Warmińsko-Mazurski
Urząd Wojewódzki
w Olsztynie
Realizacja zadań wynikających z ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w województwie
warmińsko-mazurskim lata 2008 - 2011

Ewa Korycka
Wydział Polityki Społecznej
Olsztyn, 14 października 2011 r.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie –
realizacja Krajowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie

Celem Programu jest:
- Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie;
-Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie
i zwiększenie dostępności pomocy;
-Zwiększenie
skuteczności
działań
interwencyjnych
i korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc
w rodzinie.
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Programy Korekcyjno-Edukacyjne realizowane
w zakładach karnych i aresztach śledczych
na terenie województwa warmińskomazurskiego
●

●

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego funkcjonuje
7 aresztów śledczych w:

Elblągu, Giżycku,Bartoszycach, Działdowie, Olsztynie, Ostródzie i
Szczytnie
●

5 zakładów karnych w:
Braniewie, Barczewie, Dublinach, Iławie i Kamińsku

Liczba osób poddanych
programom korekcyjno-edukacyjnym
w aresztach i zakładach karnych
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Programy korekcyjno-edukacyjne realizowane
w aresztach śledczych
i zakładach karnych

W trakcie pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie
przebywającymi w zakładach karnych i w aresztach śledczych
stosowano programy autorskie, program readaptacji społecznej
skazanych stosujących przemoc, program porad obywatelskich,
program The Model Duluth.
Zajęcia realizowane były w formie: warsztatów, ćwiczeń,
treningów, wykładów, dyskusji, spektakli teatralnych.

Sposób realizacji programów korekcyjnoedukacyjnych

- Spotkania indywidualne jako
stosowane były, poza
jednym,
śledczych w województwie.

formy realizacji programu
we wszystkich aresztach

- Do 2009 r. tylko w jednym z zakładów karnych realizowano
działania korekcyjno-edukacyjne również poprzez spotkania
indywidualne, natomiast w roku 2010 i I półroczu 2011 r., taka
forma stosowana była we wszystkich zakładach karnych.
- We wszystkich aresztach śledczych i w zakładach karnych
w województwie realizowano program również w formie zajęć
grupowych.

Realizatorzy programów korekcyjnoedukacyjnych w zakładach karnych i aresztach
śledczych

W 3 zakładach karnych programy korekcyjno-edukacyjne
prowadzili specjaliści zatrudnieni w zakładzie.
W pozostałych zakładach karnych i aresztach zajęcia
prowadziły osoby z zewnątrz, tzn. specjaliści z poradni
uzależnień, ośrodków wsparcia, PCPR.
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Liczba edycji, czas trwania programu oraz
częstotliwość spotkań
zakłady karne
lata 2008 – I półrocze 2011
Zakład Karny w Kamińsku – zrealizowano 12 edycji
programu, 1 cykl trwał od 2 do 3 miesięcy, spotkania
odbywały się 2 razy w tygodniu.
Zakład Karny w Dublinach - odbyły się 4 edycje programu,
realizowane przez 3 miesiące, spotkania odbywały się raz
w tygodniu.

Liczba edycji, czas trwania programu oraz
częstotliwość spotkań
zakłady karne cd.

Zakład Karny w Iławie odbyło się 14 edycji programu,
w cyklach 3-miesięcznych; spotkania raz w tygodniu.
Zakład Karny w Barczewie realizował w roku 2010 1 edycję
programu korekcyjno-edukacyjnego; program trwał
3 miesiące, w jego ramach odbyło się 26 spotkań.

Liczba edycji, czas trwania programu oraz
częstotliwość spotkań
areszty śledcze
Areszt Śledczy w Olsztynie – 5 edycji programu, każda
z edycji trwała około 6 miesięcy, spotkania odbywały się 1 raz
w tygodniu.
Areszt Śledczy w Działdowie – łącznie 6 edycji programu,
1 edycja trwała od 14 tygodni do 3 miesięcy, spotkania
odbywały się 1 raz w tygodniu po 3 godziny.
Areszt Śledczy w Szczytnie – 3 edycje, trwające po
2 tygodnie, spotkania odbywały się 2 razy w tygodniu.

Liczba edycji, czas trwania programu oraz
częstotliwość spotkań
areszty śledcze, cd.
Areszt Śledczy w Bartoszycach – 6 edycji, edycja od kilku
dni do 2 tygodni, spotkania odbywały się 2 razy w tygodniu,
w przypadku edycji kilkudniowych odbywały się codziennie.
Areszt Śledczy w Ostródzie – łącznie odbyło się 9 edycji
realizowanych programów w cyklach od dwutygodniowych do
dwumiesięcznych, spotkania średnio 2 raz w tygodniu.

Liczba edycji, czas trwania programu oraz
częstotliwość spotkań
areszty śledcze, cd.
Areszt Śledczy w Elblągu – w latach 2010 i 2011 odbyły się 2
edycje,każda trwała po 7 dni, spotkania odbywały się średnio
co 2 – 3 dni.
Areszt Śledczy w Giżycku - w latach 2010 i 2011 odbyły się
łącznie 4 edycje, z czego 1 program trwał 9 godzin,
pozostałe programy były jednorazowymi, 1 godzinnymi
spotkaniami

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie –
realizacja Krajowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
Wytyczne do tworzenia modelowych programów korekcyjnoedukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
stanowiące załącznik nr 2 do Krajowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wskazują, że
przebieg i efekty programów oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie
powinny być objęte badaniami monitorującymi
i ewaluacyjnymi.

Monitoring i ewaluacja programów korekcyjnoedukacyjnych
Informacja z kontroli realizacji programów korekcyjnoedukacyjnych w województwie warmińsko-mazurskim
w latach 2009 i 2010
W powyższym okresie program korekcyjno-edukacyjny
realizowało w województwie 20 z 21 powiatów.
Na skontrolowanych do dnia dzisiejszego 17 jednostek
monitoring zachowań sprawców i ewaluacja programu
prowadzone były w 8 jednostkach.

Gminne Zespoły Interdyscyplinarne

9a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie stanowi, że gmina podejmuje działania na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach
pracy w zespole interdyscyplinarnym. (…) W skład zespołu
wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji
pozarządowych, a także kuratorzy sądowi, mogą wchodzić również
prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Gminne Zespoły Interdyscyplinarne

W województwie warmińsko-mazurskim na 116 gmin zespoły
interdyscyplinarne powołane zostały w 98, tj. 84%
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