OPOLSKIEGO
WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Z informacji udzielonych przez podmioty biorące udział w realizacji Powiatowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie
Opolskim na lata 2012 – 2015 oraz w realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Opolskim na lata 2016 – 2020
wynika, że w powiecie opolskim w latach 2015r. – 2018r. prowadzone były następujące działania
wobec osób stosujących przemoc w rodzinie:

Lp.

Nazwa

1

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Opolu Lubelskim
z siedzibą w Poniatowej

Adres i telefon
ul. 11-go Listopada 5
24-320 Poniatowa
81 827 52 05
81 458 10 41
789 423 309

Odbiorcy
Dorośli mieszkańcy
powiatu opolskiego
stosujący przemoc
w rodzinie.

Rodzaj udzielanej pomocy
2015r.:
 Poradnictwo: prawne,
psychologiczne, socjalne.
 Terapia rodzinna.
 Program oddziaływań korekcyjno –
edukacyjnych.
2016r. – 2018r.:
 Poradnictwo: prawne,
psychologiczne, socjalne.
 Terapia rodzinna.

2

Poradnia Terapii
Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia
w Opolu Lubelskim
(Powiatowe Centrum
Zdrowia Sp. z o. o.
w Opolu Lubelskim)

ul. Przemysłowa 4b
24-300 Opole Lubelskie
81 827 28 69
666 513 161

Osoby stosujące
przemoc w rodzinie.

2015r – 2016r.:
 W ramach terapii uzależnienia od
alkoholu:
nauka
konstruktywnych
zachowań,
edukacja na temat powiązań
picia alkoholu z zachowaniami
przemocowymi,
edukacja
w
zakresie
konstruktywnego
wyrażania
złości,
edukacja
na
temat
konsekwencji
prawnych
stosowania
przemocy
w rodzinie,
edukacja na temat stosowanej
przemocy w rodzinie.
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2017r. – 2018r.:
 w ramach terapii uzależnienia od
alkoholu:
edukacja w zakresie istoty
przemocy w rodzinie,
edukacja
na
temat
konsekwencji
stosowania
przemocy w rodzinie,
edukacja
w
zakresie
konstruktywnego
wyrażania
emocji.
3

Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna w Opolu
Lubelskim

ul. Szkolna 5
24-300 Opole Lubelskie
81 827 23 67

Osoby stosujące
przemoc w rodzinie.

2015r. – 2017r.:
 Terapia rodzinna.
 Terapia indywidualna.
 Indywidualne
poradnictwo
i konsultacje.
 Psychoedukacja dzieci i młodzieży.
 Prowadzenie
warsztatu
umiejętności
wychowawczych
(Szkoła
dla
Rodziców
i Wychowawców).
 Kierowanie
do
instytucji
specjalistycznych.
2018r.:
Poradnia nie prowadziła działań wobec
osób stosujących przemoc w rodzinie.

4

Komenda Powiatowa Policji
w Opolu Lubelskim

ul. 25-lecia PRL 4
24-300 Opole Lubelskie
81 828 82 10

Osoby stosujące
przemoc w rodzinie.

2015r. – 2018r.:
 Kontrola zachowania w ramach
procedury Niebieskie Karty.
 Rozmowy
profilaktyczno
–
ostrzegawcze
dotyczące
konsekwencji prawnych stosowania
przemocy w rodzinie.
 Odizolowanie
osoby
stosującej
przemoc od rodziny poprzez
zatrzymanie jej w Pomieszczeniach
dla
Osób
Zatrzymanych
w Komendzie Powiatowej Policji
w Opolu Lubelskim.
 Wnioskowanie
do
Prokuratury
Rejonowej w Opolu Lubelskim
o zastosowanie
wobec
osoby
stosującej przemoc w rodzinie
środka zapobiegawczego w postaci
tymczasowego aresztowania.
 Wnioskowanie
do
Prokuratury
Rejonowej w Opolu Lubelskim
o zastosowanie
wobec
osoby
stosującej przemoc w rodzinie
środka zapobiegawczego w postaci
dozoru policji.
 Wnioskowanie
do
Prokuratury
Rejonowej w Opolu Lubelskim
o zastosowanie
wobec
osoby
stosującej przemoc w rodzinie
środka zapobiegawczego w postaci
nakazu opuszczenia lokalu wspólnie
zajmowanego
z
osobą
pokrzywdzoną.
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 Wnioskowanie
do
Prokuratury
Rejonowej w Opolu Lubelskim
o zastosowanie
wobec
osoby
stosującej przemoc w rodzinie
obowiązku poddania się leczeniu
w zakładzie
lecznictwa
odwykowego.

5

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Chodlu

ul. Partyzantów 24
24-350 Chodel
81 827 73 25

Osoby stosujące
przemoc w rodzinie,
mieszkające w gminie
Chodel.

2015r. – 2018r.:
 Kierowanie
osób
stosujących
przemoc
w
rodzinie,
które
jednocześnie używają alkoholu
w sposób dezorganizujący życie
rodzinne, do Gminnej Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych.
 Monitorowanie zachowania osoby
stosującej przemoc w rodzinie
we współpracy z funkcjonariuszami
policji oraz kuratorami sądowymi.

6

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Józefowie nad Wisłą

ul. Opolska 33E/10
24-340 Józefów n/Wisłą
81 828 50 18

Osoby stosujące
przemoc w rodzinie,
mieszkające w gminie
Józefów nad Wisłą.

2015r. – 2018r.:
 Motywowanie do podjęcia leczenia
odwykowego.
 Motywowanie
do
podjęcia
specjalistycznego
leczenia
psychiatrycznego.
 Poradnictwo na temat procedur
przeciwdziałania
przemocy
w rodzinie.

7

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Karczmiskach

ul. Opolska 33
24-310 Karczmiska
81 828 70 76

Osoby stosujące
przemoc w rodzinie,
mieszkające w gminie
Karczmiska.

2015r. – 2018r.:
 Monitorowanie zachowania osoby
stosującej przemoc w rodzinie.

8

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łaziskach

Łaziska 61
24-335 Łaziska
81 828 90 78

Osoby stosujące
przemoc w rodzinie,
mieszkające w gminie
Łaziska.

2015r.:
 Kierowanie na leczenie odwykowe.

ul. Kościuszki 4
24-300 Opole Lubelskie
81 827 20 81
81 827 32 16

Osoby stosujące
przemoc w rodzinie,
mieszkające w gminie
Opole Lubelskie.

2015r.:
 Składanie do Gminnej Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych wniosków o leczenie
odwykowe
osób
stosujących
przemoc w rodzinie.

9

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Opolu Lubelskim

2017r.:
 Kierowanie na leczenie odwykowe.
 Motywowanie do udziału
w programie oddziaływań
korekcyjno – edukacyjnych.
2018r.:
 Motywowanie do udziału
w programie oddziaływań
korekcyjno – edukacyjnych.
 Rozmowy interwencyjne..

2016r.:
 Monitorowanie zachowań osób
stosujących przemoc w rodzinie.
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 Zobowiązywanie do podjęcia terapii,
leczenia odwykowego.
 Składanie do Gminnej Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych wniosków o leczenie
odwykowe
osób
stosujących
przemoc w rodzinie.
2017r. – 2018r.:
 Monitorowanie zachowań osób
stosujących przemoc w rodzinie.
 Zobowiązywanie do podjęcia terapii,
leczenia odwykowego.
 Składanie
w
prokuraturze
zawiadomień
o
popełnieniu
przestępstwa znęcania się nad
rodziną.
 Składanie do Gminnej Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych wniosków o leczenie
odwykowe
osób
stosujących
przemoc w rodzinie.
10

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Poniatowej

ul. Młodzieżowa 2
24-320 Poniatowa
81 820 47 98

Osoby stosujące
przemoc w rodzinie,
mieszkające w gminie
Poniatowa.

2015r. – 2018r.:
 Interwencja
w
miejscu
zamieszkania.
 Motywowanie
do
zmiany
zachowania (m.in. kierowanie do
udziału w programie oddziaływań
korekcyjno – edukacyjnych).
 Motywowanie do podjęcia leczenia
odwykowego.
 Pomoc w organizacji leczenia
odwykowego.
 Kierowanie
osób
stosujących
przemoc
w
rodzinie,
które
jednocześnie używają alkoholu
w sposób dezorganizujący życie
rodzinne, do Gminnej Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych.
 Motywowanie
do
podjęcia
specjalistycznego
leczenia
psychiatrycznego.
 Monitorowanie zachowania osoby
stosującej przemoc w rodzinie,
w tym
także
we
współpracy
z funkcjonariuszami
policji
i kuratorami sądowymi.

11

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wilkowie

Wilków 62a
24-313 Wilków
81 828 10 46

Osoby stosujące
przemoc w rodzinie,
mieszkające w gminie
Wilków.

2015r. – 2018r.:
 Monitorowanie zachowania, w tym
także
we
współpracy
z funkcjonariuszami
policji
i kuratorami.
 Wsparcie asystenta rodziny.

Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Józefowie
nad Wisłą

ul. Opolska 33F
24-340 Józefów nad Wisłą
81 828 83 20

Osoby stosujące
przemoc w rodzinie.

2017r.:
 Rozmowy ostrzegawcze.
2018r.:
 Rozmowy ostrzegawcze.
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 Organizowanie pomocy socjalnej
rodzinom, w których występuje
przemoc
(we
współpracy
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Józefowie nad Wisłą).

12

Gminna Komisja Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Łaziskach

Łaziska 76
24-335 Łaziska
81 827 69 28

Osoby stosujące
przemoc w rodzinie.

2015r. – 2018r.:
 Informowanie o możliwych skutkach
karnych
stosowania
przemocy
w rodzinie.
 Motywowanie
do
zmiany
zachowania.

13

Gminna Komisja ds.
Profilaktyki oraz
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii
w Opolu Lubelskim

ul. Lubelska 4
24-300 Opole Lubelskie
81 287 72 21

Osoby stosujące
przemoc w rodzinie.

2015r.:
 Motywowanie
do
zmiany
zachowania,
m.in.
poprzez
wskazywanie osobom stosującym
przemoc
w rodzinie
szkód
wynikających z ich zachowania.
 Informowanie
Prokuratury
Rejonowej
w Opolu
Lubelskim
o stosowaniu przemocy w rodzinie
przez
osoby
podlegające
procedurom Komisji.
2016r. – 2018r.:
 Motywowanie
do
zmiany
zachowania,
m.in.
poprzez
wskazywanie osobom stosującym
przemoc
w rodzinie
szkód
wynikających z ich zachowania.
 Kierowanie osób nadużywających
alkohol do diagnozy uzależnienia od
alkoholu.
 Kierowanie do sądu wniosków
o zobowiązanie
do
podjęcia
leczenia odwykowego.
 Informowanie
Prokuratury
Rejonowej
w Opolu
Lubelskim
o stosowaniu przemocy w rodzinie
przez
osoby
podlegające
procedurom Komisji.

14

Stowarzyszenie Klub
Abstynenta „Jutrzenka”

ul. Puławska 19
24-300 Opole Lubelskie
81 827 37 08

Osoby doznające
przemocy w rodzinie.

2018r.:
 Poradnictwo psychologiczne.
 Terapia uzależnienia.
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PODSUMOWANIE

Najwięcej osób uwikłanych w przemoc w rodzinie – mieszkańców powiatu opolskiego
ujawniało się w latach 2015 – 2018 w statystykach gminnych zespołów interdyscyplinarnych do spraw
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Natomiast w statystykach poszczególnych instytucji z terenu
powiatu opolskiego pojedynczo grupa ta nie jest zbyt liczna. W stosunku do wszystkich osób
korzystających ze wsparcia instytucji pomocowych w powiecie opolskim w latach 2015 – 2018
niewielką część stanowiły osoby doznające przemocy w rodzinie (od kilku do kilkunastu procent
w poszczególnych instytucjach).
Jeszcze mniej osób – często są to pojedyncze osoby – korzystało w latach 2015 – 2018
z pomocy instytucjonalnej z powodu stosowania przez siebie przemocy w rodzinie. Osoby te widoczne
są

w

większej

liczbie

w statystykach

instytucji

interwencyjnych

oraz

gminnych

zespołów

interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Wśród osób doznających przemocy w rodzinie korzystających w latach 2015 – 2018
ze wsparcia instytucji w powiecie opolskim zdecydowaną większość stanowiły kobiety, rzadziej były to
dzieci oraz mężczyźni, bardzo rzadko osoby niepełnosprawne, chore psychicznie, starsze.
Natomiast ogromna większość osób stosujących przemoc w rodzinie objętych w latach 2015 –
2018 głównie interwencją instytucji (rzadziej wsparciem) to mężczyźni, w znaczącej części uzależnieni
od alkoholu i innych środków psychoaktywnych i/lub uzależnieni behawioralnie. Rzadko były to
kobiety.
W powiecie opolskim w latach 2015 – 2018 z powodu przemocy w rodzinie z pomocy rzadko
korzystały osoby starsze, osoby niepełnosprawne oraz osoby chore psychicznie (a przynajmniej cechy
te bardzo rzadko były diagnozowane u osób doznających przemocy w rodzinie korzystających w tym
okresie ze wsparcia).
Z kolei wśród osób stosujących przemoc w rodzinie (mieszkańców powiatu opolskiego)
objętych w latach 2015 – 2018 interwencją instytucjonalną w powiecie opolskim zdiagnozowano dużą
grupę osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych i/lub uzależnionych
behawioralnie (w statystykach niektórych instytucji jest to nawet ponad połowa osób stosujących
przemoc w rodzinie). Współtowarzyszenie tych zjawisk może utrwalać stereotyp lokujący w alkoholu
przyczynę stosowania przemocy w rodzinie. Jedną z konsekwencji tego są wciąż jeszcze wyciągane
przez jeden z gminnych zespołów interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy
w rodzinie z terenu powiatu opolskiego wnioski, iż działania nakierowane na kontrolowanie choroby
alkoholowej spowodują zaprzestanie stosowania przemocy wobec członków rodziny.
Podobna zależność widoczna jest w statystyce Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim: mimo
iż w większości spraw prowadzonych z art. 207 kodeksu karnego (tzw. znęcanie się nad członkami
rodziny) osoby stosujące przemoc w rodzinie zostały w latach 2015 – 2018 skazane, to jednak Sąd
Rejonowy w Opolu Lubelskim jedynie w pojedynczych przypadkach zasądził wobec nich instrumenty
bezpośrednio związane ze stosowaną przez nich przemocą (obowiązek powstrzymywania się od
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kontaktowania się z pokrzywdzonym w określony sposób, obowiązek opuszczenia lokalu
zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, obowiązek poddania się oddziaływaniom terapeutycznym),
a głównie zasądzał wobec nich obowiązek poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub
rehabilitacyjnemu. Natomiast całkowicie pomijał instrument wspomagający osoby stosujące przemoc
w rodzinie w zmianie swoich zachowań: uczestnictwo w programach oddziaływań korekcyjno –
edukacyjnych (w/w sąd zdecydowanie częściej sięga po instrumenty sankcjonujące).
W latach 2015 – 2018 w powiecie opolskim najczęściej diagnozowano doznawanie w rodzinie
przez klientów instytucji przemocy psychicznej (ze względu na jej specyfikę w zasadzie w 100%
przypadków), nieco rzadziej przemocy fizycznej. Najrzadziej w powiecie opolskim diagnozowano
przemoc w formie zaniedbania oraz przemoc seksualną i ekonomiczną – wydaje się jednak, że nie
ze względu na małą częstotliwość ich występowania, ale raczej ze względu na trudności w ich
identyfikowaniu.
W powiecie opolskim oferta pomocy tzw. miękkiej (poradnictwo, terapia, psychoedukacja) dla
osób doznających przemocy w rodzinie w latach 2015 – 2018 nie była szeroka: tylko kilka instytucji
(PCPR w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej, OPS w Józefowie nad Wisłą, OPS w Opolu Lubelskim,
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opolu Lubelskim [tu głównie wobec dzieci i młodzieży]
oraz Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Opolu Lubelskim) i jedna
organizacja pozarządowa (Stowarzyszenie Klub Abstynenta Jutrzenka” w Opolu Lubelskim)
dysponowały taką ofertą.
Jeszcze uboższa była oferta wsparcia mieszkańców powiatu opolskiego stosujących przemoc
w rodzinie w zmianie zachowań.
W obszarze w/w miękkiej pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie w powiecie
opolskim w latach 2015 – 2018, poza jedną (której główna działalność nakierowana jest jednak na
inny na obszar: pomocy rodzinie z problemem alkoholowym), nie było aktywnych organizacji
pozarządowych.
W uruchamianie procedury Niebieskie Karty w powiecie opolskim w latach 2015 – 2018
angażowały się w zasadzie tylko dwa z pięciu uprawnionych podmiotów: Komenda Powiatowa Policji
w Opolu Lubelskim (w przeważającej większości) oraz pomoc społeczna (sześciokrotnie rzadziej niż
policja)

–

głównie

gminne

ośrodki pomocy społecznej

oraz PCPR

w

Opolu Lubelskim

z/s w Poniatowej. Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych oraz placówki oświatowe
w latach 2015 – 2018 uruchomiły procedurę Niebieskie Karty tylko w pojedynczych przypadkach.
Natomiast placówki ochrony zdrowia nie uruchomiły żadnej procedury Niebieskie Karty w całym
okresie 2015 – 2018. Może to świadczyć o braku wiedzy na ten temat (zarówno dotyczącej samego
zjawiska, jak i procedur regulujących przeciwdziałanie mu) wśród personelu placówek ochrony
zdrowia, placówek oświatowych oraz członków gminnych komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych i/lub o trudnościach w diagnozowaniu przemocy ze strony pracowników tych służb
i instytucji oraz o ich niechętnej postawie wobec współpracy interdyscyplinarnej.
Ustalenie, jaki odsetek populacji rodzin mieszkających w powiecie opolskim w latach 2015 –
2018 był zagrożony przemocą w rodzinie jest bardzo trudne z co najmniej kilku względów:
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ze względu na mechanizmy przemocy w rodzinie, której podstawą jest utrzymanie w tajemnicy
tego, co dzieje się w domu,



ze względu na skutki doznawania przemocy w rodzinie: obezwładniające i zniechęcające do
działania i aktywności na rzecz obrony siebie (w tym do zwracania się po pomoc do instytucji
i organizacji),



ze względu na trudności pracowników instytucji i organizacji interwencyjnych i pomocowych
w identyfikowaniu przemocy w rodzinie,



ze względu na powszechnie powtarzane społeczne przekonania (mity i stereotypy)
podtrzymujące zjawisko przemocy w rodzinie i utrudniające jego nazywanie, a zatem jego
identyfikowanie, ujawnianie i reagowanie na nie – co znacznie obniża społeczną kontrolę,



ze względu na to, że niejednokrotnie ta sama osoba/rodzina poszukuje wsparcia w różnych
instytucjach i organizacjach, zatem pojawia się w statystykach więcej niż jednego podmiotu.
W statystykach każdej instytucji, organizacji czy służby zamieszczonych w niniejszej diagnozie

osoby doznające przemocy w rodzinie stanowią mniej niż 1% ogółu mieszkańców powiatu opolskiego
(według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2017r. w powiecie opolskim mieszkało 60.266
osób). Osoby stosujące przemoc w rodzinie to jeszcze mniejszy ułamek procenta.
Pamiętać jednak należy, że w/w statystyki obejmują jedynie ujawnione – znane danej instytucji
– przypadki rodzin, w których występuje przemoc. Ze względu na specyfikę zjawiska przemocy
w rodzinie zapewne należy przyjąć, iż faktyczny odsetek rodzin, w których występuje przemoc jest
wielokrotnie wyższy.
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