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POZNAē 2011

Ƿ   Ï  ǳ×Ï¸¦  Ï 



EĂĚǌſƌŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶǇŶĂĚWƌŽŐƌĂŵĞŵ͗
dŽŵĂƐǌƵŐĂũƐŬŝ
ǌųŽŶĞŬĂƌǌČĚƵtŽũĞǁſĚǌƚǁĂtŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞŐŽ


<ŽŽƌĚǇŶĂĐũĂƉƌĂĐŶĂĚWƌŽŐƌĂŵĞŵ͗
ZĞŐŝŽŶĂůŶǇKƑƌŽĚĞŬWŽůŝƚǇŬŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞũǁWŽǌŶĂŶŝƵ
Ƶů͘WŝĞŬĂƌǇϭϰͬϭϱ
ϲϭͲϴϮϯWŽǌŶĂŷ

ůĞŬƐĂŶĚƌĂ<ŽǁĂůƐŬĂ
ǇƌĞŬƚŽƌZĞŐŝŽŶĂůŶĞŐŽKƑƌŽĚŬĂWŽůŝƚǇŬŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞũ
ǁWŽǌŶĂŶŝƵ
ŽƌĂǌ
ZĂĚŽƐųĂǁƵŬĂƚ
ůĞŬƐĂŶĚƌĂ<ƌĂǁĐǌǇŬ



ĂĚĂŶŝĂŝĂŶĂůŝǌǇ͗

/K^dd^Ɖ͘:͕͘ZǇďŶŝŬ

tƐƉſųƉƌĂĐĂ͗
DĂĐŝĞũ/ǁĂŶŝĐŬŝ͕ĞŬƐƉĞƌƚ
dĞƌĞŶŽǁǇ<ŽŵŝƚĞƚKĐŚƌŽŶǇWƌĂǁǌŝĞĐŬĂǁWŽǌŶĂŶŝƵ


tŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝWƌŽŐƌĂŵWƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂWƌǌĞŵŽĐǇǁZŽĚǌŝŶŝĞŶĂůĂƚĂϮϬϭϭͲϮϬϮϬ
ƉŽǁƐƚĂų ǁ ƌĂŵĂĐŚ ƉƌŽũĞŬƚƵ ƐǇƐƚĞŵŽǁĞŐŽ ZĞŐŝŽŶĂůŶĞŐŽ KƑƌŽĚŬĂ WŽůŝƚǇŬŝ
^ƉŽųĞĐǌŶĞũ ǁ WŽǌŶĂŶŝƵ ƉŶ͘ ͕͕WŽĚŶŽƐǌĞŶŝĞ ŬǁĂůŝĨŝŬĂĐũŝ ŬĂĚƌ ƉŽŵŽĐǇ ŝ ŝŶƚĞŐƌĂĐũŝ
ƐƉŽųĞĐǌŶĞũ ǁ tŝĞůŬŽƉŽůƐĐĞ͟ ǁƐƉſųĨŝŶĂƐŽǁĂŶĞŐŽ ƉƌǌĞǌ hŶŝħ ƵƌŽƉĞũƐŬČ
ǁ ƌĂŵĂĐŚ ƵƌŽƉĞũƐŬŝĞŐŽ &ƵŶĚƵƐǌƵ ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽ͕ ǌĂĚĂŶŝĞ͗ ZŽǌǁſũ ĚŝĂůŽŐƵ͕
ƉĂƌƚŶĞƌƐƚǁĂ ŝ ǁƐƉſųƉƌĂĐǇ ŶĂ ƌǌĞĐǌ ƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂ ǌũĂǁŝƐŬƵ ǁǇŬůƵĐǌĞŶŝĂ
ƐƉŽųĞĐǌŶĞŐŽǁƌĞŐŝŽŶŝĞ͘



ǌųŽŶŬŽǁŝĞ

ĞƐƉŽųƵ

^ƚĞƌƵũČĐĞŐŽ

WƌĂĐĂŵŝ

ŶĂĚ

KƉƌĂĐŽǁĂŶŝĞŵ

ŝ tĚƌŽǏĞŶŝĞŵ tŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞŐŽ WƌŽŐƌĂŵƵ WƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂ WƌǌĞŵŽĐǇ
ǁ ZŽĚǌŝŶŝĞ ŶĂ ůĂƚĂ ϮϬϭϭͲϮϬϮϬ͕ ƉŽǁŽųĂŶĞŐŽ hĐŚǁĂųČ ĂƌǌČĚƵ
tŽũĞǁſĚǌƚǁĂtŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞŐŽŶƌϲϮϱͬϮϬϭϭǌĚŶŝĂϮϲŵĂũĂϮϬϭϭƌŽŬƵ͗



ϭͿ ůĞŬƐĂŶĚƌĂ <ŽǁĂůƐŬĂ ʹ ǇƌĞŬƚŽƌ ZĞŐŝŽŶĂůŶĞŐŽ KƑƌŽĚŬĂ WŽůŝƚǇŬŝ
^ƉŽųĞĐǌŶĞũǁWŽǌŶĂŶŝƵͲWƌǌĞǁŽĚŶŝĐǌČĐǇĞƐƉŽųƵ
ŽƌĂǌĐǌųŽŶŬŽǁŝĞĞƐƉŽųƵ͗
ϮͿ /ŐŽƌƌŵŽŶʹWƌǌĞǁŽĚŶŝĐǌČĐǇtŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞŐŽ&ŽƌƵŵKƑƌŽĚŬſǁWŽŵŽĐǇ
^ƉŽųĞĐǌŶĞũ
ϯͿ dĂĚĞƵƐǌ ŝĞƐŝſųŬĂ ʹ <ŝĞƌŽǁŶŝŬ ^ƉĞĐũĂůŝƐƚǇĐǌŶĞŐŽ KƑƌŽĚŬĂ tƐƉĂƌĐŝĂ ĚůĂ
KĨŝĂƌWƌǌĞŵŽĐǇǁZŽĚǌŝŶŝĞǁĚƵŶĂĐŚ
ϰͿ ďŝŐŶŝĞǁ ,ƵƉĂųŽ ʹ ǇƌĞŬƚŽƌ ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵ KĐŚƌŽŶǇ ĚƌŽǁŝĂ
ŝ

WƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂ

hǌĂůĞǏŶŝĞŶŝŽŵ

hƌǌħĚƵ

DĂƌƐǌĂųŬŽǁƐŬŝĞŐŽ

tŽũĞǁſĚǌƚǁĂtŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞŐŽ
ϱͿ ŽƌŽƚĂ :ĂƐŝŷƐŬĂ ʹ EĂĚŬŽŵŝƐĂƌǌ tǇĚǌŝĂųƵ WƌĞǁĞŶĐũŝ <ŽŵĞŶĚǇ
tŽũĞǁſĚǌŬŝĞũWŽůŝĐũŝǁWŽǌŶĂŶŝƵ
ϲͿ ŽŶĂƚĂ DĂũĐŚƌǌĂŬͲWŽƉųĂǁƐŬĂ ʹ WƌǌĞǁŽĚŶŝĐǌČĐĂ ĂƌǌČĚƵ dĞƌĞŶŽǁĞŐŽ
<ŽŵŝƚĞƚƵKĐŚƌŽŶǇWƌĂǁǌŝĞĐŬĂǁ>ĞƐǌŶŝĞ
ϳͿ ƌůĞƚĂ EŽǁĂŬ ʹ ǇƌĞŬƚŽƌ ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵ ĚƵŬĂĐũŝ ŝ EĂƵŬŝ hƌǌħĚƵ
DĂƌƐǌĂųŬŽǁƐŬŝĞŐŽtŽũĞǁſĚǌƚǁĂtŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞŐŽ
ϴͿ ŐŶŝĞƐǌŬĂ WŽƚǇŬĂ ʹ tŽũĞǁſĚǌŬŝ <ŽŽƌĚǇŶĂƚŽƌ ZĞĂůŝǌĂĐũŝ <ƌĂũŽǁĞŐŽ
WƌŽŐƌĂŵƵWƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂWƌǌĞŵŽĐǇǁZŽĚǌŝŶŝĞ
ϵͿ DŝƌŽƐųĂǁ^ŽďŬŽǁŝĂŬʹǇƌĞŬƚŽƌWŽǁŝĂƚŽǁĞŐŽĞŶƚƌƵŵWŽŵŽĐǇZŽĚǌŝŶŝĞ
ǁ'ŽƐƚǇŶŝƵ
ϭϬͿ /ƌĞŶĂ^ǌŽƐƚĂŬʹ<ƵƌĂƚŽƌKŬƌħŐŽǁǇ^ČĚƵKŬƌħŐŽǁĞŐŽǁWŽǌŶĂŶŝƵ






ǌųŽŶŬŽǁŝĞDŝħĚǌǇƐĞŬƚŽƌŽǁĞŐŽĞƐƉŽųƵ<ŽŶƐƵůƚĂĐǇũŶĞŐŽ
ĚƐ͘WƌǌĞŵŽĐǇǁZŽĚǌŝŶŝĞ͗

ϭ͘ ĚǇƚĂKǁĐǌĂƌǌĂŬ͕KƑƌŽĚĞŬ/ŶƚĞƌǁĞŶĐũŝ<ƌǇǌǇƐŽǁĞũǁtČŐƌŽǁĐƵ
Ϯ͘ <ĂƌŽů:ĂƐŝĂŬ͕'ŵŝŶŶǇKƑƌŽĚĞŬWŽŵŽĐǇ^ƉŽųĞĐǌŶĞũǁ>ŝƉŶŝĞ
ϯ͘ <ĂƚĂƌǌǇŶĂ ƵƌĐǌĞǁƐŬĂ͕ ^ƉĞĐũĂůŝƐƚǇĐǌŶǇ KƑƌŽĚĞŬ tƐƉĂƌĐŝĂ ĚůĂ KĨŝĂƌ
WƌǌĞŵŽĐǇǁĚƵŶĂĐŚ
ϰ͘ BƵŬĂƐǌtǇŐƌĂůĂŬ͕WŽǁŝĂƚŽǁĞĞŶƚƌƵŵWŽŵŽĐǇZŽĚǌŝŶŝĞ
ǁ<ƌŽƚŽƐǌǇŶŝĞ
ϱ͘ ŶŶĂ ^ŽǁƵůĂ͕ ŽŶŝĨƌĂƚĞƌƐŬŝ KƑƌŽĚĞŬ /ŶƚĞƌǁĞŶĐũŝ <ƌǇǌǇƐŽǁĞũ
ǁWŝĂƐŬĂĐŚ
ϲ͘ ŐŶŝĞƐǌŬĂ :ĂĐŬŽǁŝĂŬ͕ WŽǁŝĂƚŽǁĞ ĞŶƚƌƵŵ WŽŵŽĐǇ ZŽĚǌŝŶŝĞ
ǁ'ŽƐƚǇŶŝƵ
ϳ͘ DĂĐŝĞũ/ǁĂŶŝĐŬŝ͕dĞƌĞŶŽǁǇ<ŽŵŝƚĞƚKĐŚƌŽŶǇWƌĂǁǌŝĞĐŬĂǁWŽǌŶĂŶŝƵ
ϴ͘ ŶŶĂ 'ƌǇŐŝĞů͕ WŽƌĂĚŶŝĂ WƐǇĐŚŽůŽŐŝĐǌŶŽͲWĞĚĂŐŽŐŝĐǌŶĂ ĚůĂ ǌŝĞĐŝ
ŝDųŽĚǌŝĞǏǇǌĞ^ƉĞĐũĂůŶǇŵŝWŽƚƌǌĞďĂŵŝĚƵŬĂĐǇũŶǇŵŝǁWŽǌŶĂŶŝƵ
ϵ͘ ůǏďŝĞƚĂ :ĂĚǁŝŐĂ DĂƌĐǌǇŷƐŬĂ͕ ĞŶƚƌƵŵ /ŶƚĞƌǁĞŶĐũŝ <ƌǇǌǇƐŽǁĞũ
ǁ<ĂůŝƐǌƵ
ϭϬ͘ ĞƌŶĂƌĚǇŶĂ DŽƑŬŽǁŝĂŬ͕ tŝĞůŬŽƉŽůƐŬĂ ZĂĚĂ <ŽŽƌĚǇŶĂĐǇũŶĂ ǁŝČǌĞŬ
KƌŐĂŶŝǌĂĐũŝWŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚǁWŽǌŶĂŶŝƵ
ϭϭ͘ ůŝĐũĂ'ŽĚǇůĂͲ:ĂƐŝĐŬĂ͕<ŽŵĞŶĚĂtŽũĞǁſĚǌŬĂWŽůŝĐũŝǁWŽǌŶĂŶŝƵ
ϭϮ͘ :ŽĂŶŶĂ<ħĐŝŷƐŬĂ͕<ŽŵĞŶĚĂDŝĞũƐŬĂWŽůŝĐũŝǁWŽǌŶĂŶŝƵ
ϭϯ͘ DĂƌƚĂ WŽĚųƵǏŶǇ͕ /ŶƐƚǇƚƵƚ DĂųĞŐŽ ǌŝĞĐŬĂ ŝŵ͘ ƐƚƌŝĚ >ŝŶĚŐƌĞŶ
ǁWŽǌŶĂŶŝƵ
ϭϰ͘ ŶŶĂtŝŶĐĞŶĐũƵƐǌ͕DŝĞũƐŬŝKƑƌŽĚĞŬWŽŵŽĐǇZŽĚǌŝŶŝĞǁ<ŽŶŝŶŝĞ
ϭϱ͘ ŶĚƌǌĞũ,ĞƌĐŽŐ͕^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞŽŵWŽŵŽĐŶĂųŽŷǁųŽŷƐŬƵ
ϭϲ͘ DĂƌŝĂ_ǁŝĚƵƌƐŬĂ͕KƑƌŽĚĞŬWŽŵŽĐǇ^ƉŽųĞĐǌŶĞũǁ_ƌĞŵŝĞ
ϭϳ͘ ŶŶĂWƌƵƐĂŬ͕KƑƌŽĚĞŬWŽŵŽĐǇ^ƉŽųĞĐǌŶĞũǁĞtƌǌĞƑŶŝ
ϭϴ͘ ůǏďŝĞƚĂdŽŵĐǌĂŬ͕WŽƌĂĚŶŝĂWƐǇĐŚŽůŽŐŝĐǌŶŽͲWĞĚĂŐŽŐŝĐǌŶĂǁĞtƌǌĞƑŶŝ
ϭϵ͘ /ǁŽŶĂWŽůŝŷƐŬĂ͕DŝĞũƐŬŝKƑƌŽĚĞŬWƌŽĨŝůĂŬƚǇŬŝŝWŽŵŽĐǇZŽĚǌŝŶŝĞǁ<ŽůĞ
ϮϬ͘ ^ųĂǁŽŵŝƌWĂƚĞƌŬĂ͕<ŽŵŝƐĂƌŝĂƚWŽůŝĐũŝͲWŽǌŶĂŷͲtŝůĚĂǁWŽǌŶĂŶŝƵ
Ϯϭ͘ :ĞƌǌǇů͘<ƌǇƐŝĂŬ͕DŝĞũƐŬŝĞĞŶƚƌƵŵ/ŶƚĞƌǁĞŶĐũŝ<ƌǇǌǇƐŽǁĞũǁWŽǌŶĂŶŝƵ



ϮϮ͘ /ǌĂďĞůĂEŽǁĂŬŽǁƐŬĂ͕KƑƌŽĚĞŬĚŽƉĐǇũŶŽͲKƉŝĞŬƵŷĐǌǇǁ>ĞƐǌŶŝĞ
Ϯϯ͘ ,ĞůĞŶĂ

^ƚƌǌĂųŬŽǁƐŬĂ͕

DųŽĚǌŝĞǏŽǁĞ

ĞŶƚƌƵŵ

WƌŽĨŝůĂŬƚǇŬŝ

͕͕ůƚĞƌŶĂƚǇǁĂ͟ǁ>ĞƐǌŶŝĞ
Ϯϰ͘ ^ƚĞĨĂŶŝĂ,ĂůĂŵƵŶĚĂ͕ŝŶĚǇǁŝĚƵĂůŶĂƉƌĂŬƚǇŬĂƉŽųŽǏŶĞũ͕ĐǌųŽŶĞŬĞƐƉŽųƵ
/ŶƚĞƌĚǇƐĐǇƉůŝŶĂƌŶĞŐŽĚƐ͘WƌǌĞŵŽĐǇǁ'ŝǌĂųŬĂĐŚ
Ϯϱ͘ ZſǏĂ DĂũĐŚƌǌĂŬ͕ ŐƌƵƉŽǁĂ ƉƌĂŬƚǇŬĂ ƉŽųŽǏŶĞũ͕ ĐǌųŽŶĞŬ ĞƐƉŽųƵ
/ŶƚĞƌĚǇƐĐǇƉůŝŶĂƌŶĞŐŽĚƐ͘WƌǌĞŵŽĐǇǁZŽŐŽǍŶŝĞ
Ϯϲ͘ ďŝŐŶŝĞǁŽůĂƚĂ͕KŬƌħŐŽǁǇ/ŶƐƉĞŬƚŽƌĂƚ^ųƵǏďǇtŝħǌŝĞŶŶĞũǁWŽǌŶĂŶŝƵ
Ϯϳ͘ hƌƐǌƵůĂ tĂůĂƐ͕ ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞ KďƌŽŶǇ WƌǌĞĚ WƌǌĞŵŽĐČ ͕͕sŝĐƚŽƌŝĂ͟
ǁWŽǌŶĂŶŝƵ
Ϯϴ͘ ǁĂ<ŽǌųŽǁŝĐǌ͕DŝĞũƐŬŝKƑƌŽĚĞŬWŽŵŽĐǇ^ƉŽųĞĐǌŶĞũǁǌĂƌŶŬŽǁŝĞ
Ϯϵ͘ ǁĂWĂǁůŝŬŽǁƐŬĂͲĚĂŵĐǌĂŬ͕^ČĚZĞũŽŶŽǁǇǁdƌǌĐŝĂŶĐĞ
ϯϬ͘ DĂųŐŽƌǌĂƚĂZƵĚŶŝŬͲtŽǍŶŝĂŬ͕ŽŵǌŝĞĐŬĂŶƌϭǁWŽǌŶĂŶŝƵ
ϯϭ͘ <ŝŶŐĂWŝĞƚƌǌĂŬ͕ŽŵǌŝĞĐŬĂŶƌϭǁWŽǌŶĂŶŝƵ

























^ƉŝƐƚƌĞƑĐŝ


/͘



//͘


///͘


/s͘


s͘


s/͘


tƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞ͘WƌĂĐĞ^ĂŵŽƌǌČĚƵtŽũĞǁſĚǌƚǁĂ
tŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞŐŽŶĂĚWƌŽŐƌĂŵĞŵWƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂ
WƌǌĞŵŽĐǇǁZŽĚǌŝŶŝĞŶĂůĂƚĂϮϬϭϭͲϮϬϮϬ͘


ϭ


WƌǌĞŵŽĐǁƌŽĚǌŝŶŝĞ͘hƌĞŐƵůŽǁĂŶŝĂƉƌĂǁŶĞ͘

ϲ

ZĞŬŽŵĞŶĚĂĐũĞĚŽtŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞŐŽWƌŽŐƌĂŵƵWƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂ
WƌǌĞŵŽĐǇǁZŽĚǌŝŶŝĞŶĂůĂƚĂϮϬϭϭͲϮϬϮϬ͘


ϵ

^ƚƌĂƚĞŐŝĐǌŶĞŬŝĞƌƵŶŬŝƌŽǌǁŽũƵǁŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞũƉŽůŝƚǇŬŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũ
ŶĂƌǌĞĐǌƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂƉƌǌĞŵŽĐǇǁƌŽĚǌŝŶŝĞ͘


ϭϭ

ĂĚĂŶŝĂ͕ǁƐŬĂǍŶŝŬŝŝƉĂƌƚŶĞƌǌǇǁƌĂŵĂĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũŝĚǌŝĂųĂŷ͘


ϭϮ

ZĂŵǇĐǌĂƐŽǁĞŝĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĞtŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞŐŽWƌŽŐƌĂŵƵ
WƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂWƌǌĞŵŽĐǇǁZŽĚǌŝŶŝĞŶĂůĂƚĂϮϬϭϭͲϮϬϮϬ͘


ϭϴ

DŽŶŝƚŽƌŝŶŐƌĞĂůŝǌĂĐũŝWƌŽŐƌĂŵƵ͘

ϭϵ


s//͘


E<^


ϮϬ

ĂųČĐǌŶŝŬϭZĂƉŽƌƚǌďĂĚĂŷŝůŽƑĐŝŽǁǇĐŚ



ĂųČĐǌŶŝŬϮZĂƉŽƌƚǌďĂĚĂŷũĂŬŽƑĐŝŽǁǇĐŚ



ĂųČĐǌŶŝŬϯ&ŽƌŵƵůĂƌǌŬŽŶƐƵůƚĂĐũŝWƌŽŐƌĂŵƵ













/͘

tƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞ͘WƌĂĐĞ^ĂŵŽƌǌČĚƵtŽũĞǁſĚǌƚǁĂ
tŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞŐŽŶĂĚWƌŽŐƌĂŵĞŵWƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂ
WƌǌĞŵŽĐǇǁZŽĚǌŝŶŝĞŶĂůĂƚĂϮϬϭϭͲϮϬϮϬ͘




^ĂŵŽƌǌČĚ tŽũĞǁſĚǌƚǁĂ tŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞŐŽ ŽĚ ŬŝůŬƵŶĂƐƚƵ ůĂƚ ƉƌŽǁĂĚǌŝ

ĂŬƚǇǁŶČƉŽůŝƚǇŬħŶĂƌǌĞĐǌƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂƉƌǌĞŵŽĐǇǁƌŽĚǌŝŶŝĞ͘tƌĂŵĂĐŚƚĞŐŽ͕
ǁƐƉſųƉƌĂĐƵũĞ ǌ ƉŽǁŝĂƚŽǁǇŵŝ ŝ ŐŵŝŶŶǇŵŝ ũĞĚŶŽƐƚŬĂŵŝ ƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶǇŵŝ ŽƌĂǌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝ ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇŵŝ ĚǌŝĂųĂũČĐǇŵŝ ŶĂ ƌǌĞĐǌ ǁƐƉĂƌĐŝĂ ŽƐſď ŝ ƌŽĚǌŝŶ
ĚŽƑǁŝĂĚĐǌĂũČĐǇĐŚ ƉƌǌĞŵŽĐǇ ǁ ƌŽĚǌŝŶŝĞ͘ /ƐƚŶŝĞũČĐĞ ǁ ǁŽũĞǁſĚǌƚǁŝĞ ǌĂƐŽďǇ
ŝŶƐƚǇƚƵĐũŽŶĂůŶĞ ŝ ŬĂĚƌŽǁĞ ƵŵŽǏůŝǁŝĂũČ ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞ ƉŽůŝƚǇŬŝ ŽƉĂƌƚĞũ ŶĂ
ƐǇƐƚĞŵŽǁǇĐŚ ŝ ŬŽŵƉůĞŬƐŽǁǇĐŚ ƌŽǌǁŝČǌĂŶŝĂĐŚ͕ ŐǁĂƌĂŶƚƵũČĐǇĐŚ ǁǇƐŽŬČ ũĂŬŽƑđ
ƵƐųƵŐ͘EŝĞũĞĚŶŽŬƌŽƚŶŝĞ͕ƉŽĚƐƚĂǁČƚǇĐŚĚǌŝĂųĂŷ͕ƐČƉƌŽŐƌĂŵǇĂĚƌĞƐŽǁĂŶĞĚŽŽĨŝĂƌ
ƉƌǌĞŵŽĐǇ ŝ ŝĐŚ ƌŽĚǌŝŶ ŽƌĂǌ ĚŽ ƐƉƌĂǁĐſǁ ƉƌǌĞŵŽĐǇ͕ Ă ƚĂŬǏĞ ůŝĐǌŶĞ ƐǌŬŽůĞŶŝĂ
ƉŽĚŶŽƐǌČĐĞ ŬǁĂůŝĨŝŬĂĐũĞ ŽƐſď ƉƌŽĨĞƐũŽŶĂůŶŝĞ ǌĂũŵƵũČĐǇĐŚ Ɛŝħ ƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĞŵ
ƉƌǌĞŵŽĐǇ ǁ ƌŽĚǌŝŶŝĞ Ͳ ƉŽůŝĐũŝ͕ ƐųƵǏďǇ ǌĚƌŽǁŝĂ͕ ŬƵƌĂƚŽƌſǁ͕ ƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁ
ƐŽĐũĂůŶǇĐŚ͕ƉĞĚĂŐŽŐſǁ͕ƉƐǇĐŚŽůŽŐſǁ͘


WƌǌǇŬųĂĚĞŵ ĚǌŝĂųĂŶŝĂ ŶĂ ƌǌĞĐǌ ƉŽĚŶŽƐǌĞŶŝĂ ƐƚĂŶĚĂƌĚſǁ ƵƐųƵŐ ǁ ŽďƐǌĂƌǌĞ

ǁƐƉĂƌĐŝĂ ƌŽĚǌŝŶ ǌ ƉƌŽďůĞŵĞŵ ƉƌǌĞŵŽĐǇ ďǇųŽ ƉŽĚũħĐŝĞ ǁ ϮϬϭϬ ƌŽŬƵ ƉƌǌĞǌ
^ĂŵŽƌǌČĚ tŽũĞǁſĚǌƚǁĂ tŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞŐŽ ǁƐƉſųƉƌĂĐǇ ǌ &ƵŶĚĂĐũČ WƌǌĞĐŝǁ
tǇŬůƵĐǌĞŶŝƵ ^ƉŽųĞĐǌŶĞŵƵ ͕͕ħĚǌŝĞƐǌ͟ ǁ ĐĞůƵ ǁǇƉƌĂĐŽǁĂŶŝĂ t/><KWK>^</'K
DK>h WZz  ^WZt WZDKz͘ ^ĂŵŽƌǌČĚ tŽũĞǁſĚǌƚǁĂ ƉƌǌĞǌŶĂĐǌǇų
ŶĂ ƚĞŶ ĐĞů ƑƌŽĚŬŝ ĨŝŶĂŶƐŽǁĞ ƵŵŽǏůŝǁŝĂũČĐĞ ƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞ ϳϬ ŐŽĚǌŝŶ
ƐƉĞĐũĂůŝƐƚǇĐǌŶǇĐŚ ǁĂƌƐǌƚĂƚſǁ ĚůĂ ǁŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĐŚ ƐųƵǏď ƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ͕ ŬƚſƌǇĐŚ
ŽƐƚĂƚĞĐǌŶǇŵĞĨĞŬƚĞŵďǇųƉŽǁǇǏƐǌǇDŽĚĞů͘


ŽŬƵŵĞŶƚ͕ ďħĚČĐǇ ƉƌŽƉŽǌǇĐũČ ŶĂƌǌħĚǌŝĂ ƌĞĂůŝǌŽǁĂŶŝĂ ĂŬƚǇǁŶĞũ ƉŽůŝƚǇŬŝ

ǁ ǌĂŬƌĞƐŝĞ ƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂ ƉƌǌĞŵŽĐǇ͕ ŶĂŬƌĞƑůŝų ŶĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌĞ ŬŝĞƌƵŶŬŝ
ŽĚĚǌŝĂųǇǁĂŷ ŬŽƌĞŬĐǇũŶŽͲĞĚƵŬĂĐǇũŶǇĐŚ ǁŽďĞĐ ƐƉƌĂǁĐſǁ ƉƌǌĞŵŽĐǇ͕ ŵŽĐŶŽ
ĂŬĐĞŶƚƵũČĐŐŽĚŶŽƑđŽƐŽďǇůƵĚǌŬŝĞũŝƉƌĂǁŽĚŽǁŽůŶŽƑĐŝŽĚŬƌǌǇǁĚǇ͘


tĂǏŶČ ŝŶŝĐũĂƚǇǁČ ŶĂ ƌǌĞĐǌ ƉƌŽŵŽǁĂŶŝĂ ŝĚĞŝ ƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂ ƉƌǌĞŵŽĐǇ

ǁ ƌŽĚǌŝŶŝĞ ǁ ϮϬϭϬ ƌŽŬƵ ďǇųŽ ƌſǁŶŝĞǏ ǁųČĐǌĞŶŝĞ Ɛŝħ ZĞŐŝŽŶĂůŶĞŐŽ KƑƌŽĚŬĂ

ͳ

WŽůŝƚǇŬŝ ^ƉŽųĞĐǌŶĞũ ǁ WŽǌŶĂŶŝƵ ĚŽ ŽŐſůŶŽƉŽůƐŬŝĞũ ŬĂŵƉĂŶŝŝ ƐƉŽųĞĐǌŶĞũ ͕͕ųǇ
ĚŽƚǇŬ͕͟ ŬƚſƌĞũ ǌĂ ƉƌŝŽƌǇƚĞƚŽǁǇ ĐĞů ǁǇǌŶĂĐǌŽŶŽ ĚŽƐƚĂƌĐǌĞŶŝĞ ƉƌŽĨĞƐũŽŶĂůŝƐƚŽŵ͕
ƌŽĚǌŝĐŽŵ ŝ ŽƉŝĞŬƵŶŽŵ ĚǌŝĞĐŝ ǁŝĞĚǌǇ ŶĂ ƚĞŵĂƚ ƉƌŽďůĞŵƵ ǁǇŬŽƌǌǇƐƚĂŶŝĂ
ƐĞŬƐƵĂůŶĞŐŽ ĚǌŝĞĐŝ͕ ŽĐŚƌŽŶǇ ƉƌǌĞĚ ǁǇŬŽƌǌǇƐƚĂŶŝĞŵ ŝ ĨŽƌŵ ǁƐƉĂƌĐŝĂ ĚůĂ ŽƐſď͕
ŬƚſƌĞŐŽĚŽƑǁŝĂĚĐǌǇųǇ͘


ǌŝħŬŝ ĨƵŶĚƵƐǌŽŵ ĞƵƌŽƉĞũƐŬŝŵ ^ĂŵŽƌǌČĚ tŽũĞǁſĚǌƚǁĂ tŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞŐŽ

ǁųČĐǌǇų Ɛŝħ ƌſǁŶŝĞǏ ǁ ƌĞĂůŝǌĂĐũħ ƐǌŬŽůĞŷ ǌ ǌĂŬƌĞƐƵ ƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂ ƉƌǌĞŵŽĐǇ
ŝ ƉƌĂĐǇ ǌ ƌŽĚǌŝŶČ ĚǇƐĨƵŶŬĐǇũŶČ ĚůĂ ďůŝƐŬŽ ϯϬϵ ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůŝ ǁŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĐŚ
ŝŶƐƚǇƚƵĐũŝƉŽŵŽĐǇŝŝŶƚĞŐƌĂĐũŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũ͘


BČĐǌŶĞ ǁǇĚĂƚŬŝ ƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞ ǁ ϮϬϭϬ ƌŽŬƵ ŶĂ ĚǌŝĂųĂŶŝĂ ǁ ǌĂŬƌĞƐŝĞ

ƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂ ƉƌǌĞŵŽĐǇ ǁ ƌŽĚǌŝŶŝĞ ŶĂ ƉŽǌŝŽŵŝĞ ^ĂŵŽƌǌČĚƵ tŽũĞǁſĚǌƚǁĂ
ǁǇŶŝŽƐųǇ ϯϭϲ͘ϴϯϬ͕ϱϵ ǌų ;ǌ ĐǌĞŐŽ Ͳ Ϯϱϭ͘Ϭϰϵ͕ϬϬ ǌų ǌĞ ƑƌŽĚŬſǁ WƌŽŐƌĂŵƵ
KƉĞƌĂĐǇũŶĞŐŽ <ĂƉŝƚĂų >ƵĚǌŬŝ͕ ϲϱ͘ϳϴϭ͕ϱϵ ǌų ǌĞ ƑƌŽĚŬſǁ ǁųĂƐŶǇĐŚ ^ĂŵŽƌǌČĚƵ
tŽũĞǁſĚǌƚǁĂͿ͘


tŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝ WƌŽŐƌĂŵ WƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂ WƌǌĞŵŽĐǇ ǁ ZŽĚǌŝŶŝĞ ŶĂ ůĂƚĂ

ϮϬϭϭͲϮϬϮϬ ;ǌǁĂŶǇ ǁ ĚĂůƐǌĞũ ĐǌħƑĐŝ ŽƉƌĂĐŽǁĂŶŝĂ WƌŽŐƌĂŵĞŵͿ ũĂŬŽ ĚŽŬƵŵĞŶƚ
ŽƉĞƌĂĐǇũŶǇ ũĞƐƚ ĚŽƉƌĞĐǇǌŽǁĂŶŝĞŵ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐǌŶǇĐŚ ŬŝĞƌƵŶŬſǁ ƉŽůŝƚǇŬŝ ƐƉŽųĞĐǌŶĞũ
ǁŽũĞǁſĚǌƚǁĂ ǁŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞŐŽ ǁ ŽďƐǌĂƌǌĞ ŽĐŚƌŽŶǇ ĚǌŝĞĐŬĂ ŝ ƌŽĚǌŝŶǇ ƉƌǌĞĚ
ƉƌǌĞŵŽĐČ͘ t ƐǁǇĐŚ ǌĂųŽǏĞŶŝĂĐŚ͕ ƉŽǌŽƐƚĂũĞ ŬŽŵƉĂƚǇďŝůŶǇ ǌĞ ^ƚƌĂƚĞŐŝČ WŽůŝƚǇŬŝ
^ƉŽųĞĐǌŶĞũ ĚůĂ tŽũĞǁſĚǌƚǁĂ tŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞŐŽ ĚŽ ϮϬϮϬ ƌŽŬƵ͕ ǌǁųĂƐǌĐǌĂ
ǁŽĚŶŝĞƐŝĞŶŝƵĚŽWZ/KZzddh///ƉŶ͕͕͘ĞǌƉŝĞĐǌŶĂtŝĞůŬŽƉŽůƐŬĂ͘͟


WƌǌǇũħƚĂǁƌĂŵĂĐŚŽƉƌĂĐŽǁǇǁĂŶŝĂ^ƚƌĂƚĞŐŝŝŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂƉƌĂĐ

ŶĂĚ ŬůƵĐǌŽǁǇŵŝ ŬŝĞƌƵŶŬĂŵŝ ƌŽǌǁŽũƵ ƉŽůŝƚǇŬŝ ƐƉŽųĞĐǌŶĞũ ǁ tŝĞůŬŽƉŽůƐĐĞ͕
ĂŬĐĞŶƚƵũČĐĂ ƉĂƌƚǇĐǇƉĂĐǇũŶǇ ŵŽĚĞů ŬŽŶƐƵůƚŽǁĂŶŝĂ ŶĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌǇĐŚ ǌĂƉŝƐſǁ
ǌƐǌĞƌŽŬŝŵŐƌĞŵŝƵŵĞŬƐƉĞƌƚſǁ͕ŶĂŬƌĞƑůŝųĂŝŶƚĞƌĚǇƐĐǇƉůŝŶĂƌŶǇŝŵŝħĚǌǇƐĞŬƚŽƌŽǁǇ
ĐŚĂƌĂŬƚĞƌ ƉƌŽĐĞƐƵ ŽƉƌĂĐŽǁǇǁĂŶŝĂ tŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞŐŽ WƌŽŐƌĂŵƵ WƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂ
WƌǌĞŵŽĐǇǁZŽĚǌŝŶŝĞŶĂůĂƚĂϮϬϭϭͲϮϬϮϬ͘


tŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝ

WƌŽŐƌĂŵ

ƚŽ

ǁǇŶŝŬ

ǁƐƉſųƉƌĂĐǇ

ǁŝĞůƵ

ƑƌŽĚŽǁŝƐŬ

ǌĂĂŶŐĂǏŽǁĂŶǇĐŚ ǁ ŬƌĞŽǁĂŶŝĞ ŝ ǁĚƌĂǏĂŶŝĞ ƉŽůŝƚǇŬŝ ƐƉŽųĞĐǌŶĞũ ŶĂ ƉŽǌŝŽŵŝĞ
ǁŽũĞǁſĚǌŬŝŵ͕ ƉŽǁŝĂƚŽǁǇŵ ŝ ŐŵŝŶŶǇŵ͘ WŽǁƐƚĂųĞ ǌĂƉŝƐǇ ƐČ ǁǇŶŝŬŝĞŵ ǁŝĞĚǌǇ
ŝ ĚŽƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ ŽƐſď͕ ŝŶƐƚǇƚƵĐũŝ ŝ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ ďĞǌƉŽƑƌĞĚŶŝŽ ǌĂĂŶŐĂǏŽǁĂŶǇĐŚ ŶĂ

ʹ

ƌǌĞĐǌ ďƵĚŽǁĂŶŝĂ ƐǇƐƚĞŵſǁ ǁƐƉĂƌĐŝĂ ƌŽĚǌŝŶ ĚŽƑǁŝĂĚĐǌĂũČĐǇĐŚ ƉƌǌĞŵŽĐǇ
ŝƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂƚĞŵƵǌũĂǁŝƐŬƵ͘


t ƌĂŵĂĐŚ ŬŽŽƌĚǇŶĂĐũŝ ƉƌĂĐ ŶĂĚ ŽŬƵŵĞŶƚĞŵ ĂƌǌČĚ tŽũĞǁſĚǌƚǁĂ

tŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞŐŽhĐŚǁĂųČŶƌϲϮϱͬϮϬϭϭǌĚŶŝĂϮϲŵĂũĂϮϬϭϭƌŽŬƵƉŽǁŽųĂųǌĞƐƉſų
ĞŬƐƉĞƌƚſǁ ƉŶ͘ ĞƐƉſų ^ƚĞƌƵũČĐǇ WƌĂĐĂŵŝ ŶĂĚ KƉƌĂĐŽǁĂŶŝĞŵ ŝ tĚƌŽǏĞŶŝĞŵ
tŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞŐŽ WƌŽŐƌĂŵƵ WƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂ WƌǌĞŵŽĐǇ ǁ ZŽĚǌŝŶŝĞ ŶĂ ůĂƚĂ
ϮϬϭϭͲϮϬϮϬ͕ ŬƚſƌĞŐŽ ĐĞůĞŵ ũĞƐƚ ŬŽŽƌĚǇŶĂĐũĂ ƉƌĂĐ ŶĂĚ WƌŽŐƌĂŵĞŵ ŶĂ ĞƚĂƉŝĞ
ĨŽƌŵƵųŽǁĂŶŝĂ ǌĂųŽǏĞŷ ŝ ũĞŐŽ ƌĞĂůŝǌĂĐũŝ͘ t ƐŬųĂĚ ǌĞƐƉŽųƵ ǁĞƐǌůŝ ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞ͗
WŽǁŝĂƚŽǁĞŐŽĞŶƚƌƵŵWŽŵŽĐǇZŽĚǌŝŶŝĞǁ'ŽƐƚǇŶŝƵ͕^ƉĞĐũĂůŝƐƚǇĐǌŶĞŐŽKƑƌŽĚŬĂ
tƐƉĂƌĐŝĂ ĚůĂ KĨŝĂƌ WƌǌĞŵŽĐǇ ǁ ĚƵŶĂĐŚ͕ dĞƌĞŶŽǁĞŐŽ <ŽŵŝƚĞƚƵ KĐŚƌŽŶǇ WƌĂǁ
ǌŝĞĐŬĂ ǁ >ĞƐǌŶŝĞ͕ tŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞŐŽ &ŽƌƵŵ KƑƌŽĚŬſǁ WŽŵŽĐǇ ^ƉŽųĞĐǌŶĞũ͕
<ƵƌĂƚŽƌĂ KŬƌħŐŽǁĞŐŽ ǁ WŽǌŶĂŶŝƵ͕ <ŽŵĞŶĚǇ tŽũĞǁſĚǌŬŝĞũ WŽůŝĐũŝ ǁ WŽǌŶĂŶŝƵ͕
ZĞŐŝŽŶĂůŶĞŐŽ KƑƌŽĚŬĂ WŽůŝƚǇŬŝ ^ƉŽųĞĐǌŶĞũ ǁ WŽǌŶĂŶŝƵ͕ ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵ KĐŚƌŽŶǇ
ĚƌŽǁŝĂ ŝ WƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂ hǌĂůĞǏŶŝĞŶŝŽŵ ŽƌĂǌ  ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵ ĚƵŬĂĐũŝ ŝ EĂƵŬŝ
hƌǌħĚƵ DĂƌƐǌĂųŬŽǁƐŬŝĞŐŽ tŽũĞǁſĚǌƚǁĂ tŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞŐŽ͕ Ă ƚĂŬǏĞ tŽũĞǁſĚǌŬŝ
ZĞĂůŝǌĂƚŽƌ<ƌĂũŽǁĞŐŽWƌŽŐƌĂŵƵWƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂWƌǌĞŵŽĐǇǁZŽĚǌŝŶŝĞ͘
ŽŶĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌǇĐŚǌĂĚĂŷĞƐƉŽųƵŶĂůĞǏǇϭ͗
• ŽŬƌĞƑůĞŶŝĞŐųſǁŶǇĐŚĐĞůſǁWƌŽŐƌĂŵƵ͕
• ŽŬƌĞƑůĞŶŝĞƉƌŝŽƌǇƚĞƚŽǁǇĐŚŬŝĞƌƵŶŬſǁĚǌŝĂųĂŷ͕
• ǁƐƉſųƉƌĂĐĂ ǌ ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĂŵŝ ŝŶƐƚǇƚƵĐũŝ ŝ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ ǌĂƉƌŽƐǌŽŶǇĐŚ ĚŽ
ŬŽŶƐƵůƚŽǁĂŶŝĂWƌŽŐƌĂŵƵ͕
• ŽŬƌĞƑůĞŶŝĞ ŽƐƚĂƚĞĐǌŶĞŐŽ ŬƐǌƚĂųƚƵ ǌĂĚĂŷ ǁƉŝƐƵũČĐǇĐŚ Ɛŝħ ǁ WƌŝŽƌǇƚĞƚǇ
WƌŽŐƌĂŵƵ͕
• ŽƉŝŶŝŽǁĂŶŝĞƉƌŽũĞŬƚƵWƌŽŐƌĂŵƵ͕
• ǁƐƉſųƉƌĂĐĂǌŝŶƐƚǇƚƵĐũĂŵŝŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝŶĂĞƚĂƉŝĞǁĚƌĂǏĂŶŝĂWƌŽŐƌĂŵƵ͘



tƌĂŵĂĐŚǁǇƉƌĂĐŽǁĂŶŝĂƐǌĐǌĞŐſųŽǁǇĐŚǌĂĚĂŷǁƉŝƐƵũČĐǇĐŚƐŝħǁƉƌǌǇũħƚĞ

ƉƌǌĞǌ ĞƐƉſų ^ƚĞƌƵũČĐǇ ŬŝĞƌƵŶŬŝ ƉŽůŝƚǇŬŝ ƐƉŽųĞĐǌŶĞũ ǌĂƉƌŽƐǌŽŶŽ ĚŽ ǁƐƉſųƉƌĂĐǇ
ƉƌĂŬƚǇŬſǁ Ͳ ŽƐŽďǇ ƌĞƉƌĞǌĞŶƚƵũČĐĞ ŵ͘ŝŶ͘ ŽƑƌŽĚŬŝ ŝŶƚĞƌǁĞŶĐũŝ ŬƌǇǌǇƐŽǁĞũ͕
ƐƉĞĐũĂůŝƐƚǇĐǌŶĞ ŽƑƌŽĚŬŝ ǁƐƉĂƌĐŝĂ ĚůĂ ŽĨŝĂƌ ƉƌǌĞŵŽĐǇ ǁ ƌŽĚǌŝŶŝĞ͕ ƉŽůŝĐũħ͕ ƐųƵǏďħ

ϭ

hĐŚǁĂųĂŶƌϲϮϱͬϮϬϭϭĂƌǌČĚƵtŽũĞǁſĚǌƚǁĂtŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞŐŽǌĚŶŝĂϮϲŵĂũĂϮϬϭϭƌŽŬƵ

͵

ǁŝħǌŝĞŶŶČ͕ ƐČĚǇ͕ ĚŽŵǇ ĚǌŝĞĐŬĂ͕ ƉŽƌĂĚŶŝĞ ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐǌŶŽͲƉĞĚĂŐŽŐŝĐǌŶĞ͕ ƉƵŶŬƚǇ
ŬŽŶƐƵůƚĂĐǇũŶĞ ĚůĂ ŽĨŝĂƌ ƉƌǌĞŵŽĐǇ͕ ŽƑƌŽĚŬŝ ƉŽŵŽĐǇ ƐƉŽųĞĐǌŶĞũ͕ ǌĞƐƉŽųǇ
ŝŶƚĞƌĚǇƐĐǇƉůŝŶĂƌŶĞĞƚĐ͘


t ƚƌĂŬĐŝĞ ƚƌǌǇĚŶŝŽǁǇĐŚ ǁĂƌƐǌƚĂƚſǁ ǁǇƉƌĂĐŽǁĂŶŽ ůŝƐƚħ ĚǌŝĂųĂŷ ĚŽ

ƌĞĂůŝǌĂĐũŝ ŶĂ ƉŽǌŝŽŵŝĞ ǁŽũĞǁſĚǌƚǁĂ ǁ ǌĂŬƌĞƐŝĞ ƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂ ƉƌǌĞŵŽĐǇ
ǁƌŽĚǌŝŶŝĞ͕ŬƚſƌĞƉŽĚĚĂŶŽŽƐƚĂƚĞĐǌŶĞũǁĞƌǇĨŝŬĂĐũŝĐǌųŽŶŬŽŵĞƐƉŽųƵ^ƚĞƌƵũČĐĞŐŽ
ǁĚŶŝƵϯƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬĂϮϬϭϭƌ͘;ƉĂƚƌǌ͗ƌŽǌĚǌ͘sͿ͘



h ƉŽĚƐƚĂǁ ƉƌĂĐ ŶĂĚ WƌŽŐƌĂŵĞŵ ůĞǏĂųŽ ƉŽǌǇƐŬĂŶŝĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐũŝ ŶĂ ƚĞŵĂƚ

ƐǇƚƵĂĐũŝ ǁ ǁŽũĞǁſĚǌƚǁŝĞ ǁŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝŵ ǁ ŽĚŶŝĞƐŝĞŶŝƵ ĚŽ ƌŽǌǁĂǏĂŶĞũ
ƉƌŽďůĞŵĂƚǇŬŝ͘ WƵŶŬƚĞŵ ǁǇũƑĐŝĂ ƉƌĂĐ ƐƚĂųǇ ǁŝħĐ ƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞ ďĂĚĂŶŝĂ ŶĂĚ
ƉƌǌĞŵŽĐČǁƌŽĚǌŝŶŝĞ͕ŬŽŽƌĚǇŶŽǁĂŶĞƉƌǌĞǌKďƐĞƌǁĂƚŽƌŝƵŵ/ŶƚĞŐƌĂĐũŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞũ
ZĞŐŝŽŶĂůŶĞŐŽ KƑƌŽĚŬĂ WŽůŝƚǇŬŝ ^ƉŽųĞĐǌŶĞũ ǁ WŽǌŶĂŶŝƵ ǁ ƌĂŵĂĐŚ ƉƌŽũĞŬƚƵ
ƐǇƐƚĞŵŽǁĞŐŽ

WK<>

ͣ<ŽŽƌĚǇŶĂĐũĂ

ŶĂ

ZǌĞĐǌ

ŬƚǇǁŶĞũ

/ŶƚĞŐƌĂĐũŝ͟

;WƌŝŽƌǇƚĞƚ / ĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĞ ŝ ŝŶƚĞŐƌĂĐũĂ ƐƉŽųĞĐǌŶĂ͕ ĚǌŝĂųĂŶŝĞ ϭ͘Ϯ tƐƉĂƌĐŝĞ
ƐǇƐƚĞŵŽǁĞŝŶƐƚǇƚƵĐũŝƉŽŵŽĐǇŝŝŶƚĞŐƌĂĐũŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũͿ͘


ĚŝĂŐŶŽǌŽǁĂŶŝĞ ǌũĂǁŝƐŬĂ ƉƌǌĞŵŽĐǇ ǁ ǁŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĐŚ ƌŽĚǌŝŶĂĐŚ ƐƚĂųǇ Ɛŝħ

ŝƐƚŽƚŶǇŵ ǁǇǌŶĂĐǌŶŝŬŝĞŵ ǁƐŬĂǌĂŶǇĐŚ ŬŝĞƌƵŶŬſǁ ƌŽǌǁŽũƵ ǁŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞũ ƉŽůŝƚǇŬŝ
ƐƉŽųĞĐǌŶĞũǁŽďƐǌĂƌǌĞƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂƉƌǌĞŵŽĐǇǁƌŽĚǌŝŶŝĞ͘
WŝĞƌǁƐǌǇĞƚĂƉďĂĚĂŶŝĂ͕ƉƌŽǁĂĚǌŽŶǇŶĂƉƌǌĞųŽŵŝĞůŝƉĐĂŝƐŝĞƌƉŶŝĂϮϬϭϭǌŽƐƚĂų
ǌůĞĐŽŶǇ ĨŝƌŵŝĞ /K^dd ^Ɖ͘ũ͘ ĂĚĂŶŝĂ ƉŽůĞŐĂųǇ ŶĂ ĂŶĂůŝǌŝĞ ŵĞƚŽĚČ ĚĂŶǇĐŚ
ǌĂƐƚĂŶǇĐŚ ;ĚĞƐŬ ƌĞƐĞĂƌĐŚͿ ŝŶĨŽƌŵĂĐũŝ ƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚ ǌ ŝŶƐƚǇƚƵĐũŝ ŝ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
ĚǌŝĂųĂũČĐǇĐŚǁŽďƐǌĂƌǌĞƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂƉƌǌĞŵŽĐǇǁƌŽĚǌŝŶŝĞ͘ĞůĞŵƚĞŐŽĞƚĂƉƵ
ďĂĚĂŷ ďǇųĂ ŝŶǁĞŶƚĂƌǇǌĂĐũĂ ĚĂŶǇĐŚ ĚŽƚǇĐǌČĐǇĐŚ ƉƌǌĞŵŽĐǇ ǁ ƌŽĚǌŝŶŝĞ ŽƌĂǌ
ǁǇǌŶĂĐǌĞŶŝĞŐųſǁŶǇĐŚƌĞŬŽŵĞŶĚĂĐũŝĚŽWƌŽŐƌĂŵƵ͘


WŽǌĂĐĞůĞŵŐųſǁŶǇŵ͕ƚĂĐǌħƑđĚŝĂŐŶŽǌǇŵŝĂųĂǌĂǌĂĚĂŶŝĞ͗

ͲƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĞŶŝĞƉƌŽĨŝůŝ͗ƌŽĚǌŝŶǇĚŽƚŬŶŝħƚĞũƉƌǌĞŵŽĐČ͕ƐƉƌĂǁĐǇŝŽĨŝĂƌǇƉƌǌĞŵŽĐǇ͕
ͲŽŬƌĞƑůĞŶŝĞ ŶĂũĐǌħƑĐŝĞũ ŽĚŶŽƚŽǁǇǁĂŶǇĐŚ ǁ tŝĞůŬŽƉŽůƐĐĞ ƌŽĚǌĂũſǁ ƉƌǌĞŵŽĐǇ
ƐƚŽƐŽǁĂŶĞũǁƌŽĚǌŝŶĂĐŚ͕
ͲƐƚǁŽƌǌĞŶŝĞ ŵĂƉ ƉŽǁŝĂƚſǁ tŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝ͕ ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĂũČĐǇĐŚ ŶĂƚħǏĞŶŝĞ ƌſǏŶǇĐŚ
ƌŽĚǌĂũſǁ ƉƌǌĞŵŽĐǇ ǁ ƌŽĚǌŝŶŝĞ ŽƌĂǌ ǌĂƐŽďǇ ŝŶƐƚǇƚƵĐũŽŶĂůŶĞ ƉŽǁŽųĂŶĞ ĚŽ
ƌĞĂůŝǌŽǁĂŶŝĂǌĂĚĂŷǁǌĂŬƌĞƐŝĞƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂƚĞŵƵǌũĂǁŝƐŬƵ͘

Ͷ



<ŽŷĐŽǁǇ ƌĂƉŽƌƚǌďĂĚĂŷ ǌŽƐƚĂųƉŽǌǇƚǇǁŶŝĞ ǌĂŽƉŝŶŝŽǁĂŶǇ ƉƌǌĞǌ ĞŬƐƉĞƌƚĂ

ƉŽƐŝĂĚĂũČĐĞŐŽ ĐĞƌƚǇĨŝŬĂƚ ƐƉĞĐũĂůŝƐƚǇ ǁ ǌĂŬƌĞƐŝĞ ƉŽŵŽĐǇ ŽĨŝĂƌŽŵ ƉƌǌĞŵŽĐǇ
ŶĂĚĂǁĂŶǇ ƉƌǌĞǌ ŝŶƐƚǇƚƵƚ WƐǇĐŚŽůŽŐŝŝ ĚƌŽǁŝĂ WŽůƐŬŝĞŐŽ dŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂ
WƐǇĐŚŽůŽŐŝĐǌŶĞŐŽ͘


ƚĂƉ ĚƌƵŐŝ ƌŽǌƉŽĐǌħƚŽ ǁĞ ǁƌǌĞƑŶŝƵ͕ Ă ǌĂŬŽŷĐǌŽŶŽ ǁ ƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬƵ ϮϬϭϭ

ƌŽŬƵ͘ :ĞŐŽ ĐĞůĞŵ ďǇųŽ ǁǇƉƌĂĐŽǁĂŶŝĞ ŶĂ ƉŽĚƐƚĂǁŝĞ ƐƉŽƌǌČĚǌŽŶĞũ ǁĐǌĞƑŶŝĞũ
ĚŝĂŐŶŽǌǇ͕ ĞŬƐƉĞƌĐŬŝĐŚ ƌĞŬŽŵĞŶĚĂĐũŝ ĚŽƚǇĐǌČĐǇĐŚ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐǌŶǇĐŚ ŬŝĞƌƵŶŬſǁ
ƉŽůŝƚǇŬŝ ƐƉŽųĞĐǌŶĞũ͘ WƌŽƉŽǌǇĐũĞ ŬŝĞƌƵŶŬſǁ ƌŽǌǁŝČǌĂŷ ƐǇƐƚĞŵŽǁǇĐŚ ǁ ƚǇŵ
ŽďƐǌĂƌǌĞ ǌŽƐƚĂųǇ ŽƉƌĂĐŽǁĂŶĞ ŶĂ ƉŽĚƐƚĂǁŝĞ ǌŽŐŶŝƐŬŽǁĂŶǇĐŚ ǁǇǁŝĂĚſǁ
ŐƌƵƉŽǁǇĐŚ ;ĨŽĐƵƐ ŐƌŽƵƉͿ͕ ƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŽŶǇĐŚ ǌ ŬĂĚƌČ ŝŶƐƚǇƚƵĐũŝ ŝ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
ǌĂĂŶŐĂǏŽǁĂŶǇĐŚ ǁ ƉƌŽĐĞƐ ǁƐƉŝĞƌĂŶŝĂ ŽĨŝĂƌ ƉƌǌĞŵŽĐǇ ǁ ƌŽĚǌŝŶŝĞ ;ŬƵƌĂƚŽƌĂŵŝ͕
ƉƌĂĐŽǁŶŝŬĂŵŝ ƐŽĐũĂůŶǇŵŝ͕ ŬŝĞƌŽǁŶŝŬĂŵŝ ǌĞƐƉŽųſǁ ŝŶƚĞƌĚǇƐĐǇƉůŝŶĂƌŶǇĐŚ͕
ƐƉĞĐũĂůŝƐƚĂŵŝ ĚƐ͘ ƉƌĞǁĞŶĐũŝ͕ ƉƌĂĐŽǁŶŝŬĂŵŝ ŽƑƌŽĚŬſǁ ŝŶƚĞƌǁĞŶĐũŝ ŬƌǇǌǇƐŽǁĞũ͕
ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĂŵŝ

ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ͕

ƉƐǇĐŚŽůŽŐĂŵŝ

ŝ ƉƐǇĐŚŽƚĞƌĂƉĞƵƚĂŵŝͿ͘ Ž ŵŽĚĞƌŽǁĂŶŝĂ ǁǇǁŝĂĚſǁ ŝ ŽƉƌĂĐŽǁĂŶŝĂ ƌĂƉŽƌƚƵ
ǌ ďĂĚĂŷ ǌĂƉƌŽƐǌŽŶǇ ǌŽƐƚĂų ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞů dĞƌĞŶŽǁĞŐŽ <ŽŵŝƚĞƚƵ KĐŚƌŽŶǇ WƌĂǁ
ǌŝĞĐŬĂǁWŽǌŶĂŶŝƵͲWĂŶDĂĐŝĞũ/ǁĂŶŝĐŬŝ͘
ZĂƉŽƌƚǇ ŬŽŷĐŽǁĞ ǌ ŽďƵ ĞƚĂƉſǁ ďĂĚĂŷ ƐƚĂŶŽǁŝČ ǌĂųČĐǌŶŝŬ Ŷƌ ϭ ŝ Ϯ ĚŽ
ŶŝŶŝĞũƐǌĞŐŽWƌŽŐƌĂŵƵ͘






tĚŶŝĂĐŚŽĚϯͲϭϴůŝƐƚŽƉĂĚĂϮϬϭϭƌŽŬƵƉŽǁǇǏƐǌĞǌĂƉŝƐǇǌŽƐƚĂųǇŽƐƚĂƚĞĐǌŶŝĞ

ƉŽĚĚĂŶĞ ŬŽŶƐƵůƚĂĐũŽŵ ƐƉŽųĞĐǌŶǇŵ ƉŽƉƌǌĞǌ ƵŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĞ ŝĐŚ ŶĂ ƐƚƌŽŶĂĐŚ
ZĞŐŝŽŶĂůŶĞŐŽ KƑƌŽĚŬĂ WŽůŝƚǇŬŝ ^ƉŽųĞĐǌŶĞũ ǁ WŽǌŶĂŶŝƵ ŽƌĂǌ ŶĂ ƐƚƌŽŶĂĐŚƐĞƌǁŝƐƵ
tŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞt//͘


ĨĞŬƚǁƐƉſųƉƌĂĐǇ^ĂŵŽƌǌČĚƵtŽũĞǁſĚǌƚǁĂǌƉĂƌƚŶĞƌĂŵŝǌĂĂŶŐĂǏŽǁĂŶǇŵŝ

ǁ ĚĞĨŝŶŝŽǁĂŶŝĞ ŶĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌǇĐŚ ŬŝĞƌƵŶŬſǁ ƉŽůŝƚǇŬŝ ƐƉŽųĞĐǌŶĞũ ǁ ǁŽũĞǁſĚǌƚǁŝĞ
ǁŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝŵƐǌĐǌĞŐſųŽǁŽŽƉŝƐĂŶǇǌŽƐƚĂųǁƌŽǌĚǌŝĂůĞ///͕/s͕s͘





ͷ

//͘

WƌǌĞŵŽĐǁƌŽĚǌŝŶŝĞ͘hƌĞŐƵůŽǁĂŶŝĂƉƌĂǁŶĞ͘



WƌǌĞŵŽĐ ǁ ƌŽĚǌŝŶŝĞ ũĞƐƚ ũĞĚŶǇŵ ǌ ƚƌƵĚŶŝĞũƐǌǇĐŚ ĚŽ ǌĚŝĂŐŶŽǌŽǁĂŶŝĂ
ƉƌŽďůĞŵſǁ ƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ͘ t ŬŽŶƚĞŬƑĐŝĞ ƐƚĂƚǇƐƚǇŬ ƉƌŽǁĂĚǌŽŶǇĐŚ ƉƌǌĞǌ ƐųƵǏďǇ
ƉŽǁŽųĂŶĞĚŽĚǌŝĂųĂŷŶĂƌǌĞĐǌƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂƉƌǌĞŵŽĐǇǁƌŽĚǌŝŶŝĞ͕ŽďŝĞŬƚǇǁŶĞ
ǁƐŬĂǍŶŝŬŝĚŽƚǇĐǌČĐĞĂŬƚſǁƉƌǌĞŵŽĐǇĐǌħƐƚŽƉŽǌŽƐƚĂũČ͕͕ĐŝĞŵŶČůŝĐǌďČ͘͟WƌǌǇĐǌǇŶ
ƚĞŐŽ ƐƚĂŶƵ ƌǌĞĐǌǇ ũĞƐƚ ǁŝĞůĞ͘ ǌħƐƚŽ ũĞƐƚ ƚŽ ǁǇŶŝŬ ŶŝĞ ǌŐųĂƐǌĂŶŝĂ Ɛŝħ ŽĨŝĂƌ
ƉƌǌĞŵŽĐǇĚŽŵŽǁĞũƉŽǁƐƉĂƌĐŝĞĚŽŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŝŝŶƐƚǇƚƵĐũŝ͘KďĂǁĂ
ƉƌǌĞĚ ƌĞĂŬĐũČ ƌŽĚǌŝŶǇ͕ ƐƚƌĂĐŚ ƉƌǌĞĚ ŽƐŽďČ ƐƚŽƐƵũČĐČ ĂŐƌĞƐũħ ǁŝĞůŽŬƌŽƚŶŝĞ
ƐƚĂŶŽǁŝČĚůĂŽĨŝĂƌƉƌǌĞŵŽĐǇŝƑǁŝĂĚŬſǁƉƌǌĞŵŽĐǇďĂƌŝĞƌħƚƌƵĚŶČĚŽƉŽŬŽŶĂŶŝĂ͘
tǁŝĞůƵƉƌǌǇƉĂĚŬĂĐŚďƌĂŬĚŽŬųĂĚŶĞũŝŶĨŽƌŵĂĐũŝŶĂƚĞŵĂƚůŝĐǌďǇŽĨŝĂƌŝŽƐſď
ƐƚŽƐƵũČĐǇĐŚ ƉƌǌĞŵŽĐ ǁŝČǏĞ Ɛŝħ ǌ ďƌĂŬŝĞŵ ƉƌǌĞũƌǌǇƐƚǇĐŚ ŬĂŶĂųſǁ ƉƌǌĞƉųǇǁƵ
ŝŶĨŽƌŵĂĐũŝ Ŷƚ͘ ǌũĂǁŝƐŬĂ ƉƌǌĞŵŽĐǇ ŵŝħĚǌǇ ŝŶƐƚǇƚƵĐũĂŵŝ ŝ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝ
ƉƌŽĨĞƐũŽŶĂůŶŝĞ ǌĂũŵƵũČĐǇŵŝ Ɛŝħ ǁƐƉĂƌĐŝĞŵ ƌŽĚǌŝŶǇ ǁ ŬƌǇǌǇƐŝĞ͘ ZſǏŶĞ ƐǇƐƚĞŵǇ
ǌďŝĞƌĂŶŝĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐũŝ͕ ƌŽǌƉƌŽƐǌĞŶŝĞ ĚĂŶǇĐŚ͕ ƵƚƌƵĚŶŝĂũČ ƵũĞĚŶŽůŝĐĞŶŝĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌ
ǌǁŝČǌĂŶǇĐŚǌŝĐŚǌďŝĞƌĂŶŝĞŵ͘
WŽŵŝŵŽǁŝĞůƵŽďŝĞŬƚǇǁŶǇĐŚƉƌǌĞƐǌŬſĚ͕ƌſǏŶĞĂŶĂůŝǌǇƌĞŐŝŽŶĂůŶĞŝŬƌĂũŽǁĞ
ǁƐŬĂǌƵũČ͕ ŝǏ ƉƌŽďůĞŵ ƉƌǌĞŵŽĐǇ ũĞƐƚ ĚŽƐƚƌǌĞŐĂŶǇ ƉƌǌĞǌ ƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁŽ ƉŽůƐŬŝĞ
ĂǁũĞŐŽŝƐƚŽĐŝĞƵƉĂƚƌƵũĞƐŝħƉƌǌǇĐǌǇŶǁŝĞůƵƉŽǁĂǏŶǇĐŚŝĐǌħƐƚŽŶŝĞŽĚǁƌĂĐĂůŶǇĐŚ
ƐǌŬſĚŽƐŽďŝƐƚǇĐŚŝƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ͘
ŐŽĚŶŝĞǌhƐƚĂǁČŽƉŽŵŽĐǇƐƉŽųĞĐǌŶĞũǌϭϮŵĂƌĐĂϮϬϬϰƌŽŬƵ;ǌ͘h͘ϮϬϬϰ
ŶƌϲϰƉŽǌ͘ϱϵϯǌƉſǍŶ͘ǌŵŝĂŶĂŵŝͿƉƌǌĞŵŽĐǁƌŽĚǌŝŶŝĞƐƚĂŶŽǁŝũĞĚĞŶǌƉŝħƚŶĂƐƚƵ
ƉƌŽďůĞŵſǁ ǌ ƚǇƚƵųƵ ŬƚſƌĞŐŽ͕ ŽƐŽďǇ ŝ ƌŽĚǌŝŶǇ ŵŽŐČ ŬŽƌǌǇƐƚĂđ ǌ ƉŽŵŽĐǇ
ƐƉŽųĞĐǌŶĞũ͘
tŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝ WƌŽŐƌĂŵ WƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂ WƌǌĞŵŽĐǇ ǁ ZŽĚǌŝŶŝĞ ŶĂ ůĂƚĂ
ϮϬϭϭͲϮϬϮϬ ũĞƐƚ ǁǇƉĞųŶŝĞŶŝĞŵ ǌĂƉŝƐſǁ hƐƚĂǁǇ ǌ ĚŶŝĂ Ϯϵ ůŝƉĐĂ ϮϬϬϱ ƌŽŬƵ
Ž ƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝƵ ƉƌǌĞŵŽĐǇ ǁ ƌŽĚǌŝŶŝĞ ;ǌ͘ h͘ ǌ ϮϬϬϱ ƌŽŬƵ Ŷƌ ϭϴϬ͕ ƉŽǌ͘ ϭϰϵϯ͕
ǌƉſǍŶ͘ǌŵ͘Ϳ͕ǁďƌǌŵŝĞŶŝƵŽŬƌĞƑůŽŶǇŵhƐƚĂǁČǌϭϬĐǌĞƌǁĐĂϮϬϭϬƌŽŬƵŽǌŵŝĂŶŝĞ
ƵƐƚĂǁǇ Ž ƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝƵ ƉƌǌĞŵŽĐǇ ǁ ƌŽĚǌŝŶŝĞ ŽƌĂǌ ŶŝĞŬƚſƌǇĐŚ ŝŶŶǇĐŚ ƵƐƚĂǁ
;ǌ͘h͘ǌϮϬϭϬƌŽŬƵŶƌϭϮϱ͕ƉŽǌ͘ϴϰϮͿ͘



ŐŽĚŶŝĞ ǌ ƉŽǁǇǏƐǌǇŵ ĂŬƚĞŵ ƉƌĂǁŶǇŵ ƉƌǌĞǌ ƉƌǌĞŵŽĐ ŶĂůĞǏǇ ƌŽǌƵŵŝĞđ
͕͕ũĞĚŶŽƌĂǌŽǁĞ ĂůďŽ ƉŽǁƚĂƌǌĂũČĐĞ Ɛŝħ ƵŵǇƑůŶĞ ĚǌŝĂųĂŶŝĞ ůƵď ǌĂŶŝĞĐŚĂŶŝĞ
ŶĂƌƵƐǌĂũČĐĞ ƉƌĂǁĂ ůƵď ĚŽďƌĂ ŽƐŽďŝƐƚĞ ŽƐſď ;͙Ϳ͕ ǁ ƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝ ŶĂƌĂǏĂũČĐĞ ƚĞ
ŽƐŽďǇ ŶĂ ŶŝĞďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁŽ ƵƚƌĂƚǇ ǏǇĐŝĂ͕ ǌĚƌŽǁŝĂ͕ ŶĂƌƵƐǌĂũČĐĞ ŝĐŚ ŐŽĚŶŽƑđ͕
ŶŝĞƚǇŬĂůŶŽƑđ ĐŝĞůĞƐŶČ͕ ǁŽůŶŽƑđ͕ ǁ ƚǇŵ ƐĞŬƐƵĂůŶČ͕ ƉŽǁŽĚƵũČĐĞ ƐǌŬŽĚǇ ŶĂ ŝĐŚ
ǌĚƌŽǁŝƵ ĨŝǌǇĐǌŶǇŵ ůƵď ƉƐǇĐŚŝĐǌŶǇŵ͕ Ă ƚĂŬǏĞ ǁǇǁŽųƵũČĐĞ ĐŝĞƌƉŝĞŶŝĂ
ŝŬƌǌǇǁĚǇŵŽƌĂůŶĞƵŽƐſďĚŽƚŬŶŝħƚǇĐŚƉƌǌĞŵŽĐČ͟Ϯ͘
t ŬŽŶƚĞŬƑĐŝĞ ŬƌĞŽǁĂŶŝĂ ŝ ƌĞĂůŝǌŽǁĂŶŝĂ ƉŽůŝƚǇŬŝ ƐƉŽųĞĐǌŶĞũ ǁ ǌĂŬƌĞƐŝĞ
ƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂ ƉƌǌĞŵŽĐǇ ǁ ƌŽĚǌŝŶŝĞ͕ ƵƐƚĂǁĂ ŽŬƌĞƑůĂ͕ ǏĞ ĚŽ ǌĂĚĂŷ ƐĂŵŽƌǌČĚƵ
ǁŽũĞǁſĚǌƚǁĂŶĂůĞǏǇŵ͘ŝŶ͗͘
ĂͿ ŽƉƌĂĐŽǁĂŶŝĞ ŝ ƌĞĂůŝǌĂĐũĂ ǁŽũĞǁſĚǌŬŝĞŐŽ ƉƌŽŐƌĂŵƵ ƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂ
ƉƌǌĞŵŽĐǇǁƌŽĚǌŝŶŝĞ͖
ďͿ ŝŶƐƉŝƌŽǁĂŶŝĞ ŝ ƉƌŽŵŽǁĂŶŝĞ ŶŽǁǇĐŚ ƌŽǌǁŝČǌĂŷ ǁ ǌĂŬƌĞƐŝĞ
ƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂƉƌǌĞŵŽĐǇǁƌŽĚǌŝŶŝĞϯ͘
t ŽďůŝĐǌƵ ƉŽǁǇǏƐǌǇĐŚ ǌĂĚĂŷ͕ ǁŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝ WƌŽŐƌĂŵ ũĞƐƚ ŽĚƉŽǁŝĞĚǌŝČ ŶĂ
ǁǇǌǁĂŶŝĞ ũĂŬŝŵ ũĞƐƚ ƚǁŽƌǌĞŶŝĞ ƌĞŐŝŽŶĂůŶĞũ ƉŽůŝƚǇŬŝ ƐƉŽųĞĐǌŶĞũ͕ ƐƉƌǌǇũĂũČĐĞũ
ƌŽǌǁŝČǌǇǁĂŶŝƵ ƉƌŽďůĞŵſǁ ƌŽĚǌŝŶ ĚŽƚŬŶŝħƚǇĐŚ ƉƌǌĞŵŽĐČ ŽƌĂǌ ǁƉųǇǁĂŶŝĞ ŶĂ
ƉŽĚŶŝĞƐŝĞŶŝĞ ƑǁŝĂĚŽŵŽƑĐŝ ƐƉŽųĞĐǌŶĞũ ǁ ǌĂŬƌĞƐŝĞ ƉƌŽďůĞŵĂƚǇŬŝ ƉƌǌĞŵŽĐǇ͗ ĨŽƌŵ͕
ƌŽĚǌĂũſǁŝũĞũƐŬƵƚŬſǁ͕ƚĂŬŝŶĚǇǁŝĚƵĂůŶǇĐŚ͕ũĂŬŝƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ͘
tŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝ WƌŽŐƌĂŵ WƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂ WƌǌĞŵŽĐǇ ǁ ZŽĚǌŝŶŝĞ ŶĂ ůĂƚĂ
ϮϬϭϭͲϮϬϮϬ ƉŽǌŽƐƚĂũĞ ƐƉſũŶǇ ǌ ŶĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌǇŵŝ ƉŽůƐŬŝŵŝ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂŵŝ
ƌĞŐƵůƵũČĐǇŵŝ ƉƌŽďůĞŵĂƚǇŬħ ƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂ ƉƌǌĞŵŽĐǇ ǁ ƌŽĚǌŝŶŝĞ͘ dǇŵ ƐĂŵǇŵ͕
ǁ ƐǁǇĐŚ ǌĂųŽǏĞŶŝĂĐŚ͕ ǁƉŝƐƵũĞ Ɛŝħ ǁ ĐĞůĞ <ƌĂũŽǁĞŐŽ WƌŽŐƌĂŵƵ WƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂ
WƌǌĞŵŽĐǇǁZŽĚǌŝŶŝĞϰ͕ũĂŬŝŵƐČ͗
•

ǌŵŶŝĞũƐǌĞŶŝĞƐŬĂůŝǌũĂǁŝƐŬĂƉƌǌĞŵŽĐǇǁƌŽĚǌŝŶŝĞ

•

ǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĞ ƐŬƵƚĞĐǌŶŽƑĐŝ ŽĐŚƌŽŶǇ ŽĨŝĂƌ ƉƌǌĞŵŽĐǇ ǁ ƌŽĚǌŝŶŝĞ
ŝǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĞĚŽƐƚħƉŶŽƑĐŝƉŽŵŽĐǇ

•

ǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĞ ƐŬƵƚĞĐǌŶŽƑĐŝ ĚǌŝĂųĂŷ ŝŶƚĞƌǁĞŶĐǇũŶǇĐŚ ŝ ŬŽƌĞŬĐǇũŶǇĐŚ
ǁŽďĞĐŽƐſďƐƚŽƐƵũČĐǇĐŚƉƌǌĞŵŽĐǁƌŽĚǌŝŶŝĞ͘


Ϯ

hƐƚĂǁĂǌϮϵůŝƉĐĂϮϬϬϱƌŽŬƵŽƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝƵƉƌǌĞŵŽĐǇǁƌŽĚǌŝŶŝĞ͕Ăƌƚ͘ϮƉŬƚϮ
ŝďŝĚĞŵ͕Ăƌƚ͘ϲƵƐƚ͘ϲƉŬƚϭŝϮ
ϰ
<ƌĂũŽǁǇWƌŽŐƌĂŵWƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂWƌǌĞŵŽĐǇǁZŽĚǌŝŶŝĞ͕tĂƌƐǌĂǁĂϮϬϬϲ
ϯ



ŐŽĚŶŝĞǌ<ƌĂũŽǁǇŵWƌŽŐƌĂŵĞŵ͕ƉŽǁǇǏƐǌĞĐĞůĞŵĂũČďǇđƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞƉŽƉƌǌĞǌϱ͗
ϭ͘ ƐǇƐƚĞŵĂƚǇĐǌŶĞĚŝĂŐŶŽǌŽǁĂŶŝĞǌũĂǁŝƐŬĂƉƌǌĞŵŽĐǇǁƌŽĚǌŝŶŝĞ͕
Ϯ͘ ƉŽĚŶŽƐǌĞŶŝĞǁƌĂǏůŝǁŽƑĐŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũǁŽďĞĐƉƌǌĞŵŽĐǇǁƌŽĚǌŝŶŝĞ͕
ϯ͘ ƉŽĚŶŽƐǌĞŶŝĞ ŬŽŵƉĞƚĞŶĐũŝ ƐųƵǏď ǌĂũŵƵũČĐǇĐŚ Ɛŝħ ƉƌŽďůĞŵĂƚǇŬČ ƉƌǌĞŵŽĐǇ
ǁƌŽĚǌŝŶŝĞ͕
ϰ͘ ƵĚǌŝĞůĂŶŝĞƉƌŽĨĞƐũŽŶĂůŶĞũƉŽŵŽĐǇŽĨŝĂƌŽŵƉƌǌĞŵŽĐǇǁƌŽĚǌŝŶŝĞ͕
ϱ͘ ŽĚĚǌŝĂųǇǁĂŶŝĞŶĂƐƉƌĂǁĐſǁƉƌǌĞŵŽĐǇǁƌŽĚǌŝŶŝĞ͘

WƌŽŐƌĂŵ ǁƉŝƐƵũĞ Ɛŝħ ǁ ƌſǁŶŝĞǏ ǁ ^ƚƌĂƚĞŐŝħ ZŽǌǁŽũƵ tŽũĞǁſĚǌƚǁĂ
tŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞŐŽ ĚŽ ϮϬϮϬ ƌŽŬƵ ;Ğů ƐƚƌĂƚĞŐŝĐǌŶǇ͗ tǌƌŽƐƚ ƐƉſũŶŽƑĐŝ
ŝ ďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁĂ ƐƉŽųĞĐǌŶĞŐŽͿ ŽƌĂǌ ^ƚƌĂƚĞŐŝħ WŽůŝƚǇŬŝ ^ƉŽųĞĐǌŶĞũ ĚůĂ
tŽũĞǁſĚǌƚǁĂ tŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞŐŽ ĚŽ ϮϬϮϬ ƌŽŬƵ ;WƌŝŽƌǇƚĞƚ ϯ͗ ĞǌƉŝĞĐǌŶĂ
tŝĞůŬŽƉŽůƐŬĂͿ͘
t ŬŽŶƚĞŬƑĐŝĞ ƚĞŐŽ ŽƐƚĂƚŶŝĞŐŽ ĚŽŬƵŵĞŶƚƵ͕ WƌŽŐƌĂŵ ũĞƐƚ ǁǇƌĂǌĞŵ ŝĚĞŝ
ƉƌǌǇƑǁŝĞĐĂũČĐĞũǁĚƌĂǏĂŶŝƵǁŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞũƉŽůŝƚǇŬŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũͲƚǌǁ͕͕͘ƌĞŐƵųǇϯt͗͟
9 ǁƌĂǏůŝǁŽƑĐŝ;ŶĂĚŽďƌŽƐƉŽųĞĐǌŶĞŝƉƌŽďůĞŵǇƐƉŽųĞĐǌŶĞͿ
9 ǁǇŽďƌĂǍŶŝ ;ǁ ŬƌĞŽǁĂŶŝƵ ƌŽǌǁŝČǌĂŷ ŽƉĂƌƚǇĐŚ ŶĂ ĚŽƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝƵ
ŝƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝƉƌŽŐŶŽǌŽǁĂŶŝĂǌŵŝĂŶͿ
ŽƌĂǌ
9 ǁƐƉſųƵĐǌĞƐƚŶŝĐƚǁĂ ;ƉŽĚŵŝŽƚſǁ ƉŽůŝƚǇŬŝ ƐƉŽųĞĐǌŶĞũ ǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚ
ƐǌĐǌĞďůŝ͕ ŽĚƉŽǁŝĞĚǌŝĂůŶǇĐŚ ǌĂ ŬƌĞŽǁĂŶŝĞ ŝ ǁĚƌĂǏĂŶŝĞ ƉŽůŝƚǇŬŝ
ƐƉŽųĞĐǌŶĞũŽƌĂǌƐĂŵĞŐŽƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂͿ͘








ϱ

ŝďŝĚĞŵ

ͺ

///͘

ZĞŬŽŵĞŶĚĂĐũĞĚŽtŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞŐŽWƌŽŐƌĂŵƵ
WƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂWƌǌĞŵŽĐǇǁZŽĚǌŝŶŝĞŶĂůĂƚĂϮϬϭϭͲϮϬϮϬ͘


WŽĚƐƚĂǁČ

ŽƉƌĂĐŽǁĂŶŝĂ

tŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞŐŽ

WƌŽŐƌĂŵƵ

WƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂ

WƌǌĞŵŽĐǇǁZŽĚǌŝŶŝĞŶĂůĂƚĂϮϬϭϭͲϮϬϮϬƐƚĂųǇƐŝħďĂĚĂŶŝĂŝůŽƑĐŝŽǁĞŝũĂŬŽƑĐŝŽǁĞ
ƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞ ŶĂ ƚĞƌĞŶŝĞ tŽũĞǁſĚǌƚǁĂ tŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞŐŽ͘ ĞůĞŵ ƚǇĐŚ ďĂĚĂŷ ďǇųŽ
ƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĚŝĂŐŶŽǌǇǌũĂǁŝƐŬĂƉƌǌĞŵŽĐǇǁƌŽĚǌŝŶŝĞ͕ǁŽĚŶŝĞƐŝĞŶŝƵĚŽĨŽƌŵ͕
ƐŬĂůŝŝƉƌŽĨŝůŝŽƐſďŽĨŝĂƌŝƐƉƌĂǁĐſǁƉƌǌĞŵŽĐǇ͕ǁŽƉĂƌĐŝƵŽǁǇǁŝĂĚǇŐƌƵƉŽǁĞŽƌĂǌ
ĚĂŶĞ ŝŶƐƚǇƚƵĐũŝ ŝ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ ĚǌŝĂųĂũČĐǇĐŚ ŶĂ ƌǌĞĐǌ ǁƐƉĂƌĐŝĂ ŽƐſď ŝ ƌŽĚǌŝŶ
ĚŽƑǁŝĂĚĐǌĂũČĐǇĐŚƉƌǌĞŵŽĐǇ͘
WŽǌŶĂŶŝĞ ŵĞĐŚĂŶŝǌŵſǁ ƉƌǌĞŵŽĐǇ ǁ ƌŽĚǌŝŶŝĞ͕ ũĞũ ƐŬĂůŝ ŝ ŶĂũĐǌħƐƚƐǌǇĐŚ ĨŽƌŵ
ũĞƐƚ ƉƵŶŬƚĞŵ ǁǇũƑĐŝĂ ĚůĂ ĨŽƌŵƵųŽǁĂŶŝĂ ǁǇƚǇĐǌŶǇĐŚ ǁ ǌĂŬƌĞƐŝĞ ƉůĂŶŽǁĂŶŝĂ
ƐŬƵƚĞĐǌŶĞũ ƉŽůŝƚǇŬŝ ƐƉŽųĞĐǌŶĞũ͕ ŵĂũČĐĞũ ŶĂ ĐĞůƵ ǌĂƉŽďŝĞŐĂŶŝĞ ǌũĂǁŝƐŬƵ͕ ĂůĞ ƚĂŬǏĞ
ŝŶƚĞƌǁĞŶŝŽǁĂŶŝĂǁƉƌǌǇƉĂĚŬƵǁǇƐƚħƉŽǁĂŶŝĂĂŬƚſǁƉƌǌĞŵŽĐǇ͘
tƑƌſĚ ŶĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌǇĐŚ ƌĞŬŽŵĞŶĚĂĐũŝ ĚůĂ ǁŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞũ ƉŽůŝƚǇŬŝ ƐƉŽųĞĐǌŶĞũ͕
ǁ ŬŽŶƚĞŬƑĐŝĞ ŽƉƌĂĐŽǁǇǁĂŶĞŐŽ WƌŽŐƌĂŵƵ͕ Ă ǁǇŶŝŬĂũČĐǇĐŚ ǌ ƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũ
ĚŝĂŐŶŽǌǇ͕ǌŶĂůĂǌųǇƐŝħϲ͗
 ƐƚǁŽƌǌĞŶŝĞ ďĂǌǇ ǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚ ŝŶƐƚǇƚƵĐũŝ ŝ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ ĚǌŝĂųĂũČĐǇĐŚ ŶĂ
ƌǌĞĐǌ ǁƐƉĂƌĐŝĂ ƌŽĚǌŝŶ ĚŽƑǁŝĂĚĐǌĂũČĐǇĐŚ ƉƌǌĞŵŽĐǇ ǁ ƌŽĚǌŝŶŝĞ
ǁtŝĞůŬŽƉŽůƐĐĞ͖
 ǁǇƉƌĂĐŽǁĂŶŝĞ ƐǇƐƚĞŵƵ ƉƌǌĞŬĂǌǇǁĂŶŝĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐũŝ Ŷƚ͘ ǌũĂǁŝƐŬĂ
ƉƌǌĞŵŽĐǇ ŝ ĚǌŝĂųĂŷ ǌǁŝČǌĂŶǇĐŚ ǌ ƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĞŵ ƚĞŵƵ ǌũĂǁŝƐŬƵ
ǁ ǁŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĐŚ ƌŽĚǌŝŶĂĐŚ ĚŽ ũĞĚŶŽƐƚŬŝ ƌĞŐŝŽŶĂůŶĞũ͕ ŬƚſƌĂ ĚǌŝħŬŝ
ƚĞŵƵ ĚǇƐƉŽŶŽǁĂųĂďǇ ĂŬƚƵĂůŶǇŵŝ͕ ƐǌĐǌĞŐſųŽǁǇŵŝ ŝŶĨŽƌŵĂĐũĂŵŝ ŶĂ
ƚĞŵĂƚƉƌŽǁĂĚǌŽŶǇĐŚŶĂƚĞƌĞŶŝĞǁŽũĞǁſĚǌƚǁĂĚǌŝĂųĂŷ͖
 ŶĂǁŝČǌǇǁĂŶŝĞ ŝ ƉŽĚƚƌǌǇŵǇǁĂŶŝĞ ǁƐƉſųƉƌĂĐǇ ŵŝħĚǌǇ ƉŽĚŵŝŽƚĂŵŝ
ŽĚƉŽǁŝĞĚǌŝĂůŶǇŵŝ ǁ ƌĞŐŝŽŶŝĞ ǌĂ ŬƌĞŽǁĂŶŝĞ ŝ ƌĞĂůŝǌŽǁĂŶŝĞ ĚǌŝĂųĂŷ ŶĂ
ƌǌĞĐǌ ƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂ ƉƌǌĞŵŽĐǇ ǁ ƌŽĚǌŝŶŝĞ͕ ǁ ƚǇŵ ǌ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝ
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇŵŝ͖


ϲ

ĂųČĐǌŶŝŬŶƌϭŝϮŶŝŶŝĞũƐǌĞŐŽŽŬƵŵĞŶƚƵ

ͻ

 ǌĂĐŚħĐĂŶŝĞǁŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĐŚŐŵŝŶĚŽŝŶŝĐũŽǁĂŶŝĂŝǌĂŬųĂĚĂŶŝĂůŽŬĂůŶǇĐŚ
ǌĞƐƉŽųſǁ ŝŶƚĞƌĚǇƐĐǇƉůŝŶĂƌŶǇĐŚ ĚƐ͘ ƉƌǌĞŵŽĐǇ ƉŽƉƌǌĞǌ ǁƐƉĂƌĐŝĞ
ŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶĞƐųƵǏďǁĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǁŝĐŚƐŬųĂĚ͖
 ŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶĞ ǁƐƉĂƌĐŝĞ ŐŵŝŶ ǁ ǌĂŬƌĞƐŝĞ ŽƉƌĂĐŽǁǇǁĂŶŝĂ ŐŵŝŶŶǇĐŚ
ƉƌŽŐƌĂŵſǁ ƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂ ƉƌǌĞŵŽĐǇ ǁ ƌŽĚǌŝŶŝĞ ŝ ƉƌŽŐƌĂŵſǁ
ŽĐŚƌŽŶǇŽĨŝĂƌƉƌǌĞŵŽĐǇ͖
 ƉŽĚĞũŵŽǁĂŶŝĞ ĚǌŝĂųĂŷ ĞĚƵŬĂĐǇũŶǇĐŚ ŝ ƉƌŽĨŝůĂŬƚǇĐǌŶǇĐŚ ǁ ǌĂŬƌĞƐŝĞ
ƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂƉƌǌĞŵŽĐǇǁƌŽĚǌŝŶŝĞ͖
 ƐƚǁŽƌǌĞŶŝĞ ďĂǌǇ ͕͕ĚŽďƌǇĐŚ ƉƌĂŬƚǇŬ͟ ƉƌŽŵƵũČĐǇĐŚ ƐŬƵƚĞĐǌŶĞ
ƌŽǌǁŝČǌĂŶŝĂŶĂƌǌĞĐǌƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂƉƌǌĞŵŽĐǇǁƌŽĚǌŝŶŝĞ͖
 ƉŽĚĞũŵŽǁĂŶŝĞ ĚǌŝĂųĂŷ ŶĂ ƌǌĞĐǌ ƵƑǁŝĂĚĂŵŝĂŶŝĂ ƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂ Ŷƚ͘
ƉƌǌĞŵŽĐǇŝũĞũƐŬƵƚŬſǁŝŶĚǇǁŝĚƵĂůŶǇĐŚŝƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ͖
 ƚǁŽƌǌĞŶŝĞ ƐǇƐƚĞŵƵ ǁƐƉĂƌĐŝĂ ĚůĂ ƐųƵǏď ƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇĐŚ
ďĞǌƉŽƑƌĞĚŶŝČ ƉŽŵŽĐ ŽĨŝĂƌŽŵ ƉƌǌĞŵŽĐǇ͕ ǌĂƉŽďŝĞŐĂũČĐĞŐŽ ǁǇƉĂůĞŶŝƵ
ŝĐŚǌĂǁŽĚŽǁĞŵƵ͘

WŽǁǇǏƐǌĞ ƌĞŬŽŵĞŶĚĂĐũĞ ƐƚĂųǇ Ɛŝħ ƉŽĚƐƚĂǁČ ǁǇǌŶĂĐǌĞŶŝĂ ƉƌŝŽƌǇƚĞƚŽǁǇĐŚ
ŬŝĞƌƵŶŬſǁ ǁŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞũ ƉŽůŝƚǇŬŝ ƐƉŽųĞĐǌŶĞũ ǁ ǌĂŬƌĞƐŝĞ ƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂ
ƉƌǌĞŵŽĐǇǁƌŽĚǌŝŶŝĞ͘












ͳͲ

/s͘

^ƚƌĂƚĞŐŝĐǌŶĞŬŝĞƌƵŶŬŝƌŽǌǁŽũƵǁŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞũƉŽůŝƚǇŬŝ
ƐƉŽųĞĐǌŶĞũŶĂƌǌĞĐǌƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂƉƌǌĞŵŽĐǇǁƌŽĚǌŝŶŝĞ͘




>'BMtEz



WƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĞǌũĂǁŝƐŬƵƉƌǌĞŵŽĐǇǁƌŽĚǌŝŶŝĞ
ǁǁŽũĞǁſĚǌƚǁŝĞǁŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝŵ



WZ/KZzddzt/><KWK>^</:WK>/dz</^WKBE:tK^Z
WZ/t/BE/WZDKztZK/E/͗


WZ/KZzddϭ
tŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝWƌŽŐƌĂŵWƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂWƌǌĞŵŽĐǇǁZŽĚǌŝŶŝĞŽƉĂƌƚǇŽƌǌĞƚĞůŶČ
ĚŝĂŐŶŽǌħǌũĂǁŝƐŬĂƉƌǌĞŵŽĐǇ͘


WZ/KZzddϮ
tŝĞůŬŽƉŽůĂŶŝĞƑǁŝĂĚŽŵŝǌũĂǁŝƐŬĂƉƌǌĞŵŽĐǇǁƌŽĚǌŝŶŝĞ͘

WZ/KZzddϯ
tŝĞůŬŽƉŽůƐŬĂǁƐƉŝĞƌĂũČĐĂŽĨŝĂƌǇƉƌǌĞŵŽĐǇǁƌŽĚǌŝŶŝĞ͘

WZ/KZzddϰ
tŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝDŽĚĞůWƌĂĐǇǌĞ^ƉƌĂǁĐČWƌǌĞŵŽĐǇƐǌĂŶƐČƐŬƵƚĞĐǌŶǇĐŚ
ŽĚĚǌŝĂųǇǁĂŷŶĂŽƐŽďǇƐƚŽƐƵũČĐĞƉƌǌĞŵŽĐ͘

WZ/KZzddϱ
tǇƐŽŬĂũĂŬŽƑđƵƐųƵŐǁǁŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĐŚŝŶƐƚǇƚƵĐũĂĐŚŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚƌĞĂůŝǌƵũČĐǇĐŚ
ǌĂĚĂŶŝĂǁǌĂŬƌĞƐŝĞƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂƉƌǌĞŵŽĐǇǁƌŽĚǌŝŶŝĞ͘

WZ/KZzddϲ
tŝĞůŬŽƉŽůƐŬĂŽƚǁĂƌƚĂŶĂƐŬƵƚĞĐǌŶĞƌŽǌǁŝČǌĂŶŝĂǁǌĂŬƌĞƐŝĞƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂ
ƉƌǌĞŵŽĐǇǁƌŽĚǌŝŶŝĞ͘



ͳͳ















s͘ĂĚĂŶŝĂ͕ǁƐŬĂǍŶŝŬŝŝƉĂƌƚŶĞƌǌǇǁƌĂŵĂĐŚ
ƌĞĂůŝǌĂĐũŝĚǌŝĂųĂŷ






















ͳʹ

ĂĚĂŶŝĞ;ĚǌŝĂųĂŶŝĞͿŶĂ
ƉŽǌŝŽŵŝĞǁŽũĞǁſĚǌƚǁĂ
ǁƉŝƐƵũČĐĞƐŝħǁ
ƉƌŝŽƌǇƚĞƚ

WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞďĂĚĂŷŶĂĚ
ǌũĂǁŝƐŬŝĞŵƉƌǌĞŵŽĐǇ
ŝƵƉŽǁƐǌĞĐŚŶŝĂŶŝĞŝĐŚ
ǁǇŶŝŬſǁ


DŽŶŝƚŽƌŽǁĂŶŝĞ
ƉƌŽďůĞŵƵƉƌǌĞŵŽĐǇ


ĚŝĂŐŶŽǌŽǁĂŶŝĞ
ǌũĂǁŝƐŬĂƉƌǌĞŵŽĐǇ
ǁƌŽĚǌŝŶŝĞ



<ŽŶŝĞĐǌŶŽƑđ
ƐƚǁŽƌǌĞŶŝĂ
ǌŝŶƚĞŐƌŽǁĂŶĞũďĂǌǇ
ĚĂŶǇĐŚ


ͲZĂƉŽƌƚǌďĂĚĂŷ
ͲWƵďůŝŬĂĐũĞ
ͲĂŬųĂĚŬĂŶĂƐƚƌŽŶŝĞƌĞŐŝŽŶĂůŶĞũ




Ͳ>ŝĐǌďĂƉŽƐƚħƉŽǁĂŷƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂǁĐǌǇĐŚ
ŝǁǇŬŽŶĂǁĐǌǇĐŚ͕ǁƚǇŵ͕ǁŬƚſƌǇĐŚďǇųĂǁŶŝĞƐŝŽŶĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ͕͕EŝĞďŝĞƐŬŝĞũŬĂƌƚǇ͟
Ͳ>ŝĐǌďĂŽƐſďƐƚŽƐƵũČĐǇĐŚƉƌǌĞŵŽĐǁƌŽĚǌŝŶŝĞǁƐƚŽƐƵŶŬƵĚŽŬƚſƌǇĐŚƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũĞƐƚ
ƉŽƐƚħƉŽǁĂŶŝĞŬĂƌŶĞ
Ͳ>ŝĐǌďĂŝŶĨŽƌŵĂĐũŝƉƌǌĞƐųĂŶǇĐŚĚŽŝŶƐƚǇƚƵĐũŝƉƌǌĞǌƉŽůŝĐũħǁǌǁŝČǌŬƵǌƌĞĂůŝǌĂĐũČ
ƉƌŽĐĞĚƵƌǇ͕͕EŝĞďŝĞƐŬŝĞũŬĂƌƚǇ͟
Ͳ>ŝĐǌďĂŽƐſďŬŽƌǌǇƐƚĂũČĐǇĐŚǌĞƉŽŵŽĐǇŽƑƌŽĚŬſǁƐƉĞĐũĂůŝƐƚǇĐǌŶĞŐŽǁƐƉĂƌĐŝĂ;
ƉƵŶŬƚſǁŬŽŶƐƵůƚĂĐǇũŶǇĐŚ͕ŽƑƌŽĚŬſǁŝŶƚĞƌǁĞŶĐũŝŬƌǇǌǇƐŽǁĞũ͕ĚŽŵſǁĚůĂŵĂƚĞŬǌ
ŵĂųŽůĞƚŶŝŵŝĚǌŝĞđŵŝŝŬŽďŝĞƚǁĐŝČǏǇͿ
Ͳ>ŝĐǌďĂƵƌƵĐŚŽŵŝŽŶǇĐŚƉƌŽĐĞĚƵƌƉŽƉƌǌĞǌǁǇƉĞųŶŝĞŶŝĞĨŽƌŵƵůĂƌǌĂͲ͕͕EŝĞďŝĞƐŬŝĐŚ
<Ăƌƚ͟ƉƌǌĞǌ͗ƉŽŵŽĐƐƉŽųĞĐǌŶČ͕ƉŽůŝĐũħ͕ƐųƵǏďħǌĚƌŽǁŝĂ͕ŽƑǁŝĂƚħ͕'<ZW
Ͳ>ŝĐǌďĂŬĂƌƚͣ͟ƉƌǌĞƐųĂŶǇĐŚĚŽǌĞƐƉŽųſǁŝŶƚĞƌĚǇƐĐǇƉůŝŶĂƌŶǇĐŚ
Ͳ>ŝĐǌďĂƌŽĚǌŝŶĚŽƑǁŝĂĚĐǌĂũČĐǇĐŚƉƌǌĞŵŽĐǇŽďũħƚĂƉŽŵŽĐČǁƌĂŵĂĐŚǌĞƐƉŽųſǁ
ŝŶƚĞƌĚǇƐĐǇƉůŝŶĂƌŶǇĐŚͲŐƌƵƉƌŽďŽĐǌǇĐŚǌƉŽĚǌŝĂųĞŵŶĂŽĨŝĂƌǇŝƐƉƌĂǁĐſǁ
Ͳ>ŝĐǌďĂƌŽĚǌŝŶĚŽƑǁŝĂĚĐǌĂũČĐǇĐŚƉƌǌĞŵŽĐǇŽďũħƚĂƉŽŵŽĐČǁƌĂŵĂĐŚǌĞƐƉŽųſǁ
ŝŶƚĞƌĚǇƐĐǇƉůŝŶĂƌŶǇĐŚ
Ͳ>ŝĐǌďĂƵĐǌĞƐƚŶŝŬſǁƉƌŽŐƌĂŵſǁŬŽƌĞŬĐǇũŶŽͲĞĚƵŬĂĐǇũŶǇĐŚĚůĂƐƉƌĂǁĐſǁƉƌǌĞŵŽĐǇ͗ĂͿ
ƉƌǌǇƐƚħƉƵũČĐǇĐŚĚŽƉƌŽŐƌĂŵƵďͿŬŽŷĐǌČĐǇĐŚƉƌŽŐƌĂŵ
Ͳ>ŝĐǌďĂŽƐſďŬŝĞƌŽǁĂŶǇĐŚĚŽƵĐǌĞƐƚŶŝĐƚǁĂǁƉƌŽŐƌĂŵĂĐŚŬŽƌĞŬĐǇũŶŽͲĞĚƵŬĂĐǇũŶǇĐŚ
ƉƌǌĞǌƐČĚ͕ŽƉƐ͕ŬƵƌĂƚŽƌſǁ
Ͳ>ŝĐǌďĂŽƐſďƐŬĂǌĂŶǇĐŚ͕ǁƐƚŽƐƵŶŬƵĚŽŬƚſƌǇĐŚŽƌǌĞĐǌŽŶŽǁǇƌŽŬƐŬĂǌƵũČĐǇ


tŝĞĚǌĂŶƚ͘ǌũĂǁŝƐŬĂ
ƉƌǌĞŵŽĐǇͲƚƌĞŶĚſǁ͕
ƐƉĞĐǇĨŝŬŝǌŵŝĂŶǇ


tŝĞĚǌĂŽƐŬĂůŝŝ
ĨŽƌŵĂĐŚƉƌǌĞŵŽĐǇ
ǁǁŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĐŚ
ƌŽĚǌŝŶĂĐŚ


WƌǌĞǁŝĚǇǁĂŶǇĞĨĞŬƚ
ƌĞĂůŝǌĂĐũŝ


ZĞŐŝŽŶĂůŶǇKƑƌŽĚĞŬ
WŽůŝƚǇŬŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞũ


ZĞŐŝŽŶĂůŶǇKƑƌŽĚĞŬ
WŽůŝƚǇŬŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞũ


/ŶƐƚǇƚƵĐũĞͬŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĞ
ŽĚƉŽǁŝĞĚǌŝĂůŶĞ

WŽůŝĐũĂ
WƌŽŬƵƌĂƚƵƌĂ
^ČĚ
:ĞĚŶŽƐƚŬŝƐĂŵŽƌǌČĚƵ
ƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ
^ƉĞĐũĂůŝƐƚǇĐǌŶĞŽƑƌŽĚŬŝ
ǁƐƉĂƌĐŝĂ
KƑǁŝĂƚĂ
'<ZW
WŽŵŽĐƐƉŽųĞĐǌŶĂ
E'K͛Ɛ


WŽůŝĐũĂ
WƌŽŬƵƌĂƚƵƌĂ
^ČĚ
:ĞĚŶŽƐƚŬŝƐĂŵŽƌǌČĚƵ
ƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ
^ƉĞĐũĂůŝƐƚǇĐǌŶĞŽƑƌŽĚŬŝ
ǁƐƉĂƌĐŝĂ
KƑǁŝĂƚĂ
'<ZW
^ųƵǏďĂǌĚƌŽǁŝĂ
WŽŵŽĐƐƉŽųĞĐǌŶĂ
E'K͛Ɛ
DWŝW^

WĂƌƚŶĞƌǌǇ

ͳ͵

WƌŝŽƌǇƚĞƚ/tŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝWƌŽŐƌĂŵWƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂWƌǌĞŵŽĐǇǁZŽĚǌŝŶŝĞŽƉĂƌƚǇŽƌǌĞƚĞůŶČĚŝĂŐŶŽǌħǌũĂǁŝƐŬĂƉƌǌĞŵŽĐǇ

ů͘Ɖ͘
hǌĂƐĂĚŶŝĞŶŝĞ
tƐŬĂǍŶŝŬƌĞĂůŝǌĂĐũŝǌĂĚĂŶŝĂ
ǁǇďŽƌƵǌĂĚĂŶŝĂ


ϭ͘


Ϯ͘







ǁŝħŬƐǌĞŶŝĞĚŽƐƚħƉŶŽƑĐŝĚŽ
ƉƌŽďůĞŵĂƚǇŬŝƉƌǌĞŵŽĐǇ͕Ĩ͘
ŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶŽͲĞĚƵŬĂĐǇũŶĂ


WŽĚŶŝĞƐŝĞŶŝĞƑǁŝĂĚŽŵŽƑĐŝŝǁŝĞĚǌǇ
ŽǌũĂǁŝƐŬƵƉƌǌĞŵŽĐǇŝ
ŵŽǏůŝǁŽƑĐŝĂĐŚǁƐƉĂƌĐŝĂ

ͲDŽĚĞů
ͲĂŬųĂĚŬĂŶĂƐƚƌŽŶŝĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůŶĞũ


Ͳ^ƚƌŽŶĂŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁĂ
Ͳ>ŝĐǌďĂǁĞũƑđŶĂ
ƐƚƌŽŶħ
ͲǌĂŬųĂĚŬŝ


>ŝĐǌďĂŬĂŵƉĂŶŝŝ

tƐŬĂǍŶŝŬƌĞĂůŝǌĂĐũŝ
ǌĂĚĂŶŝĂ

Ͳ^ǌǇďŬĂŝĚĞŶƚǇĨŝŬĂĐũĂƉƌŽďůĞŵƵ
ͲtǌƌŽƐƚƉŽĐǌƵĐŝĂ
ŽĚƉŽǁŝĞĚǌŝĂůŶŽƑĐŝƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂ
ǌĂĂŬƚǇƉƌǌĞŵŽĐǇ
ͲǁǌƌŽƐƚǁŝĞĚǌǇŶƚ͘ƉƌǌĞŵŽĐǇ


ͲhųĂƚǁŝĞŶŝĞŬŽŶƚĂŬƚƵǌĞ
ƐƉĞĐũĂůŝƐƚĂŵŝ
ͲWŽǌǇƐŬĂŶŝĞŝŶĨŽƌŵĂĐũŝŶƚ͘ǌũĂǁŝƐŬĂ
ƉƌǌĞŵŽĐǇŝŵŽǏůŝǁŽƑĐŝĂĐŚǁƐƉĂƌĐŝĂ


tǌƌŽƐƚůŝĐǌďǇŽƐſďƌŽǌƉŽǌŶĂũČĐǇĐŚ
ƉƌŽďůĞŵ

WƌǌĞǁŝĚǇǁĂŶǇĞĨĞŬƚƌĞĂůŝǌĂĐũŝ


ZĞŐŝŽŶĂůŶǇKƑƌŽĚĞŬWŽůŝƚǇŬŝ
^ƉŽųĞĐǌŶĞũ


ZĞŐŝŽŶĂůŶǇKƑƌŽĚĞŬWŽůŝƚǇŬŝ
^ƉŽųĞĐǌŶĞũ

/ŶƐƚǇƚƵĐũĞͬŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĞ
ŽĚƉŽǁŝĞĚǌŝĂůŶĞ


WŽůŝĐũĂ
^ČĚ
KƑǁŝĂƚĂ
<ŽƑĐŝſų
ĞƉ͘KĐŚƌŽŶǇĚƌŽǁŝĂ
ŝWƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂhǌĂůĞǏŶŝĞŶŝŽŵ
hDtt
ĞƉ͘ĚƵŬĂĐũŝŝEĂƵŬŝhDtt
/ŶƐƚǇƚƵĐũĞŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĞ
ǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŶĞǁƐƉſųƉƌĂĐČ
E'K͛Ɛ
DĞĚŝĂ
DWŝW^

/ŶƐƚǇƚƵĐũĞŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĞ
ǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŶĞǁƐƉſųƉƌĂĐČ
hDtt
DĞĚŝĂ

WĂƌƚŶĞƌǌǇ

ĂĚĂŶŝĞ;ĚǌŝĂųĂŶŝĞͿŶĂƉŽǌŝŽŵŝĞ
ǁŽũĞǁſĚǌƚǁĂǁƉŝƐƵũČĐĞƐŝħǁ
ƉƌŝŽƌǇƚĞƚ

^ƉŽųĞĐǌŶĞŬĂŵƉĂŶŝĞĞĚƵŬĂĐǇũŶŽͲ
ŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞ


hƚǁŽƌǌĞŶŝĞƌĞŐŝŽŶĂůŶĞũƐƚƌŽŶǇ
ŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁĞũŽƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝƵ
ǌũĂǁŝƐŬƵƉƌǌĞŵŽĐǇ

WŽƚƌǌĞďĂƐƚǁŽƌǌĞŶŝĂDŽĚĞůƵ
ŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽĚŝĂŐŶŽǌŽǁĂŶŝƵ
ƉƌǌĞŵŽĐǇƉƌǌĞǌŽĨŝĂƌǇŝƑǁŝĂĚŬſǁ
ƉƌǌĞŵŽĐǇ

ZĞŐŝŽŶĂůŶǇKƑƌŽĚĞŬƉŽůŝƚǇŬŝ
^ƉŽųĞĐǌŶĞũ

KƉƌĂĐŽǁĂŶŝĞŝƵƉŽǁƐǌĞĐŚŶŝĞŶŝĞ
DŽĚĞůƵ/ĚĞŶƚǇĨŝŬŽǁĂŶŝĂŝ
ZĞĂŐŽǁĂŶŝĂŶĂWƌǌĞŵŽĐǁZŽĚǌŝŶŝĞ
ƉŶ͕͕͘/ĚĞŶƚǇĨŝŬƵũŝƌĞĂŐƵũ͕ŐĚǇĚǌŝĞũĞ
ƐŝħƉƌǌĞŵŽĐ͟

WŽůŝĐũĂ
<ƵƌĂƚŽƌǌǇ
^ČĚ
KƑǁŝĂƚĂ
<ŽƑĐŝſų
ĞƉ͘KĐŚƌŽŶǇĚƌŽǁŝĂŝ
WƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂhǌĂůĞǏŶŝĞŶŝŽŵ
hDtt
ĞƉ͘ĚƵŬĂĐũŝŝEĂƵŬŝhDtt
/ŶƐƚǇƚƵĐũĞŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĞ
ǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŶĞǁƐƉſųƉƌĂĐČ
WŽŵŽĐƐƉŽųĞĐǌŶĂ
DĞĚŝĂ


ͳͶ

WƌŝŽƌǇƚĞƚ//tŝĞůŬŽƉŽůĂŶŝĞƑǁŝĂĚŽŵŝǌũĂǁŝƐŬĂƉƌǌĞŵŽĐǇǁƌŽĚǌŝŶŝĞ

ů͘Ɖ͘
hǌĂƐĂĚŶŝĞŶŝĞǁǇďŽƌƵǌĂĚĂŶŝĂ



ϭ͘


Ϯ͘



ϯ͘








ĂĚĂŶŝĞ;ĚǌŝĂųĂŶŝĞͿŶĂƉŽǌŝŽŵŝĞ
ǁŽũĞǁſĚǌƚǁĂǁƉŝƐƵũČĐĞƐŝħǁƉƌŝŽƌǇƚĞƚ

hƚǁŽƌǌĞŶŝĞ
ŝ
ĂŬƚƵĂůŝǌŽǁĂŶŝĞ
ǁŽũĞǁſĚǌŬŝĞũ ďĂǌǇ ĚĂŶǇĐŚ Ŷƚ͘ ĂĚƌĞƐſǁ
ŝŶƐƚǇƚƵĐũŝ͕ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇĐŚ
ƉŽŵŽĐ
ĚůĂ
ƌŽĚǌŝŶ
ĚŽƑǁŝĂĚĐǌĂũČĐǇĐŚƉƌǌĞŵŽĐǇǁƌŽĚǌŝŶŝĞ͕ǁ
ƚǇŵ ŝŶĨŽƌŵĂĐũĂ Ž ďĂǌŝĞ ǁŽůŶǇĐŚ ŵŝĞũƐĐ ǁ
ŝŶƐƚǇƚƵĐũĂĐŚ
Ž
ĐŚĂƌĂŬƚĞƌǌĞ
ŝŶƚĞƌǁĞŶĐǇũŶǇŵ

KƉƌĂĐŽǁĂŶŝĞŝƵƉŽǁƐǌĞĐŚŶŝĂŶŝĞ
tŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞŐŽDŽĚĞůƵtƐƉŝĞƌĂŶŝĂKĨŝĂƌ
WƌǌĞŵŽĐǇǁZŽĚǌŝŶŝĞ


WŽƚƌǌĞďĂ ƵũĞĚŶŽůŝĐĞŶŝĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌ ŝ
ƐƚĂŶĚĂƌĚſǁ ǁ ǌĂŬƌĞƐŝĞ ǁƐƉĂƌĐŝĂ
ŽĨŝĂƌƉƌǌĞŵŽĐǇǁƌŽĚǌŝŶŝĞ


ZŽǌƉƌŽƐǌĞŶŝĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐũŝ  Ŷƚ͘
ŝŶƐƚǇƚƵĐũŝ ŝ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ ĚǌŝĂųĂũČĐǇĐŚ
ǁ
tŝĞůŬŽƉŽůƐĐĞ
ŶĂ
ƌǌĞĐǌ
ƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂ ƉƌǌĞŵŽĐǇ ǁ
ƌŽĚǌŝŶŝĞ

WƌŝŽƌǇƚĞƚ///tŝĞůŬŽƉŽůƐŬĂǁƐƉŝĞƌĂũČĐĂŽĨŝĂƌǇƉƌǌĞŵŽĐǇǁƌŽĚǌŝŶŝĞ

ů͘Ɖ͘
hǌĂƐĂĚŶŝĞŶŝĞǁǇďŽƌƵǌĂĚĂŶŝĂ


ϭ͘



Ϯ͘



ĂĚĂŶŝĞ;ĚǌŝĂųĂŶŝĞͿŶĂƉŽǌŝŽŵŝĞ
ǁŽũĞǁſĚǌƚǁĂǁƉŝƐƵũČĐĞƐŝħǁƉƌŝŽƌǇƚĞƚ


WƌŽŵŽǁĂŶŝĞDŽĚĞůƵǁƑƌſĚŐŵŝŶŝ
ƉŽǁŝĂƚſǁǌǁŽũĞǁſĚǌƚǁĂ
ǁŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞŐŽũĂŬŽŐųſǁŶǇĐŚ
ƌĞĂůŝǌĂƚŽƌſǁ



ĂǌĂĚĂŶǇĐŚŶĂƚĞŵĂƚŝƐƚŶŝĞũČĐǇĐŚ
ƌŽǌǁŝČǌĂŷǁǌĂŬƌĞƐŝĞŽĚĚǌŝĂųǇǁĂŷ
ŬŽƌĞŬĐǇũŶŽͲĞĚƵŬĂĐǇũŶǇĐŚǁŽĚŶŝĞƐŝĞŶŝƵ
ĚŽƐƉƌĂǁĐſǁƉƌǌĞŵŽĐǇǁƌŽĚǌŝŶŝĞǁ
WŽůƐĐĞŝŶĂƑǁŝĞĐŝĞ


tƐŬĂǍŶŝŬƌĞĂůŝǌĂĐũŝ
ǌĂĚĂŶŝĂ

ͲĂŬųĂĚŬĂƐƚƌŽŶǇ
ƌĞŐŝŽŶĂůŶĞũ
Ͳ>ŝĐǌďĂǁĞũƑđŶĂǌĂŬųĂĚŬħ
ͲWƵďůŝŬĂĐũĂƉĂƉŝĞƌŽǁĂ


ͲDŽĚĞů
ͲĂŬųĂĚŬĂŶĂƐƚƌŽŶŝĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůŶĞũ


WŽƚƌǌĞďĂƵƉŽǁƐǌĞĐŚŶŝĞŶŝĂDŽĚĞůƵ
ǁǇƉƌĂĐŽǁĂŶĞŐŽǌĞƐƉĞĐũĂůŝƐƚĂŵŝ
ĚǌŝĂųĂũČĐǇŵŝǁŽďƐǌĂƌǌĞǁƐƉĂƌĐŝĂ
ƌŽĚǌŝŶǇĚŽƑǁŝĂĚĐǌĂũČĐĞũƉƌǌĞŵŽĐǇ

hǌĂƐĂĚŶŝĞŶŝĞǁǇďŽƌƵǌĂĚĂŶŝĂ

tƐŬĂǍŶŝŬƌĞĂůŝǌĂĐũŝ
ǌĂĚĂŶŝĂ


WŽƚƌǌĞďĂĂŬƚƵĂůŝǌŽǁĂŶŝĂƚƌĞŶĚſǁ
ǁǌĂŬƌĞƐŝĞĚǌŝĂųĂŷĚŽƚ͘ƐŬƵƚĞĐǌŶǇĐŚ
ŽĚĚǌŝĂųǇǁĂŷŶĂŽƐŽďǇƐƚŽƐƵũČĐĞ
ƉƌǌĞŵŽĐ


ͲDŽĚĞůǁǌĂŬųĂĚĐĞŶĂ
ƐƚƌŽŶŝĞƌĞŐŝŽŶĂůŶĞũ
ͲWƵďůŝŬĂĐũĂƉĂƉŝĞƌŽǁĂ
DŽĚĞůƵƌŽǌĞƐųĂŶĂĚŽŐŵŝŶ
ŝƉŽǁŝĂƚſǁ
Ͳ>ŝĐǌďĂƉŽǁŝĂƚſǁŝŐŵŝŶ
ƐƚŽƐƵũČĐǇĐŚDŽĚĞů

ͲĂŬųĂĚŬĂŶĂƐƚƌŽŶŝĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůŶĞũ
Ͳ>ŝĐǌďĂǁĞũƑđŶĂǌĂŬųĂĚŬħ

WƌǌĞǁŝĚǇǁĂŶǇĞĨĞŬƚƌĞĂůŝǌĂĐũŝ

ͲtǌƌŽƐƚůŝĐǌďǇŽƐſďǌŐųĂƐǌĂũČĐǇĐŚƐŝħ
ƉŽƉŽŵŽĐ
ͲũĂƐŶĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂĚŽƐƚħƉŶŽƑĐŝƉŽŵŽĐǇ
ͲǍƌſĚųŽǁŝĞĚǌǇĚůĂŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁ
ǁŽũĞǁſĚǌƚǁĂŝƉƌŽĨĞƐũŽŶĂůŝƐƚſǁ


KƉƌĂĐŽǁĂŶŝĞŶĂƌǌħĚǌŝĂ͕
ǁǇƉƌĂĐŽǁĂŶĞŐŽǁƐƉſůŶŝĞǌ
ǁŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝŵŝƐųƵǏďĂŵŝ͕ŬƚſƌǇ
ƐƚĂŶŽǁŝđďħĚǌŝĞŵŽĚĞůŽǁǇƐƉŽƐſď
ƉŽƐƚħƉŽǁĂŶŝĂǁǌĂŬƌĞƐŝĞǁƐƉĂƌĐŝĂ
ƌŽĚǌŝŶǇ

/ŶƐƚǇƚƵĐũĞͬŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĞ
ŽĚƉŽǁŝĞĚǌŝĂůŶĞ

ͲtŽũĞǁſĚǌŬŝ
<ŽŽƌĚǇŶĂƚŽƌZĞĂůŝǌĂĐũŝ
<ƌĂũŽǁĞŐŽWƌŽŐƌĂŵƵ
WƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂ
WƌǌĞŵŽĐǇǁZŽĚǌŝŶŝĞ
ͲZĞŐŝŽŶĂůŶǇ
KƑƌŽĚĞŬ
WŽůŝƚǇŬŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞũ

WĂƌƚŶĞƌǌǇ


/ŶƐƚǇƚƵĐũĞŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĞ
ǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŶĞǁƐƉſųƉƌĂĐČŶĂĚ
ƚǁŽƌǌĞŶŝĞŵďĂǌǇŝŐŽƚŽǁĞĚŽũĞũ
ĂŬƚƵĂůŝǌŽǁĂŶŝĂ


/ŶƐƚǇƚƵĐũĞͬŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĞ
ŽĚƉŽǁŝĞĚǌŝĂůŶĞ

WĂƌƚŶĞƌǌǇ


/ŶƐƚǇƚƵĐũĞŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĞ
ǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŶĞǁƐƉſųƉƌĂĐČŶĂĚ
ŽƉƌĂĐŽǁĂŶŝĞŵDŽĚĞůƵ

WƌǌĞǁŝĚǇǁĂŶǇĞĨĞŬƚƌĞĂůŝǌĂĐũŝ


ZĞŐŝŽŶĂůŶǇKƑƌŽĚĞŬ
WŽůŝƚǇŬŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞũ


:ĞĚŶŽƐƚŬŝƐĂŵŽƌǌČĚƵ
ƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ
/ŶƐƚǇƚƵĐũĞŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĞ
ǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŶĞ
ƵƉŽǁƐǌĞĐŚŶŝĞŶŝĞŵDŽĚĞůƵ


ZĞŐŝŽŶĂůŶǇKƑƌŽĚĞŬ
WŽůŝƚǇŬŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞũ


WƌŽŵŽĐũĂǁŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĐŚƌŽǌǁŝČǌĂŷ
ǁŬŽŶƚĞŬƑĐŝĞŽĚĚǌŝĂųǇǁĂŷŶĂŽƐŽďǇ
ƐƚŽƐƵũČĐĞƉƌǌĞŵŽĐ


/ŶƐƚǇƚƵĐũĞŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĞ
ǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŶĞǁƐƉſųƉƌĂĐČ


ͲWŽĚŶŝĞƐŝĞŶŝĞƑǁŝĂĚŽŵŽƑĐŝ
ƐƉŽųĞĐǌŶĞũ
Ͳ&ƵŶŬĐũĂĞĚƵŬĂĐǇũŶĂ


ZĞŐŝŽŶĂůŶǇKƑƌŽĚĞŬ
WŽůŝƚǇŬŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞũ

WƌŝŽƌǇƚĞƚ/stŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝDŽĚĞůWƌĂĐǇǌĞ^ƉƌĂǁĐČWƌǌĞŵŽĐǇƐǌĂŶƐČƐŬƵƚĞĐǌŶǇĐŚŽĚĚǌŝĂųǇǁĂŷŶĂŽƐŽďǇƐƚŽƐƵũČĐĞƉƌǌĞŵŽĐ
ů͘Ɖ͘




ϭ͘



Ϯ͘



ͳͷ


Ͳ<ŽŶŝĞĐǌŶŽƑđĚǌŝĂųĂŶŝĂŶĂƌǌĞĐǌ
ǁǇƐŽŬŝĐŚƐƚĂŶĚĂƌĚſǁƉŽŵŽĐǇ
ͲWŽƚƌǌĞďĂƐƚĂųĞũŽĨĞƌƚǇƐǌŬŽůĞŷĚůĂ
ƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁĚǌŝĂųĂũČĐǇĐŚǁŽďƐǌĂƌǌĞ
ƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂƉƌǌĞŵŽĐǇǁƌŽĚǌŝŶŝĞ

hǌĂƐĂĚŶŝĞŶŝĞǁǇďŽƌƵǌĂĚĂŶŝĂ


Ͳ>ŝĐǌďĂƐĞŵŝŶĂƌŝſǁ
Ͳ>ŝĐǌďĂŬŽŶĨĞƌĞŶĐũŝ
Ͳ>ŝĐǌďĂƐǌŬŽůĞŷ
Ͳ>ŝĐǌďĂǁŝǌǇƚƐƚƵĚǇũŶǇĐŚ
ŽƌĂǌ>ŝĐǌďĂŽƐſď
ƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌČĐǇĐŚǁ
ƉŽǁǇǏƐǌǇĐŚ


tƐŬĂǍŶŝŬƌĞĂůŝǌĂĐũŝǌĂĚĂŶŝĂ


ͲtǇǏƐǌĂũĂŬŽƑđƑǁŝĂĚĐǌŽŶǇĐŚ
ƵƐųƵŐ
ͲZŽǌǁſũǌĂǁŽĚŽǁǇ
ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůŝƐųƵǏď
ͲWŽĐǌƵĐŝĞŬŽŵƉĞƚĞŶĐũŝŝ
ŽĚƉŽǁŝĞĚǌŝĂůŶŽƑĐŝǌĂƐǁŽũČƉƌĂĐħ


WƌǌĞǁŝĚǇǁĂŶǇĞĨĞŬƚƌĞĂůŝǌĂĐũŝ


ͲZĞŐŝŽŶĂůŶǇKƑƌŽĚĞŬ
WŽůŝƚǇŬŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞũ
ͲtŽũĞǁſĚǌŬŝ
<ŽŽƌĚǇŶĂƚŽƌZĞĂůŝǌĂĐũŝ
<ƌĂũŽǁĞŐŽWƌŽŐƌĂŵƵ
WƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂ
WƌǌĞŵŽĐǇǁZŽĚǌŝŶŝĞ

/ŶƐƚǇƚƵĐũĞͬ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĞ
ŽĚƉŽǁŝĞĚǌŝĂůŶĞ

ZĞŐŝŽŶĂůŶǇKƑƌŽĚĞŬ
WŽůŝƚǇŬŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞũ


<ŽŶŝĞĐǌŶŽƑđŽĐŚƌŽŶǇƉƌǌĞĚǁǇƉĂůĞŶŝĞŵ
ǌĂǁŽĚŽǁǇŵƉŽũĂǁŝĂũČĐǇŵƐŝħǁ
ŬŽŶƚĞŬƑĐŝĞƌĞůĂĐũŝƉŽŵĂŐĂŶŝĂ



ͲĂƉŽďŝĞǏĞŶŝĞǁǇƉĂůĞŶŝƵ
ǌĂǁŽĚŽǁĞŵƵŽƐſďƉƌĂĐƵũČĐǇĐŚ
ǁŽďƐǌĂƌǌĞǁƐƉĂƌĐŝĂƌŽĚǌŝŶǇ
ͲtƐƉĂƌĐŝĞǁƐǇƚƵĂĐũĂĐŚ
ƉƌŽďůĞŵŽǁǇĐŚ



ZĞŐŝŽŶĂůŶǇKƑƌŽĚĞŬ
WŽůŝƚǇŬŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞũ



DŽǏůŝǁŽƑđƉŽǁŝĞƌǌĂŶŝĂǌĂĚĂŷ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŽŵƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇŵǁ
ŽďƐǌĂƌǌĞǁƐƉĂƌĐŝĂƌŽĚǌŝŶǇ
ĚŽƑǁŝĂĚĐǌĂũČĐĞũƉƌǌĞŵŽĐǇ




Ͳ>ŝĐǌďĂƐǌŬŽůĞŷ
ͲůŝĐǌďĂŽƐſďƉƌǌĞƐǌŬŽůŽŶǇĐŚ
ǁƉƌŽďůĞŵĂƚǇĐĞƐƵƉĞƌǁŝǌũŝ
Ͳ>ŝĐǌďĂŽƐſďƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶǇĐŚ
ĚŽƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌĂŶŝĂ
ƐƵƉĞƌǁŝǌũŝ




ͲƵĚŽǁĂŶŝĞƐŝĞĐŝǁƐƉĂƌĐŝĂǁ
ǌĂŬƌĞƐŝĞǁƐƉŝĞƌĂŶŝĂƌŽĚǌŝŶǇ
ĚŽƑǁŝĂĚĐǌĂũČĐĞũƉƌǌĞŵŽĐǇ

WƌŝŽƌǇƚĞƚstǇƐŽŬĂũĂŬŽƑđƵƐųƵŐǁǁŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĐŚŝŶƐƚǇƚƵĐũĂĐŚŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚƌĞĂůŝǌƵũČĐǇĐŚǌĂĚĂŶŝĂǁǌĂŬƌĞƐŝĞƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂƉƌǌĞŵŽĐǇǁƌŽĚǌŝŶŝĞ
ĂĚĂŶŝĞ;ĚǌŝĂųĂŶŝĞͿŶĂƉŽǌŝŽŵŝĞ
ǁŽũĞǁſĚǌƚǁĂǁƉŝƐƵũČĐĞƐŝħǁ
ƉƌŝŽƌǇƚĞƚ

WŽĚŶŽƐǌĞŶŝĞŬǁĂůŝĨŝŬĂĐũŝƐųƵǏď
ĚǌŝĂųĂũČĐǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌǁƐƉĂƌĐŝĂŽƐſď
ĚŽƑǁŝĂĚĐǌĂũČĐǇĐŚƉƌǌĞŵŽĐǇǁƌŽĚǌŝŶŝĞ


WƌŽƉĂŐŽǁĂŶŝĞŝƵƉŽǁƐǌĞĐŚŶŝĂŶŝĞ
ŵĞƚŽĚǇƐƵƉĞƌǁŝǌũŝũĂŬŽƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĞ
ǁǇƉĂůĞŶŝƵǌĂǁŽĚŽǁĞŵƵŬĂĚƌǇ
ŝŶƐƚǇƚƵĐũŝŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝĚǌŝĂųĂũČĐǇĐŚŶĂ
ƌǌĞĐǌƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂƉƌǌĞŵŽĐǇ
ǁƌŽĚǌŝŶŝĞ


tƐƉŝĞƌĂŶŝĞůƵďƌĞĂůŝǌĂĐũĂƉƌŽŐƌĂŵſǁ
ƐǌŬŽůĞŶŝŽǁǇĐŚĚŽƚǇĐǌČĐǇĐŚ
ǌĂƉŽďŝĞŐĂŶŝĂƉƌǌĞŵŽĐǇǁƌŽĚǌŝŶŝĞ


Ͳ>ŝĐǌďĂƉƌŽŐƌĂŵſǁ
Ͳ>ŝĐǌďĂŽƐſďďŝŽƌČĐǇĐŚƵĚǌŝĂų
ǁƉƌŽŐƌĂŵĂĐŚ
ƐǌŬŽůĞŶŝŽǁǇĐŚĚŽƚ͘
ƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂƉƌǌĞŵŽĐǇǁ
ƌŽĚǌŝŶŝĞ

WĂƌƚŶĞƌǌǇ


WŽůŝĐũĂ
^ČĚ
ĞƉ͘ĚƵŬĂĐũŝŝEĂƵŬŝhDtt
ĞƉ͘KĐŚƌŽŶǇĚƌŽǁŝĂ
ŝWƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂhǌĂůĞǏŶŝĞŶŝŽŵ
hDtt
E'K͛Ɛ
WŽŵŽĐƐƉŽųĞĐǌŶĂ
KƑǁŝĂƚĂ

/ŶƐƚǇƚƵĐũĞŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĞ
ǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŶĞǁƐƉſųƉƌĂĐČ
:ĞĚŶŽƐƚŬŝƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ





ĞƉ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐǇũŶǇŝ<ĂĚƌhDtt
ĞƉ͘ĚƵŬĂĐũŝŝEĂƵŬŝhDtt
ĞƉ͘KĐŚƌŽŶǇĚƌŽǁŝĂŝ
WƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂhǌĂůĞǏŶŝĞŶŝŽŵ
hDtt
/ŶƐƚǇƚƵĐũĞŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĞ
ǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŶĞǁƐƉſųƉƌĂĐČ
E'K͛Ɛ
DWŝW^

ͳ



ů͘Ɖ͘


ϭ͘






Ϯ͘




ϯ͘









ĂĚĂŶŝĞ;ĚǌŝĂųĂŶŝĞͿŶĂƉŽǌŝŽŵŝĞ
ǁŽũĞǁſĚǌƚǁĂǁƉŝƐƵũČĐĞƐŝħǁ
ƉƌŝŽƌǇƚĞƚ

/ŶŝĐũŽǁĂŶŝĞŝŶƚĞƌĚǇƐĐǇƉůŝŶĂƌŶĞũ
ǁƐƉſųƉƌĂĐǇŝŶŽǁǇĐŚŝŶŝĐũĂƚǇǁ
ƉŽŵŝħĚǌǇƉŽĚŵŝŽƚĂŵŝĚǌŝĂųĂũČĐǇŵŝ
ŶĂƌǌĞĐǌƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂƉƌǌĞŵŽĐǇ
ǁƌŽĚǌŝŶŝĞ

hƚǁŽƌǌĞŶŝĞďĂǌǇĚŽďƌǇĐŚƉƌĂŬƚǇŬǁ
ǌĂŬƌĞƐŝĞƌŽǌǁŝČǌǇǁĂŶŝĂƉƌŽďůĞŵſǁ
ƉƌǌĞŵŽĐǇǁƌŽĚǌŝŶŝĞ


WŽƚƌǌĞďĂǁǇŵŝĂŶǇ
ĚŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷŝĚǌŝĞůĞŶŝĞƐŝħ
ĚŽďƌǇŵŝƉƌĂŬƚǇŬĂŵŝ

ĂƉŽƚƌǌĞďŽǁĂŶŝĞŶĂĚǌŝĞůĞŶŝĞ
ƐŝħĚŽďƌǇŵŝŝƐƉƌĂǁĚǌŽŶǇŵŝ
ƌŽǌǁŝČǌĂŶŝĂŵŝǁǌĂŬƌĞƐŝĞ
ƉƌŽďůĞŵĂƚǇŬŝƉƌǌĞŵŽĐǇǁ
ƌŽĚǌŝŶŝĞ


Ͳ>ŝĐǌďĂƐƉŽƚŬĂŷ͕ŬŽŶĨĞƌĞŶĐũŝ͕
ƐĞŵŝŶĂƌŝſǁ͕ƐǌŬŽůĞŷ͕ǁŝǌǇƚ
ƐƚƵĚǇũŶǇĐŚ
ŽƌĂǌůŝĐǌďĂŽƐſďďŝŽƌČĐǇĐŚǁ
ŶŝĐŚƵĚǌŝĂų
ͲůŝĐǌďĂƉŽĚƉŝƐĂŶǇĐŚ
ƉŽƌŽǌƵŵŝĞŷƉĂƌƚŶĞƌƐŬŝĐŚ

ͲĂǌĂĚŽďƌǇĐŚƉƌĂŬƚǇŬͲ
ǌĂŬųĂĚŬĂŶĂƌĞŐŝŽŶĂůŶĞũƐƚƌŽŶŝĞ
Ͳ>ŝĐǌďĂǁĞũƑđŶĂǌĂŬųĂĚŬħ


Ͳ<ŽƌǌǇƐƚĂŶŝĞǌĚŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷŝŶŶǇĐŚ
ƉŽǌǁŽůŝŶĂŶŝĞƉŽǁŝĞůĂŶŝĞďųħĚſǁ
Ͳ<ŽƌǇŐŽǁĂŶŝĞŶŝĞĞĨĞŬƚǇǁŶǇĐŚŵĞƚŽĚ
ƉƌĂĐǇ
ͲDŽĚǇĨŝŬŽǁĂŶŝĞŶĂƌǌħĚǌŝŝŵĞƚŽĚ
ŶŝĞƐŬƵƚĞĐǌŶǇĐŚǁŽďƐǌĂƌǌĞǁƐƉĂƌĐŝĂ
ƌŽĚǌŝŶǇ
ͲWƌŽŵŽĐũĂƌŽǌǁŝČǌĂŷƌĞŐŝŽŶĂůŶǇĐŚ
;ǁŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĐŚͿͲƉŽĚŬƌĞƑůĞŶŝĞ
ƐǁŽŝƐƚŽƑĐŝƌĞŐŝŽŶƵ
Ͳ>ĞƉƐǌĂũĂŬŽƑđƵƐųƵŐ

WƌǌĞǁŝĚǇǁĂŶǇĞĨĞŬƚƌĞĂůŝǌĂĐũŝ

ZĞŐŝŽŶĂůŶǇKƑƌŽĚĞŬWŽůŝƚǇŬŝ
^ƉŽųĞĐǌŶĞũ


ZĞŐŝŽŶĂůŶǇKƑƌŽĚĞŬWŽůŝƚǇŬŝ
^ƉŽųĞĐǌŶĞũ

/ŶƐƚǇƚƵĐũĞͬŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĞ
ŽĚƉŽǁŝĞĚǌŝĂůŶĞ

/ŶƐƚǇƚƵĐũĞŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĞ
ǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŶĞǁƐƉſųƉƌĂĐČŶĂĚ
ƚǁŽƌǌĞŶŝĞŵďĂǌǇŝ
ĂŬƚƵĂůŝǌŽǁĂŶŝĞŵĚĂŶǇĐŚ


WŽůŝĐũĂ
^ČĚ
<ƵƌĂƚŽƌǌǇ
KƑǁŝĂƚĂ
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚĚƵŬĂĐũŝŝEĂƵŬŝ
hDtt
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚKĐŚƌŽŶǇĚƌŽǁŝĂŝ
WƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂhǌĂůĞǏŶŝĞŶŝŽŵ
hDtt
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚKƌŐĂŶŝǌĂĐǇũŶǇŝ<ĂĚƌ
hDtt
/ŶƐƚǇƚƵĐũĞŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĞ
ǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŶĞǁƐƉſųƉƌĂĐČ
:ĞĚŶŽƐƚŬŝƐĂŵŽƌǌČĚƵ
ƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ
WŽŵŽĐƐƉŽųĞĐǌŶĂ
DWŝW^

WĂƌƚŶĞƌǌǇ

ͲWƌŽŵŽĐũĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĐŚ
ŝŶƐƚǇƚƵĐũŝŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
ͲǁŝħŬƐǌĞŶŝĞĚŽƐƚħƉŶŽƑĐŝŝŶĨŽƌŵĂĐũŝ
Ŷƚ͘ĚŽďƌǇĐŚƉƌĂŬƚǇŬ
ͲƌſĚųŽǁŝĞĚǌǇ

ͳ

WƌŝŽƌǇƚĞƚs/tŝĞůŬŽƉŽůƐŬĂŽƚǁĂƌƚĂŶĂƐŬƵƚĞĐǌŶĞƌŽǌǁŝČǌĂŶŝĂǁǌĂŬƌĞƐŝĞƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂƉƌǌĞŵŽĐǇǁƌŽĚǌŝŶŝĞ

ů͘Ɖ͘
hǌĂƐĂĚŶŝĞŶŝĞǁǇďŽƌƵǌĂĚĂŶŝĂ
tƐŬĂǍŶŝŬƌĞĂůŝǌĂĐũŝǌĂĚĂŶŝĂ




ϭ͘



Ϯ͘










s͘



ZĂŵǇĐǌĂƐŽǁĞŝĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĞtŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞŐŽWƌŽŐƌĂŵƵ
WƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂWƌǌĞŵŽĐǇǁZŽĚǌŝŶŝĞŶĂůĂƚĂϮϬϭϭͲϮϬϮϬ͘




tĂǏŶǇŵ ĞůĞŵĞŶƚĞŵ ŬĂǏĚĞŐŽ ƉƌŽŐƌĂŵƵ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐǌŶĞŐŽ ũĞƐƚ ƵũħĐŝĞ

ƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚ ũĞŐŽ ǌĂĚĂŷ ǁ ƌĂŵǇ ĐǌĂƐŽǁĞ ŝ ĨŝŶĂŶƐŽǁĞ͕ ƵŵŽǏůŝǁŝĂũČĐĞ
ƵŵŽĐŽǁĂŶŝĞ ǌĂƉŝƐſǁ ƉƌŽŐƌĂŵƵ ǁ ŬŽŶƚĞŬƑĐŝĞ ƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞũ ƉƌǌĞǌ ƐĂŵŽƌǌČĚ
ǁŽũĞǁſĚǌƚǁĂ͕ĚųƵŐŽĨĂůŽǁĞũƉŽůŝƚǇŬŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũ͘


WƌŽŐƌĂŵ WƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂ WƌǌĞŵŽĐǇ ǁ ZŽĚǌŝŶŝĞ ŶĂ ůĂƚĂ ϮϬϭϭͲϮϬϮϬ ũĞƐƚ

ƉƌŽŐƌĂŵĞŵ ƑƌĞĚŶŝŽŽŬƌĞƐŽǁǇŵ͕ ŽďĞũŵƵũČĐǇŵ ĚǌŝĞƐŝħĐŝŽůĞƚŶŝČ ƉĞƌƐƉĞŬƚǇǁħ
ĐǌĂƐŽǁČŝƵǁǌŐůħĚŶŝĂũČĐǇŵĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĞǌŶĂƐƚħƉƵũČĐǇĐŚǍƌſĚĞų͗

¾ƑƌŽĚŬŝŵŝŶŝƐƚƌĂǁųĂƑĐŝǁĞŐŽĚŽƐƉƌĂǁǌĂďĞǌƉŝĞĐǌĞŶŝĂƐƉŽųĞĐǌŶĞŐŽ;ǌŐŽĚŶŝĞ
ǌ Ăƌƚ͘ϴ ƵƐƚ͘ϳ Ž ǌŵŝĂŶŝĞ ƵƐƚĂǁǇ Ž ƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝƵ ƉƌǌĞŵŽĐǇ ǁ ƌŽĚǌŝŶŝĞ
ŽƌĂǌ ŶŝĞŬƚſƌǇĐŚ ŝŶŶǇĐŚ ƵƐƚĂǁ ĚŽ ǌĂĚĂŷ ŵŝŶŝƐƚƌĂ ǁųĂƑĐŝǁĞŐŽ  ĚŽ ƐƉƌĂǁ
ǌĂďĞǌƉŝĞĐǌĞŶŝĂ ƐƉŽųĞĐǌŶĞŐŽ ŶĂůĞǏǇ ŵ͘ŝŶ͘ ĨŝŶĂŶƐŽǁĞ ǁƐƉŝĞƌĂŶŝĞ
ƉƌŽŐƌĂŵſǁ ǌ ǌĂŬƌĞƐƵ ƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂ ƉƌǌĞŵŽĐǇ ǁ ƌŽĚǌŝŶŝĞ
ƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌũĞĚŶŽƐƚŬŝƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽͿ
¾ƑƌŽĚŬŝ ǌĂďĞǌƉŝĞĐǌŽŶĞ ǁ ƌĂŵĂĐŚ ƌĞĂůŝǌĂĐũŝ <ƌĂũŽǁĞŐŽ WƌŽŐƌĂŵƵ
WƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂ WƌǌĞŵŽĐǇ ǁ ZŽĚǌŝŶŝĞ Ͳ ǌŐŽĚŶŝĞ ǌ ǌĂųČĐǌŶŝŬŝĞŵ
ŶƌϯƉŽǁǇǏƐǌĞŐŽĚŽŬƵŵĞŶƚƵ
¾ƑƌŽĚŬŝǁųĂƐŶĞ^ĂŵŽƌǌČĚƵtŽũĞǁſĚǌƚǁĂtŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞŐŽ
¾ƑƌŽĚŬŝhŽƌĂǌŝŶŶĞǍƌſĚųĂǌĞǁŶħƚƌǌŶĞ͘

^ǇƐƚĞŵ ĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĂ ǌĂĚĂŷ WƌŽŐƌĂŵƵ͕ ƉƌǌǇũħƚǇ ƉƌǌĞǌ ĞƐƉſų ^ƚĞƌƵũČĐǇ
WƌĂĐĂŵŝ ŶĂĚ KƉƌĂĐŽǁĂŶŝĞŵ ŝ tĚƌŽǏĞŶŝĞŵ tŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞŐŽ WƌŽŐƌĂŵƵ
WƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂ WƌǌĞŵŽĐǇ ǁ ZŽĚǌŝŶŝĞ ŶĂ ůĂƚĂ ϮϬϭϭͲϮϬϮϬ ƵǁǌŐůħĚŶŝĂ ĐŽƌŽĐǌŶĞ
ŽŬƌĞƑůĂŶŝĞ ǁǇĚĂƚŬſǁ ŶĂ ƌĞĂůŝǌĂĐũħ ƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚ ǌĂĚĂŷ ǁ ŽƉĂƌĐŝƵ Ž ƑƌŽĚŬŝ
ĨŝŶĂŶƐŽǁĞ ďħĚČĐĞ ǁ ĚǇƐƉŽǌǇĐũŝ ŬůƵĐǌŽǁǇĐŚ ƉĂƌƚŶĞƌſǁ ǁƐŬĂǌĂŶǇĐŚ
ǁƌŽǌĚǌ͘sǁĚĂŶǇŵƌŽŬƵďƵĚǏĞƚŽǁǇŵ͘

ͳͺ

:ĞĚŶŽĐǌĞƑŶŝĞ͕ ĚŽ ĞƐƉŽųƵ ^ƚĞƌƵũČĐĞŐŽ ŶĂůĞǏĞđ ďħĚǌŝĞ ŽŬƌĞƑůĞŶŝĞ
ŶĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌǇĐŚ ǌĂĚĂŷ ǌ ŽďƐǌĂƌƵ ƉƌŽďůĞŵĂƚǇŬŝ ƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂ ƉƌǌĞŵŽĐǇ
ǁƌŽĚǌŝŶŝĞƉƌǌĞǁŝĚǌŝĂŶǇĐŚĚŽƌĞĂůŝǌĂĐũŝǁĚĂŶǇŵƌŽŬƵŬĂůĞŶĚĂƌǌŽǁǇŵ͘
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Wst#p1

1
1.1

Definicja przemocy domowej.

Przemoc" w" rodzinie" to" zamierzone" i" wykorzystuj!ce" przewag " si#" dzia#anie" skierowane" przeciw"
cz#onkom"rodziny,"które"narusza"prawa"i"dobra"osobiste,"powoduj!c"cierpienie"i szkody.
Przemoc cechuje:
intencjonalno%'" - jest zamierzonym" dzia#aniem" cz#owieka i ma na celu kontrolowanie
i podporz!dkowanie"ofiary,
wyra(na"asymetria"si#"- w"relacji"jedna"ze"stron"ma"przewag "nad"drug!,"ofiara"jest"s#absza"
a sprawca silniejszy,
przemoc narusza prawa i dobra osobiste  sprawca wykorzystuje" przewag " si#y, narusza
podstawowe"prawa"ofiary")np."prawo"do"nietykalno%ci"fizycznej,"godno%ci,"szacunku"itd.*,
powoduje" ból" i" cierpienie" -

sprawca" nara&a" zdrowie" i" &ycie" ofiary" na" powa&ne" szkody."

Do%wiadczanie"bólu"i"cierpienia"sprawia,"&e"ofiara"ma"mniejsz!"zdolno%'"do"samoobrony.
Wyró&nia"si "nast puj!ce"formy przemocy domowej:
Przemoc fizyczna  zamierzone"dzia#anie"cz#owieka,"zwrócone"przeciwko"fizyczno%ci"cz#onka"
jego" rodziny," nios!ce" ryzyko" uszkodzenia cia#a. To takie zachowania jak: popychanie,
przytrzymywanie," potrz!sanie," odpychanie," policzkowanie," kopanie," duszenie," bicie" otwart!"
r k!,"pi %ciami,"rzucanie"w"kogo%"przedmiotami,"bicie"przy"u&yciu"przedmiotów,"przypalanie,"
u&ywanie"broni,"topienie,"polewanie"substancjami"&r!cymi.
Przemoc psychiczna  wszystkie" dzia#ania" zmierzaj!ce" do" poni&enia" ofiary," obra&enia,"
zastraszenia," pozbawienia" wiary" we" w#asne" mo&liwo%ci," szanta&" emocjonalny," zabawa"
uczuciami"cz#onka"rodziny,"manipulacja."To"rozmy%lne,"nie"zawieraj!ce"aktów"agresji"fizycznej"
zachowania," które" powoduj!" znacz!ce" obni&enie" poczucia" w#asnej" warto%ci," zahamowanie"
procesu"rozwoju"osobistego,"stany"l kowe,"zaburzenia"osobowo%ci.
Jedn!" z" form" przemocy" psychicznej" jest" stalking rozumiany jako" z#o%liwe" i powtarzaj!ce" si "
nagabywanie, naprzykrzanie" si ," które" mo&e" wywo#a'" u" innej" osoby" poczucie" zagro&enia."
Obejmuje" ono" zachowania" polegaj!ce" na" obsesyjnym" %ledzeniu," obserwowaniu albo
kontaktowaniu"si "z inn!"osob!"wbrew"jej"woli,"która"w"efekcie"prowadzi"do"wzbudzenia w tej
osobie strachu o swoje"bezpiecze$stwo."Chodzi"tak&e"o"ró&ne"sytuacje,"m.in."n kanie"setkami"
telefonów," wiadomo%ciami" SMS," %ledzenie," obdarzanie" swojej" ofiary" prezentami," których" nie"

1

+ród#a:

Pospiszyl I., Przemoc w rodzinie, Warszawa 2000
Mellibruda J., Pu apka!nie!wybaczonej!krzywdy, Warszawa 1997
Seligman Martin E.P., Optymizmu!mo"na!si#!nauczy$, Media Rodzina 1996
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chce,"walenie"w"%cian "i" drzwi"przez"s!siada," zaczepianie"na"ulicy, wrzucanie"anonimów"do"
skrzynki pocztowej, szkalowanie ofiary wpisami na forum internetowym oraz zamieszczanie jej
zdj ' w Internecie. Od 6 czerwca 2011 roku stalking jest w Polsce karany i sprawcom tego
rodzaju" czynów" grozi" do" 3" lat" wi zienia." Podobnej" karze" podlega z#o%liwe" u&ywanie" czyich%"
danych"osobowych,"np."zak#adanie"fikcyjnego"konta"w"Internecie.
Przemoc seksualna  zmuszanie" ofiary" do" jakiejkolwiek"formy" aktywno%ci" seksualnej" wbrew"
jej" woli;" to" ka&de" zachowanie," które" prowadzi" do" seksualnego" zaspokojenia" potrzeb" jednej"
osoby, bez zgody drugiej. To m.in. sprowadzanie osoby do roli obiektu seksualnego,
okazywanie"zazdro%ci"po#!czone"z"przypuszczeniem,"i&"osoba mog#a"odby'"stosunek"p#ciowy"
z kimkolwiek,"oddzielenie"seksu"od"uczu',"krytykowanie"zachowa$"seksualnych,"wymuszanie"
nieakceptowanych"praktyk"seksualnych,"wymuszanie"po&ycia"seksualnego,"seksu"na"oczach"
osób" trzecich." To" równie&" wymuszanie" seksu" na" osobie" zm czonej," chorej," wówczas," gdy"
zagra&a"to"jej"zdrowiu;"&arty"i"gesty"upokarzaj!ce"seksualn!"natur "drugiej"osoby;"niechciane
i niepo&!dane"dotykanie,"szczypni cia."
Przemoc ekonomiczna- kontrolowanie" finansów," zabieranie" zarobionych" pieni dzy," odmowa"
mo&liwo%ci"podj cia"pracy,"niezaspokajanie"potrzeb"materialnych."To"ograniczenie"dost pu"do"
wspólnych"pieni dzy,"zmuszanie do"proszenia"o"pieni!dze,"uniemo&liwianie"dost pu"do"konta"
bankowego.
Cyberprzemoc  to" przemoc" z" u&yciem" technologii" informatycznych i komunikacyjnych,
g#ównie"telefonów"komórkowych"i"Internetu."To"robienie"zdj '"i"nagrywanie"osób"jak"równie&"
intymnych cz %ci" cia#a" i" zachowa$" o" charakterze" osobistym" )przebieranie" si ," za#atwianie"
potrzeb" fizjologicznych," mycie" si *" oraz" rozpowszechnianie" ich" poprzez" umieszczanie" na"
stronach WWW, portalach, forach internetowych;" wysy#anie" ich" za" pomoc!" e"  maila bez
zgody tych" osób;" obra(liwe," prze%miewcze" jak" równie&" zawieraj!ce" ró&nego" rodzaju" gro(by"
i zastraszania," wulgarne" okre%lenia;" umieszczanie" na forach" i" blogach" obra(liwych"
i poni&aj!cych" tekstów," fotomonta&y," które" maj!" charakter" poni&enia," zastraszenia,"
zaszkodzenia drugiej osobie.
Zaniedbanie



nie

zaspokojenie

podstawowych

emocjonalnie" zale&nej" od" sprawcy" przemocy*

potrzeb

osoby

(ekonomicznie

lub

zarówno" fizycznych" )w#a%ciwe" od&ywianie,"

ubieranie, ochrona zdrowia, edukacja), jak i psychicznych (poczucie bezpiecze$stwa," mi#o%'"
rodzicielska, troska).

Aby" lepiej" zrozumie'" zjawisko" przemocy rodzinie" nale&y" równie&" rozwa&aniami" obj!'" inne" aspekty"
przemocy."J."Mellibruda")1997*"wyró&nia"dwie"jej"formy,"tzw."typy"przemocy"wewn!trzrodzinnej:
Przemoc"gor!ca"
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U podstaw"tej"formy"przemocy"le&!"negatywne,"intensywne"prze&ycia"zwi!zane"z"frustracj! d!&e$"
i" potrzeb." Przejawia" si " ona" w" postaci" napadów" furii," z#o%ci," wy#adowa$" emocjonalnych." Jest" to"
przemoc" na#adowana" agresj!," gwa#towna," wyst puj!ca" zwykle" w afekcie. Towarzysz!" jej" bogate"
formy"ekspresji")krzyki,"gwa#towne"zadawanie"bólu,"wyzwiska*.
Przemoc"ch#odna
Jest" ona" najcz %ciej" dokonywana" z" premedytacj!," ma" swój" konkretny" cel" )czasem"
pozytywny*." Cz#owiek" stosuj!cy" t " strategi " realizuje" pewien" okre%lony" plan" dzia#ania. Jest to
zazwyczaj" proces" pozbawiony" silnych" i" gwa#townych" emocji." Nazwa" ta" ma" (ród#o"
w emocjonalnym" ch#odzie" i" spokoju," który" towarzyszy" tej" formie" przemocy." Emocje" s!"
kontrolowane" i" t#umione." Najcz %ciej" sprawca" ingeruje" w" psychik " ofiary," naruszaj!c" jej
wewn trzn!" stabilno%'" i" integracj ," przyczyniaj!c" si " do" rozbicia" emocjonalnego," wycie$czenia"
i poczucia" bezsilno%ci." Cz sto" tak!" form " przybieraj!" surowe" metody" wychowawcze," które"
dodatkowo"maj!"silne"poparcie"otoczenia,"s!"uwarunkowane"kulturowo. Sprawcy"maj!"wówczas"
wyt#umaczenie"dla"stosowania"przez"nich"tego"rodzaju"przemocy.

1.2

Obowi zuj ce!w!kraju!unormowania!prawne!dotycz ce!zjawiska!przemocy
w rodzinie.

Oczywista"krzywda"wynikaj!ca"ze"stosowania"przemocy"wobec"cz#onków"rodziny"powoduje,"i&"jest"to
sytuacja" niepo&!dana" i" nale&y" do#o&y'" wszelkich" stara$," aby" zapobiega'" temu" zjawisku." Fakt" ten"
znajduje" swoje" odbicie" w" prawie" polskim," które" nazywa" przemoc" wobec" cz#onka" rodziny"
przest pstwem" i" nak#ada" na" jej" sprawc " kar ." Podstawowym" aktem" prawnym" dotycz!cym" tego"
problemu jest art. 207 KK, zatwierdzony w Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku. Kodeks Karny
Wykonawczy. Otrzyma#"on"nast puj!ce"brzmienie:
§ 1. Kto!zn#ca!si#!fizycznie!lub!psychicznie!nad!osob%!najbli"sz%!lub!nad!inn%!osob%!pozostaj%c%!
w! sta ym lub! przemijaj%cym! stosunku! zale"no&ci! od! sprawcy! albo! nad! ma oletnim! lub! osob%!
nieporadn%! ze! wzgl#du! na! jej! stan! psychiczny! lub! fizyczny,! podlega! karze! pozbawienia! wolno&ci! od!
3 miesi#cy!do!lat!5.
§ 2. Je"eli! czyn! okre&lony! w! §! 1! po %czony! jest! ze! stosowaniem! szczególnego! okrucie'stwa,!
sprawca!podlega!karze!pozbawienia!wolno&ci!od!roku!do!lat!10.
§ 3. Je"eli! nast#pstwem! czynu! okre&lonego! w! §! 1! lub! 2! jest! targni#cie! si#! pokrzywdzonego! na!
w asne!"ycie,!sprawca!podlega!karze!pozbawienia!wolno&ci!od!lat!2!do!12.
W! kodeksie! znajduje! si#! tak"e! kilka! innych! zapisów,! których! tre&$! zwi%zana! jest! z! przemoc%!
w rodzinie,! np.! art.! 190! KK,! art.! 201! KK,! art.! 197! KK,! które! traktuj%! o! przest#pstwach! zwi%zanych!
z przemoc%!seksualn%!i!psychiczn%.
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Przemoc jest zjawiskiem szkodliwym"i"jako"taka,"wymaga"nie"tylko"%cigania"i"karania,"ale"tak&e"dzia#a$"
maj!cych" na" celu" zapobieganie" jej" wyst powania" oraz" pomoc" w" przypadku" jej" wyst!pienia." Istniej!"
akty"prawne"reguluj!ce"sposób"post powania"ze"sprawc!"i"ofiar!"w"przypadku"wyst!pienia przemocy
domowej. Podstawowym" aktem" prawnym" reguluj!cym" ten" aspekt" jest" Ustawa z dnia 29 lipca 2005
roku! o! przeciwdzia aniu! przemocy! w! rodzinie oraz Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie
ustawy!o!przeciwdzia aniu!przemocy!w!rodzinie!oraz!niektórych innych ustaw. Ustawy te szczegó#owo"
okre%laj! zadania" w" zakresie" przeciwdzia#ania" przemocy" w" rodzinie," zasady" post powania" wobec"
osób"dotkni tych"przemoc!" w"rodzinie"oraz" zasady" post powania" wobec"osób"stosuj!cych przemoc
w rodzinie. Tre%'" ustaw wskazuje," i& osobie" dotkni tej" przemoc!" w" rodzinie" udziela" si

bezp#atnej

pomocy," w" szczególno%ci" w" formie: (1) poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego,
socjalnego, zawodowego i rodzinnego; (2) interwencji kryzysowej i wsparcia; (3) ochrony przed
dalszym krzywdzeniem, przez uniemo&liwienie osobom stosuj!cym przemoc korzystania ze wspólnie
zajmowanego z innymi cz#onkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania si i zbli&ania si
do osoby pokrzywdzonej; (4) zapewnienia osobie dotkni tej przemoc! w rodzinie bezpiecznego
schronienia w Specjalistycznym O%rodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie; (5) badania
lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodze$ cia#a
zwi!zanych z u&yciem przemocy w rodzinie oraz wydania za%wiadczenia lekarskiego w tym
przedmiocie; (6) zapewnienia osobie dotkni tej przemoc! w rodzinie, która nie ma tytu#u prawnego do
zajmowanego wspólnie"ze sprawc! przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania.
Z kolei wobec" osób" stosuj!cych" przemoc" w" rodzinie" stosuje" si " przewidziane w niniejszej ustawie
%rodki" maj!ce" na" celu" zapobieganie" ich" kontaktowaniu" si " z" osobami" pokrzywdzonymi oraz
oddzia#ywania"korekcyjno-edukacyjne.
Zadania"w"zakresie"przeciwdzia#ania"przemocy"w"rodzinie"s!"realizowane"przez"organy"administracji"
rz!dowej"i"jednostki"samorz!du"terytorialnego"na"zasadach"okre%lonych"w"przepisach" Ustawy z dnia
12! marca! 2004! r.! o! pomocy! spo ecznej lub Ustawy! z! dnia! 26! pa(dziernika! 1982! r.! o wychowaniu
w trze(wo&ci! i! przeciwdzia aniu! alkoholizmowi. Zgodnie" z" ustaw!" do" zada$" w#asnych" gminy" nale&y"
w szczególno%ci:" )1*" tworzenie" gminnego" systemu" przeciwdzia#ania" przemocy" w" rodzinie;"
(2) prowadzenie" poradnictwa" i" interwencji" w" zakresie" przeciwdzia#ania" przemocy" w" rodzinie;"
(3) opracowywanie" i" realizacja" programów" ochrony" ofiar" przemocy w rodzinie; (4) prowadzenie
gminnych"o%rodków"wsparcia."
Z" kolei" do" zada$" w#asnych" powiatu" nale&y" w" szczególno%ci:" )1* tworzenie" i" prowadzenie" o%rodków"
wsparcia dla ofiar przemocy"w"rodzinie;")2*"prowadzenie"O%rodków"Interwencji"Kryzysowej."Do"zada$
z zakresu" administracji" rz!dowej" realizowanych" przez" powiat" nale&y" w" szczególno%ci:" )1*" tworzenie"
i prowadzenie

Specjalistycznych

O%rodków" Wsparcia

dla

Ofiar

Przemocy

w

Rodzinie;

(2) opracowywanie" i" realizacja" programów" korekcyjno-edukacyjnych dla" osób" stosuj!cych" przemoc"
w rodzinie.

6

Obserwatorium Integracji Spo!ecznej
Projekt Przemoc w rodzinie  diagnoza sytuacji w województwie wielkopolskim
wspó!finansowany przez Uni" Europejsk# w ramach Europejskiego Funduszu Spo!ecznego

W#a%ciwe"sobie"zadania"otrzyma#"tak&e"samorz!d"województwa,"do"którego"nale&y"w"szczególno%ci:"
)1*" inspirowanie" i" promowanie" nowych" rozwi!za$" w" zakresie" przeciwdzia#ania" przemocy" w" rodzinie;"
)2*" opracowywanie" programów" ochrony" ofiar" przemocy" w" rodzinie" oraz" ramowych" programów"
korekcyjno-edukacyjnych" dla" osób" stosuj!cych" przemoc" w" rodzinie;" )3*" organizowanie" szkole$" dla"
osób"realizuj!cych"zadania"zwi!zane"z przeciwdzia#aniem"przemocy"w"rodzinie."
Do" zada$" wojewody" nale&y" natomiast: (1) opracowywanie" materia#ów" instrukta&owych," zalece$,"
procedur" post powania" interwencyjnego" w sytuacjach" kryzysowych" zwi!zanych" z" przemoc!"
w rodzinie"dla"osób"realizuj!cych"te"zadania;")2* monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie.
Ustawa reguluje równie&" kwesti " wspó#pracy" pomi dzy" podmiotami," których" dzia#ania" maj!" co%"
wspólnego" z" przeciwdzia#aniem" lub" pomoc!" w" sytuacji" pojawienia" si " przemocy" w" rodzinie." Art." 9"
ustawy" stanowi," &e" )1*" organy" administracji" rz!dowej" i" samorz!dowej" wspó#dzia#aj!" z" organizacjami
pozarz!dowymi" oraz" ko%cio#ami" i" zwi!zkami" wyznaniowymi" w" zakresie" udzielania pomocy osobom
dotkni tym" przemoc!," oddzia#ywania" na" osoby" stosuj!ce przemoc" oraz" podnoszenia" %wiadomo%ci"
spo#ecznej" na" temat" przyczyn" i" skutków przemocy w rodzinie; (2) organy" administracji" rz!dowej"
i samorz!dowej" mog!" zleca'" realizacj " zada$ okre%lonych" w" ustawie w trybie przewidzianym
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r." o" pomocy" spo#ecznej" albo" w" ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzia#alno%ci po&ytku"publicznego"i"wolontariacie.
Podstawowe"dzia#ania,"maj!ce"na"celu" udzielenie"pomocy"poszkodowanemu"w"wyniku"przemocy" ze"
strony" cz#onka" rodziny," to" interwencja" kryzysowa." Wed#ug Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdzia aniu! przemocy! w! rodzinie interwencja kryzysowa stanowi! zespó ! interdyscyplinarnych!
dzia a'! podejmowanych! na! rzecz! osób! i! rodzin! b#d%cych! w! stanie! kryzysu.! Celem! interwencji!
kryzysowej! jest! przywrócenie! równowagi! psychicznej! i umiej#tno&ci! samodzielnego radzenia sobie,
a dzi#ki! temu! zapobieganie! przej&ciu reakcji! kryzysowej! w! stan! chronicznej! niewydolno&ci!
psychospo ecznej.![ ]!W!ramach!interwencji!kryzysowej!udziela!si#!natychmiastowej!specjalistycznej!
pomocy! psychologicznej,! a! w! zale"no&ci! od! potrzeb!  poradnictwa socjalnego lub prawnego,
w sytuacjach uzasadnionych  schronienia!do!3!miesi#cy.

1.3

Cel diagnozy sytuacji!w!województwie!wielkopolskim.

Ze"wzgl du"na"du&!"wag "problemu"spo#ecznego,"jakim"jest"przemoc"w"rodzinie," 26 maja 2011 roku
Zarz!d" Województwa" Wielkopolskiego" uchwali#" powo#anie" Zespo#u" Steruj!cego" Pracami" nad"
Opracowaniem" i"Wdra&aniem"Wielkopolskiego" Programu" Przeciwdzia#ania" Przemocy" w" Rodzinie" na"
lata 2011-2020." Do" zada$" zespo#u" nale&y" okre%lenie" g#ównych" celów" Wielkopolskiego" Programu"
Przeciwdzia#ania" Przemocy" w" Rodzinie," okre%lenie" jego" priorytetowych" kierunków," wspó#praca"
z przedstawicielami" instytucji" zaproszonych" do" konsultowania" za#o&e$" programu," okre%lenie" zada$"
wpisuj!cych" si " w" cele" programu," opiniowanie" projektu" programu" oraz wspó#praca" z" instytucjami"
i organizacjami" przy" wdra&aniu" programu." Instytucj!" o" kluczowym" znaczeniu," zapewniaj!c!" obs#ug "

7

Obserwatorium Integracji Spo!ecznej
Projekt Przemoc w rodzinie  diagnoza sytuacji w województwie wielkopolskim
wspó!finansowany przez Uni" Europejsk# w ramach Europejskiego Funduszu Spo!ecznego

administracyjn!" programu" sta#" si " Regionalny" O%rodek" Polityki" Spo#ecznej w Poznaniu," za%" jego"
dyrektor" odpowiada" za" wykonanie" ww." uchwa#y." Niniejsza" diagnoza" ma" pos#u&y'" do" okre%lenia"
rzeczywistego" rozmiaru" zjawiska" przemocy" w" rodzinie" w" województwie" wielkopolskim" oraz"
prowadzonych" do" tej" pory" dzia#a$" zmierzaj!cych" w" kierunku" przeciwdzia#ania" przemocy" w" rodzinie."
Pozwoli" to" ustali'" mocne" i s#abe" strony" tych" dzia#a$" oraz" okre%li'" g#ówne" problemy" wymagaj!ce"
rozwi!zania,"które"b d!"si "przek#ada'"na"cele"i"zadania"programu.
Prace"nad"raportem"polega#y"w"g#ównej"mierze"na"analizie"danych"zastanych,"uzyskanych"z"instytucji"
i podmiotów,"które"z"racji"swojej"dzia#alno%ci"maj!"bezpo%redni!"lub"po%redni!"styczno%'"z"problemem"
przemocy" w" rodzinie" i" s!" nastawione" na" jego" rozwi!zanie" lub" przynajmniej" cz %ciowe" ograniczenie"
skutków." Nale&y" wyra(nie" zaznaczy'," &e" w" trakcie" pozyskiwania" i" analizy" danych" do" raportu" pojawi#"
si "powa&ny"problem"zwi!zany"z"ich"wiarygodno%ci!"i"sposobem"uporz!dkowania."Mowa"tutaj"przede"
wszystkim" o" danych" pozyskanych" z" Wielkopolskiego" Urz du" Wojewódzkiego," które" pochodzi#y" ze"
sprawozda$"z"realizacji"Krajowego" Programu"Przeciwdzia#ania"Przemocy"w"Rodzinie"w"latach"20082010. Podczas" analizy" natrafiono" na" bardzo" istotne" ró&nice" w" danych" liczbowych" dotycz!cych"
udzielonej" pomocy" w" poszczególnych" powiatach." Zdarza#y" si " równie&" spore" ró&nice"
w poszczególnych"latach."Przyk#adem"mo&e"by'"udzielanie"wsparcia"ofiarom"w"ramach"innych"form"
pomocy,"ale"tak&e"interwencji"kryzysowej,"izolowania"sprawcy"od"ofiary"itd."Podczas"próby"zdobycia"
informacji" na" temat" przyczyn" rozbie&no%ci" pomi dzy" latami," w" wielu" przypadkach" okazywa#o" si ," &e"
nie"sposób"ustali',"która"z"instytucji"podleg#ych"gminie"wpisa#a"takie"w#a%nie"warto%ci"w"danej"rubryce."
Wynika"z"tego"powa&ny"problem"uporz!dkowania"danych,"porz!dku"w"jakim"s!"przekazywane"przez"
kolejne"instytucje"do"osoby"wype#niaj!cej"sprawozdanie.
Kolejnym" problemem," na"który" natkni to" si " podczas" dog# bnej" analizy," by#a" odmienna" interpretacja"
poszczególnych" pól" w" sprawozdaniu" przez" ró&ne" jednostki." Okaza#o" si ," &e" w" miejscu," gdzie" jeden"
podmiot" umieszcza#" dane" dotycz!ce" interwencji" kryzysowej" ogó#em," inny" podmiot" umieszcza#" dane"
zwi!zane"tylko" z"przypadkami" interwencji kryzysowej w przypadkach zaistnienia problemu przemocy
w rodzinie. Tak&e" w" tej" samej" jednostce" w" poszczególnych" latach" mog#y" zdarza'" si " takie" ró&nice,"
kiedy"jednego"roku"umieszczano"liczb "wyra&aj!c!"jaki%"aspekt"danego"zjawiska,"a"w"nast pnym roku
traktowano"j!"inaczej."Po" cz %ci"mog#o"to" wynika'" ze" zmian"przepisów,"które w" 2010"roku"narzuci#y
obowi!zek" rozgraniczania" przypadków" przemocy" w" rodzinie" od" innych" przypadków" udzielania"
pomocy."Wcze%niej"by#o"to"nieokre%lone"i"trudno"zak#ada'"sposób"rozumienia"poszczególnych"definicji"
przez"ró&ne"podmioty."
W" trakcie" weryfikacji" okaza#o" si " równie&," &e" podstawowym" problemem" jest" interpretacja"
poszczególnych" pól" w" sprawozdaniu," które" wype#niaj!" jednostki" w" gminach." Wykryto, &e" nie" istnieje"
&adna" instrukcja" i" szczegó#owa" definicja" tych" stwierdze$," a" wi c" umieszczane" liczby" zale&!" od"
interpretacji"osób,"które"sprawozdania"wype#niaj!.
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Wymienione"wy&ej"nie%cis#o%ci"powoduj!,"&e"do"danych"zaprezentowanych"w"rozdzia#ach"5-8"nale&y"
podchodzi'" z" dystansem" i" nie" nale&y" wyci!ga'" z" danych" liczbowych" zbyt" daleko" id!cych" wniosków."
Zaprezentowane" dane" s!" jednak" jedynym" zbiorczym" (ród#em" na" ten" temat," a" wi c" konieczne" by#o"
przedstawienie ich w raporcie.
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2

Badania nad przemoc$ w rodzinie.2

Jak wynika z badania przeprowadzonego" dla" Ministerstwa" Pracy" i" Polityki" Spo#ecznej" w" listopadzie"
2010 roku - Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Polsce wobec kobiet i m#"czyzn.! Cz#&$! I! 
raport z bada'!ogólnopolskich,"a&"60-"badanych"zna"w"swoim"otoczeniu"rodziny,"w"których"dochodzi
do przemocy wobec kobiet. Dwukrotnie mniej (32%) ankietowanych" przyzna#o," &e" zna" rodziny,"
w których" dochodzi" do" przemocy" wobec" m &czyzn." Je&eli chodzi o konkretne formy przemocy
w rodzinie," to" najcz %ciej" zosta#a" zidentyfikowana" przemoc" psychiczna," emocjonalna." 47-" osób"
zadeklarowa#o," &e" zna" rodziny," w" których" dochodzi" do" tej" przemocy" wobec" kobiet," a" 23-" - wobec
m &czyzn." Cz sto" osoby" te" znaj!" rodziny" w" których" dochodzi" do" przemocy" fizycznej," znacznie"
cz %ciej" wobec" kobiet" - 38-" ni&" wobec" m &czyzn" - 14%. Prawie jedna czwarta badanych (24%)
wymieni#a" przemoc" ekonomiczn!" wobec" kobiet," a" dwukrotnie" mniej" wobec" m &czyzn." Najrzadziej"
identyfikowan!"form!"przemocy"by#a"przemoc"seksualna"  8-" wobec"kobiet"i" 2-" wobec"m &czyzn."
Bior!c" pod" uwag " województwo" wielkopolskie," to" 60-" badanych" zadeklarowa#o" znajomo%'" rodzin"
z problemem"przemocy"w"rodzinie"niezale&nie"od"formy"przemocy."Cz %ciej"identyfikowali"t "przemoc"
wobec"kobiet")53-*,"ni&"wobec"m &czyzn")27-*.
Jak"wynika"z"tego"badania"kobiety"stanowi!"61-"ogó#u"ofiar"przemocy"w"rodzinie,"a"m &czy(ni"39-."
Najcz %ciej" wobec" kobiet" jest" stosowana" przemoc" seksualna"  90-" ogó#u" ofiar," nast pnie"
ekonomiczna  70-" ogó#u" ofiar," psychiczna"  64-" ogó#u" ofiar" oraz" mniejsza tylko o jeden punkt

2

+ród#a"danych:

Wyniki bada! TNS OBOP dla Ministerstwa Pracy i Polityki Spo%ecznej - ogólnopolska diagnoza zjawiska przemocy
w rodzinie (http://www.mpips.gov.pl/przemoc-w-rodzinie/diagnoza-zjawiska-przemocy-w-rodzinie-w-polsce/):
-Polacy"wobec"zjawiska"przemocy"w"rodzinie"oraz"opinie"ofiar,"sprawców"i"%wiadków"o"wyst powaniu"i"okoliczno%ciach
wyst powania"przemocy"w"rodzinie,
-Raport"z"badania"TNS"OBOP"dla"Ministerstwa"Pracy"i"Polityki"Spo#ecznej")2008"r.*."Badanie"dotycz!ce"zjawiska"przemocy
w rodzinie wobec dzieci - opinie"profesjonalistów.

-Raport"z"badania"TNS"OBOP"dla"Ministerstwa"Pracy"i"Polityki"Spo#ecznej")2008"r.*."Badanie"dotycz!ce zjawiska przemocy
w rodzinie wobec dzieci - badanie"ogólnopolskie.
-Diagnoza"zjawiska"przemocy"w"rodzinie"w"Polsce"wobec"kobiet"i"wobec"m &czyzn."Cze%'"I- raport"z"bada$"ogólnopolskich
-Diagnoza"zjawiska"przemocy"w"rodzinie"w"Polsce"wobec"kobiet"i"wobec"m &czyzn."Cze%'"II- raport z"badania"profesjonalistów
Wyniki bada! PAN Instytut Psychologii dla Ministerstwa Pracy i Polityki Spo%ecznej - przemoc w rodzinie wobec osób
starszych i niepe%nosprawnych (http://www.mpips.gov.pl/przemoc-w-rodzinie/diagnoza-zjawiska-przemocy-w-rodziniew-polsce/):
-Przemoc"w"rodzinie"wobec"osób"starszych"i"niepe#nosprawnych
CZ/<="I"- Raport"z"badania"ogólnopolskiego
-Przemoc"w"rodzinie"wobec"osób"starszych"i"niepe#nosprawnych
CZ/<="II"- Raport"z"badania"profesjonalistów
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procentowy  przemoc" fizyczna." Je%li" chodzi" o" m &czyzn," to" najcz %ciej" stosowana" wobec" nich" jest"
przemoc" fizyczna," nast pnie" psychiczna" i" ekonomiczna" )odpowiednio" 37-," 36-" i" 30-" ogó#u" ofiar*."
Najrzadziej" s!" oni" ofiarami" przemocy" seksualnej"  10-" ogó#u" ofiar." Najcz %ciej" do" przynajmniej"
jednorazowego"do%wiadczenia"przemocy"przyznawa#y"si "kobiety"mi dzy"30"a"39"rokiem"&ycia" 46%,
b d!ce"po"rozwodzie"lub"w"separacji" 80-"lub"&yj!ce"w"konkubinacie" 55-."Najrzadziej"doznawa#y"
przemocy" kobiety" poni&ej" 30" roku" &ycia"  33-," m &atki"  35% oraz panny  36-." Wykszta#cenie"
i miejsce"zamieszkania"nie"mia#y"wp#ywu"na"te"deklaracje.""Natomiast"do"co"najmniej"jednorazowego"
przejawu"przemocy"najcz %ciej"przyznawali"si "m &czy(ni" &yj!cy" w"konkubinacie"  49-," b d!cy"po"
rozwodzie lub w separacji  48%, mieszkaj!cy" w" ponad" 500-tys. aglomeracjach  34%. Najrzadziej
przyznawali" si " m &czy(ni" mieszkaj!cy" w" %redniej" wielko%ci" miastach" )20-100 tys." mieszka$ców*" 
22-"oraz"&onaci" 25%.
Najcz %ciej" ofiary" doznawa#y" jednej" formy" przemocy"  20-" kobiet" i" 18-" m &czyzn." Kobiety prawie
dwukrotnie" cz %ciej" )19-*" s!" nara&one" na" dwie" lub" wi cej" formy" przemocy" ni&" m &czy(ni" )10-*."
Wi ksze"ró&nice"wyst puj!,"je%li"przyjrzymy"si "ile"ofiar"dozna#o""trzech"lub"czterech"form"przemocy" 
taka"sytuacja"spotka#a"9-" kobiet"i"2-"m &czyzn."Ofiar!"przemocy"psychicznej" w"rodzinie"by#o" 27-"
ogó#u"badanych,"z"czego"64-"stanowi!"kobiety,"a"36-" - m &czy(ni."Najcz %ciej"ofiary"przyznawa#y,"
&e" zdarzenia" te" powtarza#y" si " )27-" kobiet" i" 14-" m &czyzn*." Przemocy" ekonomicznej" dozna#o" 9-"
badanych (70% kobiet"i"30-"m &czyzn*."Nie"by#o"tutaj"istotnych"ró&nic"w"cz sto%ci"wyst powania"tych"
zdarze$." Do" bycia" ofiar!" przemocy" fizycznej" w" rodzinie" przyzna#o" si " 16-" badanych," udzia#" kobiet"
wyniós#" 63-," a" m &czyzn"  37-." Podobny" odsetek" przyznawa#," &e" zdarzy#o" si

to tylko raz, jak

równie&," &e" zdarzenia" te" by#y" wielokrotne." Stosunkowo" najwi cej" osób" przyzna#o," ze" zdarzy#o" si " to"
kilka" razy" )11-" kobiet" i" 7-" m &czyzn*." Najrzadziej" przyznawano" si " do" do%wiadczenia" przemocy"
seksualnej." By#o" to" 3-" badanych," z" czego" kobiety" stanowi#y" wi kszo%'"  bo" a&" 90-," natomiast""
m &czy(ni" pozosta#e" 10-." Ze" wzgl du" na" bardzo" ma#!" liczb " osób," które" zadeklarowa#y" takie"
zdarzenia,"nie"zaobserwowano"istotnych"ró&nic"w"cz sto%ci"ich"wyst powania.
Cz sto"ofiary"maj!"trudno%ci"z"przyznaniem,"&e"do%wiadczy#y"przemocy."Jednak"znacznie"cz %ciej"to"
sprawcy"nie"przyznaj!"si "do"takich"czynów."Cz sto"wynika"to"ze"wstydu"b!d("nieu%wiadomienia," &e"
ich"dzia#ania"to"ju&"przemoc. Zaprzeczenie ofiar wynika cz sto"z"faktu,"&e"przez"lata"poddawane"by#y"
dzia#aniom"ze"strony"sprawcy - tzw. pranie"mózgu,"jak"równie&"obarczone"s!"syndromem"wyuczonej"
bezradno%ci" )teoria" sformu#owana" przez" ameryka$skiego" psychologa" Martina" Seligmana*." Ponadto"
osoby" do%wiadczaj!ce" przemocy" w" rodzinie" cz sto" nara&one" s!" na" zjawisko" wtórnego" zranienia"
polegaj!ce" na" niew#a%ciwej" reakcji" otoczenia," które" np." podwa&a" wiarygodno%'" ofiary" przemocy,
kwestionuje"prawdziwo%'"opowie%ci"ofiary"poprzez"zaprzeczanie"i"pomniejszanie"do%wiadcze$"ofiary,
a"które"to"swoimi"skutkami"psychologicznymi"przewy&sza"nawet"te"wynikaj!ce"z"zachowania"sprawcy"
przemocy.

11

Obserwatorium Integracji Spo!ecznej
Projekt Przemoc w rodzinie  diagnoza sytuacji w województwie wielkopolskim
wspó!finansowany przez Uni" Europejsk# w ramach Europejskiego Funduszu Spo!ecznego

W badaniu zadano pytanie: Czy! kiedykolwiek! zdarzy o! si#! Panu! zachowa$! podobnie! (chodzi
o zachowania" spe#niaj!ce" kryteria" przemocy) w! stosunku! do! innego! cz onka! gospodarstwa!
domowego? Ogó#em"do"bycia"sprawc!"przemocy"w"rodzinie"przyzna#o"si "17-"badanych")17-"kobiet"
i 19% ogó#u m &czyzn obj tych" badaniem*." Najcz %ciej" przyznawano" si " do" stosowania" przemocy"
psychicznej  12-" kobiet" i" 13-" m &czyzn, a nast pnie" do" przemocy" fizycznej" )po" 8- spo%ród"
wszystkich kobiet i m &czyzn*." Znacznie" rzadziej" badani" sk#onni" byli" przyzna'" si " do" stosowania"
przemocy"ekonomicznej"wobec"cz#onków"swojej"rodziny")"3-"kobiet"i"4-"m &czyzn*.""Natomiast"do"
stosowania"przemocy"seksualnej"przyzna#y"si "tylko"nieliczne"osoby  0,2-"kobiet"i"0,7-"m &czyzn."
Je&eli" chodzi" o" liczb " form" stosowanej" przemocy" to" sprawcy" najcz %ciej" przyznawali" si " do"
stosowania"tylko"jednej"z"nich")12-"kobiet"i"13-"m &czyzn*."Do"stosowania"dwóch"form"przyzna#o"si "
po 4% badanych, a do stosowania trzech" tylko" 1-." W%ród" sprawców" kobiet" najcz %ciej" przewa&a#y"
osoby" poni&ej" 30" roku" &ycia" - 21-," mieszkaj!ce" w" %redniej" wielko%ci" miastach" )20-100 tys.
mieszka$ców*" 22%, panny  23-,"z"wykszta#ceniem"wy&szym" 23-."Najrzadziej"przyznawa#y"si "
wdowy  9%," kobiety" mieszkaj!ce" w" najmniejszych" miastach"  11%, powy&ej" 60" roku" &ycia"  11%,
z wykszta#ceniem najcz %ciej %rednim." " Natomiast" w%ród" m &czyzn" by#y" to" najcz %ciej" osoby"
z wykszta#ceniem"%rednim"- 23%, a najrzadziej"osoby"mieszkaj!ce"w"%redniej"wielko%ci miastach (20100 tys." mieszka$ców*," z wykszta#ceniem" podstawowym"  13%. Sprawcy" przemocy" niech tnie"
przyznaj!" si " do" pope#nionych" czynów." Wynika" to" cz sto" z" trwa#ej" ich" niezdolno%ci" do" zwi!zków"
uczuciowych" z" innymi" lud(mi," bezosobowego" stosunku" do" &ycia" seksualnego (przedmiotowe
traktowanie" partnera*," zachowa$" aspo#ecznych," braku" zdolno%ci" przewidywania" skutków" swojego"
post powania.
Kobiety," które" zosta#y" dotkni te" przemoc!" w" rodzinie," najcz %ciej" wskazuj!" na" m &a" )54-*" jako"
sprawc ." Co" czwarta" wskaza#a" na" ojca>ojczyma," a" dwukrotnie" mniej" )12-*" wskaza#o" na"
matk >macoch ." Rzadziej" kobiety" przyznawa#y," &e" by#" to" brat" lub" jaki%" niespokrewniony" m &czyzna"
)po" 7-*," czy" partner" )6-*." M &czy(ni" natomiast" na" pierwszym" miejscu" jako" sprawc " przemocy"
wskazali na ojca/ojczyma  36%. Wi cej"ni& co"czwarty")26-*"wskaza#"&on ,"a"co"pi!ty"matk ."15-"
badanych" m &czyzn" przyzna#o," &e" by#" to" brat," 8-" - inny" niespokrewniony" m &czyzna," a" po" 6-" siostra" i" partnerka." Z" deklaracji" ofiar" przemocy" w" rodzinie" wynika," &e" 70-" sprawców" przemocy to
m &czy(ni," a" 30-" to" kobiety." Je&eli" chodzi" o" kobiety" to" sprawc!" w" znacznej" przewadze" jest"
m &czyzna" 79%, a rzadziej kobieta  21-."Natomiast"w"przypadku"m &czyzn"w"53-"sprawc!"jest"
m &czyzna,"a"w"47-"kobieta."
Niezale&nie" od" rodzaju" przemocy, najcz %ciej" towarzyszy" jej" alkohol." Jako" przyczyn " wskazywano"
równie&"brak"pieni dzy"i"problemy"finansowe"oraz"problemy"ma#&e$skie."Alkohol"najcz %ciej"#!czono"
z przemoc!" seksualn!" i" fizyczn!" )odpowiednio" 50-" i" 49-*." W" obu" wypadkach" prawie" dwukrotnie"
cz %ciej" wskazywa#y" na" ten" czynnik" kobiety." Brak" pieni dzy" i" problemy" finansowe," kojarzone" s!"
najcz %ciej" z" przemoc!" ekonomiczn!"  21-" i" przemoc!" psychiczn!"  18% (w%ród" m &czyzn"
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odpowiednio 23% i 21-*."Problemy"ma#&e$skie"najcz %ciej"by#y"kojarzone"z"przemoc! ekonomiczn!"
17-" i" psychiczn!"  15%. Ró&nica" we" wskazaniach" kobiet" i m &czyzn" to" 2" punkty" procentowe." 30-"
ofiar przemocy seksualnej, 21% przemocy ekonomicznej, 18% przemocy fizycznej i 17% przemocy
psychicznej"przyzna#o,"&e"na"zachowanie"sprawcy"nie"mia#o"wp#ywu"nic"szczególnego.
Przeprowadzono" równie&" przez" TNS" OBOP" badanie" Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie
w Polsce!wobec!kobiet!i!m#"czyzn.!Cz#&$!II!  raport!z!badania!profesjonalistów.!Wzi li"w"nim"udzia#"
policjanci, kuratorzy, pracownicy ochrony zdrowia, pracownicy socjalni i pracownicy Gminnych Komisji
Rozwi!zywania"Problemów"Alkoholowych. Równie&"profesjonali%ci"uwa&aj!,"&e"sprawcami"przemocy"
w" rodzinie" s!" cz %ciej" m &czy(ni" ni&" kobiety." 34-" pracowników" ochrony" zdrowia" uwa&a," &e"
sprawcami przemocy psychicznej" s!" równie" cz sto" kobiety," jak" m &czy(ni." Wed#ug" przebadanych"
profesjonalistów" ofiarami" przemocy" s!" prawie" wy#!cznie" kobiety." Badani" przedstawiciele" grup"
pierwszego"kontaktu"zwrócili"uwag " na" zwi kszanie"si "liczby" ofiar"i"sprawców" przemocy" w"rodzinie
niezale&nie"od"p#ci"we"wszystkich"formach"przemocy,"z wyj!tkiem"przemocy"seksualnej."Przynajmniej"
90-" przebadanych" przedstawicieli" grup" profesjonalistów" najcz %ciej" spotka#o" si " z przemoc!"
w rodzinie," gdzie" ofiarami" by#y" kobiety," a" sprawcami" m &czy(ni." 46-" przedstawicieli" pracowników"
socjalnych," 76-" przedstawicieli" policjantów" i" 78-" pracowników" GKRPA," cz %ciej" spotyka#o si "
z przypadkami"gdzie"ofiar!"by#"m &czyzna."Natomiast"z"sytuacj!,"gdzie"sprawc!"by#a"kobieta"spotka#o"
si " 57-" kuratorów" i" pracowników" socjalnych, 58-" pracowników" ochrony" zdrowia," 78-" policjantów"
i 79-"pracowników"GKRPA.
Przebadani" profesjonali%ci" najcz %ciej" deklarowali," &e" mieli" wielokrotnie" do" czynienia" z" przemoc!"
w rodzinie. Z" regu#y by#a" to" przemoc" psychiczna" )od" 40-" do" 99-" w" zale&no%ci" od" badanej" grupy"
profesjonalistów*,"nast pnie"przemoc"ekonomiczna")od"17-"do"82-*"oraz"przemoc"seksualna")od"2-"
do" 82-*." Nale&y" wspomnie'," &e" ró&nice" przedstawionych" powy&ej" danych" w%ród" badanych"
profesjonalistów,"czyli policjantów,"kuratorów,"pracowników"ochrony"zdrowia,"pracowników"socjalnych"
i" pracowników" Gminnych" Komisji" Rozwi!zywania" Problemów" Alkoholowych" wynika#y" ze" specyfiki"
wykonywanych" zawodów." Ka&da" badana" grupa w swojej pracy mia#a" do" czynienia" wielokrotnie"
z przemoc!"psychiczn!."Wi ksza ró&nica"wyst powa#a"pomi dzy"badanymi"grupami"profesjonalistów"
w stosunku do przemocy ekonomicznej i seksualnej. Z przemoc!" ekonomiczn!" mieli" do czynienia
g#ównie przedstawiciele" Gminnych" Komisji" Rozwi!zywania" Problemów" Alkoholowych," najmniej"
pracownicy socjalni." Problemem" przemocy" seksualnej" z" kolei" równie&" najcz %ciej" zajmowali" si "
pracownicy" nale&!cy" do" GKRPA;" natomiast" badani" profesjonali%ci" nale&!cy" do" grupy" policjantów,"
przemoc!" seksualn!" zajmowali" si " sporadycznie" i" tylko" raz" b!d(" kilka" razy," ale" nie wielokrotnie.
Interesuj!ce" s!" równie&" kolejne" spostrze&enia" poniewa&" nie" mniej" ni&" trzy" pi!te" badanych" ka&dej"
z grupy profesjonalistów"wskaza#o"na"sprawc "przemocy"jako"osob "spokrewnion!"z"ofiar!."Badanie"
profesjonalistów" wskaza#o" równie&" na" istotny" fakt" dotycz!cy" pope#niania" przest pstwa" pod" wp#ywem"
alkoholu." W" wi kszo%ci" przypadków" gdy" ofiar!" by#a" kobieta," sprawca" znajdowa#" si " pod" wp#ywem"
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napojów" alkoholowych." Inna" sytuacja" wyst powa#a" gdy" ofiar!" stawa#" si " m &czyzna," w" tej" sytuacji"
sprawca" by#" osob!" o" pe#nej" %wiadomo%ci." Od" 77-" do" 84-" przedstawicieli" przebadanych" grup"
zawodowych" uwa&a," &e" kobiecie" #atwiej" jest" si " przyzna'" do" bycia" ofiar!" przemocy" w" rodzinie" ni&"
m &czy(nie." P#e'" wed#ug" nich" nie" ma" znaczenia" je%li" chodzi" o" przyznanie" si " do" bycia" sprawc!"
przemocy.
Jak" wynika" z" badania" przeprowadzonego" przez" TNS" OBOP" w" 2008" roku" dotycz!cego" zjawiska"
przemocy" w"rodzinie" wobec"dzieci,"44-"Polaków" zna"przynajmniej"jedn!"rodzin ," w"której"dochodzi"
do przemocy wobec dzieci. 31% ankietowanych ma w swoim otoczeniu"rodzin ,"w"której"stosowana"
jest wobec dzieci przemoc psychiczna i fizyczna, 17% - przemoc ekonomiczna, a 5 % - przemoc
seksualna." Ofiarami" tej" przemocy" s!" cz %ciej" ch#opcy" ni&" dziewczynki." 19-" badanych" przyzna#o" si "
do stosowania przynajmniej jednej formy" przemocy" wobec" cz#onków" swojej" rodziny." 12-" przyzna#o,"
&e"jest"to"przemoc"psychiczna,"11-"- przemoc fizyczna, 3% - przemoc ekonomiczna. Natomiast mniej
ni&"1-"przyzna#o"si "do"stosowania"przemocy"seksualnej."Do"stosowania"przemocy"wobec"cz#onków"
swojej" rodziny," bardziej" sk#onne" s!" osoby," które" w" przesz#o%ci" by#y" ofiarami" przemocy." Przemoc"
psychiczn!" stosuje" 27-" osób," które" do%wiadczy#y" takiej" przemocy" w" dzieci$stwie;" przemoc"fizyczn!"
wobec" cz#onków" swojej" rodziny" stosuje" 30-" osób" - one" równie& do%wiadczy#y" takiej" przemocy"
w dzieci$stwie;"przemoc"ekonomiczn!"wobec"rodziny"stosuje"tylko"3-"osób,"natomiast"mniej"ni&"1-"
respondentów"przyzna#"si "do"bycia"sprawcami"przemocy"seksualnej"wobec"swoich"najbli&szych.
Zgodnie z przygotowanym przez PAN Instytut Psychologii opracowaniem Przemoc w rodzinie wobec
osób! starszych! i! niepe nosprawnych.! Cz#&$! I!  raport! z! badania! ogólnopolskiego osoby
niepe#nosprawne" tworz!" tak!" grup " spo#eczn!," która" najcz %ciej" wymaga" daleko" id!cej" pomocy,"
a cz sto" bezpo%redniej kontroli" nad" ich" &yciem" i dobrostanem."Taka"kontrola" cz sto" przybiera" form "
zdecydowanej"ingerencji,"sk!d"ju&"niedaleka"droga"do"przemocy."Powy&sze"opracowanie"analizowa#o"
sytuacje stosowania przemocy fizycznej, finansowo  materialnej, psychicznej oraz seksualnej.
Wytypowani" respondenci" byli" pytani" czy," i" jak" cz sto" zetkn li" si " )b!d(" byli" %wiadkami" lub" kto%" im"
o tym"opowiada#*"z"10"ró&nymi"sytuacjami"przemocy"wobec"starszych"oraz"osób"niepe#nosprawnych."
Jak wynika z tego badania" przemoc" seksualna" wobec" osób" niepe#nosprawnych," poza" rodzin!" oraz"
w rodzinie" respondenta," jest" form!" przemocy najrzadziej" wskazywan!" przez" uczestników" bada$.
Stosowanie"innych"rodzajów"przemocy"w rodzinie"wobec"osób"niepe#nosprawnych"dostrzega"powy&ej"
30-" respondentów." Form!" wskazywan!" przez" najwi ksz!" cz %'" grupy" by#o" zabieranie" dóbr"
materialnych," a" przez" mniejsz!" zmuszanie" do" prac" domowych" oraz" stosowanie" gró(b," pogró&ek" lub"
szanta&u." Znacznie" mniejsza" liczba" respondentów" obserwowa#a" przejawy" przemocy" wobec" osób"
niepe#nosprawnych" we" w#asnych" rodzinach." Do" najcz %ciej" relacjonowanych" nale&a#y:" zabieranie"
pieni dzy" )9,3-*," o%mieszanie" i" wyzywanie" oraz" zmuszanie" do" prac" domowych (po 8,6%
respondentów*. Ponadto daje" si " zaobserwowa'" ró&nic

w liczbie" respondentów" odpowiadaj!cych"

nie"wiem,"trudno"powiedzie'"w"odniesieniu"do"aktów"przemocy"wobec"osób"niepe#nosprawnych"poza"
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w#asn!"rodzin!"i"we"w#asnej"rodzinie."Odpowiedzi"takie"pojawiaj!"si "du&o"cz %ciej"w"tym"pierwszym"
przypadku. Inaczej" ma" si " sytuacja" w" porównaniu" ocen" cz sto" i" bardzo" cz sto" ." Poza" w#asn!"
rodzin!" cz ste" i" bardzo" cz ste" wyst powanie" ró&nych" form" przemocy" wobec" osób" starszych"
dostrzegane" jest" przez" oko#o" 4" razy" wi cej" respondentów" ni&" we" w#asnej" rodzinie," a" wobec" osób"
niepe#nosprawnych" przez" oko#o" 5" razy" wi cej" respondentów." Takie" wyniki" bior!" si " st!d," i&"
w rodzinach"jest"wi cej"osób"starszych"ni&"niepe#nosprawnych,"a"poza"tym"na"dostrzeganie"przemocy"
maj!" wp#yw" czynniki" psychologiczne," jak" cho'by" potrzeba" aprobaty" spo#ecznej"  nie chcemy wtedy
przyzna',"&e"jakakolwiek"przemoc"w"naszym"%rodowisku"istnieje;"czy"negatywizm"spo#eczny" mamy
wtedy"tendencj "do"postrzegania"innych"rodzin"w"nieco"bardziej"negatywnym"%wietle.
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3

Statystyki pogotowia Niebieska linia dotycz$ce zg%osze! przemocy
w rodzinie.3

Ze statystyk prowadzonych"przez"Ogólnopolskie"Pogotowie"dla"Ofiar"Przemocy"w"Rodzinie"wynika,"&e"
w" stosunku" do" roku" 2008" w" latach" 2009" i" 2010" wzros#a" o" ponad" po#ow " liczba" rozpocz tych"
interwencji. Ponad 95-" zg#osze$" do" Pogotowia" dla" Ofiar" Przemocy" przyjmowanych" jest" drog!"
telefoniczn!,"z"roku"na"rok"nieznacznie"ro%nie"odsetek"zg#osze$"przyjmowanych"drog!"elektroniczn!."
W"roku"2008"osob!"inicjuj!c!"interwencj "by#a"w"równym"stopniu osoba"zg#aszaj!ca", jak i dy&uruj!ca"
w porozumieniu z klientem, w kolejnych latach zdecydowanie cz %ciej"to"osoby"zg#aszaj!ce"zjawisko"
przemocy"w"rodzinie"by#y"zarazem"inicjatorami"interwencji."
Mieszka$cy" województwa" wielkopolskiego" wykazuj!"tendencj "spadkow!" w"stosunku"do" korzystania
z telefonu zaufania, w latach 2008-2009" waha#a" si " ona" jeszcze" na" poziomie" 8-" ogó#u"
wykonywanych" po#!cze$" na" terenie" ca#ego" kraju," podczas" gdy" ju&" w 2010" by#a" na" poziomie" 5%.
Podobnie" rzecz" wygl!da" w" przypadku" zestawienia" rozmów" z konsultantami Niebieskiej Linii.
Najwi kszy" odsetek" rozmówców" stanowi!" mieszka$cy" województwa mazowieckiego, daleko za nimi
mieszka$cy" Ma#opolski" i" województwa" %l!skiego. W latach 2008-2009" rozmówców" z Mazowsza" by#o"
ok. 18%," a" z" Ma#opolski" i" <l!ska" ok." 5%, podczas gdy w roku 2010 ponad 93% wykonywanych
po#!cze$" pochodzi#a z" województwa" mazowieckiego. W województwie" wielkopolskim" odsetek"
rozmówców"w"latach"2008-2009"kszta#towa#"si "zaledwie"na"poziomie""3-4%.
Z"roku"na"rok"nieznacznie"zmienia"si "liczba"telefonów"do"Pogotowia"Niebieska"Linia. W roku 2008
liczba"wszystkich"rozmów"wynosi#a"11039, w 2009  10596, podczas gdy w roku 2010 ju&"12376. Nie
ulega"zmianie"z"kolei"%redni"czas"rozmowy"z"konsultantem"Niebieskiej"Linii"i"wynosi"on"ok."19"minut."
Pod" k!tem" p#ci" rozmówców" %rednio" ok." 85" -" stanowi!" kobiety," natomiast" ok." 15-" m &czy(ni."
Po#!czenia wykonywane"s!"przewa&nie"od"poniedzia#ku"do"pi!tku")15-20%), rzadziej w weekendy (38-*."Zaledwie"co"setny"rozmówca"zg#aszaj!cy"fakt"przemocy"w"rodzinie"jest"osob!"niepe#noletni!.
W" wi kszo%ci" przypadków," bior!c" pod" uwag " ogólnopolski" zasi g" dzia#ania, pod numer Niebieskiej
Linii"telefonuj!"ofiary przemocy w rodzinie (38-45%), rzadziej"%wiadkowie"tych"zaj%'")19-22-*,"którzy"
przewa&nie"w"stosunku"do"ofiar"przemocy"stanowi!"ich"rodzin ")10-12-*,"b!d("s!"dla"ofiary"osobami
obcymi" prywatnymi" )6-7%). Osoby wybieraj!ce" numer" Niebieskiej" Linii" to" przewa&nie" mieszka$cy"
wi kszych"i"mniejszych"miast,"zdecydowanie"mniejszy"odsetek"stanowi!"mieszka$cy"wsi,"zaledwie"od"
6 do 9 %.

3

+ród#a"danych:

Biuletyn!Ogólnopolskiego!Porozumienia!Osób,!Instytucji!i!Organizacji!Pomagaj%cych!Ofiarom!Przemocy!w Rodzinie!Niebieska!
Linia, nr2 - nr6 (http://www.niebieskalinia.org)
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Najcz stszym" celem" interwencji" jest" powiadomienie" odpowiednich" s#u&b" o" zastanej" w" domu" ofiary
przemocy" sytuacji" )ponad" 30-" przypadków*," w" dalszej" kolejno%ci" zmobilizowanie" s#u&b" do" dzia#ania"
)%rednio" ok." 25-" przypadków*" oraz" przekazanie informacji (ok. 20-" przypadków*." Osoby," których"
dotycz!" interwencje" to" najcz %ciej" ofiary" przemocy" psychicznej )ponad" 35-" przypadków*," w" dalszej"
kolejno%ci"s!"to"osoby"poddane przemocy fizycznej (ok. 30-*,"b!d("zaniedbaniu")ok."15%). Osobami
pokrzywdzonymi" najcz %ciej" s!" dzieci (42% w roku 2008, 36% w roku" 2010*" a" tak&e kobiety (34%
w roku 2008, 36% w roku 2010). W sprawach przemocy w rodzinie" z" najwi ksz!" cz stotliwo%ci!"
interweniuje"si " w"O%rodkach"Pomocy" Spo#ecznej," w" dalszej"kolejno%ci" w odpowiednich jednostkach
Komendy Policji oraz w Wydzia#ach" Rodzinnych" i" Nieletnich" w odpowiednich" S!dach" Rejonowych."
Wobec ofiar""najcz %ciej"stosowan!"form!"przemocy"jest"przemoc"psychiczna (41-53%) i fizyczna (2834%), rzadziej ekonomiczna (6-9%) i seksualna (2-4-*." Tych" form" przemocy" dopuszczaj!" si "
najcz %ciej"partnerzy"ofiary (28-33%), rodzic (10-12-*"b!d("dziecko")6-7%). <rednio"w"jednej"czwartej"
przypadków"zjawisku"przemocy"w"rodzinie"czynnikiem"towarzysz!cym"jest"alkohol.
Z"roku"na"rok"ro%nie"liczba"uruchamiania"procedury"Niebieskiej"Karty"zarówno"przez"interweniuj!cych
dzi ki" telefonom funkcjonariuszy Policji, jak i pracowników" O%rodka" Pomocy" Spo#ecznej. Wzrasta
tak&e" liczba" uruchamianych" procedur" s!dowych" dotycz!cych" przemocy" w" rodzinie." W" roku" 2008"
uruchomiono" ogó#em" 28" procedur" Niebieskiej" Karty," rok" pó(niej" 89" a" w" roku" 2010" a&" 108." Mo&na"
zaobserwowa' prawie czterokrotny"wzrost"liczby"zak#adanych"Niebieskich"Kart"w"przeci!gu"zaledwie
dwóch"lat. W roku 2008 uruchomiono 11"procedur"s!dowych"o charakterze karnym, w roku kolejnym
ju&" 18" a" w" 2010"  20." W" ci!gu" dwóch" lat" podwoi#a" si " zatem" liczba" zak#adanych dzi ki" Pogotowiu
procedur" s!dowych" karnych" dotycz!cych" przemocy" w" rodzinie." Podobnie" rzecz" kszta#tuje" si "
w przypadku zak#adania" procedur" s!dowych" o charakterze rodzinnym, ich liczba z 18 w roku 2008
wzros#a"do"44"w"latach"2009-2010.
G#ównymi" tematami" rozmów" prowadzonych z" dy&urnymi" pogotowia s!" przede" wszystkim: problem
przemocy w rodzinie (46-56%), problemy rodzinne (11-15%), choroba psychiczna (4-13%), czy
uzale&nienie" od" alkoholu" )4-8%). Rozmowa przede wszystkim przyjmuje charakter informacji (41-50
-*," b!d(" wsparcia (32-44-*." <rednio" blisko" 90-" rozmówców" korzysta" z" infolinii" pod" numerem"
801 12"00"02,"pozosta#a"cz %'"#!czy"si "pod"stacjonarnym"numerem"22 666-28-50.
W"przypadku"po#!cze$"wykonywanych"przez"osoby"ma#oletnie,"parametry"zestawienia"takich"rozmów"
nie odbiegaj!" od" zestawienia" rozmów" prowadzonych" przez" osoby" doros#e." S!" one" wykonywane"
najcz %ciej" w" dni" robocze," rzadziej" w" weekendy;" %rednio" w" ponad" 80-" rozmówcami" s!" dziewcz ta,"
a %rednio"co"trzeci"telefon"wykonuje"ofiara"przemocy"w"rodzinie."<wiadkami"przemocy"wzgl dem"osób"
ma#oletnich"jest przede wszystkim rodzina (3-20%), rzadziej"osoby"obce"prywatne)4-8%). Tematem
rozmowy poruszanej przez" ma#oletniego" rozmówc " jest" zagadnienie" przemocy" panuj!cej" w" jego"
rodzinie (42-73%), rzadziej problemy rodzinne (6-11%) lub problemy wychowawcze (2-6%). Rozmowa
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z"konsultantem"przyjmuje"najcz %ciej"charakter"informacji (38-46%), wsparcia (26-33-*,"b!d("porady"
prawnej

(8-16-*." Sprawcami" przemocy" w" stosunku" do" osób" ma#oletnich" s!" rówie%nicy

pokrzywdzonych (11-33%) oraz rodzice (13-29%).
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4

Statystyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu dotycz$ce
interwencji domowych wobec przemocy w rodzinie.4

Szacunkowy" rozmiar" zjawiska" przemocy," który" wynika" z" bada$" opinii," nale&y" uzupe#ni'" twardymi"
danymi," które" mog!" by'" podstaw!" do" oparcia" wylicze$" i" prognoz." Analiza" statystyk" policyjnych"
dotycz!cych" interwencji" w" przypadkach" przemocy" w" rodzinie" mo&e" stanowi'" tak!" podstaw ." Liczba"
interwencji" nie" jest" wprawdzie" to&sama" z" liczb!" faktycznie" zaistnia#ych" przypadków," gdy&" tych" jest"
z pewno%ci!"wi cej,"ukazuje"jednak"kilka"istotnych"trendów.
Z"roku"na"rok"maleje"w"województwie"wielkopolskim"liczba"domowych"interwencji"policji"w"sytuacjach"
przemocy" w" rodzinie." Jak" wynika" ze" statystyk" Komendy" Wojewódzkiej" Policji" w" Poznaniu," w" latach"
2008-2010 o ponad" 2" tysi!ce" zmala#a" liczba" interwencji" w" ci!gu" roku." Szczegó#owo" przedstawia" to"
rysunek nr 1.

Interwencje dotycz!ce przemocy w rodzinie
w województwie wielkopolskim
10000
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Rysunek 1. Liczba interwencji policyjnych w województwie wielkopolskim, dotycz!cych przemocy w rodzinie
(opracowanie w"asne na podstawie danych statystycznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu).

Najwi kszy" spadek" liczby" interwencji" domowych" zwi!zanych" z" przemoc!" mia#" miejsce" w" 2009" roku,"
kiedy" by#o" ich" ponad" 1277," a" wi c" 13,3-" mniej" w" stosunku" do" roku" poprzedniego." ?!cznie" w" ci!gu"
2 lat"ilo%'"zg#aszanej"przemocy"domowej"w"województwie"spad#a"o"ponad"22-."Niemal"o"26-"spad#a"
liczba" interwencji" w" miastach" województwa" wielkopolskiego," natomiast" liczba" interwencji" na" wsi"
zmala#a" o" 16,5-" w" ci!gu" dwóch" lat. Mo&e" to" by'" spowodowane" wi kszym" wzrostem" %wiadomo%ci"
ludno%ci" miejskiej" na" temat" problemu" przemocy" w" rodzinie," a" tak&e" znacznie" bardziej" skupionymi"
4

+ród#a"danych:

Sprawozdania z przeprowadzonych interwencji domowych wobec przemocy w rodzinie, dane powiatowe 2008-2010, Komenda
Wojewódzka"Policji"w Poznaniu
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i wyspecjalizowanymi" dzia#aniami" instytucji" w" miastach." Ró&nego" rodzaju" dzia#ania" pomocowe" oraz"
profilaktyczne"s!"wci!&"lepiej"zorganizowane w obszarach silniej zurbanizowanych. Prawdopodobnie
równie& ró&norodne"kampanie"spo#eczne"na"rzecz"przeciwdzia#ania"przemocy"w"rodzinie"mog!"mie'"
wi kszy"odd(wi k"w"miastach,"gdzie"te&"w wi kszym"stopniu"docieraj!"one"do"spo#ecze$stwa.
Kolejne zestawienie"dotyczy"liczby"ofiar"przemocy"w"rodzinie"w"województwie"wielkopolskim."Wed#ug"
rejestrów"policyjnych"ze"sporz!dzonych"podczas"interwencji"Niebieskich"Kart"wynika,"&e"na"terenie"
województwa" wielkopolskiego" proporcjonalnie" do" interwencji" spad#a" równie&" liczba" ofiar" przemocy"
w rodzinie. Na przestrzeni lat 2008  2010" liczba" ta" spad#a" o" 2420," a" wi c" 17-" w" ci!gu" dwóch" lat."
Dane te przedstawia rysunek nr 2.
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Rysunek 2. Liczba osób pokrzywdzonych w wyniku przemocy w rodzinie w województwie wielkopolskim (opracowanie
w"asne na podstawie danych statystycznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu).

Wi kszo%'" ofiar" przemocy" w" rodzinie stanowi#y" kobiety." W kolejnych latach ich" odsetek" waha#" si "
w granicach"oko#o"62" 66"-."W%ród"ofiar"przemocy"w"2008"roku"by#o"1174"m &czyzn,"a"wi c"13,6-,"
w" 2009" roku" odsetek" ten" wyniós#" 15,1-," natomiast" w" 2010"  14,3%. Pozosta#e ofiary przemocy
domowej to przewa&nie dzieci."Liczba"pokrzywdzonych"nieletnich"w"wieku"od"13"do"18"lat"waha#a"si "
w granicach 16  20"-."Nieco"mniej"przypadków"dotyczy#o"dzieci"w"wieku"do"13"lat"- 11,8 do 15,6%,
nale&y"jednak"pami ta',"&e"prawdopodobnie"to"w#a%nie"przemoc"wobec"tej"grupy"mo&e"by'"znacznie"
rzadziej" zg#aszana" ni&" w" przypadku" osób" doros#ych," m &czyzn" i kobiet, gdy&" to" w#a%nie" w tej grupie
mamy"do"czynienia"z"bezradno%ci!"i"ca#kowit!"zale&no%ci!"ofiary"od"sprawcy."
Najwi kszy"udzia#"ofiar przemocy w rodzinie w stosunku do liczby ludno%ci"odnotowano"w"powiatach:"
czarnkowsko-trzcianeckim  0,84-," oraz" koni$skim"  0,93%. W rozpatrywanym okresie znaczny
spadek" udzia#u" ofiar" przemocy" w" rodzinie" w" spo#eczno%ci" lokalnej" nast!pi#" w" powiecie" kolskim" 
z odsetka"0,96-"do"0,46-."Najmniej"osób"dotkni tych"przemoc!"w"rodzinie"w"Wielkopolsce"znajduje"
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si " na" obszarze" pomi dzy" powiatem" gnie(nie$skim"a" ostrzeszowskim" " oraz" na" pó#nocny-zachód" od"
Poznania."Analizowana"warto%'"na"tym"terenie"nie"przekracza"0,33-."Odsetek"liczby"pokrzywdzonych"
w"wyniku"przemocy"w"rodzinie"na"obszarze"ca#ego"województwa"wielkopolskiego"wyniós#"0,48-.
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Procentowy udzia% ofiar przemocy
w rodzinie do liczby ludno"ci w powiatach
województwa wielkopolskiego w roku 2010
(w nawiasach zmiana w punktach
procentowych w stosunku do roku 2008).

z#otowski 0,58
(+0,15)

0,67% - 1%
0,33% - 0,67%

pilski 0,48
(+0,22)

Poni&ej" 0,33%

chodzieski 0,56
(+0,17)
czarnkowsko-trzcianecki 0,84
(-0,33)

w!growiecki"0,44"""""
(-0,07)
obornicki 0,23
(-0,18)

szamotulski
0,23 (-0,22)
mi dzychodzki
0,58 (-0,34)

gnie(nie$ski"0,29"""""""""""""""""""""""""""""""""
(-0,06)

1
nowotomyski 0,22
(-0,16)

grodziski 0,13
(+0,03)

wolszty$ski"0,47"
(+0,05)

Pozna$"@"pozna$ski"
%redzki
0,14 (-0,03)
0,67 (+0,24)
wrzesi$ski"
0,27 (+0,05)

ko%cia$ski"0,5")@0,1*

turecki 0,37
(-0,24)

3

jaroci$ski"0,14""""""
(-0,19)

gosty$ski"0,29"
(+0,02)

pleszewski 0,21
(-0,12)

3 Leszno
4 Kalisz

Kalisz + kaliski
0,57 (+0,12)

4

krotoszy$ski"0,33""""""
(-0,09)

2 Konin

kolski 0,45
(-0,51)

2

%remski"0,53"
(-0,04)

Leszno"@"leszczy$ski"
0,18 (+0,05)

1"Pozna$

Konin"@"koni$ski"
0,57 (+0,29)

s#upecki
0,34 (+0,16)

rawicki 0,37 (-0,03)
ostrowski 0,3
(-0,27)
ostrzeszowski 0,19
(-0,1)

k pi$ski"0,48")-0,26)

Rysunek 3. Stosunek liczby ofiar przemocy w rodzinie do ogólnej liczby ludno#ci powiatów (opracowanie w"asne na
podstawie danych statystycznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu).
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W" zwi!zku" ze" spadkiem" liczby" przypadków" przemocy" spad#a" równie&" liczba" sprawców" przemocy"
w województwie"wielkopolskim."Szczegó#owo"przedstawia"to"rysunek nr 4.
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Rysunek 4. Liczba sprawców przemocy z uwzgl$dnieniem p"ci w województwie wielkopolskim (opracowanie w"asne na
podstawie danych statystycznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu).

Z" powy&szych" danych" trudno" jednak" odczyta'" jaki%" wyra(ny" trend" w" zmianie" stosunku" kobiet"
i m &czyzn" do" ogó#u" sprawców" przemocy." Równie&" liczba" nieletnich" sprawców" tej" przemocy" na"
poziomie"województwa"nie"wskazuje"na"wyra(ny"kierunek.
Osoby,"które"stosowa#y"przemoc"w"rodzinie,"najcz %ciej"by#y" nietrze(we."Wi cej"ni&"3"na"5"sprawców"
przemocy w rodzinie" w" Wielkopolsce," by#o" w" momencie" interwencji" policji" pod" wp#ywem" alkoholu."
W powiecie" gnie(nie$skim" w" roku" 2010" wszystkie" takie" osoby" by#y" nietrze(we." Wysoki," ponad" 90-"
wska(nik" odnotowano" w" powiatach" s#upeckim," ostrzeszowskim" oraz" %redzkim." Mniej by#o" powiatów,"
w których" trze(wi" sprawcy" przemocy" stanowili" wi kszo%'."Taka" sytuacja"mia#a" miejsce" w" powiatach:"
w!growieckim,"obornickim,"pozna$skim"oraz"jaroci$skim."Najwi kszy"przyrost"nietrze(wych"sprawców"
przemocy w rodzinie w obserwowanym"okresie"mia# miejsce w powiecie"s#upeckim,"gdzie"w roku 2008
stanowili oni 71,3%, a w roku 2010  97,9%.
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Procentowy udzia% sprawców przemocy w
rodzinie, b#d$cych pod wp%ywem alkoholu
do ogó%u tych sprawców w powiatach
województwa wielkopolskiego w roku 2010
(w nawiasach zmiana w punktach
procentowych w stosunku do roku 2008).

z#otowski 69,9
(-0,4)

pilski 70,9
(+4,8)

Powy&ej"7550% - 75%

chodzieski 55,6
(-12,6)
czarnkowsko-trzcianecki
73,6 (+11,9)

25% - 50%

w!growiecki"40"""""""""
(-37,1)
obornicki 35,6
(-36,5)

szamotulski
79,6 (+2)

mi dzychodzki
79,1 (-10,8)

gnie(nie$ski"100"""""""""""""""""""""""""""""""""""
(+22,2)

1
nowotomyski 60
(-11,5)
Pozna$"@"pozna$ski %redzki
28 (-26,2)
91,1 (+4,3)
grodziski 68,1
(-11,7)

wolszty$ski"68,7"
(+7,9)

ko%cia$ski"78,8")-7)

3

2 Konin
3 Leszno
4 Kalisz

kolski 76,7
(-7,5)

2
wrzesi$ski"
57,5 (-10)
turecki 65,5
(-7)

%remski"80,1"
(-8,4)

Leszno + leszczy$ski
68,9 (-0,1)

1"Pozna$

Konin"@"koni$ski"
71,1 (+3)

s#upecki
97,9 (+26,6)

jaroci$ski"42""""""""""""""""""""""""""""""
(-28,4)
Kalisz + kaliski

gosty$ski"80,9"
(+2,8)

pleszewski 61,5
(-18)

57,2 (-0,4)

4

krotoszy$ski"69,1""
(-10,3)
rawicki 68,9
(+20,4)
ostrowski 57,5
(-23,1)

ostrzeszowski 92,1
(-1)

k pi$ski"82,6"
(+10,1)

Rysunek 5. Procentowy udzia" sprawców przemocy b$d!cych pod wp"ywem alkoholu w ogólnej liczbie sprawców
przemocy domowej (opracowanie w"asne na podstawie danych statystycznych Komendy Wojewódzkiej Policji
w Poznaniu).

Statystyki"policyjne"okre%laj!"równie&"dalsze"losy"sprawców"przemocy"po"interwencji"patrolu."W"ci!gu"
ostatnich lat, pomimo spadku liczby interwencji, wzros#a"liczba"osób"zatrzymanych."Mo&e"to"%wiadczy'"
o" wi kszej" konsekwencji" w" dzia#aniu" funkcjonariuszy" prewencji," którzy" z" wi ksz!" cz stotliwo%ci!"
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stosuj!"wobec"sprawcy"bardziej"surowe"dzia#ania."Szczegó#owo"zosta#o"to"przedstawione"na" rysunku
nr 6.

Dzia"ania podj$te wobec sprawców przemocy
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Rysunek 6. Dzia"ania podj$te podczas interwencji policji wobec sprawców przemocy (opracowanie w"asne na podstawie
danych statystycznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu).

O"niemal"jedn!"trzeci!" wzros#a"liczba" zatrzymanych"sprawców"przemocy."Bior!c"pod"uwag "spadek"
liczby" interwencji"okazuje"si ," &e"odsetek"zatrzymanych"sprawców" wzrós#" w"ci!gu"trzech"lat" z"25"do"
niemal" 42-." Na" podobnym" poziomie" pozosta#a" liczba" sprawców" przewiezionych" do" policyjnych"
pomieszcze$" dla" osób" zatrzymanych," która" nieznacznie" wzros#a." Bior!c" jednak" pod" uwag " spadek"
liczby"interwencji,"równie&"tutaj"zaobserwowa'"mo&na"wzrost"procentowy"udzia#u"osób"zatrzymanych"
i przewiezionych"do"policyjnych"pomieszcze$"w"stosunku"do"ogó#u"sprawców."Liczba"przewiezionych
do" izby" wytrze(wie$" w" ci!gu" dwóch" lat" spad#a" o" oko#o" jedn!" trzeci!," podobnie" jak" liczba" sprawców"
przemocy"pod"wp#ywem"alkoholu.
W" powiatach" w!growieckim" i" wolszty$skim" sprawcy" przemocy" w" rodzinie" s!" najcz %ciej"
zatrzymywani." Wi cej" ni&" ¾" takich" osób zosta#o" zatrzymanych." Na" wschodzie" Wielkopolski,"
w powiatach"gnie(nie$skim,"s#upeckim,"koni$skim,"kolskim,"tureckim"i"kaliskim"ten"odsetek"mie%ci"si "
w przedziale 50% - 75-." Podobna" jednolito%'" jest" widoczna" na" po#udniu" województwa," gdzie"
rozpatrywany" wska(nik" waha" si " od" 25-" do" 50-. Najrzadziej" sprawców" przemocy zatrzymywano
w 2010 roku w" powiecie" pozna$skim." Mniej" ni&" co" siódmy" sprawca" podlega#" tam" zatrzymaniu. Nie
uda#o" si " ustali'" przyczyn" tej" ró&nicy," cho'" cz %ciowo" mo&na" ich" upatrywa'" w" strukturze" spo#ecznej
podregionów"czy"stopie"bezrobocia."Jak"ustalono,"w"ca#ym"województwie"obowi!zuj!"te"same"zasady"
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zatrzymywania" sprawców" przemocy" podczas" interwencji," wi c" nale&a#oby" wykluczy'" równie&"
zamierzone" dzia#ania" jednostek" prowadzone" w" celu" zatrzymywania" wi kszej" ilo%ci" sprawców." Nie"
sposób" jednak" wykluczy'" ró&nic" w" indywidualnej" interpretacji" tych" zasad," kiedy" to" policjanci" jednej"
jednostki"mog!"by'"bardziej"wyczuleni"na"istniej!ce"przes#anki"do"zatrzymania"sprawcy,"np."z"powodu"
lokalnych"do%wiadcze$"i"wydarze$.

5

5

Informacja"uzyskana"telefonicznie"z"Komendy"Wojewódzkiej"Policji"oraz"Komendy"Powiatowej"w"Wolsztynie.
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Stosunek zatrzymanych sprawców
przemocy w rodzinie do ogó%u tych
sprawców dla powiatów województwa
wielkopolskiego w roku 2010 (w nawiasach
zmiana w punktach procentowych
w stosunku do roku 2008).

z#otowski 39,4
(+6,6)

Powy&ej"75%
pilski 59,1
(+51,4)

50% - 75%
25% - 75%
Poni&ej""25%

chodzieski 24,9
(+23,2)
czarnkowsko-trzcianecki
38,4 (+37)

w!growiecki"79,5"
(+79,5)
obornicki 34,2
(+30,1)

szamotulski
55,3 (+14,1)
mi dzychodzki
34,9 (-9,1)

gnie(nie$ski"62,8""""""""""""""""""
(-23,8)

1
nowotomyski 45,4
(+44,1)

grodziski 59,7
(+9,7)
wolszty$ski"79,1"
(+18,7)

Pozna$"@"pozna$ski" %redzki"26,7
13,3 (+4,6)
(-0,5)
wrzesi$ski"
16,7 (+2,1)

ko%cia$ski"42")-2,9)

3

2 Konin
3 Leszno
4 Kalisz

gosty$ski"17,5"
(+14,8)

kolski 56,4
(+19,4)

2

turecki 59,1
(-2,3)

%remski"39,3"
(+17,8)

Leszno"@"leszczy$ski""
62,2 (+59)

1"Pozna$

Konin"@"koni$ski"
73,3 (+73,1)

s#upecki
56 (+16,6)

jaroci$ski"22""""""""""
(+5,6)
pleszewski 17,3
(+9,6)

Kalisz + kaliski
50,2 (-0,3)

4

krotoszy$ski"43,6""
(+15,4)
rawicki 31,1 (+31,1)
ostrowski 47,1
(-3,5)

ostrzeszowski 27
(+7,7)

k pi$ski"45,8"
(+9,8)

Rysunek 7. Procentowy udzia" liczby zatrzymanych sprawców w ogólnej liczbie sprawców przemocy domowej
(opracowanie w"asne na podstawie danych statystycznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu).

Przeci tnie" w" roku" 2010," w" województwie" wielkopolskim" 14,7-" interwencji" dotycz!cych" przemocy"
w rodzinie" ko$czy#o" si " wszcz ciem" post powa$" przygotowawczych." W wielu przypadkach ofiary
przemocy" rezygnuj!" z wszcz cia" post powania" i" wówczas" poprzestaje" si " na" dzia#aniach"

27

Obserwatorium Integracji Spo!ecznej
Projekt Przemoc w rodzinie  diagnoza sytuacji w województwie wielkopolskim
wspó!finansowany przez Uni" Europejsk# w ramach Europejskiego Funduszu Spo!ecznego

prewencyjnych. Najwi ksz!" warto%'" ten" wska(nik" przyjmuje" w" powiecie" jaroci$skim"  74% (wzrost
w stosunku do roku 2008 o 19,7%*."Drug!,"wyró&niaj!c!"si "w"tym"aspekcie"jednostk!"terytorialn!"jest
powiat"szamotulski,"gdzie"post powania"wszcz to"w"46,6-"przypadków."Tam"równie&"nast!pi#"wzrost"
w" stosunku" do" roku" 2008," o" 12,9-." Najni&szy" odsetek" interwencji skutkuj!cych wszcz ciem"
post powania" przygotowawczego" w" roku" 2010" odnotowano" w" powiecie" kaliskim  2,2%, oraz
leszczy$skim" 2,3-,"w"którym"te&"nast!pi#"bardzo"du&y"spadek"w stosunku do roku 2008  o 25,2%.
Stosunek liczby wszcz#tych post#powa!
przygotowawczych dotycz$cych przemocy
w rodzinie do ogó%u interwencji dla powiatów
województwa wielkopolskiego w roku 2010
(w nawiasach zmiana w punktach
procentowych w stosunku do roku 2008).

z#otowski 8,2
(-14,3)

Powy&ej"40%
pilski 3,9
(+1,2)

20% - 40%
10% - 20%

chodzieski 22,7
(-0,8)
czarnkowsko-trzcianecki 9,9
(b.d.)

Poni&ej"10%

w!growiecki"11,9"
(+9,8)

obornicki 19,2
(+9,3)

szamotulski
46,6 (+12,9)
mi dzychodzki
11,1 (-0,1)

gnie(nie$ski"1,5"""""""""""""""""""""""""""""""""
(-52,6)

1
nowotomyski 11,8 (+4,2)
Pozna$"@""pozna$ski"%redzki
38 (+23,2)
23 (-9,6)
grodziski 23,9
(+19,5)
%remski"8,4"
(b.d.)
wolszty$ski"30,2"
ko%cia$ski"14,3")@3,8*
(-6,3)
Leszno"@"leszczy$ski"
2,3 (-25,2)
gosty$ski 15,7
3
(0)

1"Pozna$
2 Konin
3 Leszno
4 Kalisz

Konin"@"koni$ski"
7,2 (-0,4)

s#upecki
15,4 (-1,4)

kolski 13,3
(+1,1)

2
wrzesi$ski"
11,8 (-3,7)
turecki 6,3
(-3,3)

jaroci$ski"74")@19,7*
Kalisz + kaliski
pleszewski 30,8 2,2 (-2)
(+16,5)

krotoszy$ski"16,3"
(+3,3)
rawicki 9,5 (+5)

4

ostrowski 7,5
(+3,4)
ostrzeszowski 25,4
(-0,3)

k pi$ski"14,6")@6,7*

Rysunek 8. Stosunek liczby wszcz$tych post$powa% przygotowawczych dotycz!cych przemocy
w rodzinie do ogólnej liczby interwencji domowych (opracowanie w"asne na podstawie danych
statystycznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu).
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Procedura" Niebieskich" Kart" zak#ada" tak&e" mo&liwo%'" powiadomienia" przez" jednostk " policji"
odpowiednich" podmiotów" zewn trznych, takich" jak" O%rodki" Pomocy" Spo#ecznej," gminne" komisje"
rozwi!zywania"problemów"alkoholowych,"ró&nego"rodzaju"organizacje"pozarz!dowe"i"inne"podmioty,
które" z" racji" prowadzonej" dzia#alno%ci" s!" tak&e" zaanga&owane" w" przeciwdzia#anie" przemocy"
w rodzinie. Cz stotliwo%'"takich"zdarze$"ilustruje"rysunek"poni&ej.

Powiadamianie podmiotów zewn$trznych o sytuacji
w rodzinie
10000

9579

9000

8302

Liczba informacji przes"anych do
podmiotów zewn$trznych:

7488

8000

o&rodków#pomocy#spo'ecznej

7000
6000
5000
4158
4000

3473

4391

4288

3158

2930

3000
2000
1000

gminnych komisji
rozwi%zywania# problemów#
alkoholowych
organizacji#pozarz%dowych

innych
1723
1534

492

490

2008

2009

1363
984

0
2010

Interwencje#dotycz%ce#przemocy#w#
rodzinie#w#województwie#
wielkopolskim

Rysunek 9. Powiadamianie przez policj$ podmiotów zewn$trznych zajmuj!cych si$ przemoc! w rodzinie (opracowanie
w"asne na podstawie danych statystycznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu).

Jak" wskazuj!" dane przekazane" przez" Komend " Wojewódzk!" Policji," liczba" informacji" przes#anych
przez" policj " do" lokalnych" O%rodków" Pomocy" Spo#ecznej" nieznacznie" wzros#a" na" przestrzeni" dwóch"
lat." Bior!c" jednak" pod" uwag " ogólny spadek" liczby" interwencji," ofiar" i" sprawców" przemocy," coraz"
wi cej" przypadków" przemocy" w" rodzinie" jest" zg#aszanych" przez" policj " do" O%rodków" Pomocy"
Spo#ecznej."W 2008"roku"odsetek"ten"wynosi#"43,4-,"w"nast pnym"roku"ju&"52,9-,"natomiast"w"2010"
osi!gn!#" 57,3-."Wzros#a" równie&" liczba" powiadomie$" o" sytuacji" rodziny przekazanych do gminnych
komisji" rozwi!zywania" problemów" alkoholowych" w" stosunku" do" ilo%ci" sprawców" przemocy" pod"
wp#ywem" alkoholu." W" kolejnych" latach" coraz" wi kszy" odsetek" przypadków" pijanych" sprawców"
przemocy" by#" kierowany" do" komisji"  w" latach" od" 2008" do" 2010" by#o to odpowiednio 53,9%, 58,1%
i 65,7-." Najwi kszy" wzrost" wspó#pracy" zaistnia#" pomi dzy" jednostkami" policji" a" organizacjami"
pozarz!dowymi."W" roku" 2010" odnotowano" dwukrotny" wzrost" liczby zg#osze$" przypadków" przemocy"
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w rodzinie" organizacjom" pozarz!dowym," które" wykonuj!" zadania" zlecone" przez" organy" administracji"
rz!dowej" i jednostki" samorz!du" terytorialnego," z" zakresu" przeciwdzia#ania" przemocy" w" rodzinie."
W#!czaj!c" spadek" liczby" interwencji," policja" niemal" trzy" razy" cz %ciej" informowa#a" organizacje
pozarz!dowe"o wyst powaniu"zjawiska"przemocy"w"danych"rodzinach")wzrost"z"5,1-"do"13,1-*."Na"
podobnym" poziomie" natomiast" utrzyma#a" si " liczba" przypadków" przemocy" zg#oszonych" do" innych"
podmiotów," takich jak: placówki" opieku$czo-wychowawcze, s#u&by" zdrowia," Specjalistyczne" O%rodki"
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie" itp.," która" oscylowa#a" w granicach 18%. Ukazuje" to" sta#e"
nat &enie" wspó#pracy" pomi dzy" policj!" i" wymienionymi" instytucjami," która" jest" niezwykle" wa&na" ze"
wzgl du" na" uzupe#nianie" si " ich" dzia#alno%ci." Rozpocz ta" przez" policj " interwencja" mo&e" by'"
przyczynkiem" do" skierowania" wyspecjalizowanych" dzia#a$" i" pomocy" w" kierunku" ofiar" i" sprawców"
przemocy domowej.
W 2010 roku wspó#praca"z"instytucjami zewn trznymi")O%rodki Pomocy Spo#ecznej,"Gminne Komisje
Rozwi!zywania" Problemów" Alkoholowych," placówki" s#u&by" zdrowia," itp.*" najlepiej" funkcjonowa#a"
w powiecie" ostrzeszowskim," gdzie" z" jednej" przeprowadzonej" interwencji" informacje" by#y"
przekazywane" %rednio do" 3,6" instytucji." Wysoki" wska(nik" odnotowano" równie&" w" s!siaduj!cych" ze"
sob!"powiatach"%remskim")2,7"informacji*,"%redzkim")2,3*,"wrzesi$skim")2,2*"oraz"pleszewskim")2,6*."
W pierwszych trzech wymienionych powiatach odnotowano minimalny wzrost w stosunku do roku
2008," natomiast" w" powiecie" pleszewskim" by#" to" wzrost" dwukrotny." Zdecydowanie" najs#absza"
wspó#praca"z"instytucjami"zewn trznymi"ma"miejsce"w"powiecie"kaliskim" przeci tnie"1"informacja"na"
10 interwencji." Niewiele" wy&sza" warto%'" widoczna" jest" dla" powiatu kolskiego" oraz" leszczy$skiego,"
gdzie"zewn trzne"podmioty"powiadamiano"przy"co"trzeciej"interwencji.
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&rednia liczba informacji o sytuacji
w rodzinie, przekazanych instytucjom
zewn#trznym, przypadaj$ca na jedn$
interwencj# policji. Dane dla powiatów
województwa wielkopolskiego w roku
2010 (w nawiasach zmiana w punktach
procentowych w stosunku do roku 2008).

z#otowski 0,7
(-0,6)

Powy&ej"3
2-3

pilski 1,1
(+0,6)

1-2
Poni&ej"1

chodzieski 2,4
(+0,9)
czarnkowsko-trzcianecki 1,7
(+1,1)

w!growiecki"1,6")0*

obornicki 1,3
(-1,1)

szamotulski
1,3 (-0,1)
mi dzychodzki
1,3 (+0,3)

gnie(nie$ski"1,2"""""""""""""""""""""""""""""""""
(-0,1)

1
nowotomyski 1 (+0,5)
Pozna$"@"pozna$ski" %redzki
1 (+0,1)
2,3 (+0,1)
grodziski 1
(-0,7)

wolszty$ski"1,1"
(+0,6)

2 Konin
3 Leszno
4 Kalisz

wrzesi$ski"
2,2 (+0,1)
turecki 2,1
(+0,1)

ko%cia$ski"0,5")@0,1*

3

kolski 0,3
(-0,2)

2

%remski"2,7"
(+0,1)

Leszno"@"leszczy$ski"
0,3 (+0,2)

1"Pozna$

Konin"@"koni$ski"
1,5 (+0,5)

s#upecki
1,7 (+0,3)

jaroci$ski"0,7"
(+0,4)

gosty$ski"1,8"
(+1,1)

pleszewski 2,6
(+1,3)

Kalisz + kaliski
0,1 (-0,1)

4

krotoszy$ski"1,6"
(+0,5)
rawicki 2 (0)
ostrowski 1,8
(+0,1)

ostrzeszowski 3,6
(+1,6)

k pi$ski"0,6")-0,1)

Rysunek 10. &rednia liczba informacji o sytuacji w rodzinie, przekazanych instytucjom zewn$trznym, przypadaj!ca na
jedn! interwencj$ policji w poszczególnych powiatach (opracowanie w"asne na podstawie danych statystycznych
Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu).
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5

Instytucje dzia%aj$ce w obszarze przeciwdzia%ania przemocy w rodzinie
w województwie wielkopolskim.6

W roku 2010" w" województwie" wielkopolskim" dzia#a#y" 84 punkty konsultacyjne pomagaj!ce" ofiarom"
przemocy" w" rodzinie," co" stanowi" ponad" 10-" tego" typu" instytucji" w" kraju." Taka" ilo%'" plasuje"
województwo"wielkopolskie"na"drugim"miejscu"w%ród"wszystkich"polskich"województw,"za"Ma#opolsk!,"
gdzie zlokalizowanych jest 127 instytucji tego typu. Liczba" punktów" konsultacyjnych" w"Wielkopolsce"
uleg#a w" ci!gu" dwóch" lat redukcji," w" roku" 2009" by#o" ich" 103." Spadek" liczebno%ci" w" województwie"
wielkopolskim jest podobny do spadku"liczebno%ci"w"skali"ca#ego"kraju. W roku 2008 w Polsce takich
instytucji"funkcjonowa#o"1042","w"2010 - 785.
Instytucje"prowadzone"przez"wielkopolskie"gminy,"pomagaj!ce ofiarom"przemocy"w"rodzinie"udzieli#y"
w"roku"2010"pomocy"2257"osobom."Jest"to"przeci tna"liczba" interwencji"kryzysowych w odniesieniu
do" innych" województw." Najwi cej"  ponad" 6" tysi cy" interwencji" odnotowano" w" województwie"
mazowieckim, najmniej  poni&ej" 750" w" województwie" opolskim." Liczba" osób," którym" udzielono"
pomocy" w" roku" 2010" jest" ni&sza" ni&" warto%'" dla" roku" 2008" )2790" osób*" oraz" dla" roku" 2009" )3020"
osób*." Inaczej" rysuje" si " sytuacja" w" skali" kraju," gdzie" widoczny" jest" przyrost" liczby" osób," którym"
udzielono"pomocy."W"roku"2008"by#o"ich"42 581,"w"2009"warto%'"ta"wynios#a"43 628,"za%"w"roku"2010"
44 329.
W" województwie" wielkopolskim w roku 2010 w" instytucjach" zaanga&owanych" w" przeciwdzia#anie"
przemocy w rodzinie wype#niono" 1376" Niebieskich" Kart." 981" zebrano w" instytucjach" podlegaj!cych"
gminom" )czwarta" wielko%'" w" skali" kraju*," 395" w" instytucjach" prowadzonych" przez" powiat" )druga
wielko%'" w" skali" kraju," po" województwie" %l!skim*." Dla" porównania," w" roku" 2008" w" województwie"
wielkopolskim zebrano 1231 Niebieskich Kart (1051 w instytucjach gminnych, 180 w instytucjach
powiatowych*," za%" w" roku" 2009"  1151 (984 w instytucjach gminnych, 167 w instytucjach
powiatowych*."Wyra(ny"jest"intensywny,"ponad"dwukrotny"wzrost"ilo%ci"wype#nianych"Niebieskich"Kart"
w instytucjach powiatowych w roku 2010. W przypadku instytucji gminnych" równie&" mo&na" mówi'"
o trendzie" wzrostowym." W" skali" ogólnopolskiej" liczba" wype#nianych" Niebieskich Kart w instytucjach
gminnych w latach 2008-2010" mie%ci#a" si " w" przedziale" 11-12 tysi cy," w" przypadku" instytucji"
podlegaj!cych" powiatowi" odnotowano" spadek" z" warto%ci" ponad" 4" tysi cy" )rok" 2008" i 2009) do
nieca#ych"3"tysi cy w roku 2010.

6

+ród#a"danych:

Sprawozdania z realizacji KPPPwR - lata 2008-2010,"Wielkopolski"Urz!d"Wojewódzki,"Wydzia#"Polityki"Spo#ecznej
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5.1

Instytucje!dzia"aj ce!w!obszarze!przeciwdzia"ania!przemocy! sytuacja
w powiatach wielkopolskich.

W"województwie" wielkopolskim"dzia#aj!"ró&ne"rodzaje"instytucji,"które"maj!"na" celu"przeciwdzia#anie"
przyczynom" lub" #agodzenie" skutków" przemocy w" rodzinie." W" wi kszych" miastach" województwa"
dzia#aj!"bardziej"wyspecjalizowane"jednostki"zorientowane"na"%wiadczenie"bardziej"wyspecjalizowanej"
pomocy," w" mniejszych" miastach" oraz" gminach" dzia#aj!" natomiast" mniejsze" o%rodki" o" bardziej"
zró&nicowanych" funkcjach," które" jednak" gotowe" s!" %wiadczy'" pomoc" w" szerszym," nieco" mniej"
wyspecjalizowanym zakresie. S!"to"m.in."O%rodki"Interwencji" Kryzysowej,"o%rodki"wsparcia"rodziny,"
Specjalistyczne"O%rodki"Wsparcia.

5.2

Punkty konsultacyjne

Spo%ród" wszystkich" jednostek" wyspecjalizowanych" w" kierunku" %wiadczenia" pomocy" w" sytuacji"
przemocy" w" rodzinie" najwi cej" jest" punktów" konsultacyjnych." Powo#ywane" do" dzia#ania" w" ramach"
Gminnych-, Miejskich- lub Miejsko-Gminnych" O%rodków" Pomocy" Spo#ecznej, oraz Powiatowych
Centrów Pomocy Rodzinie. Zorientowane"s!"przede"wszystkim"na"wype#nianie"zada$"w#asnych"gminy"
regulowanych"przez"ustaw ."Punkty"te"skupiaj!"si "przede"wszystkim"na:
- zwi kszaniu dost pno%ci" pomocy" terapeutycznej" i" rehabilitacyjnej" dla" osób" uzale&nionych" od"
alkoholu;
- udzielaniu rodzinom," w" których" wyst puj!" problemy" alkoholowe," pomocy" psychospo#ecznej"
i prawnej,"a"w"szczególno%ci"ochrony"przed"przemoc!"w"rodzinie;"
- prowadzeniu profilaktycznej" dzia#alno%ci" informacyjnej" i" edukacyjnej," w" szczególno%ci" dla" dzieci"
i m#odzie&y;"
- wspomaganiu dzia#alno%ci" instytucji," stowarzysze$" i" osób" fizycznych" s#u&!cej" rozwi!zywaniu"
problemów"alkoholowych.
Liczba" punktów" konsultacyjnych" na" terenie" województwa" wielkopolskiego" spad#a" w" ci!gu" dwóch" lat"
o oko#o"jedn!"szóst!. Pewn!,"przynajmniej"cz %ciow!"przyczyn!"tego"stanu"rzeczy"by#o"zako$czenie"
w"2009"roku"Poakcesyjnego"Programu"Wsparcia"Obszarów"Wiejskich"wdra&anego"przez"Ministerstwo"
Pracy" i"Polityki"Spo#ecznej,"w"ramach"którego"w" gminach" wiejskich"dzia#a#y"punkty")np." w szko#ach*,"
gdzie" mo&na" by#o" skorzysta'" z" porad" psychologa." Po" zako$czeniu" tego" projektu" punkty" te" zosta#y"
zlikwidowane."Likwidacja"niektórych"punktów"konsultacyjnych"mog#a"tak&e"nast!pi'"z"innych"przyczyn,"
np."braku"kadrowego." Spo%ród"gminnych"punktów konsultacyjnych dzia#aj!cych"w 2010 roku, niemal
wszystkie by#y ulokowane w gminach wiejskich (38) i miejsko-wiejskich (40). Tylko 6 gminnych
punktów" konsultacyjnych" dzia#a#o" w" gminach" miejskich," a" by#y" to:" Ostrów" Wlkp.," Ko%cian," Turek,"
W!growiec," Z#otów" i" Czarnków." W" województwie" wielkopolskim" w" 2010" roku" znalaz#o" si " 8 gmin,
w których" dzia#a#" wi cej" ni&" 1" punkt" konsultacyjny" dla" ofiar" przemocy" w" rodzinie." Trzy" z" nich"
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znajdowa#y" si " w" powiecie" pozna$skim," który" na" swoim" terenie" posiada#" 13" gminnych" punktów"
konsultacyjnych, w" których" udzielono" w ubieg#ym" roku" 791" konsultacji" i" porad." Pozosta#e" powiaty"
posiada#y" na" swoim" terenie" od" 1 do" 6" punktów" konsultacyjnych. Bior!c" pod" uwag " liczb " gmin"
w ca#ym" województwie" )jest" ich" 226*," statystycznie" na" 4" gminy" przypada" w" przybli&eniu" jeden punkt
konsultacyjny."W"10"przypadkach"na"obszar"ca#ego"powiatu"ziemskiego"przypada"tylko"jeden"gminny"
punkt"konsultacyjny,"a" w"siedmiu"powiatach" znajduj!" si "2 takie"punkty."Oznacza"to," &e"mieszka$cy"
wielu"gmin"z"tych"powiatów"musz!"pokona'"odleg#o%' kilkunastu"lub"kilkudziesi ciu"kilometrów"w"celu"
skontaktowania"si "z"najbli&sz!"jednostk!"zorientowan!"na"pomoc"w"sprawach"przemocy"w"rodzinie,"
co" w" przypadku" dzieci," osób" starszych" lub" niepe#nosprawnych" mo&e" by'" znacznie" utrudnione." Brak
placówki" %wiadcz!cej" pomoc" w najbli&szym" s!siedztwie" mo&e" by'" przyczyn!" zaniechania" szukania
pomocy w trudnej sytuacji. W 157" gminach" województwa" wielkopolskiego" nie" funkcjonuje" ani" jedna"
wyspecjalizowana" instytucja" podleg#a" samorz!dowi" terytorialnemu," która" zajmowa#aby" si " pomoc!"
w sytuacji przemocy w rodzinie.
Z porad i konsultacji w gminnych punktach konsultacyjnych w 2008" roku" skorzysta#o" 5579" osób,"
w 2009  5514," a" w" 2010" roku" 4748" osób. Najwi cej" osób" skorzysta#o" z porad i konsultacji
w powiatach: rawickim w 2008  570"osób,"w"2009"  761"osób,"miasta"Pozna$"w"2009" 966"osób,"
w powiecie" pozna$skim" w" 2010"  791" osób." Wysoka" liczba" utrzymywa#a" si " równie&" w" powiecie"
ko%cia$skim"przez"wszystkie"lata" od"447"w"2008"do"494"osób"w 2010 roku.
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Rysunek 11. Liczba punktów konsultacyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie prowadzonych przez gminy w poszczególnych
powiatach w 2010 roku (opracowanie w"asne na podstawie danych statystycznych KPPPwR, Wielkopolski Urz!d
Wojewódzki w Poznaniu).

5.3

O#rodki!wsparcia

Nieco" inn! form " pomocy" %wiadcz!" ró&nego" rodzaju" o%rodki" wsparcia" rodziny," które" ukierunkowane"
s!" na" prowadzenie" dzia#a$" obejmuj!cych" wsparciem" rodziny," które" znalaz#y" si " w" trudnej" sytuacji."
Cz %'"o%rodków"dysponuje"m.in. ca#odobowymi"miejscami"pobytu"dla"osób,"które"z"ró&nych"powodów"
mog!"tego"potrzebowa'."
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W"ca#ym"województwie"w"2008"roku"znajdowa#o"si "19"o%rodków"wsparcia,"z"czego"16"funkcjonowa#o"
na poziomie gminy, a 3 na poziomie powiatu. Do 2010 roku liczba gminnych" o%rodków" spad#a" do"
7, natomiast" powiatowych" wzros#a" do" 5. W" 2010" roku" gminne" o%rodki" wsparcia" znajdowa#y" si "
w gminach: Wilczyn )2"o%rodki*,"Powidz,"Jastrowie,"K pno,"Konin"i"Pi#a."1"o%rodek"powiatowy"dzia#a#
w Poznaniu,"natomiast"po"2"w"powiecie"gosty$skim i Lesznie . ?!cznie"z"gminnych"o%rodków"wsparcia
w 2008"roku"skorzysta#y"554"osoby."W 2009 nieco mniej  441"osób,"natomiast"w 2010 roku liczba ta
spad#a" do" 68. Równie&" liczba" gminnych" o%rodków" z" miejscami" ca#odobowymi" spad#a" z 7 w 2008 do
3 w 2010 roku. O%rodki" powiatowe" udzieli#y" pomocy 235 osobom w 2008 roku, 116 w 2009 i 1160
w 2010 roku. Z pomocy w o%rodku" w Gostyniu" w" 2010" roku" skorzysta#o" 805" osób," co" jest" wynikiem"
bardzo wysokim. Przyczyn!"takiego"stanu"rzeczy"jest"znacz!ce"zacie%nienie"wspó#pracy"policji,"s#u&by
7

zdrowia i innych jednostek z o%rodkiem ,"które wcze%niej"nie"mia#o"miejsca"na"tak!"skal "w"powiecie."
By#" to" równie&" efekt" zorganizowanej" konferencji" dla" przedstawicieli" jednostek" s#u&b" lokalnych," na"
której" zasygnalizowano" gotowo%'" do" wspó#pracy" i" dost pno%'" pomocy" dla" osób" poszkodowanych
przemoc!" w" rodzinie." W ci!gu" ostatnich" 3" lat" spad#a" liczba" miejsc" ca#odobowych" dost pnych"
w o%rodkach"wsparcia"na"terenie" województwa,"których"w" 2008"by#o"115," a w"2010"roku"79." Spad#a"
równie&" liczba" osób korzystaj!cych" z" miejsc" ca#odobowych" w" gminnych" o%rodkach" wsparcia."
Natomiast uruchomiony w Poznaniu"powiatowy"o%rodek"wsparcia"przyj!#"92"osoby"w"2010"roku"i"tym"
samym"wzros#a"liczba"osób,"którym"udzielono w"ten"sposób"pomocy.

5.4

Specjalistyczne!O#rodki!Wsparcia

Od 2008 do 2010 roku w województwie"niezmiennie"dzia#a#y"3"Specjalistyczne"O%rodki"Wsparcia"dla"
Ofiar Przemocy w Rodzinie w: Pile, Poznaniu oraz Zdunach k. Krotoszyna. S!"to"jednostki"najbardziej"
wyspecjalizowane i nastawione na udzielanie kompleksowego" wsparcia." " Do" ich" zada$" w" zakresie"
interwencyjnym"nale&y" zapewnienie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie, bez skierowania i bez
wzgl du" na" dochód," na" okres" do" trzech" miesi cy" z" mo&liwo%ci!" przed#u&enia" w" przypadkach"
uzasadnionych sytuacj!"ofiary" przemocy w rodzinie, ochrona ofiar"przemocy" w"rodzinie"przed"osob!"
stosuj!c!" przemoc" w" rodzinie, udzielanie natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej
i wsparcia, rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w rodzinie i opracowanie planu pomocy, wspieranie
w przezwyci &aniu"sytuacji"kryzysowej"zwi!zanej"z"wyst powaniem"przemocy"w"rodzinie.
W zakresie potrzeb bytowych o%rodki" udzielaj!" ofiarom" zapewnienia" podstawowych" potrzeb," czyli"
ca#odobowego okresowego pobytu, pomieszcze$"do"spania"przeznaczonych maksymalnie"dla"pi ciu"
osób," wspólnego" pomieszczenia" do" pobytu" dziennego, miejsca zabaw dla dzieci, pomieszczenia do
nauki, ogólnodost pnych"#azienek i kuchni, pomieszczenia do prania i suszenia, wy&ywienia,"odzie&y"
i obuwia, %rodków"higieny"osobistej"i"%rodków"czysto%ci.

7

Informacja udzielona"telefonicznie"przez"pracownika"placówki"w"Gostyniu.
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Specjalistyczne" O%rodki" Wsparcia" oprócz" zapewnienia" dora(nej" pomocy," interwencji" i" zapewnienia"
schronienia,"prowadz!"równolegle"dzia#ania"terapeutyczno-wspomagaj!ce,"obejmuj!c"ofiary"przemocy"
wsparciem"psychologicznym,"do"którego"nale&y"opracowanie diagnozy rodziny i indywidualnego planu
pomocy ofierze przemocy" w" rodzinie" uwzgl dniaj!cego potrzeby, cele, metody i czas pomocy.
W o%rodkach" udzielane" jest" poradnictwo medyczne, psychologiczne, prawne, socjalne. Prowadzone
s! grupy wsparcia i grupy terapeutyczne dla ofiar przemocy w rodzinie. Ich zadaniem" jest" równie&"
prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofiary przemocy w rodzinie oraz
nabycie" umiej tno%ci" ochrony" przed" osob!" stosuj!c!" przemoc" w" rodzinie, zapewnienie" dost pu" do"
pomocy

medycznej,

przeprowadzenie

diagnozy

sytuacji

dzieci

i

udzielanie

im

wsparcia

psychologicznego oraz specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej i terapeutycznej oraz udzielanie
konsultacji wychowawczych.
O%rodki" tego" typu" wspó#pracuj!" równie&" z" wieloma instytucjami," które" s!" zorientowane" na"
przeciwdzia#anie" przemocy" w" rodzinie." S!" to" m.in." O%rodki" Interwencji" Kryzysowej," O%rodki" dla"
bezdomnych, policja, prokuratura, s!d" oraz" Zespó#" Kuratorskiej" S#u&by" S!dowej" )Wydzia#" Karny,"
Rodzinny i Nieletnich), zak#ady opieki zdrowotnej i poradnia zdrowia psychicznego, szko#y,"
przedszkola," &#obki, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, organizacje" pozarz!dowe, Urz dy"
Gminne i Miejskie, Powiatowe" Urz dy" Pracy, Wydzia#" Polityki" Spo#ecznej, Wydzia#" Gospodarki"
Komunalnej i Mieszkaniowej." Specjalistyczne" O%rodki" Wsparcia" w" województwie" wielkopolskim"
dysponowa#y"w"ci!gu"ostatnich"2"lat"65"miejscami"schronienia"ca#odobowego."
W 2008 roku z pomocy" w" Specjalistycznych" O%rodkach" Wsparcia skorzysta#o" 139" osób," natomiast"
w 2009 roku"liczba"ta"wynios#a"185"i"w"2010"wzros#a"do"225."O%rodek"w"Zdunach"w"2008"roku"udzieli#"
pomocy" tylko" 15" osobom," ale" rok" pó(niej"  41," a" w" 2010" roku" placówki" w" Poznaniu" i" Zdunach,"
pomimo" du&ej" ró&nicy" w" zaludnieniu" obszarów," na" których" dzia#aj!," obj #y" pomoc!" podobn!" liczb "
osób" )oko#o" 70*." O%rodek" w" Pile," dysponuj!cy" 30" miejscami" ca#odobowymi" w" 2008" roku" udzieli#"
wsparcia 75 osobom, w 2009  62, a w 2010 roku"86"osobom."Specjalistyczne"O%rodki"Wsparcia"dla"
Ofiar Przemocy w Rodzinie" s!" placówkami," w" których" z" roku" na" rok" notuje" si " najwi kszy" przyrost
liczby"osób"korzystaj!cych"z udzielanej pomocy.

5.5

Domy!dla!samotnych!matek!i!kobiet!w!ci $y

W" województwie" wielkopolskim" w" 2008" roku" dzia#a#" jeden" dom" dla" matek" z" ma#oletnimi" dzie'mi"
w Lesznie. W 2009 roku dzia#a#y" 2," ale" w" 2010" roku" oba" zosta#y" zlikwidowane." Placówka" w" Lesznie"
nale&!ca" do" fundacji" Caritas" zosta#a" przekszta#cona" w" placówk " socjalizacyjn!" dla" dzieci."
Spowodowane"to"by#o"brakiem"zapotrzebowania"na"dom"dla"matek"z"ma#oletnimi"dzie'mi"w"mie%cie."
Za wystarczaj!cy"dla"potrzeb"lokalnych"uznano"Dom"Dziennego"Pobytu."Z"kolei"placówka"w Poznaniu
prowadzona" przez" Fundacj " Pomocy" Samotnej" Matce" Pro-Vita" zosta#a" przekszta#cona" w" o%rodek"
interwencji"kryzysowej"i"przesz#a"pod"patronat"miasta"Pozna$."Nie"zmieni#y"si "jednak"zadania"przez"

37

Obserwatorium Integracji Spo!ecznej
Projekt Przemoc w rodzinie  diagnoza sytuacji w województwie wielkopolskim
wspó!finansowany przez Uni" Europejsk# w ramach Europejskiego Funduszu Spo!ecznego

ni!" realizowane" i" nadal" %wiadczy" pomoc" samotnym" matkom" z" ma#oletnimi" dzie'mi." W" placówce"
istnieje" mo&liwo%'" ca#odobowego" pobytu" matek" z" dzie'mi," podobnie" jak" w" wielu" innych" o%rodkach"
wsparcia,"O%rodkach"Interwencji"Kryzysowej itp.

5.6

O#rodki!Interwencji Kryzysowej8

Jednostkami" o" wysokim" stopniu" specjalizacji" w" zakresie" dzia#a$" przeciwdzia#aj!cych" przemocy"
w rodzinie,"a"tak&e"%wiadcz!cym"pomoc"na"szerok!"skal ,"s!" O%rodki"Interwencji Kryzysowej."S!"to"
placówki," których" dzia#ania" zmierzaj! do" odzyskania" przez" osob " dotkni t!" kryzysem" zdolno%ci" jego"
samodzielnego" rozwi!zania." Interwencja kryzysowa ma charakter pomocy psychologicznej,
medycznej," socjalnej" lub" prawnej" i" s#u&y" wsparciu" emocjonalnemu" osoby" w" kryzysie." Kryzys" jest"
momentem zwrotnym," stanem," który" cechuje" si " du&ym" napi ciem" emocjonalnym, uczuciem
przera&enia," obaw!" przed" utrat!" kontroli" i" poczuciem" bezradno%ci" oraz" przed" ró&nymi" formami"
dezorganizacji" zachowania"i"objawami"somatycznymi."Osoba"prze&ywaj!ca"taki"stan," ze" wzgl du"na"
ograniczenie" b!d(" wyczerpanie" w#asnych" mo&liwo%ci" rozwi!zania problemu, wymaga pomocy
z zewn!trz." Wiele O%rodków" Interwencji" Kryzysowej" dzia#a jako" rodzaj" pogotowia," s!" czynne" przez"
ca#!" dob ." Proponuj!" one" pomoc" w" z#agodzeniu" cierpienia" i" bezradno%ci," w" odzyskaniu" si#" oraz"
kontroli nad
w#asnym"&yciem,"interwencj "w"%rodowisku,"fachow!"informacj "i"w"wyj!tkowych"sytuacjach"czasowe"
schronienie. O%rodki"Interwencji Kryzysowej"podlegaj!"najcz %ciej"w#adzom"powiatu."Nie"ka&dy"powiat"
posiada" na" swoim" terenie" o%rodek" interwencji" kryzysowej." W" województwie" wielkopolskim" takich"
powiatów" jest" 6:" mi dzychodzki," chodzieski, obornicki, kolski, turecki i %remski." W" niektórych"
powiatach" o%rodki" te" znajduj!" si " nie" w" mie%cie" powiatowym," ale" w" mniejszych" miejscowo%ciach" na"
terenie" powiatu," czego" przyk#adem" jest" powiat" gnie(nie$ski," grodziski" lub" s#upecki." W" ca#ym"
województwie" wielkopolskim" O%rodków" Interwencji" Kryzysowej" jest 30." Ich" lokalizacja" zosta#a"
przedstawiona na rysunku nr 12.

8

+ród#a"danych:

Sprawozdania z realizacji KPPPwR - lata 2008-2010,"Wielkopolski"Urz!d"Wojewódzki,"Wydzia#"Polityki"Spo#ecznej
Wykaz"O%rodków"Interwencji"Kryzysowej"na"terenie"województwa"wielkopolskiego,"Wielkopolski"Urz!d"Wojewódzki,"Wydzia#"
Polityki"Spo#ecznej
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Rysunek 12. Instytucje wyspecjalizowane w udzielaniu pomocy w sytuacji przemocy w rodzinie (opracowanie w"asne na
podstawie danych statystycznych KPPPwR oraz listy O#rodków Interwencji Kryzysowej - Wielkopolski Urz!d Wojewódzki
w Poznaniu)
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6

Pomoc w zakresie mo'liwo"ci O"rodków Pomocy Spo%ecznej oraz
Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie9

Do"zada$"i"kompetencji"instytucji"gminnych"w"kwestii"przeciwdzia#ania"przemocy"w"rodzinie"nale&y
opracowanie" i" realizacja" gminnego" programu" przeciwdzia#ania" przemocy" w" rodzinie" oraz"
ochrony ofiar przemocy w rodzinie
prowadzenie poradnictwa i interwencji"w"zakresie"przeciwdzia#ania"przemocy"w"rodzinie
zapewnienie"osobom"dotkni tym"przemoc!"w"rodzinie"miejsc"w"o%rodkach"wsparcia
tworzenie"zespo#ów"interdyscyplinarnych.
Zadaniami"powiatu"w"zakresie"przeciwdzia#ania"przemocy"w"rodzinie"s!:
tworzenie i prowadzenie"o%rodków"wsparcia"dla"ofiar"przemocy"w"rodzinie
opracowanie" i" realizacja" programów" korekcyjno-edukacyjnych" dla" stosuj!cych" przemoc"
w rodzinie.
Oko#o" jednej" trzeciej" gmin" z" terenu" województwa" wielkopolskiego" nie" posiada" na" swoim" terenie"
&adnych"jednostek"wyspecjalizowanych"w"kierunku"przeciwdzia#ania"przemocy"w"rodzinie."Na"terenie"
ka&dej"gminy"w"Polsce"dzia#aj!"O%rodki"Pomocy"Spo#ecznej."S!"to"placówki"ogólnie"zorientowane"na"
%wiadczenie" pomocy" i" dzia#aniach" profilaktycznych" w" zakresie" problemów" spo#ecznych" takich" jak"
ubóstwo,"uzale&nienia,"patologie"spo#eczne.
Jak" wskazuj!" dane" z" realizacji" KPPPwR," na tle pozosta#ych" powiatów" wyró&nia" si

powiat

gnie(nie$ski," gdzie" w" roku" 2008" z" ró&nych form pomocy oferowanych przez instytucje gminne
skorzysta#o 1347"mieszka$ców,"w"roku"2009" 1185,"za%"w"roku"2010" 272 . Okazuje"si "jednak,"&e"
spore liczby z lat 2008-2009 nie"do"ko$ca"odzwierciedlaj!"rzeczywisto%'."Wynikaj! one z w#!czania"do"
sprawozda$ informacji o pomocy udzielonej nie tylko ofiarom przemocy w rodzinie," ale" w" ró&nych"
innych sytuacjach. Jak" ustalono," w" 2010" roku" wesz#a" w" &ycie" nowelizacja" ustawy," która" dok#adniej"
okre%li#a" jakie" dane" nale&y" wprowadza'" do" sprawozda$. Spowodowa#o to redukcj " tej" liczby do
rzeczywistej"ilo%ci"osób,"którym"udzielono"pomocy"w"zwi!zku"z"przemoc!"w"rodzinie.

10

W"pozosta#ych"

powiatach liczba"osób,"która"skorzysta#a"z pomocy, w"ci!gu roku nie przekroczy#a"500.
Zdecydowanie" najbardziej" zaanga&owane w udzielanie pomocy terapeutycznej poprzez MOPR jest
miasto Konin. Przeprowadzane" tam" s!" indywidualne" zaj cia" z pedagogiem dla poszkodowanych.
Dodatkowo"uczniowie"klas"pi!tych"szkó#"podstawowych"uczestnicz!"w"specjalnych"zaj ciach"na"temat"
przemocy w" rodzinie." Zwi ksza" to" poziom" wiedzy w tym zakresie, a" ponadto" umo&liwia dotarcie

9

+ród#a"danych:

Sprawozdania z realizacji KPPPwR - lata 2008-2010,"Wielkopolski"Urz!d"Wojewódzki,"Wydzia#"Polityki"Spo#ecznej
10

Kontakt z pracownikiem MOPS-u.
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z informacj!"o"mo&liwo%ciach"pomocy"do"potencjalnych ofiar - dzieci.

11

W roku"2008"z"takich"dzia#a$"

skorzysta#o" tam" 3058" osób," rok" pó(niej" 1657," a" w" roku" 2010" by#y" to" 1473" osoby." Pomoc" by#a"
udzielana poprzez tamtejszy MOPR. W Poznaniu" najwi cej" osób" skorzysta#o" z pomocy oferowanej
przez placówki b d!ce"pod"nadzorem"miasta. Pomoc"by#a"udzielana"regularnie,"corocznie"korzysta#o"
z"niej"oko#o"700"osób,"a"zajmowa#y si "tym"Miejski"O%rodek"Pomocy"Rodzinie oraz Miejskie Centrum
Interwencji Kryzysowej. Podobn!" regularno%'," tylko" na" mniejsz!" skal " mo&na" zaobserwowa'"
w powiecie" ostrowskim," gdzie" ka&dego" roku" z" innych" form" pomocy" korzysta#o" oko#o" 250" osób." Tam"
dzia#ania"te"prowadzi#o"PCPR."Pomocy na"du&!"skal "udzielano tak&e w"powiecie"gosty$skim"w"roku"
2009" i" 2010," kiedy" to" skorzysta#o" z" niej" odpowiednio" ponad" 500" oraz" ponad" 400" osób," co" stanowi#o"
du&y" wzrost" w porównaniu" do" roku" 2008," w" którym" pomoc!" obj to" mniej" ni&" 100" osób." Powiat"
ostrzeszowski poprzez PCPR intensywnie udziela#"pomocy"w"roku"2008" pomoc"uzyska#o ponad 300
osób. W" skali" wojewódzkiej" odnotowano" istotny," ponad" 26-" spadek" liczby" osób" obj tych" pomoc!"
przez PCPR-y w roku 2010 w stosunku do roku poprzedniego. Nie"uda#o"si "jednak"ustali'"przyczyny."
Istnieje te&" prawdopodobie$stwo," &e" podobnie" jak" inne" rozbie&no%ci  równie&" ta" wynika" ze" zmian"
w interpretacji danych"wysy#anych"w"sprawozdaniach.

11

Kontakt z pracownikiem MOPR-u.
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Formy dzia%a! wobec sprawców przemocy w rodzinie na terenie
województwa wielkopolskiego.12

7

Powiaty" województwa" wielkopolskiego" na" podleg#ych" im" obszarach" prowadz!" ró&norodne" formy"
dzia#a$" maj!ce" na" celu" pomoc" ofiarom" przemocy" w" rodzinie." Poni&sza" analiza" oparta" jest" na"
zestawieniu"liczbowym"dotycz!cym"efektów"tych"dzia#a$"w"latach"2008-2010.
W

obserwowanym

okresie

2008-2010" zdecydowanie" najwi cej" dzia#a$" interwencyjnych"

przeprowadzanych" przez" instytucje" gminne" zajmuj!ce" si " pomoc!" ofiarom" przemocy" w" rodzinie"
zanotowano" w" powiecie" pozna$skim." Ich" liczba" w" badanym" okresie" utrzymywa#a" si " na" sta#ym"
poziomie" oko#o" 300 interwencji rocznie. Du&!" intensywno%'" wzrostu" odnotowano" w powiecie
ko%cia$skim" )rok" 2009" - 20" dzia#a$" interwencyjnych," rok" 2010"  80*." Kilka" spo%ród" powiatów"
wielkopolski" notowa#o" corocznie" w" rozpatrywanym" okresie" kilkadziesi!t" dzia#a$" interwencyjnych
przeprowadzanych" przez" instytucje" podlegaj!ce" gminom." S!" to" powiaty:" czarnkowsko-trzcianecki,
gnie(nie$ski," koni$ski," krotoszy$ski," nowotomyski," obornicki," ostrowski," szamotulski," %redzki" oraz"
%remski." Rozpatruj!c" ca#o%ciowo" województwo" wielkopolskie" zauwa&alny" jest" ponad" 8-" spadek"
interwencji" w" roku" 2009" w" porównaniu" z" rokiem" 2008" oraz" prawie" 5-" przyrost" tej" warto%ci" w" roku"
2010,"tak&e"w"odniesieniu"do"roku"poprzedzaj!cego.
Zdecydowanie" najwi cej" dzia#a$" interwencyjnych" przeprowadzonych

w

latach

2008-2010

w województwie" wielkopolskim" przez" instytucje" podleg#e" powiatom" odnotowano w" mie%cie" Pozna$"
w roku 2010 (871 interwencji). Wykonywa#" je" tamtejszy Miejski" O%rodek" Pomocy" Rodzinie. Rok
wcze%niej" tego typu interwencji" na" tym" obszarze" nie" by#o" w" ogóle," dwa" lata" wcze%niej" odnotowano"
jedn!"interwencj ."Du&!"intensywno%'"dzia#a$"interwencyjnych"odnotowano"w"roku"2008"w"powiatach"
gosty$skim" )142*," grodziskim" )147*" oraz" krotoszy$skim" )412*." Równie& w" latach" pó(niejszych"
w powiecie" krotoszy$skim" mia#a" miejsce" znacz!ca" ilo%'" dzia#a$" interwencyjnych" 76" w latach 2008
oraz"2009."Nieznacznie"mniejsz!"ilo%'"interwencji"w"tym"czasie"odnotowano"w"powiecie"%redzkim  46
dzia#a$"w"2008"oraz"68"w"roku"2009.
Jak" wskazuj!" dane" statystyczne" z" realizacji" KPPPwR" w powiecie" koni$skim osi!gni to najwi ksz!"
liczb " odizolowanych" sprawców" przemocy" w" rodzinie" od" ofiar" przeprowadzonych" przez" gminne"
instytucje"zarówno"w"roku"2010"jak"i"w"dwóch"wcze%niejszych"latach")odpowiednio"17,"15"i"17"osób*."
Weryfikacja" telefoniczna" tych" danych" ujawni#a jednak" nie%cis#o%ci w" interpretacji" danych" wysy#anych"
przez"tamtejsze"jednostki"w"sprawozdaniach,"a"wi c"jest"to"informacja,"na"której"nie"powinno"opiera'"
si "dalsze"wnioskowanie. Widoczna"jest"du&a"ilo%'"podejmowanych"dzia#a$"maj!cych"na"celu"izolacj "
sprawców"przemocy"w rodzinie"od"jej"ofiar"w"o%rodkach"gminnych"dzia#aj!cych"na"terenie"powiatów:

12

+ród#a"danych:
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pozna$skiego")rok"2008"- 9"osób,"2009" 14"osób,"2010" 6"osób*
szamotulskiego (2008  15"osób,"2009" 12"osób,"2010" 10"osób*
%remskiego")2008" 7"osób,"2009" 11"osób,"2010" 2 osoby).
W opisanych powy&ej 4 powiatach" %rednio" najwi cej" izolacji" przeprowadzano" w" roku" 2009" - 13,
najmniej w roku 2010  oko#o" 9." Znacz!ca" i" regularn!" ilo%'" takich" dzia#a$" mia#a" jeszcze" miejsce"
w powiecie" gosty$skim" )rok" 2008"  4, 2009  4, 2010  3*," w" pozosta#ych powiatach mia#y" miejsce"
pojedyncze" przypadki" izolacji" sprawców" od" ofiar." W" ca#ym" województwie" wielkopolskim" najwi cej"
dzia#a$"maj!cych"na"celu"izolacj "sprawców"przemocy"w"rodzinie"od"ofiar"mia#o"miejsce"w"roku"2009"
 70. Rok" pó(niej" nast!pi#" istotny" spadek" o" ponad" 27-" do" warto%ci" 51."W" roku" 2008" takich" izolacji"
przeprowadzono 66.
Izolacje"sprawców"przemocy"w"rodzinie"przez"instytucje"powiatowe"mia#y"za"wyj!tkiem"kilku"powiatów"
charakter"marginalny."Zdecydowanie"pod"tym"wzgl dem"wyró&nia"si "statystyka"miasta"Pozna$"za"rok"
2010," kiedy" to" odnotowano" 641" takich" zdarze$. Jednak, aby" wyci!ga'" dalsze" wnioski" z" tego" faktu,"
nale&a#oby" najpierw" potwierdzi'" wprowadzone" dane. Poza tym niezerowe wyniki w tej dziedzinie
odnotowano w powiatach:
grodziskim ( rok 2008  3 osoby)
gosty$skim")rok"2008" 24 osoby, 2010  1 osoba)
ko%cia$skim")rok"2008" 12"osób,"2009" 21"osób*
%redzkim")rok"2009" 1 osoba)
w!growieckim")rok"2008" 2 osoby, 2009  4 osoby, 2010  5"osób*
z#otowskim")rok"2008" 1 osoba).
W pozosta#ych"powiatach"nie"odnotowano"przypadków"izolacji"sprawców"przemocy" w"rodzinie"przez"
instytucje powiatowe w latach 2008-2010.
W latach 2008-2009," w" województwie"wielkopolskim"pracownicy" gminnych" instytucji pomocy ofiarom
przemocy w rodzinie brali" udzia# #!cznie w 16 eksmisjach sprawców" przemocy" w" rodzinie" )po"
8 w ka&dym" roku*." W" roku" 2010" odnotowano" znacz!cy," ponad" dwukrotny" spadek" " - wykonano
3 eksmisje." Zarówno" w roku" 2008" jak" i" w" 2009" najwi cej" eksmisji" przeprowadzono" w" powiecie
%remskim (odpowiednio 3 oraz 4). W" roku" 2010" po" jednym" takim" dzia#aniu" przeprowadzi#y
odpowiednie"instytucje"w"powiatach"koni$skim,"nowotomyskim"oraz"tureckim.""
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W"przypadku"powiatowych"instytucji" zajmuj!cych"si " pomoc!"ofiarom przemocy w rodzinie, od 2008
nie uczestniczy#y" one" w" dzia#aniach maj!cych" na" celu" eksmisj " sprawców" przemocy" w" rodzinie."
W roku"2008"dokonano"dwóch" jedna"eksmisja"zosta#a"przeprowadzona"w" powiecie"gnie(nie$skim,"
druga w powiecie"k pi$skim.
W" wi kszo%ci" powiatów" gminne" instytucje" zajmuj!ce" si " pomoc!" ofiarom" przemocy" w" rodzinie" nie"
wspó#organizowa#y" prac" spo#ecznie" u&ytecznych" wykonywanych" przez" sprawców." 9" powiatów"
w przynajmniej jednym roku okresu 2008-2010"organizowa#o"poprzez"gminne"o%rodki"prace"spo#eczne"
dla" sprawców" przemocy" w" rodzinie." Najaktywniejszym" powiatem" pod" tym" wzgl dem" by#" powiat"
koni$ski." Zorganizowa#" w" roku" 2009" tak!" prac " dla" 19" osób," w" roku" 2010" dla" 28." Gminne" instytucje"
pomagaj!ce"ofiarom"przemocy"w"rodzinie"powiatu"krotoszy$skiego"w"roku"2009"zorganizowa#y"prac "
spo#ecznie"u&yteczn!"dla"14"sprawców."W"przypadku"pozosta#ych"powiatów"liczba"ta"nie"przekroczy#a"
10 w"&adnym"z"lat."By#y"to"powiaty:"gnie(nie$ski,"leszczy$ski,"rawicki,"s#upecki,"%redzki,"%remski"oraz"
z#otowski.
Prace" spo#ecznie" u&yteczne" organizowane" przez" instytucje" podleg#e" powiatowi," które" zajmuj!" si "
pomoc!"ofiarom"przemocy"w"rodzinie"by#y"organizowane"przez"powiat"koni$ski"w"roku"2009")obj tych"
nimi" zosta#o" 19" osób*" oraz" w" mie%cie" Pozna$" w" roku" 2010," kiedy" te" dzia#ania" dotyczy#y" grupy" 230"
osób." W" pozosta#ych" latach" w" innych" powiatach" nie" podejmowano" dzia#a$" maj!cych" na" celu"
zorganizowanie"prac"spo#ecznie"u&ytecznych.
W" 2008" roku" rozpocz to" realizacj
W województwie" wielkopolskim

Programów Korekcyjno-Edukacyjnych dla" Sprawców" Przemocy.
przeprowadzono

wtedy 3" najwi ksze" programy" korekcyjno-

edukacyjne:"63"osoby"wzi #y"udzia#"w"programie"realizowanym"przez"instytucje"powiatu"ostrowskiego,"
52" w" powiecie" krotoszy$skim" oraz" 35" w" powiecie" gosty$skim. Programy korekcyjno-edukacyjne dla
osób"stosuj!cych"przemoc"w"rodzinie"maj!"na"celu:
powstrzymanie"osoby"stosuj!cej"przemoc"w"rodzinie"przed"dalszym"stosowaniem"przemocy
rozwijanie"umiej tno%ci"samokontroli"i"wspó#&ycia"w"rodzinie
kszta#towanie"umiej tno%ci"w"zakresie"wychowania"dzieci"bez"u&ywania"przemocy"w"rodzinie
uznanie"przez"osob "stosuj!c!"przemoc"w"rodzinie"faktu"stosowania"tej"przemocy
zdobycie"i"przeniesienie"wiedzy"na"temat"mechanizmów"powstania"przemocy"w"rodzinie.
Ilo%ciowo" znacz!ce" programy" przeprowadzane" by#y" tak&e" w" mie%cie" Pozna$" )rok" 2010"  32 osoby
obj te" programem*" " oraz" powiecie" %redzkim" )po" 25" osób" w" roku" 2008" i" 2009*," który" jest" powiatem"
najbardziej" regularnie" organizuj!cym" co" najmniej" kilkunastoosobowe" programy" korekcyjnoedukacyjne." Ponad" po#owa" powiatów" w" latach" 2008-2010" nie" przeprowadzi#a" tego typu programu
poprzez" swoje" instytucje" powiatowe" zajmuj!ce" si " problemem" przemocy" w rodzinie. W uj ciu"
wojewódzkim" najwi cej" programów" korekcyjno-edukacyjnych przeprowadzano w roku 2008 
wówczas" obj to" nimi 244 osoby. To" w#a%nie" w" tym" roku" instytucje" powiatowe" rozpocz #y" realizacj "
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tych"programów"i uzyska#y"ich"dofinansowanie"z"Urz du"Wojewódzkiego"  st!d"tak"du&a"liczba"osób"
obj tych"specjalistycznymi"programami."Rok"pó(niej"nast!pi#"gwa#towny,"prawie"60-"spadek."W"roku"
2010" liczba" takich" programów" zacz #a" rosn!'"  nast!pi#" wzrost" liczby" osób" nimi" obj tych" z" 102" do"
120."Instytucje"powiatowe"cz sto"w"tym"aspekcie"wspó#pracuj!"z"kuratorami"s!dowymi,"którzy"kieruj!"
sprawców"przemocy"na"taki"program.
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8

Formy pomocy udzielonej ofiarom przemocy13

Liczba" osób obj tych" programami" pomocy rozk#ada" si " ró&norodnie" w powiatach" województwa"
wielkopolskiego w latach 2008-2010. Najaktywniejsze" instytucje" gminne" zajmuj!ce" si " udzielaniem"
pomocy w ramach interwencji kryzysowej funkcjonowa#y"w"powiatach"%redzkim"oraz"Koninie,"w"którym"
z roku"na"rok"wzrasta#a"liczba"osób"obj tych"tymi"dzia#aniami."W"2008"by#y"to"224"osoby,"w 2009 - 394
osoby," a" w" roku" 2010" ju&" 505" osób." Wszystkie" interwencje" kryzysowe" by#y" przeprowadzone" przez"
Miejskim" O%rodku" Pomocy" Rodzinie Koninie. W przypadku interwencji kryzysowych w powiecie
%redzkim" widoczny" jest" trend" spadkowy" - z liczby 391 interwencji w 2008, poprzez 365 interwencji
w 2009 do 240 interwencji w roku 2010. Najwi cej" interwencji" kryzysowych" w tym powiecie
przeprowadza" si " w" <rodzie" Wielkopolskiej." Innymi" powiatami" w" których" rocznie" przynajmniej" oko#o"
stu"osobom"udziela"si "pomocy"w"ramach"interwencji"kryzysowej"s!"powiaty:"gnie(nie$ski,"gosty$ski,"
k pi$ski," koni$ski," miasto" Kalisz," ostrowski," ostrzeszowski," pozna$ski," %remski" oraz" wrzesi$ski."
W powiecie"tureckim"odnotowano"najwi kszy"spadek"liczby"osób,"którym"udzielono"pomocy"w"ramach"
interwencji" kryzysowej." Pomi dzy" rokiem" 2010" a" 2009" zmala#a" a&" 13-krotnie" )ze" 143" osób" do" 11*."
W województwie" wielkopolskim" najwi cej" interwencji" kryzysowych przeprowadzono w roku 2009,
wtedy"by#y"nimi"obj te"3020"osób."Najmniej" w roku 2010, kiedy to interwencje"kryzysowe"dotyczy#y"
2330"osób.
Powiatem," gdzie" najwi cej" osób" uzyska#o" pomoc" w" ramach" interwencji" kryzysowych" z" instytucji"
powiatowych"by#o"miasto Pozna$."Corocznie"odnotowywano"przyrost"tej"warto%ci" w"roku"2008"by#o"
to"677"osób," w"2009"  940"osób,"a"w"roku"2010"ju&"1300."Wszystkie"interwencje"kryzysowe" zosta#y"
przeprowadzone" przez" pozna$ski MOPR. Dane" ze" sprawozda$" wskazuj!," &e" odwrotny trend jest
zauwa&alny"w"przypadku"powiatu"koni$skiego" ilo%'"osób"zmala#a"z"847"w"2008,"poprzez"611"w"roku"
2009" do" 232" w" roku" 2010." Prawie" wszystkie" interwencje" kryzysowe" zosta#y" przeprowadzone przez
koni$ski" PCPR," jednak" w" trakcie" weryfikacji" okaza#o" si ," &e" dane z lat 2008-2009 interpretowano
zupe#nie" inaczej" ni&" w" 2010" roku," st!d" rzeczywista" ró&nica" pomi dzy" latami" nie" jest" tak" wielka.
Trzecim"z"powiatów"o"wysokich"warto%ciach"rozpatrywanej"cechy"jest"powiat"ostrzeszowski,"w"którym"
corocznie" przeprowadza" si " prawie" 600" dzia#a$" w" ramach" interwencji kryzysowych. Podobnie jak
w powiecie" koni$skim" zdecydowana" wi kszo%'" tych" dzia#a$" jest" prowadzona" przez" ostrzeszowski"
PCPR." Ka&dego" roku" ponad" 200" osób" otrzymuje" pomoc" w" instytucjach" powiatowych" powiatu"
w!growieckiego,"co"stanowi"tak&e"ponadprzeci tn!"warto%'"na"tle"innych"powiatów"w"województwie."
Liczba pomocy w ramach interwencji kryzysowej w"Wielkopolsce"mala#a"w"latach"2008-2010. W roku
2010"spadek"ten"wyniós#"ponad"9-"w"stosunku"do"roku"poprzedniego.

13

+ród#a"danych:

Sprawozdania z realizacji KPPPwR - lata 2008-2010,"Wielkopolski"Urz!d"Wojewódzki,"Wydzia#"Polityki"Spo#ecznej
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Zdecydowanie najwi cej"dzieci"obj tych"programem"pomocowym" w"ramach interwencji kryzysowych
z gminy" mia#o" miejsce" w" powiecie" %redzkim." W" latach" 2008-2009" by#o" to" oko#o" 160" dzieci," w" roku"
2010" ich" liczba" zmala#a" o" po#ow ." Najaktywniejszym" podmiotem" w" powiecie" by#" MGOPS" w" <rodzie"
Wielkopolskiej. W Kaliszu równie&" widoczna" jest tendencja spadkowa w latach 2008-2010. W roku
2008 pomocy udzielono 115 dzieciom, w 2009  74," a" w" 2010" o%rodki" gminne" pomog#y" 59"
niepe#noletnim." Interwencje" by#y" przeprowadzane" przez" kaliski" MOPS. Cz sto" pomocy" dzieciom
w ramach"interwencji"kryzysowych"udzielano"tak&e"w"powiatach:
gnie(nie$skim")%rednio"57"dzieci"w"latach"2008-2010)
k pi$skim")oko#o"66)
koni$skim")oko#o"47)
ostrowskim (oko#o"60)
pozna$skim")oko#o"55)
%remskim")oko#o"55).
Ogólnie" w" województwie" w" latach" 2008-2009 w czasie interwencji kryzysowych udzielano pomocy
oko#o" 950" dzieciom" rocznie." W" roku" 2010" by#o" to" 734" dzieci. Podobny spadek w roku 2010
odnotowano" w" przypadku" niepe#nosprawnych" ofiar" przemocy." W" roku" 2008" takich" osób" by#o" 51,
w 2009  61,"za%"w"roku"2010"nast!pi#"spadek"do" poziomu 37. W"przypadku"seniorów")wiek"60@*"by#o"
to"66"osób"w"roku"2008, 77"rok"pó(niej"oraz"61"w"roku"2010.
Pomoc" %wiadczona" niepe#noletnim" w" ramach" interwencji" kryzysowych

przeprowadzanych

w instytucjach powiatowych by#a najwi ksza w" dwóch" powiatach:" krotoszy$skim (w kolejnych latach:
166"osób,"98"osób"oraz"104"osoby* i ostrzeszowskim (odpowiednio 120, 131,"77"osób*. W pierwszym
z" nich" by#o" to" %rednio oko#o" 122 dzieci rocznie, w drugim oko#o" 109." Wi kszo%'" tych" interwencji"
przeprowadzana"by#a"przez"Powiatowe"Centra"Pomocy"Rodzinie."W"powiecie"%redzkim"w"roku"2009"
udzielono" pomocy" poprzez" interwencje" kryzysowe" 183" dzieciom." Jest" to" bardzo" du&a" liczba"
w porównania"do"roku"poprzedniego"i"nast pnego,"kiedy"to takich interwencji wykonano odpowiednio
43" oraz" 20." Wszystkie" dzieci" obj te" pomoc!" w" powiecie" %redzkim" w" roku" 2009" uzyska#y" j!"
w tamtejszym Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie." W" skali" województwa" odnotowano" spadek"
liczby"dzieci,"którym"udzielono"pomocy.
W" kwestii" pomocy" udzielonej" rodzinom" w" otrzymaniu" mieszkania" socjalnego" z" gminy" najwi ksz!"
skuteczno%ci!" w" badanym" okresie" wykaza#" si " powiat" pozna$ski," który" w" roku" 2008" pomóg#"
5 rodzinom, a w latach 2009-2010  7." Bardzo" du&!" aktywno%ci!" w" tej" dziedzinie wykazywa#" si "
GOPS w gminie Czerwonak,"corocznie"przyznaj!c"mieszkania"socjalne"dla"kilku"rodzin,"a"w"roku"2010"
by#" jedyn!" jednostk!" przyznaj!c!" mieszkania" socjalne" w" ca#ym" powiecie." Jedynym" z" pozosta#ych"
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powiatów,"który"ka&dego"roku"okresu"2008-2010 przyznawa#"mieszkania"socjalne"by#"powiat"%remski."
W"roku" 2008" gminne" instytucje" przyzna#y" tam" mieszkania" dla" 2" rodzin," rok" i" dwa" lata" pó(niej" dla" 3."
W pozosta#ych" powiatach" nie" ma" tak" regularnych" dzia#a$." Warto" jednak" wyró&ni'" powiat" ostrowski,"
gdzie w 2008 roku przyznano lokum 5 rodzinom, a w 2009 - 2," oraz" powiaty" k pi$ski" oraz" koni$ski"
gdzie odpowiednio w latach 2008-2009 i 2009-2010 przyznano po 3 mieszkania. Instytucje gminne
w powiecie" w!growieckim" przeprowadzi#y" w" roku" 2008" proces" przyznawania" mieszkania socjalnego
dla"4"rodzin,"jednak"w"latach"pó(niejszych"nie"przyznano"ju&"go"&adnej"rodzinie.
Pomocy z instytucji powiatowych w uzyskaniu mieszkania socjalnego w latach 2008-2010 udzielano
w 11"powiatach"województwa"wielkopolskiego."Najwi cej"rodzin"uzyska#o"j!"w"mie%cie"Pozna$"w"roku"
2009  16." Zajmowa#" si " tym" pozna$ski" Miejski" O%rodek Pomocy Rodzinie. Drugi w kolejno%ci" by#"
powiat pilski, gdzie w roku 2009 pomocy udzielono 9 rodzinom. Rok 2009 by#" to" jedynym z trzech
rozpatrywanych"lat,"w"którym"takie"dzia#ania prowadzono. Jedynym powiatem w województwie, gdzie
ka&dego" roku" instytucje" powiatowe pomaga#y" rodzinom" w" uzyskaniu" lokum" socjalnego" by#" powiat"
gosty$ski,"gdzie"corocznie"przynajmniej"dwie"rodziny"otrzymywa#y"tak!"pomoc.
Miasto Konin oraz powiat gnie(nie$ski"maj!"najbardziej"zaanga&owane"instytucje"gminne"w udzielanie
pomocy terapeutycznej ofiarom przemocy."W"Koninie,"w"kolejnych"analizowanych"latach"liczba"osób,"
którym" udzielono" pomocy" terapeutycznej" z" gminy" wynios#a:" 2085" )rok" 2008*," 1267" )2009*," 1181
)2010*." Zarysowa#" si " tam" trend" spadkowy." Podobnie" sytuacja" si " ma" w" powiecie" gnie(nie$skim,"
gdzie"odpowiednie"warto%ci"to"1347,"1180,"272,"tutaj"równie&"w"jednym"z"lat"nast!pi#"skokowy"spadek"
liczby" osób" obj tych" pomoc!" terapeutyczn!," jednak" równie&" wobec" tych" liczb" nale&y" zachowa'"
ostro&no%'," gdy&" nie" uda#o" si " potwierdzi'" powodu" wyst!pienia" takiej" sytuacji. W" Koninie" pomoc!"
terapeutyczn!"zajmowa#"si "tamtejszy"MOPR,"natomiast"w"powiecie"gnie(nie$skim"wi kszo%'"dzia#a$
przeprowadzi#" MOPS" w" Gnie(nie lub" instytucje" mu" podleg#e. W powiecie" wrzesi$skim" z" pomocy"
terapeutycznej w roku"2010"skorzysta#y 374 osoby. Pomoc"ta"by#a"udzielana"przez"poradni "Centrum
U," która" prowadzi" dzia#ania" na" zlecenie" wrzesi$skiego" urz du" miasta." W" pozosta#ych" powiatach"
rzadko zdarza"si ,"aby"z"pomocy"terapeutycznej"w"ci!gu"roku"skorzysta#o"wi cej"ni&"50"osób."
W" przypadku" pomocy" terapeutycznej" z" instytucji" nadzorowanych" przez" powiat," najwi cej" osób"
skorzysta#o"z"niej"w"roku"2010"w"mie%cie"Pozna$" 659."W"porównaniu"do"roku"wcze%niejszego jest to
bardzo" du&y," czterokrotny" wzrost." Odnosz!c" si " do wyników" dwa" lata" starszych" mamy" wzrost" a&"
dziewi ciokrotny. Jest to kolejna informacja,"której"nie"uda#o"si "potwierdzi',"gdy&"nie"sposób"ustali'"
sk!d" dok#adnie" pochodz!" dane" w" sprawozdaniu. Poznaniacy korzystali z pomocy terapeutycznej za
po%rednictwem" tamtejszego" MOPR-u. Z podobnym zjawiskiem mamy do czynienia w przypadku
powiatu" gosty$skiego," gdzie" w roku" 2009" z" pomocy" terapeutycznej" skorzysta#o" ponad" 500" osób,"
natomiast" rok" wcze%niej" mniej" ni&" 100," a" rok" pó(niej" mniej" ni&" 50. Jest" to" efekt" bardzo" du&ej"
aktywno%ci" w" 2009" Powiatowego" Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. W 2008 rozpoczynano
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program"

pomocy"

terapeutycznej."

Rok"

pó(niej"

program"

zacz!#"

funkcjonowa'"

bardzo"

intensywnie. W 2010 roku pomoc"terapeutyczna"nie"by#a"ju&"udzielana"na"tak"du&!"skal ."Wi!za#o"si
to m.in. ze zmianami w ustawie o przeciwdzia#aniu przemocy w rodzinie. Stan z roku 2010 utrzymuje
si " równie& w roku 2011. Ponad" 200" osób" skorzysta#o tak&e z pomocy terapeutycznej w roku 2008
w powiatach ostrowskim i ostrzeszowskim oraz w 2009 w powiecie"%remskim.
Programy" ochrony" ofiar" przemocy" to" indywidualnie" okre%lone" przez" jednostk " samorz!du"
terytorialnego dzia#ania" maj!ce" na" celu przeciwdzia#anie" przemocy" w" rodzinie" i" ochron " ofiar
przemocy." Ma" do" tego" prowadzi' zacie%nienie" wspó#pracy" pomi dzy" instytucjami, koordynacja ich
dzia#a$," ale" przede" wszystkim" zaplanowane" i" zorientowane" na" osi!gni cie" konkretnych" rezultatów"
dzia#anie,"takie"jak:"zapewnienie"odpowiednich"dzia#a$"terapeutycznych, korekcyjnych, schronienia dla
ofiar,"monitorowanie"%rodowisk"zagro&onych"i"dotkni tych"zjawiskiem"przemocy"w"rodzinie"oraz"wiele"
innych"dzia#a$"anga&uj!cych"podmioty"s#u&by"zdrowia,"o%wiaty,"opieki"spo#ecznej"i"bezpiecze$stwa.
Najwi ksz! regularno%ci!" i" wielko%ci!" liczby" osób," którym" udzielono" pomocy" poprzez" instytucje"
gminne, w ramach programu ochrony ofiar przemocy cechowa#" si " powiat" szamotulski," który"
regularnie" pozyskuje" na" ten" cel" %rodki" zewn trzne," m.in." z" Wielkopolskiego Urz du"Wojewódzkiego.
Ka&dego" roku" z takiego" rodzaju" pomocy" skorzysta#o" przynajmniej" 40" osób." Wk#ad poszczególnych"
O%rodków" Pomocy" Spo#ecznej" w" powiecie" by#" mocno" zró&nicowany" w" analizowanym" okresie."
Podobne" wyniki" osi!gane" s!" w" powiecie" %remskim,"gdzie" dodatkowo" widoczny" jest coroczny wzrost
liczby"osób,"którym"udzielono"pomocy."Tutaj"najistotniejsze"by#o"du&e"zaanga&owanie"w"ten"program"
przez GOPS w <remie."W"powiecie"k pi$skim"w"roku"2009"programem"obj to"ponad"60"osób,"jednak"
w" kolejnym" roku" ich" liczba" zmala#a" o" ponad" po#ow . Nie wszystkie" powiaty" udziela#y" pomocy"
w ramach programu ochrony ofiar przemocy.

Powiaty," w" których" w" &adnym roku nie udzielono

pomocy w ramach"programu"ochrony"ofiar"przemocy"poprzez"gmin "to:
chodzieski
grodziski
jaroci$ski
kaliski
kolski
leszczy$ski
obornicki
pleszewski
%redzki.
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Oznacza" to," &e" w" tych" powiatach" &adna" z" gmin" nie" prowadzi#a" programu" ochrony" ofiar" przemocy."
W cz %ci gmin" programy" te" s!" w" trakcie" przygotowania," inne" z" kolei" nie" posiadaj!" %rodków" na"
prowadzenie programu. Ogólnie,"w"ca#ym"województwie,"w"okresie"2008-2010"w"ka&dym"roku"liczba"
osób"którym"udzielono"pomocy"w"ramach"tego"programu"mie%ci#a"si "w"przedziale"200-300"osób.
Powiatami,"w"których"najwi cej"osób"uzyska#o"pomoc"z"instytucji"powiatowych,"w"ramach"Programów"
Ochrony Ofiar Przemocy," by#y" powiat" gosty$ski," miasto" Pozna$" oraz" powiat" %redzki." W" powiecie"
gosty$skim" w" roku" 2008" takiej" pomocy" udzielono" ponad" 70" osobom," w" roku" 2009" programem" nie"
obj to" nikogo," za%" w" roku" 2010"  ponownie 40" osób." Program" realizowa#o" Powiatowe" Centrum
Pomocy Rodzinie,"a"przerwy"wynikaj!"ze"zdobywania"%rodków"zewn trznych."Równie&"ponad"70"osób"
obj to" programem" w 2010" roku" w" Poznaniu," gdzie" zajmowa# si " nim" MOPR. W" powiecie" %redzkim,
w roku"2008"PCPR"obj #o"programem ochrony ofiar przemocy prawie 70"mieszka$ców."Umo&liwi#y"to"
%rodki"rz!dowe"przekazane"na"ten"cel. W 2009 i 2010"z"powodu"braku"%rodków"realizowano"jedynie"
indywidualne"wsparcie"dla"ofiar"przemocy."Program"ma"by'"ponownie"przeprowadzony"w"roku"2011.
Analogicznie jak w przypadku liczby osób," którym" udzielono" pomocy" terapeutycznej" z" instytucji"
gminnych,"tak"samo"najwi cej"osób"obj tych" programem"pomocy"terapeutycznej"by#o"mieszka$cami"
powiatu" Konin." W" roku" 2008" by#o" to" oko#o" 700" osób," rok" i" dwa" lata" pó(niej" oko#o" 500. Dzia#anie"
koordynowa# Miejski" O%rodek" Pomocy" Rodzinie w Koninie. Poza Koninem jedynym powiatem
w województwie" wielkopolskim," w" którym" w" obserwowanych" latach" programem" obj to" kilkaset" osób"
by#"powiat"wrzesi$ski,"gdzie"w"roku"2010"takich"osób"by#o"337. Jak ustalono, liczba ta wynika z faktu,
i&" w" 2010" roku" do" sprawozda$" w#!czono" równie&" ilo%'" osób," którym" pomocy" udzielono" w" poradni"
leczenia" uzale&nie$" Centrum U," która" realizuje" zadanie" zlecone" przez" Urz!d" Miasta" na" drodze"
konkursu. Pomoc terapeutyczn!"na"wi ksz!"skal "uruchomiono tak&e"w"roku"2010"w"Lesznie, gdzie
Terenowy" Komitet" Ochrony" Praw" Dziecka" oraz" Stowarzyszenie" Spo#eczno" Kulturalne" Krokus
rozpocz #y" %wiadczenie" pomocy" terapeutycznej" w" O%rodku" Interwencji" Kryzysowej" oraz"
Specjalistycznej Poradni Rodzinnej. Pomoc w ramach programów" terapeutycznych" uzyska#o" tam"
#!cznie" 83" osoby" ." Wiele" osób" skorzysta#o" z" nich tak&e" w 2008 roku w" powiecie" pozna$skim" )93"
osoby).
Najwi ksza" liczba" osób" uzyska#a" pomoc" w" ramach" programu" terapeutycznego" w" Poznaniu" w" roku"
2010  ponad 600. We" wcze%niejszych" latach" by#a" to" du&o" mniejsza" liczba" osób," w" roku" 2008"  42
osoby, a w roku 2009  71"osób. Równie&" w"tym"przypadku"nie"uda#o"si "ustali'," z"której"dok#adnie"
placówki" pochodz!" te" dane" i" sk!d" taka" du&a" rozbie&no%'. Poza Poznaniem w 4 powiatach
województwa" prowadzono," poprzez" powiatowe" o%rodki," regularn!" pomoc" w" ramach" programu"
terapeutycznego."S!"to"powiaty:
gosty$ski")rok"2008" 74 osoby, 2009  12"osób,"2010" 41"osób*

50

Obserwatorium Integracji Spo!ecznej
Projekt Przemoc w rodzinie  diagnoza sytuacji w województwie wielkopolskim
wspó!finansowany przez Uni" Europejsk# w ramach Europejskiego Funduszu Spo!ecznego

krotoszy$ski")2008" 30, 2009  20, 2010  14)
%redzki")2008" 43, 2009  135, 2010  30)
w!growiecki")2008" 20, 2009  23, 2010  12).
Liczba" osób," którym" udzielono" pomocy w" Poznaniu" w" roku" 2010" mia#a wp#yw" na" du&!" liczb " osób"
obj tych" programem" w" ca#ym" województwie"  684" osoby." Rok" oraz" dwa" lata" wcze%niej" ta" liczba"
mie%ci#a"si "w przedziale 300-350"osób.
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9

Wspó%praca z instytucjami pozarz$dowymi.14

Wielkopolski"Urz!d"Wojewódzki" w" Poznaniu" w" latach"2009-2011" zorganizowa#"kilka"konkursów"ofert"
dla"organizacji"pozarz!dowych"na"realizacj "zada$"z"zakresu"pomocy"spo#ecznej,"dotycz!cych" tak&e"
po%rednio"pomocy"osobom"dotkni tym"przemoc!"w"rodzinie:
1. Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla rodzin dotkni#tych
dysfunkcj$ i kryzysem (2011 rok).
Celem" tego" programu" by#o" podejmowanie" wszechstronnych," d#ugofalowych" dzia#a$"
wspieraj!cych" rodziny" poprzez" m.in." profesjonaln!" pomoc" )doradcz!," edukacyjn!,"
terapeutyczn!*" dla" rodziców" w" sytuacji" rozpadu" rodziny," lub" innej" trudnej" sytuacji" &yciowej,"
indywidualn!" pomoc" dla" rodziców" w" trudnych" sytuacjach" opieku$czo-wychowawczych,
tworzenie sieci" wspó#pracy" podmiotów" lokalnych" dzia#aj!cych" na" rzecz" rodzin" w" kryzysie,"
mediacje w sytuacjach rodzinnych, tworzenie grup edukacyjno-wychowawczych dla dzieci
i osób"doros#ych."Wysoko%'"dotacji"na"realizacj "zadania"wynios#a"200.000"z#.
Do

konkursu

przyst!pi#y" nast puj!ce" placówki" )w" nawiasach" kwota" przyznanego"

dofinasowania):

Ø

Bonifraterski" O%rodek" Interwencji" Kryzysowej" i" Wsparcia" dla" Ofiar" Przemocy"
w Rodzinie"w"Piaskach")7.000"z#*

Ø

Fundacja"Przeciw"Wykluczeniu"Spo#ecznemu"B/DZIESZ"w"Poznaniu")30.000"z#*

Ø

Katolickie"Stowarzyszenie"Trze(wo%ci"DOM"w"K pnie")7.840"z#*"

Ø

Pilskie"Centrum"Pomocy"Bli(niemu"MONAR-MARKOT")5.000"z#*

Ø

Pogotowie"Spo#eczne"w"Poznaniu")3.640"z#*

Ø

Polski" Komitet" Pomocy" Spo#ecznej" Wielkopolski" Zarz!d" Wojewódzki" w" Poznaniu"
)10.000"z#)

Ø

Stowarzyszenie"DZIECKO")4.800"z#*

Ø

Stowarzyszenie"K#odawska"Jedynka""w"K#odawie")6.940"z#*

Ø

Stowarzyszenie"Pomocna"D#o$"w"Jab#onnej )7.000"z#*

Ø

Stowarzyszenie"Fajna"Szko#a"w"Kaliszu")3.200"z#*

Ø

Stowarzyszenie"Integracji"Spo#ecznej"RAZEM"w"Koninie")3,240"z#*

Ø

Stowarzyszenie" na" " Rzecz" Aktywno%ci" Zawodowej" i" Spo#ecznej" Osób"
Niepe#nosprawnych"Ziemi"Leszczy$skiej"PRO-ACTIV"w"Rydzynie")4.000"z#*

14

+ród#a"danych:

Regionalny"O%rodek"Polityki"Spo#ecznej
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Ø

Stowarzyszenie"Pomocy"P#omie$"Nadziei"w"Nowym"Mie%cie"Nad"Wart!")3.840"z#*

Ø

Stowarzyszenie" Pomocy" Rodzinom" Zagro&onym," Osobom" Niepe#nosprawnym" oraz"
Wspó#pracy"z"Zagranic!"w"Pleszewie")1.920"z#*

Ø

Stowarzyszenie"SOCIUS"w"Chodzie&y")3.240"z#*

Ø

Stowarzyszenia"w"Rzadkowie")4.300"z#*

Ø

Terenowy"Komitet"Ochrony"Praw"Dziecka"w""Lesznie")30.000"z#*

Ø

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka"w"Poznaniu")30.000"z#*

Ø

Towarzystwo"Inicjatyw"Obywatelskich"w"Koninie")8.000"z#*

Ø

Towarzystwo"Przyjació#"Dzieci"Oddzia#u"Powiatowego"w"Koninie")6.720"z#*

Ø

Towarzystwo"Przyjació#"Dzieci"Oddzia#"Okr gowy"w"Kaliszu")6.080"z#*

Ø

Towarzystwo"Przyjació#"Dzieci Zarz!d"Powiatowy"w"Turku")6.400"z#*

Ø

Tureckie"Stowarzyszenie"na"Rzecz"Przywracania"Rodziny"Dajmy"Szans ")6.000"z#*.

2. Podejmowanie dzia%a! na rzecz osób starszych i niepe%nosprawnych wobec których
stosowana jest przemoc (2010 rok).
Zaplanowano"realizacj tego"zadania"poprzez:"prowadzenie"kampanii"u%wiadamiaj!cej"skal "
zjawiska"oraz"skutki"przemocy"wobec"starszych"i"niepe#nosprawnych,"opracowanie"i"realizacj "
programu"dla"osób"starszych"lub"niepe#nosprawnych"b d!cych"ofiarami"przemocy"w"rodzinie,"
prowadzenie" oddzia#ów" korekcyjno-edukacyjnych" dla" sprawców" przemocy" wobec" cz#onków"
rodziny," b d!cych" osobami" starszymi" lub" niepe#nosprawnymi." Kwota" przeznaczona" na"
realizacj " zadania" wynios#a" 100.000" z#." Swoje" oferty" zg#osi#y" nast puj!ce" instytucje"
(w nawiasach kwota przyznanego dofinasowania):

Ø

Polski"Czerwony"Krzy&"Wielkopolski"Zarz!d"Okr gowy"w"Poznaniu")4.170"z#*

Ø

Polski" Komitet" Pomocy" Spo#ecznej" Stowarzyszenie" Wy&szej" Konieczno%ci," Zarz!d"
Dzielnicowy  Stare"Miasto"w"Poznaniu")3.500"z#*

Ø

Stowarzyszenie"Dziecko"w"Gostyniu")11.344"z#*

Ø

Stowarzyszenie" Pomocy" Rodzinom" Zagro&onym" i" Osobom" Niepe#nosprawnym" oraz"
Wspó#pracy"z"Zagranic!"w"Pleszewie")6.000"z#*

Ø

Stowarzyszenie"w"Rzadkowie")5.795"z#*.

3. Realizacja w ramach rz$dowego programu ograniczania przest#pczo"ci i aspo%ecznych
zachowa! Razem bezpieczniej projektu Edukacja i poradnictwo  warunkiem
kszta%towania nowej "wiadomo"ci spo%ecznej ofiar przemocy i ograniczania dysfunkcji
w rodzinie" (rok 2010)
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Celem"programu"by#a aktywizacja"instytucji"i"s#u&b"odpowiedzialnych za zwalczanie przemocy,
zwi kszenie" dost pno%ci" do" bezp#atnego" poradnictwa

prawnego,

psychologicznego

i socjalnego" dla" ofiar" przemocy" oraz" zwi kszenie" kwalifikacji" umiej tno%ci" i" kompetencji"
specjalistów" w" zakresie" skutecznego" wspierania" i" pomagania" ofiarom przemocy  doros#ym"
dzieciom" i" m#odzie&y." Zadania" by#y" realizowane m.in. poprzez: opracowanie kampanii
informacyjno-promocyjnej," dzia#alno%'" zespo#u" wczesnej" interwencji" oraz" o%rodka"
poradnictwa," organizacj " szkolenia," organizacj " zaj '" terapeutycznych dla dzieci  ofiar
przemocy"w"rodzinie."Kwota"dotacji"na"realizacj "tego"zadania"wynios#a"97.400"z#.

4. Przeciwdzia%anie izolacji i marginalizacji spo%ecznej osób i rodzin w kryzysie oraz osób
podlegaj$cych przemocy (2009 rok).

Celem programu by#a profesjonalna pomoc (doradcza, edukacyjna, terapeutyczna) osobom
i rodzinom" w" kryzysie" oraz" osobom" podlegaj!cym" przemocy." W" sk#ad" dzia#a$" pomocowych"
wchodz!" m.in: poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne i prawne, warsztaty
psychologiczne, doradztwo i edukacja," dla" osób" podlegaj!cych" przemocy" jak" i" sprawców"
przemocy," tworzenie" sieci" wspó#pracy" podmiotów" lokalnych dzia#aj!cych" na" rzecz" rodzin"
i osób" w" kryzysie" oraz" tworzenie" warunków" na" rzecz" pe#nego" uczestnictwa" w" &yciu"
spo#eczno%ci" lokalnej" osób" i" rodzin" w" kryzysie" oraz" osób" podlegaj!cych" przemocy. Kwota
przeznaczona" na" realizacj " zada$" zwi!zanych" z" programem" to" 350.000" z#." Placówki," które
wzi #y"udzia#"w"konkursie"to")w"nawiasach"kwota"przyznanego"dofinasowania*:
Ø

Fundacja"Bread"of"Life"w"Murowanej"Go%linie")12.800"z#*

Ø

Fundacja"Chleb"dla"Ka&dego"w"Poznaniu")5.895"z#*

Ø

Fundacja"Przeciw"Wykluczeniu"Spo#ecznemu"B dziesz"w"Poznaniu")"46.800"z#*

Ø

Katolickie"Stowarzyszenie"Trze(wo%ci"Dom"w"K pnie")11.190z#*

Ø

Pogotowie"Spo#eczne"w"Poznaniu")6.230"z#*

Ø

Stowarzyszenie"Dom"Pomocna"D#o$"w"Jab#onnej")10.200"z#*

Ø

Stowarzyszenie"Dziecko"w"Gostyni")10.650z#*

Ø

Stowarzyszenie"Kr!g"w"Nowym"Mie%cie"Nad"Wart!")12.720"z#*

Ø

Stowarzyszenie"Tu"i"Teraz"w"Turku")3.950"z#*

Ø

Stowarzyszenia"Dla"Ludzi"i"<rodowiska"w"Kwilczu")12.250"z#*

Ø

Stowarzyszeni"Fajna"Szko#a"w"Kaliszu")2.140"z#*

Ø

Stowarzyszenie"Integracji"Spo#ecznej"Razem"w"Koninie")7.900"z#*

Ø

Stowarzyszenie"Pomocy"w"Problemach"Hyciowych"w"Poznaniu")4.500"z#*

Ø

Terenowy"Komitet"Ochrony"Praw"Dziecka"w"Poznaniu")17.950"z#*
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Ø

Towarzystwo"Inicjatyw"Obywatelskich"w"Koninie")11.820"z#*

Ø

Towarzystwo"Przyjació#"Dzieci"Organizacja"Po&ytku"Publicznego" Zarz!d"Powiatowy"
w"Turku")19.940"z#*

Ø

Tureckie" Stowarzyszenie" na" Rzecz" Przywracania" Rodziny" Dajmy" Szans "
(18.360 z#*.

Regionalny" O%rodek Polityki Spo#ecznej" w" Poznaniu" corocznie" przeprowadza" konkurs" ofert" na"
realizacj "kilkunastu"zada$"publicznych"Samorz!du"Województwa"Wielkopolskiego"z"zakresu"pomocy"
spo#ecznej."Jednym"z"tych"zada$"jest"Przeciwdzia#anie"przemocy"w"rodzinie.
Tabela 1. Oferenci oraz ich projekty w zakresie przeciwdzia"ania przemocy w rodzinie w latach
2008-2010 ('ród"o: Regionalny O#rodek Polityki Spo"ecznej w Poznaniu).
Rok

Miejscowo%'

Oferent
Konwent

OO.

Bonifratrów

Piaski

Nazwa projektu

Kwota dotacji

Mam moc  zaczynam
&ycie"na"nowo

20 000,00"z#

QCiep#o" rodzinne" osi!ga"
Fundacja

niekiedy"

Pomoc
Bli&yce

Dzieciom Wiejskim

temperatur " 16 000,00"z#

ognia"piekielnego"- R.J.
Gellesa

Caritas

Stop"

Archidiecezji

Gnie(nie$skiej

Gniezno

2008

Przemocy"

kampania



przeciwko

15"000,00"z#

przemocy wobec kobiet
Program Edukacyjno -

Fundacja

Przeciw

-

Korekcyjny
m &czyzn"

Wykluczeniu
Spo#ecznym"

Pozna$

QB/DZIESZQ

dla

sprawców" 15 000,00"z#

przemocy domowej, w
warunkach
wolno%ciowych
Wsparcie

Stowarzyszenie

<rem

"HOLIS"

kobiet

do%wiadczaj!cych"
przemocy

w

rodzinie

10 400,00"z#

QNie"jeste%"samaQ
Fundacja

na

rzecz
Stado"bez"kitu"- wersja

wspomagania
rehabilitacji
2009

szerzenia
kynologicznej"

i
wiedzy

Grzebienisko

pilota&owa"  program
socjoterapeutyczny dla
m#odzie&y"

Ma#y"

Piesek"Zuzi

z"

rodzin"

dysfunkcyjnych
Stop dla przemocy  nie

Fundacja Odrodzeni

8 000,00"z#

Nekielka

b d "d#u&ej"jej"ofiar!X

12 000,00"z#
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Konwent

OO.

Bonifratrów

Piaski

Moja moc"moj!"szans!
Program

Fundacja
Wykluczeniu

Pozna$

Spo#ecznemu"

edukacyjno-

korekcyjny

Przeciw

B/DZIESZ

20 000,00"z#

dla"

PARTNER,
m &czyzn,"

sprawców"

przemocy"

12 000,00"z#

domowej, w warunkach
wolno%ciowych
Pozwól" mi" czu'" 
t skni "

za"

normalno%ci!" - opieka
remskie

terapeutyczna,

Stowarzyszenie
Rzecz"

na
Osób"

rem

warsztaty"

dla"

doros#ych"

i"

osób"
dzieci" 17 000,00"z#

Niepe#nosprawnych"

b d!cych" ofiarami" lub"

TRÓJKA

%wiadkami"

przemocy"

oraz" szkolenia" dla" osób"
stykaj!cych" si " z" t!"
tematyk!"

w"

pracy"

codziennej
Wielkopolski
Fundacja
2010

pracy"

Przeciw

Wykluczeniu
Spo#ecznemu"
B/DZIESZ

ze"

model
sprawc!"

przemocy w rodzinie Pozna$

60 000,00"z#

specjalistyczne
szkolenie

dla

pracowników" O%rodków"
Interwencji Kryzysowej

Dzi ki" zlecaniu" zada$" w#asnych" przez" administracj " publiczn!," ró&nego" rodzaju" stowarzyszenia"
i fundacje"maj!"mo&liwo%'"prowadzenia"dzia#a$"na"rzecz"po&ytku"publicznego."Przekazywanie"zada$"
publicznych"usprawni#a"Ustawa!o!zmianie!ustawy!o!dzia alno&ci!po"ytku!publicznego!i!o!wolontariacie!
oraz! niektórych! innych! ustaw! z! dnia! 22! stycznia! 2010! roku," która" umo&liwia" m.in." zawarcie" mi dzy"
administracj!" publiczn!," a" organizacj!" pozarz!dow!" umowy" o" wykonanie" inicjatywy" lokalnej," a" wi c"
zwi ksza" szanse" obywateli" na" rozwi!zanie" problemów," które" sami uwa&aj!" za" wymagaj!ce"
rozwi!zania."Ponadto"gmina,"powiat"lub"województwo"mo&e"udziela'"po&yczek,"por cze$"i"gwarancji"
organizacjom"pozarz!dowym"na"realizacj "zada$"ze"sfery"po&ytku"publicznego."Wymienione"dzia#ania"
prowadzone" przez" organizacje" pozarz!dowe pokazuj!" szeroki" zakres" mo&liwo%ci" pracy" takich"
organizacji."Ka&dego"roku"zarówno"Wielkopolski"Urz!d"Wojewódzki,"jak"i"Regionalny"O%rodek"Polityki"
Spo#ecznej"w"Poznaniu"zlecaj!"ró&ne"zadania"od"prowadzenia"specjalistycznego"wsparcia"w"ró&nych"
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o%rodkach" dla" rodzin" dotkni tych" kryzysem," poprzez" akcje" edukacyjno-informacyjne" maj!ce" na" celu"
u%wiadomienie" spo#ecze$stwa" na" temat" wagi" problemu" przemocy" w" rodzinie," po" specjalistyczne"
szkolenia" osób" stykaj!cych" si " z" tym" problemem" w" swojej" codziennej" pracy," np." kadry" O%rodków"
Interwencji Kryzysowej. Jak" wynika" z" otrzymanych" danych," w" ci!gu" ostatnich" 3" lat" organizacje"
pozarz!dowe" mia#y" okazj " realizowa'" m.in." m.in." profesjonaln!" pomoc" )doradcz!," edukacyjn!,"
terapeutyczn!*," specjalistyczne" szkolenie" dla" pracowników" O%rodków" Interwencji Kryzysowej oraz
programy edukacyjno-korekcyjne" dla" sprawców" przemocy." Nie zawsze kwota przewidziana do
rozdysponowania" w" ramach" projektu" jest" w" pe#ni" wykorzystana," st!d" wniosek," &e" nie" w" ka&dym"
miejscu"mog!"istnie'"podmioty"ch tne"i"posiadaj!ce"mo&liwo%ci"do"realizacji"danego"zadania."Innym"
problemem" mo&e" by'" nieregularno%'" polegaj!ca" na" tym," &e" nie" ka&de" zadanie" realizowane" jest"
w ci!g#o%ci" czasowej." Zdarza" si ," &e" zadanie" dofinansowywane" w" jednym" roku" przestaje" by'"
dofinansowywane w roku"nast pnym"i"tym"samym"utrudnia"to"zachowanie"ci!g#o%ci"dzia#ania."
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10 Wybrane przyk%ady dzia%alno"ci Regionalnego O"rodka Polityki Spo%ecznej
w Poznaniu.15
Ø

W" roku" 2008" Regionalny" O%rodek" Polityki" Spo#ecznej" w" Poznaniu" zrealizowa#" wojewódzk!"
kampani "spo#eczn!"na"rzecz"przeciwdzia#ania"krzywdzeniu"dzieci."W jej ramach opracowano
ekspozycj " billboardow!" pod" has#em:" Kocham.

Reaguj!

w 16 miejscowo%ciach"

Wielkopolski." Dodatkowym" dzia#aniem" by#o rozdystrybuowanie" materia#ów" instrukta&owych,"
plakatów," broszur." Przeprowadzono" tak&e" szkolenia" na" temat" wykluczenia" spo#ecznego"
spowodowanego"zjawiskiem"przemocy"domowej"dla"pracowników"pierwszego"kontaktu."

Ø

W latach 2007-2009"przeprowadzono"w"11"powiatach"województwa"wielkopolskiego"szkolenia"
dla pracowników" pierwszego" kontaktu," realizuj!cych" zadania" w" zakresie" przeciwdzia#ania"
przemocy w rodzinie pn. Budowanie lokalnego systemu przeciwdzia"ania przemocy
w rodzinie w oparciu o prac! zespo"ów interdyscyplinarnych, w formie 3  dniowych
warsztatów")w latach 2007 - 2008"odby#y"si "4"takie"spotkania;"w"2009"roku" - 6). Szkolenie
mia#o"na"celu ulepszenie pomocy rodzinom"w"kryzysie"poprzez"wspó#prac "ró&nych"instytucji"
na terenie"powiatów"oraz" zwi kszenie"efektywno%ci"podejmowanych"dzia#a$"interwencyjnych"
i pomocowych w momencie zaistnienia w rodzinie kryzysu.

Ø

Od"roku"2007"w"ramach"Programu"Operacyjnego"Kapita#"Ludzki,"ROPS"w"Poznaniu"realizuje"
projekt systemowy pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji spo"ecznej
w Wielkopolsce wspó"finansowany ze #rodków Europejskiego Funduszu Spo"ecznego.
W 2010 roku w ramach projektu realizowano nast puj!ce szkolenia:
- "Przemoc w rodzinie",
- QPraca"z"rodzin!"dysfunkcyjn!Q,
- QUsamodzielnianie"wychowanków"placówek"opieku$czo"- wychowawczych",
- "Socjoterapia  praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania",
- "Socjoterapia  ró&ne"rodzaje"i"formy"terapii"zaj ciowejQ,
- QPracownik"socjalny"jako"lider"zespo#u"interdyscyplinarnegoQ.

Ø

Regionalny" O%rodek" Polityki" Spo#ecznej" w" Poznaniu" zosta#" ambasadorem ogólnopolskiej"
kampanii"spo#ecznej" Z"y dotyk, której"celem"jest" dostarczenie profesjonalistom i rodzicom
wiedzy

nt.

problemu

wykorzystywania

seksualnego

dzieci,

ochrony

dzieci

przed

wykorzystywaniem oraz pomocy dzieciom,"które"go"do%wiadczy#y."W ramach kampanii ROPS
zorganizowa#" w" 2010" roku" Regionaln!" Konferencj " Przemoc"  problem" i" wyzwanie" oraz"
specjalistycznego" szkolenie" z" obszaru" przeciwdzia#ania" przemocy" domowej. ROPS" tak&e"

15

+ród#a"danych

Regionalny"O%rodek"Polityki"Spo#ecznej"w"Poznaniu
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przekaza#" informacje" i" materia#y" do" m.in." do" PCPR," OPS," urz dów" gmin," organizacji"
pozarz!dowych.
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11 Interdyscyplinarne zespo%y ds. przeciwdzia%ania przemocy w rodzinie.16
Z" dniem" 1" sierpnia" 2010" roku" wesz#a" w" &ycie" nowelizacja" ustawy" o" przeciwdzia#aniu" przemocy"
w rodzinie (Dz. U. Nr 125, poz. 842)." Wprowadzone" zmiany" dotyczy#y" miedzy" innymi" powo#ywania"
zespo#ów"interdyscyplinarnych."Zgodnie"z"za#o&eniami"w"ustawie"taki"zespó#"powo#uje"wójt,"burmistrz"
albo" prezydent" miasta." W" sk#ad" zespo#u" interdyscyplinarnego" wchodz!" przedstawiciele" jednostek"
organizacyjnych"pomocy"spo#ecznej,"gminnej"komisji"rozwi!zywania"problemów"alkoholowych,"Policji,"
o%wiaty,"

ochrony"

zdrowia,"

organizacji"

pozarz!dowych,"

kuratorzy"

s!dowi,"

prokuratorzy"

i przedstawiciele" podmiotów" dzia#aj!cych" na" rzecz" przeciwdzia#ania" przemocy" w" rodzinie." Obs#uga"
organizacyjna i techniczna zespo#u" interdyscyplinarnego" zapewniana" jest" przez" O%rodek" Pomocy"
Spo#ecznej." Zespó#" interdyscyplinarny" realizuje" dzia#ania" okre%lone" w" gminnym" programie"
przeciwdzia#ania" przemocy" w" rodzinie" oraz" ochrony" ofiar" przemocy" w" rodzinie." Do" g#ównych" zada$"
zespo#u" interdyscyplinarnego" nale&!:" diagnozowanie" problemu" przemocy" w" rodzinie," podejmowanie"
dzia#a$" w" %rodowisku" zagro&onym" przemoc!" w" rodzinie" maj!cych" na" celu" przeciwdzia#anie" temu"
zjawisku," inicjowanie" interwencji" w" %rodowisku" dotkni tym" przemoc!" w" rodzinie," rozpowszechnianie
informacji" o" instytucjach," osobach" i" mo&liwo%ciach" udzielenia" pomocy" w" %rodowisku" lokalnym,"
inicjowanie" dzia#a$" w" stosunku" do" osób" stosuj!cych" przemoc" w" rodzinie." Do" zada$" zespo#u" nale&y"
równie&" dokumentowanie" podejmowanych" dzia#a$," a" tak&e" ich" efektów." Cz#onkowie" zespo#u"
interdyscyplinarnego"s!"ponadto"zobowi!zani"zachowa'"poufno%'"informacji"i"danych,"które"uzyskuj!"
przy"realizacji"zada$"zwi!zanych"z"przeciwdzia#aniem"przemocy"w"rodzinie.
Cho'"nowelizacja"ustawy"funkcjonuje"od"roku,"nie"uda#o"si "jeszcze"powo#a'"takich"zespo#ów"w"wielu"
gminach"województwa"wielkopolskiego."Wed#ug"danych uzyskanych"z"Regionalnego"O%rodka"Polityki"
Spo#ecznej" w" Poznaniu, w lutym 2011" roku" w" ca#ym" województwie" istnia#o 47" takich" zespo#ów." Ich"
brak zarejestrowano w 194 gminach. W" 14" powiatach" )mi dzy" innymi" w:" chodzieskim," jaroci$skim,"
obornickim" czy" rawickim*" nie" stwierdzono" powstania" takich" zespo#ów." Powstawanie" zespo#ów"
interdyscyplinarnych" w" powiecie" zale&y" od" ilo%ci" gmin" w" tym" powiecie," najwy&sz!" liczb!" zespo#ów
interdyscyplinarnych zarejestrowanych na jeden powiat to 4  taka" liczba" dotyczy#a" powiatu"
czarnkowsko-trzcianeckiego" )9" gmin*," pozna$skiego" )16" gmin*" oraz" szamotulskiego" )8" gmin*."
Najmniej," bo" po" jednym" zespole" interdyscyplinarnym," znajdowa#o" si " w" 7" powiatach:" gnie(nie$skim"
(11 gmin), kaliskim" )1" gmina*," k pi$skim" )8" gmin*, koni$skim" )12" gmin*," ko%cia$skim" )6 gmin),
nowotomyskim" )6" gmin*" oraz" w!growieckim" )7" gmin*." Liczba" zespo#ów" interdyscyplinarnych" stale"
wzrasta," lecz" gminy" maj!" trudno%ci" z" ich" powo#ywaniem." Dzieje" si " tak" poniewa&" gminy" maj!"

16

+ród#a"danych:

-Wyniki"zebrane"w"ankietach"PARPA"G1"w"województwie"wielkopolskim."Dane"z"lat"2008-2009."Pa$stwowa"Agencja"
Rozwi!zywania"Problemów"Alkoholowych.
-Zespo y!interdyscyplinarne!w!województwie!wielkopolskim,stan!na!10.02.2011,"Regionalny"O%rodek"Polityki"Spo#ecznej
w Poznaniu
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problemy"z"konstruowaniem"uchwa#"które"reguluj!"tryb"i"sposób"powo#ywania"i"odwo#ywania"cz#onków"
17

zespo#u"oraz"szczegó#owe"warunki"jego"funkcjonowania .

17

Krzysztof"Lupi$ski:""B #dy!w!uchwa ach!powo uj%cych!zespo y!interdyscyplinarne,![w] www.prawosocjalne.pl
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12 Inne dzia%ania zwi$zane z przeciwdzia%aniem przemocy w rodzinie na
terenie województwa wielkopolskiego.
Jak"zosta#o"wskazane"w"raporcie,"przemoc"w"rodzinie"silnie"wi!&e"si "przede"wszystkim"z problemem
nadu&ywania"alkoholu."Pa$stwowa"Agencja"Rozwi!zywania"Problemów"Alkoholowych"co"roku"zbiera"
dane" dotycz!ce" prowadzonych" w" ca#ej" Polsce" dzia#a$" zwi!zanych" z" rozwi!zywaniem" problemów"
alkoholowych"i"przeciwdzia#aniem"przemocy"w"rodzinie.
Poni&szy" opis" stanowi" prezentacj " wybranych" danych" zebranych" przez" PARPA," mi dzy" innymi"
funkcjonowanie

grup

samopomocowych,

instytucji

i" specjalistów" dzia#aj!cych" na" rzecz"

przeciwdzia#ania" przemocy" w" rodzinie."W%ród" danych" na" temat" istniej!cych" na" terenie" województwa"
wielkopolskiego" grup" wsparcia" mo&na" wyró&ni'" wspólnot " ,,Anonimowi" Alkoholicy" oraz" Doros#e"
Dzieci" Alkoholików." Wspólnota" Anonimowi" Alkoholicy" liczy#a" w" roku" 2008" w" województwie"
wielkopolskim" 228" grup." Ze" wzgl du" na" wielko%'" miasta," najwi cej"  bo" a&" 61" takich" grup"
zarejestrowano"w"Poznaniu."W"kilku"powiatach"znajdowa#y"si "w"tym"okresie"po"dwie"tego"typu"grupy,"
mi dzy"innymi"w"powiecie"grodziskim,"leszczy$skim"ostrzeszowskim"pleszewskim"i"rawickim." Kolejn!"
grup!" samopomocow!" jest grupa" pod" nazw!" Doros#e" Dzieci" Alkoholików," gdzie" pomoc" uzyska'"
mog!"osoby"wspó#uzale&nione,"niejednokrotnie"ofiary"przemocy"domowej."W"ca#ym"województwie"jest"
16 tego typu grup. W Poznaniu by#o" w"tym"roku"zarejestrowanych"5"tego"typu" grup."Jedynie" w"kilku"
powiatach" istnia#y" w" tym" okresie" pojedyncze" grupy," miedzy" innymi" w" powiecie:" gnie(nie$skim,"
jaroci$skim,"ostrowskim"czy"powiecie"miasta"Kalisz.
W" ca#ym" województwie" wielkopolskim" w" roku" 2008" zarejestrowano" istnienie" 225" Gminnych" Komisji"
Rozwi!zywania" Problemów" Alkoholowych." Najwi cej" tego" typu" komisji" powsta#o" w" powiecie"
pozna$skim" )17*" i" koni$skim" )14*." W" roku" 2009" wynik" by#" podobny," w" powiecie" koni$skim"
zarejestrowano" wówczas" 13" takich"komisji."W" pozosta#ych" powiatach" istnia#o" %rednio" 5" do" 10" takich"
komisji." " Ilo%'" omawianych" komisji" zale&y" od" ilo%ci" gmin" w" powiecie," zatem" liczba" komisji" nie" jest"
wska(nikiem"aktywno%ci"powiatów.
Wed#ug" danych Pa$stwowej" Agencji" Rozwi!zywania" Problemów" Alkoholowych," w" omawianych"
powiatach" funkcjonowa#y" punkty" konsultacyjno-informacyjne dla ofiar przemocy  w roku 2008
w ca#ym województwie" by#o" 202" takich" punktów" a" w" 2009" roku" 209."W" punktach" tych" pe#nili" dy&ury
tacy" specjali%ci" jak:" specjalista" " psychoterapii" uzale&nie$," instruktor" " terapii" uzale&nie$," pracownik"
socjalny, pedagog, nauczyciel, psycholog,

prawnik oraz policjant. Zakres i wymiar pracy

poszczególnych" pracowników" punktów" konsultacyjno-informacyjnych jest ustalany indywidualnie na
mocy" porozumienia" z" w#adzami" gminy," najogólniej" mówi!c" jest" to" wst pna" diagnoza" problemu,"
konsultacje"i"porady"czy"te&"inicjowanie"interwencji"w"przypadku"zdiagnozowania"przemocy"domowej."
W roku 2008 w punktach konsultacyjno-informacyjnych" podleg#ych" administracji" samorz!dowej"
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dzia#a#o"w województwie"79"specjalistów"psychoterapii"uzale&nie$."Najwi cej"z"nich"zarejestrowano"na"
terenie" powiatu" pozna$skiego"  11" osób."W" powiecie" koni$skim" dzia#a#o" 9" osób."W"kilku" powiatach"
)mi dzy" innymi:" k pi$skim," leszczy$skim," mi dzychodzkim" czy" rawickim*" nie" dzia#a#y" w" ogóle" tego"
typu"osoby."W"roku"2009"liczba"specjalistów"psychoterapii"uzale&nie$"w"województwie"zwi kszy#a"si "
do" 90." W" roku" 2008" na" terenie" województwa" wielkopolskiego" dzia#a#o 60" instruktorów" terapii"
uzale&nie$."W" powiecie" mi dzychodzkim" i" tureckim" pracowa#o" w" ramach punktu konsultacyjnego po
5 takich" instruktorów." W" kolejnym" roku" liczba" ta" zmala#a" do" 55" osób." W" powiecie" nowotomyskim"
dzia#a#o" w" tym" zakresie" 6" osób." Pracowników" socjalnych" dzia#aj!cych" w" ramach" punktów"
konsultacyjno-informacyjnych,"w"roku"2008"w"ca#ym"województwie"wielkopolskim""zarejestrowano"55,"
z czego" najwi cej" )po" 7*" w" powiecie" pozna$skim" i" kolskim." W" punktach" konsultacyjnych" takich"
powiatów" jak" czarnkowsko-trzcianecki," gosty$ski," obornicki" i" kilku" innych" nie" by#o" w" tym" okresie"
&adnego" pracownika" socjalnego." W" roku" 2009" w" omawianym" województwie" by#o" 60" pracowników"
socjalnych." Stanowisk" zajmowanych" w" omawianych" placówkach" gminnych" przez" pedagogów"
i nauczycieli w"roku"2008"dla"ca#ego"województwa"by#o"63"z"czego"a&"12"w"powiecie"kolskim."W"roku"
2009" liczba" ta" zmala#a" do" 60" dla" ca#ego" województwa." W" powiecie" gosty$skim," jaroci$skim"
wolszty$skim" i" kilku" innych" nie" zarejestrowano" nikogo" pracuj!cego w punktach konsultacyjnych
w ramach"tych"specjalno%ci."Z"kolei"samych"psychologów"s#u&!cych"pomoc!"w"ramach"tych"punktów"
zarejestrowano"w"2008"roku"76,"w"tym"7"w"samym"tylko"powiecie"szamotulskim."W"nast pnym"roku"
ich" liczba" wzros#a" a&" do" 104," z" czego" 21" pracowa#o" w" powiecie" ostrowskim." Kolejn!" grup!"
specjalistów" oferuj!cych" sw!" pomoc" s!" prawnicy." W" roku" 2008" ich" liczba" dla" ca#ego" województwa"
wynosi#a" 30" osób," a" w" roku" 2009" o" jednego" mniej." Nie" we" wszystkich" powiatach" mo&na" by#o"
skorzysta'" z" konsultacji" prawnej," a" w" tych" w" których" istnia#a" taka" mo&liwo%'" )mi dzy" innymi" powiat:"
grodziski," kolski," koni$ski," szamotulski*" dy&urowa#o" od" 1" do" 3" osób." Policjanci" s!" ostatnimi
z dy&uruj!cych specjalistów," do" których" mo&na" by#o" uda'" si " po" pomoc."W"roku" 2008" do" dyspozycji"
by#o" 22" funkcjonariuszy" w" ca#ym" województwie" wielkopolskim," rok" pó(niej" liczba" ta" zwi kszy#a" si "
do 26.
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13 Wnioski i rekomendacje:
Podstawowym" problemem," na" który" natkni to" si " w" trakcie" analizy" danych," by#y" nie%cis#o%ci" i" braki"
w bazie" sprawozda$" z" Krajowego" Programu" Przeciwdzia#ania" Przemocy" w" Rodzinie. Jest to jedyne
(ród#o" danych" na" ten" temat," które" zbiorczo" przedstawia" dane" dla" powiatów," województw" i" ca#ego"
kraju. W"trakcie"analizy"danych"ujawniono"kilka"b# dów"w"bazie"danych uzyskanych"ze"sprawozda$.
Niektóre"z"nich"by#y"zwyk#ymi"pomy#kami,"niektóre"za%"wynika#y"np."ze"zmian"w"zarz!dzaniu"jednostk!"
pomocy," nad" któr!" patronat" obj #a" inna" jednostka" ni&" dotychczas."W"kilku" przypadkach" telefoniczna"
weryfikacja"danych"ujawni#a,"&e"pomimo"braku"danych"w"bazie,"na"danym"obszarze"dzia#a#a"jednostka"
prowadz!ca"okre%lon!"form "wsparcia. Z"drugiej"strony"ujawniono,"&e"np."wykazany w sprawozdaniu
gminny" O%rodek" Interwencji" Kryzysowej" nigdy" nie" istnia#" i" nie" wiadomo," sk!d wzi #a" si " informacja"
o nim w sprawozdaniu. Wynika z tego," &e" dane" liczbowe" dotycz!ce" udzielanego" ofiarom" przemocy"
wsparcia" nie" we" wszystkich" przypadkach" odzwierciedlaj!" stan" faktyczny. Porównanie" tych" samych"
danych" uzyskanych" ze" sprawozda$" KPPPwR" oraz" ankiet" PARPA" G1" ujawnia" ró&nice. Natkni to" si "
równie&"na"problem"definicji"poszczególnych"cz %ci"sprawozda$."Wg"pracowników"jednostek"pomocy
spo#ecznej niektóre" rubryki" sprawozda$" s!" niejasno" sprecyzowane" i" nawet" próby" uzyskania"
telefonicznych"wyja%nie$"z"samego"Ministerstwa Pracy"i"Polityki"Spo#ecznej")które"sprawozdawczo%'"
odbiera) nie" pomog#y." Stwarza" to" gro(b " rozbie&no%ci" w interpretacji" przez" ró&ne" jednostki," a" tym"
samym"umieszczania"w"nich"ró&nych"zakresów"danych,"co"uniemo&liwia"lub"fa#szuje"ich"porównanie.
Dlatego podstawowym zaleceniem w kierunku koordynowania przeciwdzia%ania przemocy
w rodzinie na terenie województwa wielkopolskiego jest stworzenie spójnej bazy wszystkich
placówek podleg%ych ró'nym instytucjom i jednostkom samorz$du terytorialnego. Nale'y
w tym celu do%o'y* wszelkich stara!, by w ka'dej gminie stworzony zosta% system informacji
o udzielaniu pomocy i dzia%aniach maj$cych na celu przeciwdzia%anie przemocy w rodzinie.
Nale'y równie' wypracowa* odpowiedni system przekazywania informacji do jednostki
regionalnej, która zarz$dza%aby prowadzonymi dzia%aniami i dysponowa%aby aktualnymi,
szczegó%owymi informacjami na temat prowadzonych na terenie województwa dzia%a!.
Jak"ujawni#y"dane"ze"statystyk"policyjnych,"na"poziomie"województwa"istniej!"spore"ró&nice"pomi dzy"
powiatami w zakresie wzajemnej" wspó#pracy" jednostek" zaanga&owanych" w" przeciwdzia#anie"
przemocy" w"rodzinie."Wci!&" istniej!"podmioty,"które"s!"o"wiele"mniej"zaanga&owane" we" wspó#prac "
z otoczeniem"ni&"mog#oby"to"mie'"miejsce." Cz sto"niewykorzystane"pozostaj!"mo&liwo%ci,"jakie"daje"
wprowadzenie"procedury"Niebieskich"Kart."Potwierdza"to"przyk#ad"tych"obszarów" powiatów"i"gmin"
 które" przez" ukierunkowane" dzia#ania" osi!gn #y" wysoki" stopie$" wzajemnej" wspó#pracy" jednostek"
policji," pomocy" spo#ecznej," o%wiaty," s#u&by" zdrowia" czy" organizacji pozarz!dowych." Kolejnym
problemem" jest" sytuacja," kiedy" pomimo" istnienia" i" dzia#ania" na" danym" terenie" jednostki" pomocy," jej"
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zasoby"

nie"

s!"

wykorzystane"

w"

adekwatnym"

stopniu."

Przyk#ady"

nawet"

niewielkich,"

niewyspecjalizowanych" placówek," które" jednak" szeroko" wspó#pracuj!" z" innymi" instytucjami"
zajmuj!cymi" si " przeciwdzia#aniem" przemocy" w" rodzinie," pokazuj!," &e" wspólnymi" si#ami" mo&na"
udzieli'"kompleksowej"pomocy"rodzinie,"która"zosta#a"dotkni ta"problemem"przemocy.
Nale'y dok%ada* wszelkich stara!, aby osi$gni#ty zosta% odpowiedni poziom wspó%pracy
pomi#dzy instytucjami i podmiotami, których celem jest przeciwdzia%anie przemocy w rodzinie.
Powo%ywane w tym celu zespo%y interdyscyplinarne ds. przeciwdzia%ania przemocy w rodzinie
powinny powstawa* w ka'dej gminie. Bior$c pod uwag# przytoczone trudno"ci z ich
powo%ywaniem, w%adze wojewódzkie powinny wspomóc lokalne jednostki samorz$dowe
w przekraczaniu trudno"ci. Nale'y uruchomi* lub kontynuowa* szkolenia ró'nych grup
zawodowych, których przedstawiciele zasili* mog$ zespo%y. Równie' przekazanie wiedzy
i do"wiadcze!

jednostek, które ju'

takie zespo%y

powo%a%y, mog%oby by* pomocne

w sprawniejszej organizacji tych zespo%ów na obszarach, gdzie dot$d ich brakowa%o. W tym
celu pomocne by%oby wydanie podr#cznika dobrych praktyk.
Wci!&" nie" wszystkie" jednostki" samorz!dowe posiadaj! ró&nego" rodzaju" programy," które" jasno"
okre%la#yby"cele,"zadania"i"kierunki"d!&e$"lokalnych"instytucji. Ustawa z dnia 10.06.2010 r. o zmianie
ustawy o przeciwdzia aniu! przemocy! w rodzinie oraz niektórych! innych! ustaw na#o&y#a" z dniem
01.08.2010 r." na" gmin " zadanie" w#asne"  tworzenie Gminnego Systemu Przeciwdzia#ania" Przemocy
w Rodzinie. Program" tego" typu" powinien" by'" skonstruowany" zgodnie" z" za#o&eniami" Krajowegoi Wojewódzkiego" Programu Przeciwdzia#ania" Przemocy w Rodzinie." Trafno%'" i" skuteczno%'"
programów gminnych jest" tym" wa&niejsza," &e" to" w#a%nie" podmioty" podleg#e" gminie" %wiadcz!" pomoc"
bezpo%rednio" osobom" tej" pomocy" wymagaj!cym." Lokalna" jako%'" i" kompleksowo%'" tej" pomocy"
przes!dza"o skuteczno%ci"udzielonej pomocy"w"ogóle.
Nale'y do%o'y* wszelkich stara!, by wspomóc lokalne jednostki w tworzeniu programów
przeciwdzia%ania przemocy w rodzinie oraz programów ochrony ofiar przemocy. Zapewnienie
"rodków, do"wiadczenia i wiedzy niezb#dnej do stworzenia i realizacji programu, powinno by*
priorytetem dzia%a! z poziomu województwa.
W" %wiadomo%ci" spo#ecznej" znajduje" odbicie" wci!&" du&a" skala" zjawiska" przemocy" domowej." Jest" to"
problem nie tylko powszechny, ale i cz sto"bagatelizowany. Badania"wskazuj!,"&e"przemoc mo&e"by'"
czasem"uznawana"za"jedyn!"mo&liwo%'"wywarcia"wp#ywu"na"drug!"osob ."Przemoc"psychiczna"czy"
fizyczna"wobec"dzieci"w"jej"mniej"drastycznych"formach"jest"spo#ecznie"akceptowana"i"uznawana"za"
%rodek"wychowawczy."Mo&e"to"prowadzi'"do"przesuni cia granicy"dopuszczalno%ci"zachowa$,"a"tym"
samym do nieu%wiadomionego stosowania przemocy.
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Nale'y do%o'y* wszelkich stara!, by kontynuowa* oraz wdra'a* nowe przedsi#wzi#cia maj$ce
na celu edukacj# i profilaktyk# w zakresie przemocy w rodzinie. Zaanga'owanie s%u'by zdrowia
i o"wiaty mog%oby w du'ym stopniu u"wiadomi* spo%ecze!stwu wag# problemu przemocy
w rodzinie oraz szkodliwo"* stosowania przemocy. Ró'nego rodzaju kampanie spo%eczne
powinny dociera* do mo'liwie najszerszego grona odbiorców, zwracaj$c ich uwag#
i pobudzaj$c wra'liwo"* na ten problem spo%eczny.
Analiza" danych" wskazuje," &e" wci!&" w" wielu" gminach" nie" ma" &adnego" punktu," miejsca," o%rodka,
wyspecjalizowanego" w" kierunku" udzielania" pomocy" w" sytuacji" wyst powania" problemu" przemocy"
w rodzinie." Wci!&" w" " wielu" miejscach" brakuje" o%rodków" %wiadcz!cych" ca#odobow!" pomoc." Brakuje"
równie&" punktów" konsultacyjnych," w" których" mo&na" by" uzyska'" informacje" i" porady." Cz sto" jedyn!"
placówk!"na"terenie"gminy"jest"O%rodek"Pomocy"Spo#ecznej,"który"mo&e"nie"posiada'"odpowiednich
zasobów"do"%wiadczenia"wyspecjalizowanej"pomocy"ofiarom"przemocy,"ani"pracowa'"ze"sprawc!"tej"
przemocy.
Nale'y

do%o'y*

konsultacyjnych

wszelkich
czy

stara!,

o"rodków

aby

stwarza*

"wiadcz$cych

mo'liwo"ci

uruchamiania

wyspecjalizowan$,

ca%odobow$

punktów
pomoc.

Dost#pno"* pomocy tego typu na terenie ka'dej gminy powinna umo'liwi* prac# ze sprawc$
przemocy oraz zapewni* ofierze schronienie, wsparcie i powrót do równowagi po trudnych
prze'yciach.
Istniej!ce" mo&liwo%ci" wspó#pracy" administracji" publicznej z" organizacjami" pozarz!dowymi" stwarzaj!"
szans " pe#niejszego" udzia#u" obywateli" w" realizacji" zada$" publicznych." Wci!&" nie" do" ko$ca"
wykorzystane"s!"te"mo&liwo%ci"w"województwie"wielkopolskim.
Warto dok%ada* wszelkich stara! w celu zacie"niania wspó%pracy administracji publicznej
z trzecim sektorem. Przekazywanie zada! publicznych na szczeblu wojewódzkim, powiatowym
i gminnym mo'e w znacz$cy sposób przyczyni* si# do ich dobrej realizacji przez fundacje
i stowarzyszenia, w których misj# zadania te si# wpisuj$.
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1 Wprowadzenie

1.1

Zastosowana metodologia
Druga! cz%&'! badania nt. Przemoc w rodzinie  diagnoza! sytuacji! w! województwie!

wielkopolskim mia#a!na!celu!pog#%bienie!rekomendacji wynikaj"cych!z przeprowadzonej analizy desk
research! i! wypracowanie! propozycji! rozwi"za$! systemowych! przez! ekspertów! stykaj"cych! si%!
w swojej pracy zawodowej z! problematyk"! przemocy! w! rodzinie. Jako optymalne do realizacji tych
za#o(e$!uznane zosta#y zogniskowane wywiady grupowe.
Zogniskowane wywiady grupowe, potocznie zwane fokusami, to jedna z najpopularniejszych
metod!bada$!jako&ciowych,!polegaj"ca!na!wspólnej!dyskusji!uczestników!wywiadu,!kierowanej!przez!
moderatora,!na!zadany!z!góry!temat.
Badanie fokusowe zrealizowano w trzech lokalizacjach  w! Poznaniu,! w! )rodzie!
Wielkopolskiej i w Trzciance. Wyboru miejsc do bada$!dokonano!na!podstawie!statystyk!dotycz"cych!
zjawiska! przemocy! w! rodzinie.! Powiat! &redzki! i! czarnkowski!  trzcianecki! to! powiaty,! w! których!
procentowy! udzia#! ofiar! przemocy! w! rodzinie! do! ogólnej! liczby! ludno&ci! by#! w! roku! 2010! najwy(szy!
w województwie wielkopolskim.! Pozna$! wybrano! z! uwagi! na! fakt,! (e! jest! stolic"! województwa! i! jego!
najwi%kszym! miastem,! a! tak(e! na! jego! obszarze! dzia#a! najwi%cej! placówek! i! organizacji,! maj"cych!
na celu!przeciwdzia#anie!przemocy!w!rodzinie.
W!badaniu!wzi%#o!udzia#!#"cznie 27 specjalistów!zajmuj"cych!si%!bezpo&rednio!problematyk"
przemocy w rodzinie. Byli! to! przedstawiciele! najwa(niejszych! instytucji! i! organizacji! zajmuj"cych! si%!
problematyk"! przemocy! w! rodzinie.! W&ród! nich! znajdowali! si%! kuratorzy,! pracownicy! socjalni,!
kierownicy! zespo#ów! interdyscyplinarnych,! policyjni! specjali&ci! ds.! prewencji,! pracownicy! o&rodków!
interwencji!kryzysowej!i!o&rodków!wsparcia,!przedstawiciele!organizacji!pozarz"dowych,!psycholodzy!
i!psychoterapeuci.!W!ka(dej!grupie!bra#o!udzia#!od!6!do!12!respondentów.!Wszystkie!spotkania!trwa#y!
od 2 do 2,5 godziny.
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Tabela 1 Respondenci

Instytucje i organizacje, których przedstawiciele wzi!li udzia" w badaniu.
Pozna"

#roda!Wielkopolska

Specjalistyczny!O&rodek!
Wsparcia w Poznaniu
Komenda Miejska Policji w
Poznaniu
Poradnia Psychologiczno 
Pedagogiczna w Poznaniu
Miejski!O&rodek!Pomocy!
Rodzinie w Poznaniu
S"d!Rejonowy!Pozna$!
Nowe Miasto i Wilda
O&rodek!Interwencji!
Kryzysowej
Okr%gowa!Izba!Piel%gniarek!
i!Po#o(nych
Fundacja!B%dziesz
Stowarzyszenie Obrony
Przed!Przemoc"!Victoria

OPS Nowe Miasto  2 resp.
Ognisko Wychowawcze w
Szlachcinie
O&rodek!Wsparcia w
)rodzie!Wlkp.! 2 resp.
S"d!Rejonowy!)roda!
Wielkopolska
Powiatowe Centrum
Pomocy!Rodzinie!w!)rodzie!
Wlkp.
Poradnia Psychologiczno 
Pedagogiczna
Komenda Powiatowa Policji
w!)rodzie!Wlkp.! 2 resp.
OPS!)roda!Wlkp.! 2 resp.

Trzcianka
Komenda Powiatowa Policji
w Czarnkowie
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Trzciance
Punkt Konsultacyjny MGOPS
w Trzciance
Zak#ad!Opieki!)rodowiskowo
Rodzinnej!Piel%gniarek!
i Po#o(nych!w!Czarnkowie
Poradnia Psychologiczno 
Pedagogiczna w Trzciance 
2 resp.
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Procentowy!udzia$!ofiar przemocy
w rodzinie do!liczby!ludno ci w powiatach
województwa!wielkopolskiego!w!roku!2010!
(w nawiasach zmiana w punktach
procentowych w stosunku do roku 2008).

z#otowski!
0,58(+0,15)

0,67% - 1%
pilski 0,48
(+0,22)

0,33% - 0,67%
Poni(ej! 0,33%

chodzieski 0,56
(+0,17)
czarnkowsko-trzcianecki 0,84
(-0,33)

w"growiecki!0,44!*-0,07)

obornicki 0,23
(-0,18)

szamotulski 0,23
(-0,22)
mi%dzychodzki
0,58 (-0,34)

gnie nie$ski!0,29!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(-0,06)

1

koni$ski!0,57!*+0,29-

nowotomyski 0,22
(-0,16)

s#upecki
pozna$ski!0,14
(-0,03)

grodziski 0,13
(+0,03)

wolszty$ski!0,47!
(+0,05)

ko&cia$ski!0,5!*+0,1-

3

2 Konin

turecki 0,37
(-0,24)
jaroci$ski!0,14!!!!!!
(-0,19)

gosty$ski!0,29!
(+0,02)

kolski 0,45
(-0,51)

2

&remski!0,53!
(-0,04)

leszczy$ski!0,18!!!!!!
(+0,05)

1!Pozna$

0,34 (+0,16)
&redzki
0,67 (+0,24)
wrzesi$ski!
0,27 (+0,05)

pleszewski 0,21
(-0,12)

kaliski 0,57
(+0,12)

4

krotoszy$ski!0,33!!!!!!
(-0,09)
rawicki 0,37 (-0,03)
ostrowski 0,3
(-0,27)

ostrzeszowski 0,19
(-0,1)

3 Leszno
4 Kalisz

k%pi$ski!0,48!*-0,26)

Rysunek 1. Stosunek liczby ofiar przemocy w rodzinie do ogólnej liczby ludno#ci powiatów.
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Na!podstawie!raportu!Przemoc!w!rodzinie! diagnoza!sytuacji!w!województwie!wielkopolskim!Biostat,!2011.

1.2

Rekomendacje wynikaj!ce z diagnozy
Zagadnienia poruszane podczas badania fokusowego wynika#y z rekomendacji zawartych

w raporcie Biostatu z 2011 roku, pt. Przemoc w rodzinie  diagnoza! sytuacji! w! województwie!
wielkopolskim:
I
Podstawowym zaleceniem w kierunku koordynowania!przeciwdzia$ania!
przemocy

w rodzinie! na! terenie! województwa! wielkopolskiego

jest

stworzenie! spójnej! bazy! wszystkich! placówek! podleg$ych! ró%nym!
instytucjom i jednostkom samorz&du! terytorialnego.! Nale%y! w tym celu
do$o%y'! wszelkich! stara",! by! w! ka%dej! gminie! stworzony! zosta$! system!
informacji

o udzielaniu!

pomocy!

i!

dzia$aniach!

maj&cych!

na!

celu!

przeciwdzia$anie! przemocy! w! rodzinie.! Nale%y! równie%! wypracowa'!
odpowiedni!system!przekazywania!informacji!do!jednostki!regionalnej,!która!
zarz&dza$aby! prowadzonymi! dzia$aniami! i! dysponowa$aby! aktualnymi,!
szczegó$owymi!

informacjami!

na!

temat

prowadzonych

na

terenie

województwa!dzia$a".
II
Nale%y! dok$ada'! wszelkich! stara",! aby! osi&gni(ty! zosta$! odpowiedni!
poziom!wspó$pracy!pomi(dzy!instytucjami!i!podmiotami,!których! celem!jest!
przeciwdzia$anie! przemocy! w! rodzinie.! Powo$ywane! w tym! celu! zespo$y
interdyscyplinarne! ds.! przeciwdzia$ania! przemocy! w! rodzinie! powinny!
powstawa'!w! ka%dej! gminie.! Bior&c! pod! uwag(! przytoczone! trudno ci! z! ich!
powo$ywaniem,! w$adze! wojewódzkie! powinny! wspomóc! lokalne jednostki
samorz&dowe!

w przekraczaniu!

trudno ci.!

Nale%y!

uruchomi'!

lub!

kontynuowa'! szkolenia! ró%nych! grup! zawodowych,! których! przedstawiciele!
zasili'!mog&!zespo$y.!Równie%!przekazanie!wiedzy!i do wiadcze"!jednostek,!
które! ju%! takie! zespo$y! powo$a$y,! mog$oby! by'! pomocne! w sprawniejszej
organizacji! tych! zespo$ów! na obszarach,! gdzie! dot&d! ich! brakowa$o.! W! tym!
celu!pomocne!by$oby!wydanie!podr(cznika!dobrych!praktyk.
III
Nale%y! do$o%y'! wszelkich! stara",! by! wspomóc! lokalne! jednostki! w!
tworzeniu!programów!przeciwdzia$ania!przemocy!w!rodzinie!oraz!programów!
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ochrony ofiar! przemocy.! Zapewnienie! rodków,! do wiadczenia! i! wiedzy!
niezb(dnej! do! stworzenia! i! realizacji! programu,! powinno! by'! priorytetem!
dzia$a"!z!poziomu!województwa.
IV
Nale%y! do$o%y'! wszelkich! stara"! by! kontynuowa'! oraz! wdra%a'! nowe!
przedsi(wzi(cia!maj&ce!na!celu!edukacj(!i!profilaktyk(!w!zakresie!przemocy!
w! rodzinie.! Zaanga%owanie! s$u%by! zdrowia! i! o wiaty! mog$oby! w! du%ym!
stopniu! u wiadomi'! spo$ecze"stwu! wag(! problemu! przemocy! w rodzinie
oraz! szkodliwo '! stosowania! przemocy.! Ró%nego! rodzaju! kampanie!
spo$eczne! powinny! dociera'! do! mo%liwie! najszerszego! grona! odbiorców,!
zwracaj&c!ich!uwag(!i pobudzaj&c!wra%liwo '!na!ten!problem!spo$eczny.!
V
Nale%y!

do$o%y'!

wszelkich!

stara",!

aby!

stwarza'!

uruchamiania! punktów! konsultacyjnych! czy! o rodków!

mo%liwo ci!
wiadcz&cych!

wyspecjalizowan&,! ca$odobow&! pomoc.! Dost(pno '! pomocy! tego! typu! na!
terenie! ka%dej! gminy! powinna! umo%liwi'! prac(! ze! sprawc&! przemocy! oraz!
zapewni'! ofierze! schronienie,! wsparcie! i! powrót!do! równowagi! po!trudnych!
prze%yciach.!
VI
Warto! dok$ada'! wszelkich! stara"! w! celu! zacie niania! wspó$pracy
administracji

publicznej

z trzecim!

sektorem.!

Przekazywanie!

zada"!

publicznych! na! szczeblu! wojewódzkim,! powiatowym! i! gminnym! mo%e!
w znacz&cy! sposób! przyczyni'! si(! do! ich! dobrej! realizacji! przez fundacje
i stowarzyszenia, w których!misj(!zadania!te!si(!wpisuj&.
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Pytania do rekomendacji
Na! podstawie! przedstawionych! wy(ej! rekomendacji! opracowano! pytania! szczegó#owe,! które!

wykorzystano w scenariuszu dyskusji grupowych.
1.3.1

Stworzenie!bazy!placówek.
Jedn"! z! kluczowych! kwestii! jest! zbudowanie spójnej! bazy! wszystkich placówek! podleg#ych!

ró(nym! instytucjom! i! jednostkom! samorz"du! terytorialnego,! które! dzia#aj"! w! obszarze!
przeciwdzia#ania! przemocy! w! rodzinie. Baza! taka! by#aby! wykorzystywana! nie! tylko! dla! celów!
statystycznych,!ale!mog#aby stanowi'!równie(!istotny!element!lokalnego!systemu!pomocowego.!

Tabela 2 Pytania - baza informacji

BAZA INFROMACJI

Która!instytucja!powinna!spe$nia'!rol(!zarz&dzaj&c&,!koordynuj&c&?!Dlaczego?

1.3.2

Czym! taka! instytucja! powinna! si(! charakteryzowa',! aby! spe$ni$a! swoj&!
funkcj(?!Jak&!powinna!pe$ni'!rol(,!jaki!powinna!mie'!zakres!kompetencji?!
Jaki!sposób!zarz&dzania!zebranymi!danymi!by$by!najbardziej!skuteczny?!
Jak! powinien! wygl&da'! system! informowania! spo$eczno ci! lokalnej!
o dost(pnych!formach!pomocy?

Wspó$praca!interdyscyplinarna!i!szkolenia!specjalistów.
Nowelizacja Ustawy o przeciwdzia!aniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku,

dokonana! w! roku! 2010,! nak#ada! na! gminy! obowi"zek! powo#ywania! zespo#ów! interdyscyplinarnych.!
Pomimo,!i(!od!wprowadzenia!stosownego!przepisu!up#yn"#!ju(!ponad!rok,!w!wielu!gminach!na!terenie!
województwa! wielkopolskiego! zespo#y! interdyscyplinarne! dotychczas! nie! powsta#y! *raport! Biostat!
2011). Z tego powodu istotne! okaza#o! si%! zapytanie! respondentów! jak! dotychczas! uk#ada#a! si%! im!
wspó#praca! interdyscyplinarna,! wymiana! informacji! oraz! jakie! widz"! mo(liwo&ci! usprawnie$!
interdyscyplinarnych!dzia#a$.!
Zorganizowana! wspó#praca! interdyscyplinarna! jest! w! pracy! specjalistów! now"! jako&ci".!
Wymaga! ona! nie! tylko! du(ej! wiedzy! merytorycznej! i! do&wiadczenia,! ale! równie(! kompetencji!
w zakresie! wspó#dzia#ania! i! dzielenia! si%! informacjami.! Wymaga! tak(e! sprawnych! kana#ów!
komunikacji.
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WSPÓ)PRACA!I!
SZKOLENIA

Tabela 3 Pytania - wspó"praca i szkolenia

1.3.3

Jak! wygl&da! wspó$dzia$anie! ró%nych! instytucji! i! podmiotów! dzia$aj&cych!
w obszarze!przeciwdzia$ania!przemocy!w!rodzinie!mi(dzy!sob&?!Jak!mo%na!je!
usprawni'?!
Czy!mo%na!zwi(kszy'!wykrywalno '!tzw.!przemocy!ukrytej?!W!jaki!sposób?
Czy! mo%liwe! jest! usprawnienie! dzia$a"! zespo$ów! ! interdyscyplinarnych?! Je li!
tak,!to!jakie!dzia$ania!nale%y!w!tym!celu!przedsi(wzi&'?
Jak!powinien!wygl&da'!system!wymiany!informacji!pomi(dzy!poszczególnymi!
instytucjami zajmuj&cymi!si(!tym!przeciwdzia$aniem!przemocy!w!rodzinie?

Wspieranie!dzia$a"!lokalnych.
Zgodnie z Ustaw" ka(da! gmina! oraz! powiat! powinny! opracowa'! lokalny! program!

przeciwdzia#ania!przemocy!w!rodzinie.!Do!chwili!obecnej!cz%&'!gmin!i!powiatów!w!ogóle!nie! posiada
jeszcze! takich! programów! lub! s"! one! dopiero! w! trakcie! opracowywania! *raport! Biostat,! 2011-.!
Nale(a#o!zatem!zapyta'!specjalistów,!jakich!trudno&ci!i!przeszkód!najcz%&ciej!do&wiadczaj"!podczas!
tworzenia! lokalnych! programów! przeciwdzia#ania! przemocy! w rodzinie! oraz,! czy! w! zwi"zku! z! tym!
oczekiwaliby wsparcia ze strony!samorz"du!województwa!i!w!jakim!zakresie.
Tabela 4 Pytania - wsparcie dzia"a$ lokalnych

WSPARCIE!DZIA)A*!LOKALNYCH
Jakiego! typu! wsparcie! ze! strony! województwa! jest najbardziej potrzebne? Na jakie
dzia$ania!istnieje!najwi(ksze!zapotrzebowanie?

1.3.4

Edukacja!i!dzia$ania!profilaktyczne.
Rola! dzia#a$! edukacyjnych! i! profilaktycznych! w! obszarze! przeciwdzia#ania! przemocy!

w rodzinie!jest!nadal!zbyt!ma#o!akcentowana.! Prowadzonych!jest!zbyt!ma#o!dzia#a$!profilaktycznych,!
a te,! które! s"! realizowane,! nie! zawsze! przynosz"! po("dany! efekty.! St"d! pytania:! Dlaczego! tak! si%!
dzieje?!i!Jak!mo(na!zwi%kszy'!skuteczno&'!takich!dzia#a$?.
Tabela 5 Pytania - edukacja i profilaktyka

EDUKACJA I PROFILAKTYKA
Jak!mo%na!zwi(kszy'! skuteczno '!dzia$a"!maj&cych!na!celu!edukacj(!i profilaktyk(!w!
zakresie przemocy w rodzinie?
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Zapewnienie!dost(pno ci!pomocy.
Z!raportu!Biostatu,!który!powsta#!m.in.!na!podstawie! danych statystycznych przekazywanych

przez! samorz"dy! wynika,! (e! w! cz%&ci! powiatów! nie! ma! w! ogóle! punktów! konsultacyjnych! dla! osób!
dotkni%tych! przemoc".! Autorzy! wskazuj",! (e! telefoniczna! weryfikacja! przekazywanych! danych!
wykaza#a!pewne!nie&cis#o&ci.!Zarówno w odniesieniu do samej jego definicji punktu konsultacyjnego,
jak! równie(! do! faktycznej! ilo&ci! takich! punktów! w! terenie.! Nale(a#o! zatem! ustali',! jak! specjali&ci!
oceniaj"! dost%pno&'! pomocy! na! swoim! terenie! i! czy! ilo&'! punktów! konsultacyjnych,! o&rodków!
interwencji! kryzysowej! oraz! o&rodków! pomocy! jest! adekwatna! do! zapotrzebowania! spo#ecznego.!
Respondenci!mieli!równie(!okazj%!wskaza'!propozycje!usprawnie$!w!tym!obszarze.
Tabela 6 Pytania - dost!pno#% pomocy

DOST+PNO#-!POMOCY
Jak oceniane! s&! mapy! zasobów! instytucjonalnych! jako! odpowiedzi! na problem
przemocy w rodzinie.!Jakie!s&!!propozycje!usprawnie"!w tym obszarze?

1.3.6

Wspó$praca!z!organizacjami!pozarz&dowymi.
Wspó#praca! jednostek! samorz"du! terytorialnego! z! trzecim! sektorem! w! zakresie

przeciwdzia#ania! przemocy! w! rodzinie! mo(e! by'! bardzo! owocna.! Zale(y! jednak! przede! wszystkim!
od lokalnej! aktywno&ci! spo#ecznej,! jak! równie(! warunków! do! takiej! aktywno&ci,! stwarzanych! przez!
samorz"d.! St"d! pytania! o! dotychczasowy! kszta#t! takiej! wspó#pracy, jak! równie(! o! ewentualne!
trudno&ci!i!propozycje!ich!przezwyci%(enia.
Tabela 7 Pytania - wspó"praca z trzecim sektorem

WSPÓ)PRACA!Z!TRZECIM!SEKTOREM
Jak!wygl&da!zlecanie!NGO!zada"!przez!samorz&dy?!Jakie!s&!najwi(ksze!bariery!w tego
typu!dzia$aniach?!Jakie!mo%na!poda'!propozycje!usprawnie"?.

1.3.7

Pytania dodatkowe
Zawody,! których! przedstawiciele! maj"! kontakt! z! problematyk"! przemocy! w! rodzinie,! s"!

w sposób! szczególny! nara(one! na! wypalenie! zawodowe.! Istotne! by#o! zatem! ustalenie,! jak!
respondenci! okre&laj"! poziom! satysfakcji! z! wykonywanej! pracy,! czy! do&wiadczaj"! symptomów!
wypalenia! zawodowego,! jak! sobie! z! tym! radz"! i! w! jaki! sposób,! ich! zdaniem,! mo(na! wypaleniu!
przeciwdzia#a'.!
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Ostatnie! pytanie! dotyczy#o! pozosta#ych! kluczowych! kwestii,! które! zdaniem! specjalistów!
powinny! si%! znale '! w! Wojewódzkim! Programie! Przeciwdzia#ania Przemocy na lata 2011 - 2010.

PYTANIA
DODATKOWE

Tabela 8 Pytania dodatkowe

Ocena!poziomu!satysfakcji!z!pracy!zwi&zanej!z!przeciwdzia$aniem!przemocy!w!
rodzinie.! W! jaki! sposób! mo%na! przeciwdzia$a'! wypaleniu! zawodowemu! tej!
grupy?
Jakie! s&! kluczowe! kwestie,! które! powinny! znale/'! si(! w! Wojewódzkim!
Programie!Przeciwdzia$ania!Przemocy!na!lata!2011-2020?
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2 Wyniki
Uzyskano! odpowiedzi! na! wszystkie! zadane! pytania.! Wyniki! zosta#y! przedstawione!
z uwzgl%dnieniem!podzia#u!na!lokalizacje,!w!których!odby#y!si%!dyskusje!grupowe.!

2.1
2.1.1

Prezentacja i analiza
Instytucja pe$ni&ca rol(!zarz&dzaj&c& informacj&.

Koncepcja zbudowania spójnej! bazy! danych! instytucji! pomocowych! spotka#a! si%! z! du(ym!
zainteresowaniem! respondentów.! Wi%kszo&'! z! nich! twierdzi#a,! (e! najbardziej! w#a&ciw"! instytucj"!
do wykonywania! tego! zadania! s"! Powiatowe! Centra! Pomocy! Rodzinie,! z! uwagi! na! swój! zakres!
kompetencji i!centraln"!rol"!w!systemie!przeciwdzia#ania!przemocy!w!rodzinie.!Z!kolei!dost%p!do!bazy!
dla!specjalistów!oraz!osób!poszukuj"cych!pomocy!powinny!zapewni'!ca#odobowe!o&rodki!interwencji!
kryzysowej i punkty konsultacyjne.

Która instytucja powinna spe"nia% rol! zarz&dzaj&c&, koordynuj&c&. Dlaczego?
Pozna"

#roda!Wielkopolska

centrum! ca#odobowe,! np.!
Punkt
Interwencji
Kryzysowej,!aby!mo(na!by#o!
zasi%gn"'!
informacji!
w ka(dej!chwili
organizacja! pozarz"dowa! 
tylko! pod! warunkiem,! je&li!
daje! gwarancj%! ci"g#o&ci!
funkcjonowania

Trzcianka

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie! i! podleg#y! mu!
O&rodek!
Interwencji!
Kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie

wynika
to
z samej nazwy i zakresu
kompetencji
PCPR! powinien! równie(!
koordynowa'! prac%! zespo#u!
interdyscyplinarnego

Tabela 9 Odpowiedzi - instytucja zarz&dzaj&ca
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Charakterystyka instytucji zarz&dzaj&cej!informacj&.

Ju(!przy!odpowiedziach!na!pierwsze!pytanie!zarysowa#o!si%!rozró(nienie!na!instytucj%,!która!
mia#aby! zbudowa'! baz%,! zarz"dza'! ni"! i! koordynowa'! *PCPR-! oraz! na! instytucj%,! która! by! t%! baz%!
udost%pnia#a! wszystkich! zainteresowanym.! Instytucja! zajmuj"ca! si%! udost%pnianiem! informacji!
powinna! by',! w! miar%! mo(liwo&ci,! czynna! ca#odobowo! *np.! o&rodek! interwencji! kryzysowej-!
i dysponowa'!ogólnodost%pnym!numerem!telefonu!oraz!dedykowan"!stron"!internetow".!

Czym taka instytucja powinna si! charakteryzowa%, aby spe"ni"a swoj& funkcj!? Jak& powinna
pe"ni% rol!, jaki powinna mie% zakres kompetencji?
Pozna"

#roda!Wielkopolska

czynna!ca#odobowo
utworzenie
stanowiska
koordynatora bazy danych
mo(liwo&'!
telefonicznego!
dodzwonienia!si%!

czynna!ca#odobowo
utrzymuje
kontakt
ze wszystkimi
instytucjami
z danego terenu
wyznaczona
konkretna
osoba odpowiedzialna za
gromadzenie
i przekazywanie informacji

Trzcianka
sta#y! kontakt! z! instytucjami!
z danego terenu

Tabela 10 Odpowiedzi - charakterystyka instytucji
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Zarz&dzanie zebranymi danymi.

Dane!powinny!by',!w!miar%!mo(liwo&ci,!aktualizowane!na!bie("co.!Do!obs#ugi!bazy!informacji!
powinna! zosta'! oddelegowana! konkretna! osoba! *koordynator! bazy! danych-,! by! robi#a! to! w! ramach!
swoich! obowi"zków! s#u(bowych.! Baza! powinna! zawiera',! poza! danymi! adresowymi,! równie(! opis!
kompetencji! i! zadania,! które! realizuj"! dane! instytucje! lub! organizacje,! a! tak(e! godziny,! w! jakich!
kontakt!z!nimi!jest!mo(liwy.!
Wskazane! by#oby! wypracowa'! taki! model! wspó#pracy! ze! wszystkimi! instytucjami!
i organizacjami na danym terenie, aby! informowa#y! one! koordynatora! na! bie("co! o! wszelkich!
zmianach w swojej ofercie.

Jaki sposób zarz&dzania zebranymi danymi by"by najbardziej skuteczny?
Pozna"

#roda!Wielkopolska

aktualizacja
danych
na bie("co
szczegó#owy! opis! instytucji!
i organizacji
wraz
z zakresem! ich! dzia#a$!
i kompetencji
obowi"zek! niezw#ocznego!
informowania koordynatora
bazy danych o zmianach
w ofercie instytucji

instytucja! by#aby! równie(!
odpowiedzialna
za przekazywanie informacji
do!jednostki!nadrz%dnej
jednostka
nadrz%dna!
(np. w samorz"dzie!
województwa-!

Trzcianka
wraz ze zbudowaniem bazy
informacji!nale(a#oby!
okre&li'!zakres!kompetencji!
poszczególnych!instytucji!
jakiego rodzaju sprawy
powinny!by'!do!nich!
kierowane
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System!informowania!spo$eczno ci!lokalnej!o!dost(pnych!formach!pomocy.
Koncepcje! dotycz"ce! systemu! i! formy! informowania! lokalnej! spo#eczno&ci! o! dost%pnej!

pomocy!by#y!zró(nicowane.!Przewa(a#y!pomys#y,!(eby!baza!informacji!by#a!dost%pna!!dla!specjalistów!
w! formie! elektronicznej! na! dedykowanej! stronie! internetowej,! za&! dla! klientów! w! formie! ulotek! lub!
broszur,!kolportowanych!w!miejscach,!do!których!trafiaj"!szukaj"c!pomocy!*PCPR,!s"dy,!prokuratura,!
przychodnie lekarskie-.! Jako! bardzo! po("dan"! wskazywano! mo(liwo&'! dost%pu! do! ca#odobowego!
telefonu informacyjnego.

Jak powinien wygl&da% system informowania spo"eczno#ci lokalnej o dost!pnych formach
pomocy?
Pozna"

#roda!Wielkopolska

dane zebrane na stronie
internetowej
ulotki/broszury kolportowane
w!takich!miejscach!jak!s"dy,!
przychodnie
lekarskie,
urz%dy
kampania
informacyjna
(billboard, spot reklamowy)
naklejka z podstawowymi
informacjami o instytucjach
pomocowych!dla!policjantów!
 wklejana na pouczenie dla
pokrzywdzonego
w
wersji
broszurowej
aktualizacja informacji co
najmniej!raz!na!pó#!roku
ca#odobowy!
telefon!
informacyjny!
dla!
osób!
dotkni%tych!przemoc"

Trzcianka

ulotki kolportowane w takich
miejscach jak prokuratura,
o&rodki! zdrowia,! PCPR,!
szko#y
wersja!elektroniczna!g#ównie!
dla!specjalistów
wersja! elektroniczna! mo(e!
nie! by'! dost%pna! dla! wielu!
&rodowisk!
na!
terenie!
powiatu!&redzkiego
infolinia telefoniczna dla
specjalistów
*np.!
interweniuj"cych!
policjantów-

wywiesza'!
informacje!
w formie
plakatów!
w gablotach!
o&rodków!
zdrowia,! przy! ko&cio#ach,!
w PCPR

Tabela 12 Odpowiedzi - system informowania
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Wspó$dzia$anie!instytucji.!Propozycje!usprawnie".
Specjali&ci!przyznawali,!(e!cz%sto!pracuj"c!z!dan"!rodzin",!nie!wiedz" o sobie nawzajem. Nie

otrzymuj"!informacji,!(e!rodzina!znajduje!si%!w!zainteresowaniu!innej!instytucji.!Dotychczas!brakowa#o!
formu#y,!modelu,!który!umo(liwia#by!przep#yw!tego!rodzaju!informacji.
)roda! Wielkopolska! jest miastem,! w! którym! zespó#! interdyscyplinarny! funkcjonuje! najd#u(ej!
w&ród! badanej! grupy.! Znalaz#o! to! odzwierciedlenie! w! odpowiedziach! dotycz"cych! do&wiadcze$!
ze wspó#pracy! interdyscyplinarnej.! W! powiecie! &redzkim! wspó#praca! ta! oceniania! by#a! najlepiej.!
Trudno&ci! wskazywano! jedynie! we! wspó#dzia#aniu! z! przedstawicielami! s#u(by! zdrowia,! zw#aszcza!
lekarzami,! którzy! niech%tnie! anga(owali! si%! w! dzia#ania! interdyscyplinarne.! Specjali&ci! z! powiatu!
&redzkiego! zgodnie! przyznali,! (e!

ród#o! dobrej! wspó#pracy! interdyscyplinarnej! upatruj"!

w odpowiednim zarz"dzaniu!PCPR!przez!obecnego!dyrektora.!W!Trzciance!specjali&ci!twierdzili,!(e!
zarówno! wspó#praca,! jak! i! przep#yw! informacji! pomi%dzy! instytucjami! ich! powiatu! oraz! w! samych!
instytucjach! jest! znikomy.! Propozycj"! usprawnienia! w! tym! obszarze! by#o! organizowanie cyklicznych
spotka$!przedstawicieli!poszczególnych!instytucji!pomocowych.!

Jak wygl&da wspó"dzia"anie ró'nych instytucji i podmiotów dzia"aj&cych w obszarze
przeciwdzia"ania przemocy w rodzinie mi!dzy sob&? Jak mo'na je usprawni%?
Pozna"

#roda!Wielkopolska

wspó#praca! instytucji! jest!
niewystarczaj"ca! lub! w!
ogóle!jej!nie!ma
specjali&ci!nieraz!nie! wiedz"!
o sobie nawzajem, gdy kilku
z! nich! zajmuje! si%! dan"!
rodzin"
szans"! na! usprawnienie!
wspó#pracy! s"! zespo#y!
interdyscyplinarne i grupy
robocze
poznawanie! si%! wzajemne!
specjalistów! z! ró(nych!
dziedzin
wspó#praca!
interdyscyplinarna
daje
mo(liwo&'!
ca#o&ciowego,!
kompleksowego! podej&cia!
do rodziny

wspó#praca!
uk#ada!
si%!
dobrze,
przedstawiciele
poszczególnych!
instytucji!
znaj"!si%!dobrze
wzajemna
znajomo&'!
umo(liwia!
szybsze!
reagowanie,
uzyskiwanie
potrzebnych informacji
niezadowalaj"ca!
jest!
wspó#praca!
z przedstawicielami! s#u(by!
zdrowia
usprawnienie:
szkolenia
przedstawicieli!
s#u(by!
zdrowia! i! uwra(liwianie! ich!
na
problem
przemocy
w rodzinie
dobre zarz"dzanie!*przyk#ad:!
dyrektor PCPR)

Trzcianka
praktycznie
nie
ma
wspó#pracy!
pomi%dzy!
instytucjami
specjali&ci!nie!wiedz"!o!sobie!
nawzajem,!gdy!zajmuj"!si%!t"!
sam"!rodzin"
konieczne jest spotkanie
przedstawicieli
poszczególnych!
instytucji!
i ustalenie,! kto! si%! czym!
zajmuje,
jakiej
pomocy
udziela
zbyt! ma#e! zaanga(owanie!
s%dziów!  skupiaj"! si%! tylko!
na!bie("cej!sytuacji
brak! postanowie$! s"dowych!
o!
obowi"zku!
poddania!
sprawcy!
oddzia#ywaniom!
korekcyjno - edukacyjnym

Tabela 13 Odpowiedzi - wspó"dzia"anie instytucji
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Wykrywalno '!przemocy ukrytej.
Przemoc! ukryta! jest! zjawiskiem! powszechnym.! Jako! przyczyn%! respondenci! wskazywali!

zarówno!ma#"!&wiadomo&'!spo#eczn",!jak!równie(! zachowawcz"!postaw%!przedstawicieli!niektórych!
instytucji,! którzy! stykaj"c! si%! w! swojej! pracy! z! ofiarami! przemocy,! cz%stokro'! nie! podejmuj"!
przewidzianych!prawem!dzia#a$.!
Wykrywalno&'! mo(na! zatem! zwi%kszy'! dzia#aniami! edukacyjnymi,! kierowanymi! do! ogó#u!
spo#ecze$stwa,! jak! równie(! wprowadzaniem! jasnych! i! precyzyjnych! procedur! dla! pracowników!
instytucji! pomocowych.! Osobom! dotkni%tym! przemoc"! nale(y! zapewnia'! komfortowe! warunki!
w instytucjach,! do! których! zwracaj"! si%! po! pomoc! i! interwencj%.! Po("dane! jest,! (eby! kobiety,! które!
do&wiadczy#y! przemocy! mog#y! sk#ada'! zeznania! przed! policjantk",! poniewa(! relacjonowanie!
traumatycznych!do&wiadcze$!w!obecno&ci!m%(czyzny!bywa!dla!nich!zbyt!trudne!*FGI,!Trzcianka-.!
Ponadto! dane! statystyczne! nie! zawsze! oddaj"! skal%! zjawiska! przemocy.! W! statystykach!
policyjnych!wykazywane!s"!przypadki!przemocy!oparte jedynie na liczbie przeprowadzonych procedur
niebieskich!kart!w!wyniku!interwencji!domowej,!natomiast!nie!s"!uwzgl%dnianie!przypadki!przemocy!
zg#aszane!na!komisariatach!*FGI,!Trzcianka-.

Czy mo'na zwi!kszy% wykrywalno#% tzw. przemocy ukrytej? W jaki sposób?
Pozna"

#roda!Wielkopolska

mo(na!
zwi%kszy'!
wykrywalno&'!
przemocy!
ukrytej!
dzi%ki!
lepszej!
wspó#pracy!
pomi%dzy!
specjalistami
zwi%kszy'! zaanga(owanie!
pedagogów! szkolnych! w!
rozpoznawanie
przemocy
wobec dzieci
realizowa'!
kampanie!
informacyjne i edukacyjne,
u&wiadamia',! czym! jest!
przemoc, aby ludzie sami
potrafili!j"!rozpoznawa'
zaanga(owa'!
przedstawicieli
duchowie$stwa!
*ksi%(y-,!
którzy!
posiadaj"!
du(y!
autorytet
w
pewnych
&rodowiskach

jest! mo(liwe! zwi%kszenie!
wykrywalno&ci!
przemocy!
ukrytej
nale(y!
edukowa'!
i u&wiadamia'!
spo#ecze$stwo
zwi%ksza'!
&wiadomo&'!
problemu!
w&ród!
przedstawicieli!
organów!
&cigania!

g#ównie!
prokuratorów!
*przypadki!
umarzania
spraw
gdzie
dochodzi#o! do! ewidentnej!
przemocy)
wspiera'!szko#y!

Trzcianka
zapewni'! kobietom! bardziej!
przyjazne warunki w sytuacji
sk#adania!
zawiadomienia!
na Policji
podnosi'!
kompetencje!
niektórych! s#u(b! *np.! s#u(by!
zdrowia)
w
zakresie
rozpoznawania
przemocy
i podejmowania interwencji

Tabela 14 Odpowiedzi - wykrywalno#% przemocy ukrytej
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Usprawnienie!dzia$a"!zespo$ów!interdyscyplinarnych.
W badanych grupach zespo#y interdyscyplinarne! funkcjonuj"! na! razie! jedynie! na! terenie!

powiatu! &redzkiego! i czarnkowsko - trzcianeckiego.! W! Poznaniu! taki! zespó#! rozpocznie! dzia#alno&'!
od po#owy! pa dziernika! 2011r.! W! Trzciance! respondenci! nie! wiedzieli! praktycznie! nic! na! temat!
dzia#alno&ci!miejscowego!zespo#u!interdyscyplinarnego,!potrafili!tylko!wskaza',!kto!w!nim!zasiada!i kto
jest!jego!przewodnicz"cym.
Aby! usprawni'! dzia#anie! zespo#ów,! nale(a#oby! doprecyzowa'! ich! zadania,! uprawnienia!
i kompetencje.! Nale(a#oby! równie(! wypracowa'! wspólne! kompetencje! i! w! podobny! sposób!
interpretowa'! okre&lone! przepisy! prawne.! Zespo#y! powinny! posiada'! sta#e! wsparcie! prawnika!
w zakresie! prawid#owej! interpretacji! przepisów.! Jako! korzystne! okoliczno&ci! podawano! udzia#! osób!
decyzyjnych!w!sk#adzie!zespo#u!oraz!jego!ograniczon"!liczebno&'.!
W! celu! podniesienia! efektywno&ci! dzia#a$! podejmowanych! przez! zespo#y! i! grupy! mo(na!
zawiera'! kontrakt! z! osob"! dotkni%t"! przemoc"! *podobnie! jak! w! psychoterapii-.! Taki!kontrakt!móg#by!
stanowi'! element! indywidualnego! planu! pomocy! realizowanego! w! ramach! procedury! Niebieskich!
Kart.

Czy mo'liwe jest usprawnienie dzia"a$ zespo"ów interdyscyplinarnych? Je#li tak, to jakie dzia"ania
nale'y w tym celu przedsi!wzi&%?
Pozna"

#roda!Wielkopolska

w! Poznaniu! zespó#! jeszcze!
nie
funkcjonuje,
ale
zainteresowanie! nim! w&ród!
specjalistów!jest!du(e!

trzeba! bardziej! dookre&li'!
kwestie!zwi"zane!z!z.i.! ich
zadania, uprawnienia
mniejszy!zespó#!jest!bardziej!
sprawny i skuteczny
w! sk#ad! zespo#u! powinny!
wchodzi'!osoby!decyzyjne
wypracowanie!
wspólnych!
kompetencji
najtrudniejsze! s"! sprawy!
zwi"zane! z! uzale(nieniem!
od alkoholu
usprawni'!
procedury!
zwi"zane! z! umieszczaniem!
uzale(nionych! w! o&rodkach!
odwykowych
brak!
mo(liwo&ci!
egzekwowania!
ustale$!
od uczestników!post%powa$

Trzcianka
nale(y! zwi%kszy'! przep#yw!
informacji!
pomi%dzy!
zespo#em!
interdyscyplinarnym
a grupami roboczymi
w! zespole! powinni! by'!
przedstawiciele wszystkich
instytucji
i
organizacji
pomocowych
spotkania! specjalistów! w!
ramach! grup! roboczych! s"!
bardzo cenne i owocne
zwi%kszy'! zaanga(owanie!
s%dziów!w!prace!zespo#ów
zawiera'!
kontrakty!
z osobami,! którym! udzielana!
jest! pomoc,! aby! #atwiej!
egzekwowa'!
od!
nich!
wcze&niejsze!ustalenia
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Szkolenia dla!specjalistów!oraz!wymiana!dobrych!praktyk.
Specjali&ci! byli! szczególnie! zainteresowani! szkoleniami! z! zakresu! interdyscyplinarnych!

procedur! oraz! szkoleniami! integracyjnymi! dla! cz#onków! zespo#ów! i! grup! roboczych.! Podkre&lali,! (e!
w ich!pracy!szczególnie!wa(na!jest!dobra!znajomo&'!pracowników!innych!s#u(b!oraz!ich!kompetencji.!
Zwracano! równie(! uwag%! na! niedostatecznie! rozpowszechnion"! w&ród! specjalistów! umiej%tno&'!
wczesnego rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie.

Szkolenia dla specjalistów oraz wymiana dobrych praktyk.
Pozna"

#roda!Wielkopolska

potrzeba! szkole$! na! temat!
znajomo&ci!
kompetencji!
pracowników!innych!s#u(b
szkolenia dostosowane do
potrzeb,!sta(u!i!kompetencji
szkolenia
z
zakresu
wst%pnego! diagnozowania!
zjawiska przemocy
szkolenia
na
temat
tworzenia
indywidualnego
planu pomocy dla osoby
dotkni%tej!przemoc"
potrzeba! wymiany! dobrych!
praktyk! oraz! przyk#adów!
wzorcowego!
rozwi"zania!
danej sprawy

szkolenia dla konkretnych
specjalistów!zajmuj"cych!si%!
problematyk"!
przemocy!
w rodzinie, a nie dla ich
prze#o(onych
jako!
przyk#ad!
dobrych!
praktyk:!
wcze&niejsze!
inwestowanie w szkolenia
dla! wszystkich! specjalistów,!
które! obecnie! procentuje! we!
wspó#pracy

Trzcianka
specjali&ci!
s"!
szkoleni!
w ramach swoich instytucji
brakuje! szkole$! z! zakresu!!
interdyscyplinarnej
wspó#pracy

Tabela 16 Odpowiedzi  szkolenia
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System wymiany informacji.
Obecny system wymiany informacji jest nieskuteczny i niewydolny *FGI! Pozna$,! FGI!

Trzcianka). Szansa poprawy tej sytuacji upatrywana jest w nowelizacji Ustawy o przeciwdzia!aniu
przemocy w rodzinie oraz we! wchodz"cej w! (ycie! procedurze! Niebieskich! kart.! Zgodnie! z! art. 9c.
cytowanej ustawy:
cz!onkowie zespo!u interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie
niezb#dnym do realizacji zada$, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3, mog"
przetwarza% dane osób dotkni#tych przemoc" w rodzinie i osób stosuj"cych
przemoc w rodzinie, dotycz"ce: stanu zdrowia, na!ogów, skaza$, orzecze$ o
ukaraniu, a tak&e innych orzecze$ wydanych w post#powaniu s"dowym lub
administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których dane te dotycz".
Dotychczas! g#ówn"! przeszkod%! stanowi#o! rygorystyczne! przestrzeganie! przepisów! Ustawy
o ochronie danych osobowych, zw#aszcza!w!przypadku!wspó#pracy!z!organizacjami!pozarz"dowymi.
Pozytywnie! na! temat! w#asnego! systemu! wymiany! informacji! wypowiadali! si%! specjali&ci!
z powiatu! &redzkiego.! Sukces! w! g#ównej! mierze! przypisywali! zaufaniu! do! siebie! oraz! wzajemnym!
znajomo&ciom,!które!nawi"zali!podczas!licznych!wspólnych!szkole$.!

Jak powinien wygl&da% system wymiany informacji pomi!dzy poszczególnymi instytucjami
zajmuj&cymi si! przeciwdzia"aniem przemocy w rodzinie?
Pozna"

#roda!Wielkopolska

dotychczas system wymiany
informacji! nie! funkcjonowa#!
dobrze
przepisy! utrudnia#y! przep#yw!
informacji!
pomi%dzy!
specjalistami,! szczególnie,!
gdy!
w!
spraw%!
by#a!
zaanga(owana! organizacja!
pozarz"dowa
szans"! s"! nowe! procedury!
dost%pu! do! informacji,! które!
przewiduje! rozporz"dzenie!
dot.!Niebieskich!Kart

obok
oficjalnego

formalnego
obiegu
informacji, powinien! by'!
równie(! klimat! i! warunki! dla!
mniej!formalnych!dzia#a$;!
zaufanie!
pomi%dzy!
specjalistami

Trzcianka
obecnie! przep#yw! informacji!
jest!zbyt!ma#y
specjali&ci! powinni! przede!
wszystkim! wiedzie'! o! sobie!
nawzajem,! zw#aszcza! je&li!
kilku! z! nich! pracuje! z! t"!
sam"!rodzin"
system wymiany informacji
powinien! zosta'! zbudowany!
wspólnie!
przez!
przedstawicieli
wszystkich
instytucji pomocowych
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2.1.10 Tworzenie!lokalnych!programów!przeciwdzia$ania!przemocy!w rodzinie.
Poszczególne gminy i powiaty s" na!ró(nych!etapach!tworzenia!programów!przeciwdzia#ania!
przemocy! w! rodzinie.! W! Poznaniu! program! jest! aktualnie! po! etapie! konsultacji! spo#ecznych!
i prawdopodobnie! zostanie! przyj%ty! w! najbli(szym! czasie.! W! gminach! powiatu! &redzkiego! takie!
programy!ju(!funkcjonuj".!W!powiecie!czarnkowsko! trzcianeckim!program!jest!dopiero!we!wst%pnej!
fazie tworzenia.
Wyst%puje! lokalne! zró(nicowanie,! je&li! chodzi! o! metodologi%! opracowania! programu.! W!
Poznaniu!taki!program!powstawa#! przy!udziale!konsultantów! z!ró(nych!instytucji i organizacji (w tym
pozarz"dowych-.!W!)rodzie!Wlkp.!opracowywa#a!go!praktycznie!samodzielnie!Dyrektor!Powiatowego!
Centrum Pomocy Rodzinie. W!Trzciance!aktualnie!formuje!si%!grupa,!która!b%dzie!go!opracowywa'.
Specjali&ci! oczekiwaliby! g#ównie! wsparcia merytorycznego na etapie tworzenia programu.
Pomocne! by#oby! równie(! zorganizowanie! szkolenia! *instrukta(u-! na! temat! opracowywania! takiego!
programu.

Jakiego typu wsparcie ze strony województwa jest najbardziej potrzebne? Na jakie dzia"ania
istnieje najwi!ksze zapotrzebowanie?
Pozna"

#roda!Wielkopolska

trudno&ci"! przy! tworzeniu!
programu! by#! brak! sieci!
instytucji specjalistycznych
*np.!
diagnozuj"cych!
wykorzystanie seksualne)

opracowanie
programu
przebieg#o!sprawnie

Trzcianka
szeroko! poj%te! wsparcie!
w opracowaniu
programu,
g#ównie!merytoryczne
zorganizowanie szkolenia na
temat
opracowywania
programu

Tabela 18 Odpowiedzi - wsparcie ze strony województwa
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2.1.11 Zwi(kszenie!skuteczno ci!edukacji!i!profilaktyki.
Programy!profilaktyczne!powinny!by'!wprowadzane!na!jak!najwcze&niejszym!etapie!edukacji!
dzieci.! Jest! wtedy! szansa,! (e! w! przysz#o&ci! b%d"! one! stosowa'! inne! zachowania! ni(! agresywne.!
Podobnie!gdy!stan"!si%!ofiar"!przemocy,!b%d"!potrafi#y!j"!zidentyfikowa'!i!sprawniej!znajd"!dla!siebie!
pomoc.! Wszelkie! dzia#ania! i! przekaz! powinny! by'! spójne! i! wielostronne.! Obok! kampanii!
informacyjnych!nale(y!organizowa'!warsztaty!i!pogadanki!w!szko#ach,!!a!tak(e!uczy'!dzieci!i!m#odzie(!
konkretnych! umiej%tno&ci! radzenia! sobie! z! w#asnymi! emocjami! i! agresj".! Samo! przygotowanie!
programu!profilaktycznego!powinno!by'!poprzedzone!szczegó#ow"!diagnoz"!w!grupie!lub!&rodowisku,!
do!którego!jest!adresowany.!
Warto! równie(! dociera'! do! samych! rodziców,! najlepiej! ju(! na! etapie! szko#y! rodzenia. Jest
wtedy!dobry!czas,!(eby!uczula'!ich!na!trudno&ci,!z!jakimi!w!przysz#o&ci!mog"!mie'!do!czynienia.
Skuteczne! realizowanie! programów! profilaktycznych! musi! si%! wi"za'! ze! zwi%kszeniem!
nak#adów! finansowych! na! tego! typu! dzia#ania.! W! obecnej! chwili,! zarówno w! Poznaniu,! jak! te(! w!
powiecie czarnkowsko  trzcianeckim! istniej"! opracowane! i! sprawdzone! w! praktyce! programy,! które!
jednak!nie!s"!realizowane!m.in.!ze!wzgl%du!na!brak!&rodków!finansowych.!!

Jak mo'na zwi!kszy% skuteczno#% dzia"a$ maj&cych na celu edukacj! i profilaktyk! w zakresie
przemocy w rodzinie?
Pozna"

#roda!Wielkopolska

wczesna profilaktyka
jak! najwcze&niej! edukowa'!
m#odzie(
dociera'! do! jak! najwi%kszej!
liczby!odbiorców
organizowa'!
edukacyjne!
wizyty! dla! dzieci! i! m#odzie(y!
w! ró(nych! instytucjach
pomocowych
i interwencyjnych
uczy'! dzieci! i! m#odzie(!
konkretnych! umiej%tno&ci:!
radzenia sobie z emocjami,
zachowa$!asertywnych
wielostronno&'!
przekazu,!
przy
jego
jednoczesnej
spójno&ci:!
kampania!
informacyjna!
po#"czona!
z ró(nymi!warsztatami

Trzcianka

jak
najwcze&niejsza!
psychoprofilaktyka
i edukacja
dociera'! do! rodzin! ju(!
na etapie!szkó#!rodzenia
dzia#ania!
profilaktyczne!
poprzedza'!
diagnoz"!
problemu! i! dostosowywa'! je!
do konkretnych potrzeb
promowa'! i! realizowa'!
warsztaty!
umiej%tno&ci!
rodzicielskich

dzia#ania
profilaktyczne
powinny! by'! prowadzone!
najpó niej! na! poziomie!
szko#y!&redniej
motywowa'! dyrekcje! szkó#!
do! prowadzenia! warsztatów!
i zaj%'! z! uczniami!  s"!
opracowane
programy
i przeszkoleni!specjali&ci
zwi%kszy'!
skuteczno&'!
docierania!do!beneficjentów

Tabela 19 Odpowiedzi - edukacja i profilaktyka
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2.1.12 Ocena!mapy!zasobów!instytucjonalnych.!
Ustawa o przeciwdzia!aniu przemocy w rodzinie nak#ada! na! jednostki! samorz"du!
terytorialnego!obowi"zek!zapewnienia!osobie!dotkni%tej!przemoc"!bezp#atnej!pomocy,!m.in.!w!formie!
poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego, rodzinnego,
interwencji! kryzysowej! i! wsparcia! oraz! bezpiecznego! schronienia! w! specjalistycznym! o&rodku!
wsparcia.!Zdaniem!respondentów!brakuje!instytucji!&wiadcz"cych!pomoc!terapeutyczn".!W!Poznaniu!
brakuje! grup! terapeutycznych! dla! osób! dotkni%tych! przemoc",! które! by#yby! realizowane! w! systemie!
ci"g#ym.! Na! terenie! Poznania,! jak! równie(! na! terenie! powiatu! czarnkowsko!  trzcianeckiego istnieje
oferta programów! korekcyjno!  edukacyjnych! dla! sprawców! przemocy,! która! jednak! nie! spotyka! si%!
z wystarczaj"cym! zainteresowaniem! sprawców.! Dodatkowo,! z! niewiadomych! przyczyn,! w! ! powiecie!
czarnkowsko  trzcianeckim! s%dziowie! nie! kieruj"! sprawców! na! tego! typu! programy,! pomimo! i(!
wiedz"! o! ich! funkcjonowaniu.! Brakuje! równie(! miejsc! hostelowych! dla! ofiar! przemocy! w! o&rodkach!
interwencji!kryzysowej!oraz!w!o&rodkach!wsparcia.
Wskazana!jest!dost%pno&'!punktu!konsultacyjnego!w!ka(dej!gminie,!poniewa(!cz%&ci!klientów!
nie!sta'!nawet!na!dojazd!s"siednich!miast,!w!których!takie!punkty!si%!znajduj".!Dlatego!gminy,!które!
nie! maj"! takich! punktów,! nale(y! wspiera'! przede! wszystkim! merytorycznie! i! organizacyjnie,! ale!
równie(,!gdy!zajdzie!taka!potrzeba,!kadrowo.

Ocena mapy zasobów instytucjonalnych jako odpowiedzi na problem przemocy w rodzinie. Jakie
s& propozycje usprawnie$ w tym obszarze?
Pozna"

#roda!Wielkopolska

brak
regularnych
grup
terapeutycznych! dla! osób!
dotkni%tych!przemoc"
d#ugie! terminy! oczekiwania!
na!przyj%cie!do!specjalistów
problem z docieraniem do
beneficjentów!
z!
ofert"!
pomocow"
usprawnienia
poprzez
organizowanie! szkole$! dla!
w#a&ciwych!s#u(b
brak! miejsc! w! placówkach!
interwencyjnych dla dzieci

zasoby!s"!niewystarczaj"ce:!
brakuje!
punktów!
informacyjno

konsultacyjnych
w niektórych!
gminach!
powiatu
cz%&'! klientów! z! s"siednich!
gmin! zg#asza! si%! do! )rody!
Wlkp.,! ale! niektórych! nie!
sta'!nawet!na!dojazd
gminy,! które! nie! maj"!
punktów! nale(y! wesprze'!
merytorycznie,
organizacyjnie,
kadrowo
i finansowo

Trzcianka
w
powiecie
brakuje
placówek! terapeutycznych! i!
&wietlic!
socjoterapeutycznych oraz
wyspecjalizowanych
terapeutów
jest! wystarczaj"ca! ilo&'!
programów! dla! sprawców,!
ale! s%dziowie! nie! kieruj"! na!
nie skazanych
niedostateczna!
ilo&'!
punktów! informacyjno! 
konsultacyjnych
brak o&rodka! interwencji!
kryzysowej
i
miejsc
hotelowych
na
terenie
powiatu
usprawnienia:!
wspiera'!
organizacyjnie
tworzenie
punktów,!szkoli'!kadr%
Tabela 20 Odpowiedzi - mapa zasobów
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2.1.13 Wspó$praca!samorz&dów!z!NGO.
Na terenie Poznania zlecanie!zada$!organizacjom!pozarz"dowym!przebiega!dosy'!sprawnie.!
Cz%&'!organizacji!od!wielu!lat!realizuje!zadania!z!obszaru!przeciwdzia#ania!przemocy!w!rodzinie!i!ma!
ju(! swoj"! okre&lon"! mark%.! Inaczej! sytuacja! wygl"da! w! mniejszych! miastach.! Tam! aktywno&'
spo#eczna!w!obszarze!przeciwdzia#ania!przemocy!w!rodzinie!jest!znikoma.!Znajduje!si%!tam!równie(!
relatywnie!mniej!organizacji!pozarz"dowych,!a!istniej"ce!skupione!s"!na!innych!obszarach!aktywno&ci!
ni(! problematyka! przemocy.! Sytuacja! ta! znalaz#a! równie(! odzwierciedlenie w liczbie przedstawicieli
organizacji! pozarz"dowych! na! spotkaniach! fokusowych.! W! Poznaniu! bez! problemów! uda#o! si%!
zaprosi'!2!przedstawicieli,!w!)rodzie!Wielkopolskiej!1,!za&!w!Trzciance!nie!uda#o!si%!zaprosi'!(adnej!
osoby. Na terenie Trzcianki! nie! funkcjonuje! (adna! organizacja! pozarz"dowa! zajmuj"ca! si%!
problematyk"!przemocy!w!rodzinie.!Cz%&'!dzia#a$!z!tego!obszaru!realizuje!miejscowy!Caritas.
Trudno&ci,! które! wskazywano! w! funkcjonowaniu! organizacji! pozarz"dowych,! to! utrzymanie!
p#ynno&ci!finansowej!i!zbyt!ma#e!kwoty!przyznawanych!dotacji.!Sygnalizowano!równie(!wy&rubowane!
wymogi! formalne,! które! powodowa#y! odrzucenie! warto&ciowych! merytorycznie! projektów,! z! powodu!
nawet!drobnych!formalnych!pomy#ek.!Jako!po("dane!u#atwienie!wskazywano!wi%ksz"!wyrozumia#o&'!
i!dobr"!wol%!ze!strony!grantodawcy,!którym!jest!samorz"d!oraz!bardziej!wspieraj"c"!postaw%.!!

Jak wygl&da zlecanie NGO zada$ przez samorz&dy? Jakie s& najwi!ksze bariery w tego typu
dzia"aniach? Propozycje usprawnie$.
Pozna"

#roda!Wielkopolska

trudno&ci! formalne,! np.!
z poprawnym
napisaniem
wniosku o przyznanie dotacji
pomocne! by#oby! wsparcie!
ze strony!
urz%dników!
podczas oceny projektu

Trzcianka

problemem! s"! zbyt! niskie!
dotacje
ma#a!aktywno&'!spo#eczna
potrzebny! by#by! impuls!
aktywizuj"cy!
ludzi!
do
dzia#alno&ci!
w!
ramach!
organizacji!pozarz"dowych

aktywno&'!
organizacji!
pozarz"dowych! na! terenie!
powiatu jest znikoma
istniej"ce!
organizacje!
skupiaj"! si%! na! innych!
zagadnieniach! ni(! przemoc!
domowa
warto! by#oby! zaanga(owa'!
NGO!
w!
dzia#ania!
profilaktyczne

Tabela 21 Odpowiedzi - zlecanie zada$ NGO
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2.1.14 Przeciwdzia$anie!wypaleniu!zawodowemu.
Respondenci! deklarowali,! (e! praca,! któr"! wykonuj",! mo(e! by'! dla! nich! ród#em! satysfakcji!
zawodowej.!Jednak(e!niekorzystne!warunki!pracy!i!przeci"(enie!zadaniami!powoduj",!(e!symptomów!
wypalenia! zawodowego! do&wiadczaj"! zarówno! pracownicy! starsi,! jak! te(! m#odsi! sta(em.! Brakuje!
systemowych!rozwi"za$!w!zakresie!zapobiegania!wypaleniu.!Nie!maj"!dost%pu!do!specjalistycznego!
wsparcia! i! superwizji.! Trudno&'! stanowi"! równie(! bardzo! wysokie! oczekiwania! spo#eczne,!
i nierealistyczne! wyobra(enia! o! mo(liwo&ciach! specjalistów,! które! cz%stokro'! przekraczaj"! ich!
umiej%tno&ci!i!kompetencje.
Respondenci! oczekiwaliby! przede! wszystkim! dost%pno&ci! superwizji.! Wskazywano! równie(!
konieczno&'!pracy!nad!budow"!dobrych!relacji!w!miejscu!pracy,!ograniczenie!formalno&ci!biurowych!
oraz wzmocnienie!ochrony!prawnej,!zw#aszcza!je&li!chodzi!o!przypadki!pomówie$.

Ocena poziomu satysfakcji z pracy zwi&zanej z przeciwdzia"aniem przemocy w rodzinie. W jaki
sposób mo'na przeciwdzia"a% wypaleniu zawodowemu tej grupy?
Pozna"

#roda!Wielkopolska

sama praca oceniania jest
generalnie jako
satysfakcjonuj"ca
brakuje!dzia#a$!maj"cych!
na celu zapobieganie
wypaleniu zawodowemu
pomocne jest uczestniczenie
w szkoleniach z innych
dziedzin,!które!daj"ce!
szersze perspektywy
potrzeba organizowania
superwizji!dla!specjalistów

Trzcianka

praca!ogólnie!oceniania!jako!
satysfakcjonuj"ca
wypalenie!jest!du(ym!
problemem,!szczególnie!
w&ród!pracowników!
socjalnych
przeciwdzia#anie!wypaleniu!
poprzez zapewnienie
superwizji!dla!specjalistów
ograniczy'!formalno&ci!
biurowe
wzmocni'!ochron%!prawn"!
pracowników!!

sama!praca!daje!du(o!
satysfakcji
sygnalizowan"!trudno&ci"!
jest brak wsparcia ze strony
wspó#pracowników
istotne jest budowanie
zespo#u!i!wi%zi!kole(e$skich!
pomi%dzy!pracownikami
organizowanie!wyjazdów!
integracyjnych

Tabela 22 Odpowiedzi - wypalenie zawodowe
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2.1.15 Kluczowe kwestie dla WPPP na lata 2011  2020.
W&ród! kwestii,! na! które! nale(y! zwróci'! uwag%! w! Wojewódzkim! Programie! Przeciwdzia#ania!
Przemocy, wymieniano stworzenie odpowiedniego systemu! placówek! pomocowych.! Szczególnie!
zwracano! uwag%! na! potrzeb%! zwi%kszenia! ilo&ci! punktów! konsultacyjnych,! miejsc! hostelowych! dla!
ofiar! przemocy,! placówek! terapeutycznych! dla! osób! dotkni%tych! przemoc"! oraz! &wietlic!
socjoterapeutycznych!dla!dzieci!i!m#odzie(y.!
Podnoszono! równie(! kwesti%! wspierania! samorz"dów! i! ich! przedstawicieli! w! odpowiednim!
interpretowaniu! przepisów! prawa,! od! organizowania! zespo#ów! interdyscyplinarnych! po! kwestie!
zwi"zane! z! tworzeniem! programów! przeciwdzia#ania! przemocy! w! rodzinie.! Trudno&ci! nastr%czaj"!
równie(! procedury! odebrania! dzieci! z! rodziny! oraz! procedury! dotycz"ce! usuwania! sprawcy!
z mieszkania,!które!dzieli!z!ofiar".!!
Przede! wszystkim! jednak! za! skutecznym! i! sprawnym! systemem! przeciwdzia#ania! przemocy!
w rodzinie!powinien!i&'!znacz"cy!wzrost!nak#adów!finansowych!na!t%!dziedzin%.!

Jakie s& kluczowe kwestie, które powinny znale(% si! w Wojewódzkim Programie
Przeciwdzia"ania Przemocy na lata 2011-2020?
Pozna"

#roda!Wielkopolska

podkre&la'! rol%! &wietlic!
socjoterapeutycznych
opracowa'!definicj%!punktów!
konsultacyjnych
stworzenie bazy hostelowej
dla!
osób!
dotkni%tych!
przemoc"!  adekwatnej do
zapotrzebowania
jasne! procedury! dotycz"ce!
usuwania sprawcy z miejsca
zamieszkania

Trzcianka

wytyczne co do organizacji
pracy, np. w sytuacjach
odebrania dziecka z rodziny
pomoc w interpretowaniu
nowych!
przepisów!
i rozwi"za$! prawnych!  np.
poprzez
organizowanie
seminariów!z!prawnikami
stworzenie
platformy
wymiany
informacji
pomi%dzy!ró(nymi!gminami

rekomendowa'! zwi%kszenie!
&rodków!
na!
pomoc!
spo#eczn"! i! zapewni'! ich!
sprawn"!dystrybucj%
organizowa'!
ogólnowojewódzkie!
kampanie!
edukacyjne
zbudowa'! system! /! baz%!
bezp#atnej! specjalistycznej!
pomocy
terapeutycznej,
dost%pnej!
dla!
osób!
dotkni%tych!przemoc"
umo(liwi'!
specjalistyczne!
szkolenia! *g#ównie! poprzez!
wsparcie finansowe) dla
osób!po!studiach,!które!chc"!
si%! zajmowa'! problematyk"!
przemocy
zaleca'! &cis#"! wspó#prac%!
gminy
z
powiatem
w zakresie! przeciwdzia#ania!
przemocy w rodzinie

Tabela 23 Odpowiedzi - kluczowe kwestie
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3 Wnioski i rekomendacje

W! lokalnych! systemach! przeciwdzia#ania! przemocy! w! rodzinie! brakuje! spójnej! i! rzetelnej! bazy!
informacji! o! placówkach! pomocowych,! która! by#aby! na! bie("co! aktualizowana.! Najbardziej
odpowiednim! miejscem! do! opracowania,! zarz"dzania! i! koordynowania takiej bazy jest Powiatowe
Centrum! Pomocy! Rodzinie.! W! celu! sprawnego! administrowania! baz"! nale(y,! w! miar%! ! mo(liwo&ci,!
powierzy'! to! zadanie! konkretnemu! pracownikowi! PCPR/MOPR! *koordynatorowi! bazy! informacji-,!
który! móg#by! je! realizowa'! w! ramach! swoich obowi"zków! s#u(bowych.! Poza! danymi! adresowymi!
nale(y! równie(! gromadzi'! informacje! na! temat! zakresu! obowi"zków! i! form! pomocy! dost%pnych!
w poszczególnych! instytucjach,! a! tak(e! mo(liwych! form! kontaktu! z! nimi,! wraz! z! precyzyjnym!
podaniem!terminów!dy(urów.
Dost%p! do! bazy! informacji! powinien! by'! mo(liwy! poprzez! stron%! internetow",! jak! równie(!
ca#odobow"! infolini%! telefoniczn"! prowadzon"! przez! o&rodek! interwencji! kryzysowej! lub! punkt!
konsultacyjny,! dzia#aj"cy! w! strukturach! PCPR/MOPR.! Korzysta'! z! niej! mog#yby! zarówno osoby
dotkni%te! przemoc",! poszukuj"ce! natychmiastowej! informacji! i! wsparcia,! jak! równie(! specjali&ci! w!
trakcie!wykonywania!swoich!obowi"zków!s#u(bowych,!cz%sto!w!pó nych!godzinach!nocnych.!Dost%p!
do!bazy!informacji!powinien!by'!mo(liwy!dla!wszystkich!zainteresowanych.
Opracowanie! bazy! danych! powinno! by'! oparte! na! jasnych! i! precyzyjnych! definicjach! placówek!
pomocowych.! Wprowadzenie! do! systemu! informacji! np.! o! punkcie! konsultacyjnym,! powinno! by'!
poprzedzone! weryfikacj",! czy! zakres! i! formy! udzielanej! pomocy,! godziny! otwarcia! itp.! pozwalaj"!
okre&li'! dan"! placówk%! punktem! konsultacyjnym.! Kluczowe! b%dzie! tak(e! sta#e! aktualizowanie! bazy,!
poniewa(! obok! instytucji,! które! przez! wiele! lat! nie! zmieniaj"! swoich! adresów! i! obowi"zków!
(np. Policja,! S"dy-,! funkcjonuj"! placówki,! które! dzia#aj"! czasowo,! w! oparciu! o! projekty! grantowe.!
Przyk#adem!tego!s"!punkty!konsultacyjne!prowadzone!przez!organizacje!pozarz"dowe
Wspó#praca! mi%dzyinstytucjonalna! jest! realizowana! w! niewystarczaj"cym! stopniu.! Komunikacja!
pomi%dzy! instytucjami! jest! s#aba.! Specjali&ci! z! ró(nych! instytucji,! którzy! wspó#pracuj"! z! t"! sam"!
rodzin",! cz%sto! nie! wiedz"! o! sobie! nawzajem.! Nadziej%! na! popraw%! tej! sytuacji! mo(na! upatrywa'!
w nowych procedurach zawartych w znowelizowanej Ustawie o przeciwdzia!aniu przemocy w rodzinie
oraz! rozporz"dzeniu! dot.! Niebieskich! Kart.! Procedury! te! powinny! przede! wszystkim! usprawni'!
kana#y! komunikacyjne.! Pozwol"! równie(! zaanga(owa'! do! wspó#pracy! instytucje! i! s#u(by! dotychczas!
ma#o!aktywne!lub!wr%cz!bierne.
Aby! usprawni'! dzia#ania! zespo#ów! interdyscyplinarnych! i! grup! roboczych,! nale(y! wspiera'! je!
fachow"!wiedz",!g#ównie!prawnicz",!podawa'!wytyczne!i!pomaga'!interpretowa'!nowe!przepisy.!Ani!
Ustawa,! ani! procedury! Niebieskich! Kart! nie! przewiduj"! wielu,! nawet! prozaicznych! trudno&ci,! które!
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b%d"! napotyka'! cz#onkowie! tych! gremiów.! Przyk#adem! mo(e! by'! cho'by! zorganizowanie! obiegu!
dokumentów!pomi%dzy!zespo#em!a!instytucjami.!Dlatego!wskazane!jest!opracowanie!zbioru!dobrych!
praktyk.
Zwi%kszenie! wykrywalno&ci! przemocy! ukrytej! mo(liwe! b%dzie! przede! wszystkim! poprzez!
poprawienie! wspó#pracy! interdyscyplinarnej,!jak!równie(! dzi%ki!podnoszeniu!&wiadomo&ci!spo#ecznej!
na temat tego, czym jest przemoc i jak sobie z!ni"!radzi'.
Wspieranie!dzia#a$!lokalnych!w!tworzeniu!programów!przeciwdzia#ania!przemocy!w!rodzinie!oraz!
ochrony! ofiar! przemocy,! przez! samorz"d! województwa,! powinno! polega'! przede! wszystkim!
na fachowym!wsparciu!merytorycznym!oraz!organizowaniu!szkole$.
Programy! profilaktyczne! i! edukacja! powinny! by'! wprowadzane! mo(liwie! jak! najwcze&niej! 
dla przysz#ych! rodziców! na! etapie! szko#y! rodzenia,! za&! dla! dzieci! ju(! w! przedszkolach.! Skuteczno&'!
takich! dzia#a$! mo(na! zwi%kszy'! przede! wszystkim! dostosowuj"c! je! do! lokalnej specyfiki i potrzeb.
Dzia#ania!te!powinny!by'!zawsze!poprzedzone!wnikliw"!diagnoz"!spo#eczn".!
Zasoby! instytucjonalne! w! systemie! przeciwdzia#ania! przemocy! s"! aktualnie! niewystarczaj"ce.!
Brakuje!punktów!konsultacyjnych!i!miejsc!hotelowych!w!o&rodkach!interwencji!kryzysowej!i!o&rodkach!
wsparcia.! Brakuje! równie(! sieci! placówek! &wiadcz"cych! specjalistyczn"! pomoc! terapeutyczn"!
dla osób! dotkni%tych! przemoc".! Wskazane! by#oby! równie(! zwi%kszenie! ilo&ci! &wietlic!
socjoterapeutycznych.! Poprawa! sytuacji! mo(e! nast"pi'! przede! wszystkim! dzi%ki! zwi%kszeniu!
nak#adów!finansowych!na!te!cele.
Wspó#praca! samorz"dów! z! trzecim! sektorem! w! zakresie! przeciwdzia#ania! przemocy!
w rodzinie! jest! niewystarczaj"ca.! Przyczyn"! tego! mo(e! by',! z! jednej! strony,! zbyt! ma#a! aktywno&'!
spo#eczna!i!ma#e!zainteresowanie!tym!obszarem!ze!strony!spo#ecze$stwa,!z!drugiej!za&!brak!wsparcia!
ze!strony!samorz"du!dla!takich!dzia#a$.!Popraw%!w!tym!obszarze!mo(na!uzyska'!przede!wszystkim!
dzia#aniami! aktywizuj"cymi,! jak! równie(! zwi%kszaj"c! ilo&'! zada$! zlecanych

organizacjom

pozarz"dowym.
Praca! w! obszarze! przeciwdzia#ania! przemocy! w! rodzinie! daje! du(o! satysfakcji,! ale! jest!
jednocze&nie!bardzo!obci"(aj"ca!emocjonalnie.!Specjalistom!zajmuj"cym!si%!t"!problematyk"!nale(y!
zbudowa'! systemem! wsparcia,! poniewa(! ich! praca! wi"(e! si%! z! du(ym! ryzykiem! wypalenia!
zawodowego.! Wskazane! by#yby! regularne! superwizje! oraz! dzia#ania! integracyjne,! które! pomaga#yby!
budowa'!pozytywne!wi%zi!emocjonalne!pomi%dzy!pracownikami.
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Formularz konsultacji priorytetów (strategicznych kierunków dzia!a") i zada"
obj#tych Wielkopolskim Programem Przeciwdzia!ania Przemocy w Rodzinie
na lata 2011-2020
Szanowni Pa#stwo,
poni$szy formularz zosta" stworzony z my!l% o najwa$niejszym narz&dziu upowszechniania idei
spo"ecze#stwa obywatelskiego i zaanga$owanego  konsultacjach spo"ecznych. Przedstawione do
konsultacji zapisy powsta"y we wspó"pracy z szerokim gronem przedstawicieli wielkopolskich instytucji,
organizacji pomocy i integracji spo"ecznej, na co dzie# zaanga$owanymi w dzia"ania na rzecz
przeciwdzia"ania przemocy w rodzinie. Dotycz% one tych dzia"a#, które b&d% realizowane na poziomie
województwa, nie mniej jednak do!wiadczenia s"u$b spo"ecznych lokalne i powiatowe, stanowi"y dla
nas zasób, którego nie mogli!my pomin%'.
Na Pa#stwa uwagi, opinie dotycz%ce przedstawionych PRIORYTETÓW i ZADA( czekamy do
15 listopada 2011 roku. Prosimy o wysy"anie ich wed"ug poni$szego formularza
z zaznaczeniem jakiego obszaru dotyczy zmiana wraz z jej uzasadnieniem na adres
analizy@rops-wielkopolska.poznan.pl
Szczegó!owych informacji nt. prac nad Programem udziela pracownik Regionalnego O$rodka Polityki
Spo!ecznej w Poznaniu p. Aleksandra Krawczyk (61-8567-326)

Nazwa podmiotu
zg!aszaj%cego propozycje

L.p.

Nazwa Priorytetu
w ramach zg!aszanej
modyfikacji

Adres

Nr telefonu

Sugerowana zmiana

Adres poczty
elektronicznej

Imi# i nazwisko
osoby do
kontaktu

Uzasadnienie zmiany

1.

2.
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