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1. Krótka charakterystyka miasta Płocka pod względem liczby i struktury ludności.
Płock jest jednym z 66 miast na prawach powiatu w Polsce i jednym z 5 miast na prawach powiatu
województwa mazowieckiego, położony w północno – zachodniej części tego województwa. Zajmuje
powierzchnię 88.04 km2. Pod względem liczby mieszkańców zalicza się do miast dużych, tj. pow. 100 tys.
mieszkańców i zajmuje 30 miejsce w skali kraju. Widoczna w ostatnich latach w Polsce migracja z miast do stref
podmiejskich nie ominęła także Płocka. Od 2000 roku systematycznie spada liczba ludności. W ciągu ostatnich
10 lat zmniejszyła się o 7,1 tys. osób. Z sąsiadujących z miastem powiatów tylko powiat ziemski płocki wykazał
w tym okresie wzrost ludności przy ujemnym przyroście naturalnym. Należy jednak zauważyć, iż odpływ
ludności z Płocka przewyższa napływ ludności do powiatu płockiego ziemskiego . Zgodnie z danymi Głównego
Urzędu Statystycznego – liczba mieszkańców na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 118 989. Z każdym rokiem
ludność Płocka nieznacznie starzeje się. Statystyczny mieszkaniec miał w 2020 roku 43,0 lat, przy czym
przeciętny wiek pań (45,2 lat) był o ponad 4 lata wyższy od przeciętnego wieku panów (40,9 lat). Struktura
ludności z uwzględnieniem ekonomicznych grup wieku na przestrzeni lat pokazuje malejący odsetek ludności
w wieku przedprodukcyjnymi systematycznie rosnący w wieku poprodukcyjnym. Widoczny jest również bardzo
powolny, ale stały spadek liczby mężczyzn i wzrost liczby kobiet. Wg danych GUS na 31.12.2019 r liczba
mężczyzn w 2019 r wynosiła 56 268 a liczba kobiet – 63 157. W 2019 roku panowie stanowili 47,1% ogółu
mieszkańców. Na 100 płocczan przypadało 112 płocczanek. Udział kobiet w ogólnej liczbie ludności jest
nieznacznie niższy od 50% w grupach wiekowych poniżej 40 lat, a w grupie wiekowej 70 lat i więcej wynosi
ponad 60%. Gęstość zaludnienia w 2019r wyniosła 1356 mieszkańców na 1 km 2..

Wykres. 1. Liczba mieszkańców Płocka z podziałem na płeć

Mężczyźni

52,79
47,21

Podział mieszkańców Płocka ze względu na wiek zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego na dzień
31.12.2019r. przedstawiał się następująco:
ludność w wieku przedprodukcyjnym

17, 3 %

ludność w wieku produkcyjnym

58,0 %

ludność w wieku poprodukcyjnym

24, 7 %

W roku 2019 Płock miał ujemny przyrost naturalny, który wynosił - 2,1 na 1000 mieszkańców - odpowiednio:
urodzenia 1079 osób, zgony 1327 osób.
Warto zaznaczyć, że w roku 2019 w Płocku zawarto 528 małżeństwa a rozwiodło się 267 par.
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3. Diagnoza porównawcza zjawiska przemocy w rodzinie
Płock, podobnie jak inne miejscowości w Polsce, nie jest miastem wolnym od przemocy w rodzinie.
Zjawisko to występuje z różnym nasileniem od wielu lat i trudno przypuszczać, że zostanie całkowicie
wyeliminowane. Na uwagę zasługuje jednak fakt, iż wraz ze zmianami systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w Polsce, wzrasta świadomość społeczna dotycząca tego zjawiska oraz zwiększa się dostępność
i różnorodność pomocy dla rodzin z problemem przemocy domowej.
Niniejsza diagnoza została opracowana na podstawie danych Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Płocku dotyczących rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”
z terenu Płocka.

3.1. Realizacja procedury „Niebieskie Karty” w Płocku w latach 2017 – 2020
Tabela 1. Liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”
2017
ogółem liczba procedur
wszczynających procedurę
danym roku przez:

2018

2019

2020

w
240

240

237

231

47

60

36

39

180

162

183

183

Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

8

9

9

5

oświata

4

8

6

3

ochrona zdrowia

1

1

3

1

liczba rodzin, dla których wszczęto
procedurę w danym roku

235

236

227

215

liczba procedur kontynuowanych
z poprzednich okresów

189

192

199

158

jednostki organizacyjne pomocy
społecznej
policja

Tabela 2. Liczba zamkniętych procedur „Niebieskie Karty”
Ustanie przemocy oraz
Brak zasadności
zrealizowanie
podejmowania
działań
indywidualnego planu
pomocy
2017
66
171
2018

237

163

233

86

192

278

84

141

225

70
2019

2020

Ogółem

Tabela 3. Liczba osób i rodzin, które skorzystały z pomocy w formie schronienia
2017
Dom dla Osób Doznających Przemocy w
Rodzinie (MOPS-OIK), ul. Obejście 9 –
liczba osób ogółem:
w tym:
Liczba rodzin
Liczba dzieci
Schronisko dla Kobiet i Matek z Dziećmi
(PKPS), ul. Misjonarska 22 – liczba osób
ogółem:
w tym:
Liczba rodzin
Liczba dzieci
Mieszkania Chronione – liczba mieszkań
Liczba rodzin
Liczba osób
W tym: liczba dzieci

2018

2019

2020

34

19

8

3*

14

11

6

2

20

8

2

1

2

2

9

3

2

2

7

2

0

0

2

1

4

4

4

4

4

4

4

3

8

8

8

6

2

2

3

3

* od marca 2020r do końca roku placówka wyłączona z użytkowania z powodu pandemii COVID-19
Tabela 4. Charakterystyka osób doświadczających przemocy
2017
Kobiety – ogółem,
w tym:
do 18 r. ż.
od 18 do 67 lat
pow. 67 lat

2018

2019

2020

218

205

205

221

5

12

17

30

193

178

172

173

20

15

16

18

Mężczyźni – ogółem,
w tym:
do 18 r. ż.
od 18 do 67 lat
pow. 67 lat

28

36

41

43

7

10

14

17

16

25

25

23

5

1

2

3

2017
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2020

20

36

40

27

0

1

0

0

19

35

38

26

1

0

2

1

220

202

203

204

1

4

0

2

201

193

190

196

18

5

13

6

Tabela 5. Charakterystyka osób stosujących przemoc

Kobiety – ogółem,
w tym:
do 18 r. ż.
od 18 do 67 lat
pow. 67 lat
Mężczyźni – ogółem,
w tym:
do 18 r. ż.
od 18 do 67 lat
pow. 67 lat

W 2020 roku dwukrotnie dokonano odebrania dziecka z rodziny na podstawie art. 12 a ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka
w związku z doświadczaną przemocą. Procedura została uruchomiona wobec 5 dzieci z 2 rodzin. Dzieci zostały
zabezpieczone w Ośrodku Opiekuńczo – Wychowawczym, Zawodowej Rodzinie Zastępczej o charakterze
Pogotowia Rodzinnego oraz w najbliższej rodzinie.

W Pokoju Przyjaznych Przesłuchań przeprowadzono w latach:
2017 – 66 przesłuchań z udziałem 59 dzieci i 7 dorosłych ofiar przemocy seksualnej
2018 - 82 przesłuchania z udziałem 63 dzieci i 19 dorosłych ofiar przemocy seksualnej
2019 - 67 przesłuchań z udziałem 54 dzieci i 13 dorosłych ofiar przemocy seksualnej
2020 – 90 przesłuchań z udziałem 75 dzieci i 15 dorosłych ofiar przemocy seksualnej
W ramach Programu Edukacyjno – Korekcyjnego dla Osób Stosujących Przemoc, realizowanego w MOPS –
Ośrodku Interwencji Kryzysowej – odbyły się 33 spotkania indywidualne z udziałem 8 osób.

4. Diagnoza rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty” w roku 2020
W 2020 roku wszczęto procedurę „Niebieskie Karty” wobec 215 rodzin, z czego 6 procedur nie zostało
skierowanych do pracy w Grupach Roboczych lub zamknięto je na początkowym etapie z uwagi na brak
zasadności. Poniższa diagnoza odnosi się do 209 rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”. W rodzinach
łącznie wskazano 216 osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc oraz 249 osób, wobec
których istnieje podejrzenie, że doświadczają przemocy. Różnica w liczbie tych osób wynika z tego, że w wielu
procedurach wskazano więcej niż jedną osobę doświadczającą przemocy lub stosującą przemoc. Diagnoza
sytuacji w tych rodzinach została sporządzona przez Grupy Robocze, powołane przez Miejski Zespół
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Poniższe wykresy odnoszą się do
charakterystyki wskazanych rodzin.
Wykres.2. Liczba rodzin objętych procedurą NK ze względu na wielkość gospodarstwa domowego

Liczba rodzin z podziałem na ilość osób w gospodarstwach domowych
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Wykres.3. Liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty” - z podziałem na osiedla Płocka
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W 2020 r najwięcej procedur było na dwóch osiedlach: Miodowa i Wyszogrodzka – po 25, na drugim
miejscu również znalazły się dwa płockie osiedla: Skarpa i Podolszyce Południe – po 21. Na Osiedlu Trzepowo
nie wszczęto żadnej procedury „Niebieskie Karty”.

Wykres.4. Liczba Osób Doznających Przemocy - podział na wykształcenie

Liczba Osób Doznających Przemocy - podział na wykształcenie
gimnazjalne

6

małe dzieci

15

podstawowe

31

uczy się

32

wyższe

36

zawodowe

58

średnie

71
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Wykres.5. Liczba Osób Stosujących Przemoc - podział na wykształcenie
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Wykres.6. Liczba Osób Doznających Przemocy - podział na zatrudnienie

Liczba Osób Doznających Przemocy - podział na zatrudnienie
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Wykres.7. Liczba Osób Stosujących Przemoc - podział na zatrudnienie
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Wykres 8. Role Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie – liczba osób

Role Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie - liczba osób
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Procedurą "Niebieskie Karty" objęto 108 rodzin z dziećmi, łączna liczba dzieci - 199.
Na 209 rodzin objętych procedurą "Niebieskie Karty" – w 101 przypadkach zdiagnozowano przemoc w
rodzinie. Pozostałe procedury zostały zakończone po etapie diagnozy z powodu braku zasadności odnośnie
prowadzonych działań.
W 101 rodzinach wystąpiły następujące formy przemocy
- przemoc psychiczna – 101 rodzin

- przemoc fizyczna – 66 rodzin
- przemoc seksualna – 0 rodzin
- przemoc ekonomiczna – 8 rodzin
- zaniedbywanie – 8 rodzin
- stalking – 1 rodzina

Liczba rodzin z podziałem na czas trwania przemocy przedstawia się następująco:
- pierwsze zdarzenie – 15 rodzin
- kilka miesięcy (do roku) – 35 rodzin
- kilka lat (do 10) – 47 rodzin
- wiele lat (powyżej 10) – 6 rodzin

Odsetek populacji rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie wynosi 0,52 %
ilość rodzin ok. 41 000
ilość rodzin objętych procedurą NK 215

5. Diagnoza zasobów Płocka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w 2020 r.
5.1. Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29.07.2005 (Dz.U. z 2005, nr 180, poz. 1493
z późn. zm), każda gmina w Polsce jest zobowiązana do powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 1648/2012 z dnia
30.04.2012r. w Płocku został powołany Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie. W jego skład weszli przedstawiciele różnych płockich instytucji i organizacji, zajmujących się
problemem przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj.: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy
Miejskiej Policji, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej Nr 2, Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, Straży Miejskiej, Prokuratury Rejonowej, Sądu Rejonowego – Zespołów
Kuratorskiej Służby Sądowej, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Płockiego Stowarzyszenia "Klub
Abstynentów", Urzędu Miasta Płocka – Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Centrum Psychologiczno –
Pastoralnego „Metanoia”. Siedziba Zespołu mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy
ul. Zgliczyńskiego 4 – pok. 112, tel. 24 364-02-48, e-mail: oik@mopsplock.eu. Przewodniczącym Zespołu
Interdyscyplinarnego jest przedstawiciel MOPS – kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
Głównym zadaniem Zespołu jest koordynowanie działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie oraz zapewnienie pomocy rodzinom z problemem przemocy. Zespół realizuje procedurę "Niebieskie
Karty", podejmowaną w sytuacji podejrzenia wystąpienia w rodzinie aktów przemocy.

5.2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku realizuje zadania gminy, powiatu oraz zadania zlecone przez
administrację rządową w zakresie ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw, w tym ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Do zadań Ośrodka należy m.in.: prowadzenie interwencji kryzysowej
oraz poradnictwa specjalistycznego w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej, przyznawanie świadczeń
przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej, w tym świadczeń w postaci zapewnienia schronienia dla osób
doznających przemocy, które z uwagi na swoje bezpieczeństwo nie mogą przebywać w dotychczasowym
miejscu zamieszkania, prowadzenie mieszkań chronionych, w tym dla osób wychodzących z przemocy,
organizowanie wsparcia dla rodzin dotkniętych bezradnością w sprawach opiekuńczo - wychowawczych
poprzez prowadzenie asystentury rodzinnej oraz organizacji placówek wsparcia dziennego, prowadzenie Domu
dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie, Pokoju Przyjaznych Przesłuchań oraz Ośrodka Terapeutycznego.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej – ul. Zgliczyńskiego 4, pok. 112 – 116, 107, tel. 24 364-02-48 (do 50), 24
364-70-95, e-mail: oik@mopsplock.eu
Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela pomocy w sytuacjach kryzysowych z powodu: doświadczania
przemocy w rodzinie, problemów uzależnienia i współuzależnienia, konfliktów rodzinnych, kryzysu utraty
i żałoby po stracie osoby bliskiej, handlu ludźmi, doświadczaniu traumy po katastrofie, problemów suicydalnych
(myśli i zachowania samobójcze), przemocy seksualnej, problemów emocjonalnych oraz trudności opiekuńczo –
wychowawczych. Pomoc w Ośrodku udzielana jest w formie: poradnictwa i konsultacji (psychologicznych,
prawnych, rodzinnych), wsparcia emocjonalnego, psychoedukacji, konsultacji terapeutycznych, interwencji
w środowisku, mediacji rodzinnych. Konsultanci OIK są koordynatorami Grup Roboczych powołanych przez
Zespół Interdyscyplinarny do realizacji procedury "Niebieskie Karty" w poszczególnych rodzinach.
Dom dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie – ul. Obejście 9, tel. 660 – 434 – 220, czynny codziennie
przez całą dobę.
Dom dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie przeznaczony jest dla osób z terenu miasta Płocka, które
z uwagi na doświadczaną przemoc w rodzinie musiały opuścić swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania.
Placówka ma charakter interwencyjny – możliwy jest tu pobyt w okresie do 3 miesięcy z możliwością
przedłużenia w szczególnych sytuacjach. Dom czynny jest codziennie przez całą dobę i dysponuje 8 miejscami
noclegowymi (z możliwością zwiększenia do 10-12 osób w sytuacjach wyjątkowych). Pobyt w placówce jest
bezpłatny.
Telefon informacyjno – wspierający dla osób doświadczających przemocy i świadków przemocy
czynny codziennie od 9.00 do 21.00
TEL. 660 434 220
Mieszkania Chronione – ul. Kutrzeby 19.
Mieszkania Chronione – wśród 28 mieszkań chronionych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej są mieszkania przeznaczone dla osób wychodzących z przemocy domowej. Pobyt w mieszkaniu
przyznawany jest na podstawie decyzji administracyjnej a celem pobytu jest usamodzielnienie osób
i rodzin, które rozpoczynają nowy etap w swoim życiu.
Ośrodek Terapeutyczny – funkcjonuje w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku - Ośrodka
Interwencji Kryzysowej Dyżury pełnili następujący specjaliści: psycholog dziecięcy, psychoterapeuta, prawnik.
Ponadto prowadzono: Grupę Wsparcia dla Kobiet, Grupę Terapeutyczną, psychoterapie par i rodzin. Ośrodek
był czynny w godzinach popołudniowych. Funkcjonowanie Ośrodka jest finansowane z Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii.

Pokój Przyjaznych Przesłuchań – ul. Kolegialna 43a
Pokój Przyjaznych Przesłuchań to zespół pomieszczeń przeznaczonych i przystosowanych do przesłuchiwania
dzieci – ofiar lub świadków przestępstw oraz dorosłych ofiar przemocy seksualnej. Przesłuchania prowadzone są
przez Sąd Rejonowy i Okręgowy w Płocku oraz Prokuraturę Rejonową i Okręgową w Płocku. MOPS – Ośrodek
Interwencji Kryzysowej zapewnia obsługę techniczno – administracyjną Pokoju.
Placówki Wsparcia Dziennego – prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
W strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku funkcjonuje 6 placówek świetlic
środowiskowych. Poniżej przedstawiono ich wykaz w 2020 roku:
Wykaz świetlic środowiskowych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
1. Świetlica Środowiskowa Nr 1 "Dom Marzeń" ul. Góry 7, tel. 697 544 753
2. Świetlica Środowiskowa Nr 4 "Chatka Puchatka" ul. Kwiatka 59a, tel. 603 605 734
3. Świetlica Środowiskowa Nr 5 "Iskierka" ul. Otolińska 23, tel. 24 364-31-39
4. Świetlica Środowiskowa Nr 8 "Promyk" ul. Walecznych 20, tel. 24 268-04-35
5. Świetlica Środowiskowa Nr 13 "Słoneczny Krąg" ul. Gierzyńskiego 17, tel. 24 367-19-19
6. Świetlica Środowiskowa „7 życzeń” ul. Kossobudzkiego 7, tel. 603 601 919

Asystent rodziny
Instytucję asystenta rodziny wprowadziła ustawa o systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Od 2012 r.
zadanie asystentury rodzinnej realizowane jest poprzez asystentów zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej. Działania asystentów mają prowadzić do poprawy sytuacji życiowej rodzin,
a w szczególności do: wzmocnienia roli i funkcji rodziny, rozwijania umiejętności opiekuńczo –
wychowawczych rodziny, integracji rodziny, poprawy sytuacji bytowej, mieszkaniowej i zdrowotnej, uzyskania
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, polepszenia społecznego funkcjonowania
rodzin, wyjścia z izolacji społecznej, wzmocnienia samodzielności w podejmowaniu decyzji
i rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz zwiększenia poczucia własnej wartości i zdolności do
sprawowania kontroli nad własnym życiem. W 2020r. zatrudnionych było 9 asystentów rodziny.
5.3. Komenda Miejska Policji – Al. Kilińskiego 8, Komisariat Policji na Podolszycach ul. Armii Krajowej 62.
Funkcjonariusze policji to – obok przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – najbardziej
aktywni członkowie Grup Roboczych, realizujących procedurę "Niebieskie Karty". Do zadań policji należy
m.in.: przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie interwencji, zabezpieczanie dowodów przestępstwa, zapewnienie
doraźnej opieki ofiarom przestępstw, zatrzymanie sprawcy przemocy, jeśli stanowi on zagrożenie dla zdrowia
i życia innych osób, uruchomienie procedury "Niebieskie Karty" oraz praca z rodziną w ramach Grup
Roboczych.
W Płocku procedurę "Niebieskie Karty" realizują przede wszystkim Dzielnicowi. Ich nazwiska wraz
z wykazem rejonów można znaleźć na stronie Komendy Miejskiej Policji w zakładce dane teleadresowe.

5.4. Prokuratura Rejonowa – ul. Padlewskiego 4, tel. 24 267-20-20, 24 267-20-17, 24 267-20-30,
fax 24 267-20-37, 24 267-20-38, adres e-mail -pr.plock@plock.po.gov.pl
Prokuratura jest organem państwowym powołanym do ścigania przestępstw. Do jej zadań należy m.in.: przyjęcie
zgłoszenia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, prowadzenie i nadzorowanie postępowań
przygotowawczych, występowanie w roli oskarżyciela publicznego przed sądem, zatrzymanie podejrzanego
o popełnienie przestępstwa, możliwość zastosowania środków zapobiegawczych, współpraca z innymi organami
państwowymi, organizacjami społecznymi w zakresie zapobiegania przestępczości.
5.5. Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Płocku
W Płocku funkcjonują trzy Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym.
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Kuratorzy Zawodowi dla dorosłych – Pl. Narutowicza 6, tel. 24 269-7479
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Kuratorzy Zawodowi ds. rodzinnych – ul. Piekarska 11, tel. 24 262-7341
III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Kuratorzy Zawodowi dla dorosłych – Pl. Narutowicza 6, tel. 24 26974-81
5.6. Gmina Miasto Płock – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – Al. Piłsudskiego 6, pok. 208, tel. 24
367-17-04, 24 367-17-20
W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gmina Miasto Płock podejmuje działania w celu udzielania
pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. W ramach realizacji ww. zadania Gmina
Miasto Płock:
1. współpracuje z Miejskim Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
2. współpracuje i finansuje działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3. prowadzi działania związane z udzielaniem pomocy specjalistycznej osobom uzależnionym od alkoholu,
narkotyków, ofiarom przemocy domowej oraz ich rodzinom – dofinansowuje działalność punktów
konsultacyjnych, w których udzielana jest bezpłatna pomoc dla mieszkańców Płocka z zakresu profilaktyki
uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy
w rodzinie (wykaz punktów konsultacyjnych zamieszczono w punkcie 6.7.),
4. finansuje działalność klubów profilaktyki środowiskowej, będących placówkami wsparcia dziennego, do
których uczestnicy przyjmowani są bez skierowania; pobyt w nich jest dobrowolny
i nieodpłatny.
Dodatkowo Urząd Miasta Płocka – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych finansuje funkcjonowanie świetlic
miejskich.
Wykaz świetlic miejskich i klubów profilaktyki środowiskowej funkcjonujących na terenie Płocka,
prowadzonych przez organizacje pozarządowe i parafie – finansowanych z Budżetu Miasta Płocka – stan
na 2020 rok

a)
b)

Świetlica Miejska Nr 10 "Przytulisko" ul. Miodowa 18, tel. 797 290 362
Świetlica Miejska Nr 11 "Oaza" ul. Kościuszki 5, tel. 24 364-98-82

c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Świetlica Miejska Nr 3 "Mali czarodzieje" ul. Sienkiewicza 17a, tel. 24 262-03-53
Świetlica Miejska Nr 2, ul. Krakówka 2, tel. 24 262-97-74
Klub Profilaktyki Środowiskowej "Promyczek" ul. Borowicka 3, tel. 24 264 – 83 – 09
Klub Profilaktyki Środowiskowej "Nasz Domek" al. Jachowicza 4, tel. 538 050 386
Klub Profilaktyki Środowiskowej "Skarpiak" ul. Asnyka 2, tel. 24 364-90-60
Klub Profilaktyki Środowiskowej "Przyjaciel Dziecka" ul. Dobrzyńska 2a, tel. 24 364-86-80
Klub Profilaktyki Środowiskowej "Przyjaciele" ul. Krótka 3a, tel. 797 336 325
Klub "Tygiel” Placówka Specjalistyczna ul. Armii Krajowej 64, tel. 662 883 667
Klub Profilaktyki Środowiskowej „Pszczółki” ul. Bartnicza 1a, tel. 24 364 26
placówka wsparcia dziennego realizowana w formie podwórkowej

5. włącza się w ogólnopolskie kampanie oraz prowadzi lokalne inicjatywy – organizacja imprez z zakresu
profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy
w rodzinie,
6. prowadzi działania związane z wdrażaniem programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie, realizowanych na terenie placówek oświatowo –
wychowawczych,
7. opracowuje i rozpowszechnia materiały informacyjno – edukacyjne na temat profilaktyki uzależnień,
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy w rodzinie, organizuje wypoczynek dla dzieci
i młodzieży, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują problemy związane
z nadużywaniem alkoholu, narkotyków oraz przemocą w rodzinie, połączony z realizacją zajęć z zakresu
profilaktyki uzależnień,
8. organizuje szkolenia dla grup zawodowych zajmujących się profilaktyką uzależnień, rozwiązywaniem
problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii oraz przemocy w rodzinie,
9. finansuje działalność ośrodka profilaktyki i rozwiązywania problemów narkotykowych i alkoholowych
10. współpracuje oraz wspiera działalność instytucji, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych
zajmujących się profilaktyką uzależnień, rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem
narkomanii oraz przemocy w rodzinie (wykaz zamieszczono w punkcie 5.7.).
5.7. Punkty Konsultacyjne – stan na 2020 rok
Punkty prowadzone przez instytucje i organizacje pozarządowe, które świadczą pomoc dla mieszkańców Płocka
w postaci konsultacji i poradnictwa specjalistycznego. Poniżej przedstawiono wykaz Punktów
i świadczonej oferty (z wyłączeniem Punktu Konsultacyjnego, prowadzonego przez MOPS, który został opisany
w pkt 5.2.):
Nazwa i adres Punktu
Punkt Konsultacyjny
ul. Misjonarska 22

Podmiot prowadzący
Urząd Miasta Płocka
Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych

Miejskie Centrum
Rozwiązywania Problemów
Społecznych tel. 24 364-76-72
24 364-76-71
Punkt Konsultacyjny
Centrum
przy Centrum Psychologiczno
Psychologiczno –
– Pastoralnym METANOIA
Pastoralne METANOIA

Oferta pomocy poradnictwa specjalistycznego










porady i konsultacje prawne
porady i konsultacje psychologiczne
porady i konsultacje pedagogiczne
porady i konsultacje u specjalisty ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
porady i konsultacje logopedyczne
porady i konsultacje instruktora terapii
uzależnień
porady i konsultacje prawne
porady i konsultacje psychologiczne
porady i konsultacje pedagogiczne




ul. Kobylińskiego 21a
tel. 24 268-66-81,
24 268-04-48



Punkt Informacyjno –
Konsultacyjny
ul. Armii Krajowej 64
tel. 662 883 667

Stowarzyszenie
Pomocy Rodzinom
“Tygiel”







porady i konsultacje psychologiczne
porady i konsultacje pedagogiczne
porady i konsultacje prawne
porady i konsultacje logopedyczne
porady i konsultacje w zakresie
profilaktyki uzależnień
porady i konsultacje terapeuty rodzinnego






porady i konsultacje prawne
porady i konsultacje psychologiczne
porady i konsultacje pedagogiczne
porady i konsultacje logopedyczne



Punkt Konsultacyjny
ul. Borowicka 3b
tel. 24 264-83-09

Polski Czerwony Krzyż
Oddział Rejonowy w
Płocku

poradnictwo i konsultacje logopedyczne
porady i konsultacje u specjalisty ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
porady i konsultacje terapeuty uzależnień
mediacje rodzinne

5.8. Instytucje i organizacje udzielające pomocy osobom uzależnionym lub nadużywającym substancji
psychoaktywnych – stan na 2020 rok
Na terenie Płocka funkcjonują instytucje i organizacje, zapewniające kompleksową pomoc rodzinom,
w których występuje problem uzależnienia. Poniżej przedstawiono ich ofertę:

Nazwa podmiotu
Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
ul. Misjonarska 22, pok. 1
tel. 24 364-76-15

Oferta pomocy





motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego osób zgłoszonych
do Komisji
podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia
o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku
poddania się leczeniu odwykowemu
udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe
pomocy psychoedukacyjnej, a w szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie
wszczynanie procedury "Niebieskie Karty" w sytuacji podejrzenia
występowania przemocy w rodzinie

Płockie Stowarzyszenie
"Klub Abstynentów"
ul. Misjonarska 22, pok. 4
tel. 24 364-90-91



działania edukacyjno – motywacyjne, porady indywidualne,
działania rehabilitacyjne (program dalszego zdrowienia), spotkania
grup samopomocowych: AA, Al-Anon, DDA/DDD

Stowarzyszenie Rodzin
Abstynenckich
"Nadzieja w Nas"
ul. Królewiecka 12 g
tel. 533 773 775



zajęcia grupowe i indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu
i ich bliskich
poradnictwo i konsultacje dla osób doznających przemocy
grupy wsparcia AA
zajęcia dla dzieci





Poradnia Profilaktyki
i Leczenia Uzależnień
SPZOZ Sp. z o.o.
ul. M. Reja 15/3
tel. 24 364-53-70



Poradnia Profilaktyczno –
Konsultacyjna "MONAR"
Al. Kilińskiego 6a
tel. 24 364-54-12









Ośrodek Medyczno –
Psychologiczny "VIDE"
ul. Sienkiewicza 11
tel. 24 365-66-55
797 320 376, 797 320 576



TEEN CHALLENGE
Chrześcijańska Misja
Społeczna
Oddział Płock
ul. Tumska 5/5
tel. 794 34 91 09
tumska5@gmail.com



Ośrodek Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Narkotykowych oraz
Alkoholowych "Jest Czas"
prowadzony przez
Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom i Młodzieży
"Kai Kairos"
ul. Rembielińskiego 6a
tel. 24 364-18-17
(e-mail: kaikairos@wp.pl)










diagnoza, porady, psychoterapia indywidualna i grupowa,
konsultacje psychiatryczne
grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu, dla osób
współuzależnionych oraz DDA

poradnictwo i konsultacje w zakresie resocjalizacji
poradnictwo w zakresie terapii i profilaktyki uzależnień
w Poradni realizowany jest program CANDIS - przeznaczony dla
osób używających szkodliwie i uzależnionych od przetworów
konopi
grupy samopomocowe: NA (Anonimowych Narkomanów), grupa
AA, grupa AH (Anonimowi Hazardziści), grupa SLAA (Anonimowi
Uzależnieni od Seksu i Miłości)
oferta terapeutyczna skierowana do osób uzależnionych od alkoholu
i innych substancji psychoaktywnych oraz członków ich rodzin
Poradnia Leczenia Uzależnień
Oddział Dzienny Leczenia Uzależnienia od Alkoholu

program skierowany do osób uzależnionych od alkoholu i innych
środków psychoaktywnych, współuzależnionych oraz osób
bezdomnych
spotkania grup wsparcia

konsultacje, poradnictwo, interwencje dla osób eksperymentujących
i używających szkodliwie substancji psychoaktywnych oraz dla
dzieci i młodzieży wykazującej zachowania ryzykowne i ich rodzin
zajęcia grupowe (socjoterapeutyczne, arterapeutyczne,
terapeutyczne, grupy wsparcia) dla osób z problemem uzależnień
(alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) oraz
wykazujących zachowania ryzykowne i ich rodzin (warsztaty
psychoedukacyjne, zajęcia terapeutyczne, DDA)

5.9. Schronienie
Jedną z najważniejszych form pomocy, skierowanych do osób doświadczających przemocy jest zapewnienie
schronienia. Dotyczy to sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo, zdrowie a nawet życie ofiar przemocy
domowej oraz ich dzieci. Pomimo faktu, iż w polskich przepisach prawnych pojawiły się zapisy dot. nakazu
opuszczenia miejsca zamieszkania czy zakazu zbliżania się i kontaktów sprawców przemocy, to jednak
w praktyce wskazane środki karne i probacyjne są stosowane rzadko. Z uwagi na ten fakt bardzo ważne jest
tworzenie miejsc zapewniających schronienie osobom doznającym przemocy, ponieważ w praktyce taka forma
pomocy najszybciej i najskuteczniej izoluje sprawcę od ofiary przemocy. W Płocku funkcjonują dwie placówki,
zapewniające pomoc osobom doświadczającym przemocy w formie schronienia. Są to:

Dom dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie (Hostel)
ul. Obejście 9 , tel. 660 434 220
Placówka jest prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
Oferuje schronienie dla mieszkańców Płocka. Pobyt jest bezpłatny. Placówka ma charakter interwencyjny,
zapewnia miejsca pobytu dla 8 osób (z możliwością przyjęcia maksymalnie 12 osób w sytuacjach wyjątkowych)
– do 3 miesięcy z możliwością przedłużenia. Hostel jest czynny 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
Schronisko dla Kobiet i Matek z Dziećmi
ul. Misjonarska 22, tel. 24 364-76-05
Placówka jest prowadzona przez organizację pozarządową, tj. Polski Komitet Pomocy Społecznej. Udziela
pomocy w formie noclegu i tymczasowego miejsca zamieszkania m.in.: osobom doznającym przemocy
w rodzinie. Pobyt w Noclegowni jest odpłatny. Na terenie placówki istnieje możliwość bezpłatnego wykonania
mapy obrażeń ciała.
5.10. Oświata
Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29.07.2005r. (Dz.U. Nr 180, poz. 1493
z późn. zm.) i Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów
formularzy "Niebieska Karta" z dnia 13.09.2011r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1245) – przedstawiciele oświaty są jedną
z 5 służb, która ma obowiązek wszczynania procedury „Niebieskie Karty” w przypadku podejrzenia
występowania przemocy w rodzinie. Przedstawiciele oświaty uczestniczą w spotkaniach Grup Roboczych,
powołanych dla konkretnych rodzin i w związku z tym wykonują wszystkie czynności, wskazane do realizacji
przez członków GR lub ZI, tj.: diagnozują sytuację w rodzinie, opracowują i realizują indywidualny plan
pomocy, przewidziany dla danej rodziny, udzielają pomocy w formie porad i informacji. W szczególności zaś
przedstawiciele oświaty diagnozują sytuację i potrzeby osób, co do których istnieje podejrzenie, że
doświadczają przemocy, w tym głównie dzieci. Dodatkowo udzielają kompleksowych informacji rodzicom,
opiekunom prawnym, faktycznym lub osobom najbliższym o możliwości pomocy psychologicznej, prawnej,
socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodziny, w tym o formach pomocy dzieciom, świadczonych przez
instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
Procedura "Niebieskie Karty" jest wszczynana głównie przez pedagogów szkół wszystkich szczebli, tj.:
podstawowych i ponadpodstawowych. Dotyczy to zarówno szkół publicznych jak i niepublicznych. Procedura
"Niebieskie Karty" może być wszczęta również przez nauczycieli przedszkolnych.
W Płocku szczególnymi miejscami, w których dzieci oraz ich rodzice mogą otrzymać pomoc w formie diagnozy
i terapii są poradnie psychologiczno – pedagogiczne, tj.:
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1- ul. T. Gajcego 7, tel. 24 367-23-23
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 – ul. Jakubowskiego 10, tel. 24 364-99-01
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 realizuje profilaktyczny projekt "Niebieski", którego celem jest
podniesienie świadomości uczniów płockich szkół nt. rozpoznawania i radzenia sobie z przemocą, w tym
przemocą w rodzinie. Projekt jest realizowany w szkołach: podstawowych (na poziomie klas I-III i klas IV-VI)
oraz ponadpodstawowych.

5.11. Ochrona zdrowia
Podobnie jak w przypadku oświaty – przedstawiciele ochrony zdrowia są kolejną służbą, zobowiązaną do
wszczynania procedury "Niebieskie Karty" w sytuacji podejrzenia występowania przemocy w rodzinie. Zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy
"Niebieska Karta" z dnia 13.09.2011r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1245) – przedstawicielem ochrony zdrowia
uprawnionym do działań jest osoba wykonująca zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna i
ratownik medyczny. Przedstawiciele ochrony zdrowia uczestniczą w spotkaniach Grup Roboczych, powołanych
dla konkretnych rodzin. W ramach procedury przedstawiciel ochrony zdrowia każdorazowo udziela osobie, co
do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, informacji o możliwościach uzyskania
pomocy i wsparcia oraz o uprawnieniu do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu
przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała zawiązanych z użyciem przemocy w rodzinie.

6. Sprawozdanie z realizacji "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2022" – za 2020 rok
6.1. Podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych w celu przeciwdziałania zjawisku przemocy
w rodzinie.
Przewodnicząca Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
opracowała diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie na obszarze miasta Płocka, w której wskazała odsetek
populacji rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie – diagnoza stanowi integralną część niniejszego
sprawozdania,
W roku 2020 przedstawiciele służb, wchodzący w skład lokalnego systemu wsparcia rodzin z problemem
przemocy domowej podejmowali następujące działania profilaktyczne i edukacyjne:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
- MOPS – Ośrodek Interwencji Kryzysowej wspólnie z radnym Rady Miasta Płocka – Mariuszem Pogonowskim
– promocja telefonu informacyjno – wspierającego dla osób doświadczających przemocy oraz świadków
przemocy a także wspólna akcja informacyjno – edukacyjna dot. przeciwdziałania przemocy wobec dzieci,
zwłaszcza w okresie pandemii i związanej z tym izolacji domowej.*
- przewodnicząca Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
prowadziła seminarium online dla przedstawicieli oświaty pt. „Uwikłanie dziecka w konflikt rodzicielski” organizator: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku
- przewodnicząca Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
uczestniczyła w audycjach lokalnych rozgłośni radiowych oraz udzieliła wywiadu dla lokalnej prasy nt.:
radzenia sobie w sytuacji przemocy w rodzinie, praw dziecka, przemocy wobec dzieci.
- przewodnicząca Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
uczestniczyła w realizacji multimedialnego projektu profilaktycznego Biblioteki Pedagogicznej w Płocku nt.
praw dziecka.
* działania finansowane z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z Miejskiego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii

- MOPS – placówki wsparcia dziennego realizowały na bieżąco zajęcia, których celem było zapobieganie
niedostosowaniu społecznemu, kształtowanie u dzieci zasad współżycia społecznego, właściwego stosunku do
nauki i pracy, przygotowanie do funkcjonowania zgodnie z normami społecznymi oraz prawidłowego
realizowania ról społecznych.
- MOPS – realizacja projektu pn „Półkolonie – LATO 2020” – z udziałem 140 dzieci i młodzieży w wieku 7 –
15 lat, łącznie 10 grup. Wypoczynek dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami i przemocą został
zorganizowany w takiej formie ze względu na brak możliwości zorganizowania kolonii w związku z pandemią
COVID-19. Półkolonie odbyły się w Centrum Konferencyjnym nad Wisłą.*
Instytucje Oświatowe:
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 ul. Jakubowskiego 10 - realizowała autorski Program
profilaktyczny, dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieski” dla uczniów wszystkich szczebli
edukacyjnych (we współpracy z Policją i Strażą Miejską” – z udziałem 794 uczniów oraz ich rodziców. Program
składał się z kilku części – w zależności od wieku uczniów: wstęp do Programu nosił tytuł "Schowaj kolce" – 96
uczniów, kolejne etapy to "Tarcza przed przemocą" – 256 osób i "Nie dla przemocy" – 233 uczniów; dodatkowo
Poradnia realizowała inne Programy, tj.: "Fair play" – dla 171 uczniów i „Klasa jak orkiestra” dla 38 uczniów.
Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy działający w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w Płocku we
współpracy z policjantami opracował informator dotyczący faz przemocy w rodzinie #plaster miodu.
Utrzymująca się trudna sytuacja wynikająca z pandemii, przyczyniła się do przedłużonego zdalnego nauczania
dla uczniów wszystkich poziomów edukacyjnych, w tym również dla klas I – III. Po powrocie najmłodszych
uczniów do szkół zaobserwowano u dzieci konieczność podjęcia pracy nad ich umiejętnościami społecznymi.
W związku z tym Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy opracował projekt pod hasłem #Silni Mocą Nie
Przemocą (pilotaż listopad – grudzień 2020 rok). Celem projektu było:
1. odbudowywanie pozytywnych relacji interpersonalnych między uczniami i wychowawcami
2. kształtowanie umiejętności społecznych
3. wzbogacenie wiedzy na temat przemocy
4. rozwijanie świadomości dotyczącej reagowania na zjawisko przemocy.
Do realizacji projektu zaproszono Zespół ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji
Komendy Miejskiej Policji w Płocku. Pilotaż programu przeprowadzony został w szkołach podstawowych nr: 8,
11 i 22. W projekcie wzięło udział 179 uczniów, 7 wychowawców klas, 3 pedagogów szkolnych. Ze względu na
dużą popularność program będzie realizowany w kolejnych szkołach.
Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy kontynuował działania w projekcie „Razem przeciwko przemocy”
w postaci pełnienia dyżurów telefonicznych (jeden raz w tygodniu przez 3 godziny).
Straż Miejska – ul. Otolińska 10 podejmowała następujące działania profilaktyczno - edukacyjne:
Program „Feriowisko 2020” – z udziałem 80 dzieci w wieku 5-16 lat z 9 placówek typu: świetlice
środowiskowe, kluby profilaktyki środowiskowej, kluby osiedlowe (wspólnie z MOPS – Ośrodkiem Interwencji
Kryzysowej)
Program „Akademia Lwa Honorka” – z udziałem 1381 dzieci z 31 placówek w tym 23 przedszkoli i 8 szkół
Zespół Profilaktyki opracował pakiet dydaktyczny pn. „Z Honorkiem przez świat” przeznaczony do zajęć
edukacyjnych dla dzieci w klasach I-III szkół podstawowych *
* działania finansowane z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z Miejskiego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom TYGIEL – ul. Armii Krajowej 64 - placówka wsparcia dziennego prowadzona
w formie specjalistycznej – pomocą objęto 28 dzieci. W placówce funkcjonowała Grupa Wsparcia dla rodziców
dzieci z problemami emocjonalnymi z udziałem 14 osób oraz realizowano zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci
pn. „Grupa bawi się i pracuje” z udziałem 15 osób. *
Urząd Miasta Płocka – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych przygotował informatory dla mieszkańców Płocka
nt. dostępności form bezpłatnej pomocy z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów
alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie w postaci ulotek i plakatów –
opracowano i upowszechniono 19 855 szt. materiałów informacyjnych, które zostały przekazane do różnych
instytucji, w tym do: Sądu, Prokuratury oraz na Komendę Miejską Policji
Z uwagi na aktualną sytuacją w kraju w związku z pandemię COVID-19 nie było możliwości pozyskania danych
z placówek oświatowych.
6.2. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
1. Zapewnienie rozwoju lokalnego systemu wsparcia poprzez doskonalenie interdyscyplinarnego modelu
pomocy w postaci funkcjonowania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie:
Na terenie Płocka funkcjonuje Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie – od 2012r.; w roku 2020 w skład Zespołu wchodzili przedstawiciele następujących instytucji
i organizacji: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 2 osoby, Komendy Miejskiej Policji – 3 osoby,
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 osoba, Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej Nr 2 – 1 osoba, Straży Miejskiej – 1 osoba, Prokuratury Rejonowej – 1 osoba, Sądu Rejonowego
(Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej) – 5 osób, Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej – 1 osoba,
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego – 1 osoba, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego –
2 osoby, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – 1 osoba, Płockiego Stowarzyszenia Klub Abstynentów –
1 osoba, Centrum Psychologiczno – Pastoralnego "Metanoia" – 1 osoba, Urzędu Miasta Płocka – 1 osoba –
łącznie: 22 osoby. W roku 2020 odbyło się 6 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego (na terenie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej i Komendy Miejskiej Policji).
Liczba osób objętych pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego – 811 ( w tym: kobiety – 396, mężczyźni – 366,
dzieci – 49) – wskazane dane statystyczne dotyczą procedur "Niebieskie Karty" wszczętych w 2020 r. oraz
kontynuowanych z poprzednich lat, zarówno osób wskazanych jako doznające przemocy jak i stosujące
przemoc,
Liczba rodzin objętych pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego – 374,
Liczba utworzonych Grup Roboczych – 215,
Służby wchodzące w skład utworzonych w 2020r. Grup Roboczych:
- Policja (dzielnicowi) – udział w spotkaniach 215 Grup Roboczych,
- MOPS – Ośrodek Interwencji Kryzysowej - udział w spotkaniach 215 Grup Roboczych,
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - udział w spotkaniach 103 Grup Roboczych,
- Oświata - udział w spotkaniach 19 Grup Roboczych,
- Kuratorzy - udział w spotkaniach 15 Grup Roboczych,
- Policja – koordynator KMP ds. procedury "Niebieska Karta" - udział w spotkaniach 11 Grup Roboczych,
- MOPS – pracownicy socjalni - udział w spotkaniach 11 Grup Roboczych,
- MOPS – asystenci rodziny - udział w spotkaniach 5 Grup Roboczych,
* działania finansowane z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z Miejskiego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii

- Ochrona Zdrowia – udział w spotkaniach 1 Grupy Roboczej
- MOPS – Dział Wsparcia i Rehabilitacji – udział w spotkaniach 1 Grupy Roboczej
Grupy Robocze, powołane przez Zespół Interdyscyplinarny współpracowały z Zespołami
Interdyscyplinarnymi z innych Gmin w przypadku 4 rodzin (wspólne prowadzenie procedury z uwagi na fakt, iż
osoba wskazana jako stosująca przemoc lub doświadczająca przemocy zamieszkiwała na terenie danej gminy).
Liczba posiedzeń Grup Roboczych – 959
Liczba osób objętych pomocą Grup Roboczych – 801 ( w tym: kobiety – 391, mężczyźni – 362, dzieci – 48)
Liczba rodzin objętych pomocą Grup Roboczych – 369.
Procedura „Niebieskie Karty” została wszczęta w 103 rodzinach z problemem alkoholowym oraz w 12
rodzinach z problemem używania substancji psychoaktywnych. W trakcie interwencji policji, po których
wszczęto procedurę „Niebieskie Karty” - 1 osoba wskazana jako doświadczająca przemocy i 40 osób
wskazanych jako stosujące przemoc było pod wpływem alkoholu, a 1 osoba wskazana jako stosująca przemoc
była pod wpływem substancji psychoaktywnych.

2. Zapewnienie dostępu do kompleksowej pomocy poprzez rozwój placówek wspierających i udzielających
pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie:
Na terenie Płocka w 2020 r. funkcjonowały następujące podmioty, świadczące pomoc dla rodzin z problemem
przemocy:
- Punkt Konsultacyjny w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej
22 – dyżury pełnili specjaliści: psycholodzy, prawnicy, logopedzi, pedagodzy i specjalista ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie – przyjęto 229 osób w ramach 400 porad i konsultacji
- Punkt Konsultacyjny prowadzony przez Centrum Psychologiczno – Pastoralne METANOIA – dyżur pełnili
specjaliści: psycholodzy, pedagodzy, prawnicy, mediatorzy, logopeda, terapeuta uzależnień i specjalista
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - łącznie udzielono 406 porad i 1 mediacji, przyjęto 211 osób
- Punkt Konsultacyjny prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Tygiel” – dyżury pełnili
specjaliści: psycholog, pedagog, prawnik, logopeda, profilaktyk uzależnień, psycholog dzieci i młodzieży,
terapeuta rodziny - łącznie udzielono 669 porad i konsultacji, przyjęto 191 osób
- Punkt Konsultacyjny prowadzony przez Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Płocku - dyżury pełnili
specjaliści: psycholog, pedagog, prawnik, logopeda; łącznie udzielono 4 porady - przyjęto 116 osób, udzielono
238 porad i konsultacji
- Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Nadzieja w Nas” – przyjęto 16 osób doświadczających przemocy
w rodzinie, udzielono 28 porad i konsultacji
- Płockie Stowarzyszenie „Klub Abstynentów” – przyjęto 42 osoby z rodzin z problemem przemocy (sprawcy
i ofiary), udzielono 220 porad i konsultacji
- Ośrodek Wsparcia prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - dyżury pełnili specjaliści:
psycholog dziecięcy, psychoterapeuta, prawnik, dodatkowo prowadzona była Grupa Wspierająco - Edukacyjna
dla Kobiet oraz Grupa Terapeutyczna a także prowadzono terapię par i rodzin; łącznie udzielono 210 porad,
przyjęto 103 osoby, w ramach 6 spotkań Grupy Wsparcia udział wzięły 4 kobiety, a w ramach 5 spotkań Grupy

Terapeutycznej udział wzięło 10 kobiet.
Spotkania w Ośrodku (zwłaszcza spotkania grupowe) zostały zakłócone z powodu pandemii COVID-19.
- Ośrodek Terapii i Wsparcia dla Seniorów prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – w ramach
projektu odbywały się spotkania indywidualne dla seniorów współuzależnionych lub z problemem
alkoholowym, prowadzone przez specjalistę psychoterapii uzależnień oraz Grupa Wsparcia dla Seniorów
współuzależnionych, prowadzona przez instruktora terapii uzależnień – z tej formy pomocy skorzystało 16 osób
w ramach 6 spotkań indywidualnych i 6 spotkań grupowych.
Spotkania w Ośrodku (zwłaszcza spotkania grupowe) zostały zakłócone z powodu pandemii COVID-19.
Wszystkie w/w działania były finansowane z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej – dział Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – realizował procedurę
„Niebieskie Karty” – pracownicy OIK byli koordynatorami Grup Roboczych, które powołał Miejski Zespół
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; w roku 2020 udzielono pomocy 215 rodzinom,
objętym procedurą „Niebieskie Karty”, które zostały zgłoszone w roku sprawozdawczym oraz 158 rodzinom
z poprzednich lat, u których procedura „Niebieska Karta” jest kontynuowana; w ramach Ośrodka Interwencji
Kryzysowej są udzielane porady prawne – w roku 2020 z tej formy pomocy łącznie skorzystało 262 osoby.
3. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie pomocy w formie schronienia.
W Płocku funkcjonują dwie placówki całodobowe, zapewniające schronienie osobom doświadczającym
przemocy w rodzinie, które z uwagi na swoje bezpieczeństwo musiały opuścić dotychczasowe miejsce
zamieszkania. Są to:
Dom dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie przy ul. Obejście 9, prowadzony przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej – Ośrodek Interwencji Kryzysowej – w roku 2020 z pomocy w formie schronienia
w placówce skorzystały 3 osoby, w tym 1 dziecko (od połowy marca 2020r placówka została wyłączona
z użytkowania ze względu na pandemię COVID-19)
Schronisko dla Kobiet i Matek z Dziećmi przy ul. Misjonarskiej 22, prowadzona przez Polski Komitet Pomocy
Społecznej - w roku 2020 z pomocy w formie schronienia w placówce skorzystały 3 osoby, w tym 1 dziecko.
Dodatkowo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził Mieszkania Chronione, wśród których były
4 przeznaczone dla rodzin wychodzących z przemocy. W roku 2020 z tej formy pomocy skorzystało 6 osób,
w tym 3 dzieci.
4. Zapewnienie dostępności do lokalnych telefonów zaufania, interwencyjnych lub informacyjnych dla osób
dotkniętych przemocą w rodzinie.
W Płocku działa 1 telefon informacyjno – wspierający dla rodzin z problemem przemocy oraz świadków
przemocy – prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
Dostępny jest codziennie w godz. 9.00 – 21.00. Numer telefonu: 660 434 220. W roku 2020 przeprowadzono
26 rozmów informacyjno – wspierających.

5. Wzmacnianie ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie w toku postępowania karnego poprzez
przesłuchiwanie dzieci w przyjaznych pokojach przesłuchań oraz tworzenie odpowiednich warunków
do przesłuchiwania dorosłych ofiar przemocy seksualnej.
Na terenie Płocka – od 2016 r. – funkcjonuje 1 Pokój Przyjaznych Przesłuchań przy ul. Kolegialnej 43a,
prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Ośrodek Interwencji Kryzysowej. W roku 2020
odbyło się 90 przesłuchań z udziałem 75 dzieci – ofiar lub świadków przestępstw oraz 15 dorosłych ofiar
przemocy seksualnej.
6. Tworzenie warunków umożliwiających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie otrzymanie mieszkania
w pierwszej kolejności.
Zgodnie z informacją Urzędu Miasta Płocka – osoby, które doświadczają przemocy w rodzinie nie są dodatkowo
punktowane w ramach ubiegania się o przydział lokali socjalnych, stąd nie ma danych na ten temat.

7. Zapewnienie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12a Ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
W 2020 roku były dwa przypadki odebrania dziecka z rodziny, zgodnie z art. 12a Ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie – z udziałem łącznie 5 dzieci, które zostały umieszczone w zawodowej rodzinie zastępczej,
Ośrodku Opiekuńczo – Wychowawczym oraz w najbliższej rodzinie.
8. Zapewnienie osobom, które w wyniku doświadczania przemocy doznały obrażeń ciała dostępu do bezpłatnej
pomocy w formie sporządzenia dokumentacji medycznej
Na terenie Punktu Konsultacyjnego prowadzonego przez Polski Komitet Pomocy Społecznej przy
ul. Misjonarskiej 22 wykonywane są Mapy Obrażeń Ciała dla mieszkanek Płocka, które zgłosiły się jako osoby
doznające przemocy w rodzinie. Mapy Obrażeń Ciała są sporządzane w 3 egzemplarzach – 2 dla osoby
poszkodowanej i 1 dla Punktu Konsultacyjnego. Mapy te są uznawane przez Sąd jako dowody w sprawie.
W 2020 roku wykonano 13 takich map.
Z uwagi na aktualną sytuacją w kraju w związku z pandemią COVID-19 nie było możliwości pozyskania danych
z placówek ochrony zdrowia.

6.3. Oddziaływania na osoby stosujące przemoc w rodzinie

1. Realizacja procedury „Niebieskie Karty” w rodzinach z problemem przemocy domowej:
- liczba kontynuowanych procedur „Niebieskie Karty” z lat poprzednich
- liczba NK wszczynających procedurę w danym roku
- liczba rodzin, dla których wszczęto procedurę NK w danym roku
- liczba Formularzy A NK, które zostały założone w toku trwania
tej samej procedury w danym roku
- liczba sporządzonych Formularzy C NK przez Grupę Roboczą
- liczba sporządzonych |Formularzy D NK przez Grupę Roboczą
- liczba zakończonych procedur NK z podziałem na przyczynę zakończenia

158
231
216
17
221
191
225

w tym:
brak zasadności podejmowanych działań
ustanie przemocy oraz zrealizowanie planu pomocy

141
84

- liczba osób objętych procedurą NK, wobec których istnieje podejrzenie, że doświadczają przemocy –
z podziałem na płeć i wiek
kobiety
mężczyźni

ogółem
221
43

do 18 r.ż.
30
17

od 18 do 67 lat
173
23

pow. 67 lat
18
3

- liczba osób objętych procedurą NK, wskazanych jako sprawcy przemocy – z podziałem na płeć i wiek

kobiety
mężczyźni

ogółem
27
204

do 18 r.ż.
0
2

od 18 do 67 lat
26
196

pow. 67 lat
1
6

2. Zapobieganie kontaktowania się osób stosujących przemoc w rodzinie z osobami dotkniętymi przemocą
poprzez podejmowanie stosownych środków zapobiegawczych.
Liczba zatrzymań sprawców przemocy w rodzinie w trakcie interwencji domowych
/dane Komendy Miejskiej Policji w Płocku/
/ dane Prokuratury Rejonowej w Płocku/

196
51

Liczba zastosowanych środków zapobiegawczych w postaci dozoru policji z zakazem
kontaktowania się z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie
/dane Komendy Miejskiej Policji w Płocku/
/dane Prokuratury Rejonowej w Płocku/
/dane Sądu Rejonowego w Płocku – II i VII Wydziału Karnego/

25
8
14

Liczba zastosowanych środków zapobiegawczych w postaci nakazu opuszczenia lokalu
zajmowanego wspólnie z osobą najbliższą
/dane Komendy Miejskiej Policji w Płocku/
/ dane Prokuratury Rejonowej w Płocku/
/dane Sądu Rejonowego w Płocku – II i VII Wydziału Karnego/

22
21
16

Liczba zastosowanych środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania
/dane Komendy Miejskiej Policji w Płocku/
/ dane Prokuratury Rejonowej w Płocku/
/ dane Sądu Rejonowego w Płocku – II i VII Wydziału Karnego/

0
2
10

Liczba osób oskarżonych o przestępstwo znęcania się, wobec których
warunkowo umorzono postępowanie karne lub
umorzono postępowanie karne
/dane Komendy Miejskiej Policji w Płocku/
/ dane Prokuratury Rejonowej w Płocku/

26
69

/ dane Sądu Rejonowego w Płocku – II i VII Wydziału Karnego/

3

Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie, wobec których orzeczono kary grzywny,
ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności
/ dane Sądu Rejonowego w Płocku – II i VII Wydziału Karnego/
/ dane Prokuratury Rejonowej w Płocku/

25
28

Liczba orzeczeń dotyczących nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego
zajmowanego wspólnie z osobą najbliższą
/ dane Sądu Rejonowego w Płocku – II i VII Wydziału Karnego/

3

Liczba orzeczeń Sądu nakładających na osoby stosujące przemoc
w rodzinie obowiązek uczestnictwa w oddziaływaniach
korekcyjno – edukacyjnych
/ dane Sądu Rejonowego w Płocku – II i VII Wydziału Karnego/

0

3. Realizowanie wobec osób stosujących przemoc w rodzinie programów oddziaływań korekcyjno –
edukacyjnych zmierzających do ustania przemocy w rodzinie.
W roku 2020 na terenie Płocka był realizowany Program Edukacyjno – Korekcyjny dla Osób Stosujących
Przemoc w Rodzinie. Osoby wskazane jako sprawcy przemocy korzystały z indywidualnych konsultacji w:
MOPS – Ośrodku Interwenci Kryzysowej. Psycholog OIK prowadził indywidualne konsultacje z osobami
stosującymi przemoc w rodzinie. Ich zadaniem była edukacja oraz korekta zachowania, zmierzająca do
zaprzestania stosowania przemocy w relacjach interpersonalnych. Rekrutacja uczestników Programu odbywa się
na Grupach Roboczych wśród osób stosujących przemoc z rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”.
Odbyło się 33 spotkań indywidualnych z udziałem 8 osób.

6.4. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku otrzymał środki finansowe z Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń, seminariów oraz udziału w konferencjach dla członków
Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Grup Roboczych.
Zrealizowano następujące projekty szkoleniowe:
1) organizacja seminarium „Dziecko uwikłane w konflikt rodzicielski” dla instytucji wchodzących
w skład Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Grup
Roboczych – szkolenie online, organizator: Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie „Niebieska Linia” z udziałem 22 osób (przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej – Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Komendy Miejskiej Policji, Urzędu Miasta Płocka –
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Sądu Rejonowego – Kuratorzy Zawodowi, Sądu Okręgowego
– Kurator Okręgowy, pedagodzy szkolni (SP Nr 18 i SP Nr 3) - szkolenie było przeznaczone dla
instytucji wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie oraz Grup Roboczych; w ostatnim czasie mamy do czynienia z dużą ilością
procedur Niebieska Karta, w których dzieci są krzywdzone przez rozstających się rodziców, wikłających
je w konflikt okołorozwodowy; niektóre procedury „Niebieskie Karty” są wszczynane właśnie z tego
powodu. Seminarium zwróciło uwagę kadr pracujących w obszarze pomocowym na problem oraz
wskazało możliwości interwencji i pomocy; seminarium było podzielone na dwie części:
psychologiczną i prawną. *
2) zakup wykładu online dr Grzegorza Wrony pt. „ Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie 2020 r – usunięcie sprawcy przemocy z miejsca zamieszkania na nowych zasadach” dla
członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Płocku oraz Grup Roboczych - w maju 2020 zmieniły się przepisy dot. nakazu opuszczenia miejsca
zamieszkania oraz zakazu zbliżania się przez osobę stosującą przemoc w rodzinie. Z uwagi na
zagrożenie epidemiologiczne związane z COVID-19, nie ma możliwości zorganizowania szkolenia
w trybie stacjonarnym. Pan dr Grzegorz Wrona (prawnik) przygotował cykl wykładów online,
związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Jednym z takich wykładów jest ten związany
z tematem nakazu usunięcia sprawcy przemocy w rodzinie z domu. Zakupiony wykład jest
rozpowszechniany wśród wszystkich członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Płocku oraz Grup Roboczych.*
* działania finansowane z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z Miejskiego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Ze względu na pandemię COVID-19 inne zaplanowane projekty szkoleniowe (m.in. Konferencja Przeciw
Przemocy w Krakowie) nie zostały zrealizowane.

Opracowała: Iwona Szkopek – przewodnicząca Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Płocku

