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streszczenie
Tytuł: Ochrona dziecka przed przemocą w rodzinie na terenie miasta Ruda Śtąstra

Słowa kluczowe: przemoc

w rodzinie,

przemoc wobec dziecka, podmioty podejmujące

dzińaria na tzę,cz dziecka, ofiara przemocy, pomoc dziecku
Celem rozprawy doktorskiej była analiza specyfiki zjawiska przemocy wobec dziecka
w rodzinie oraz systemu ochrony dziecka przed przemocą w rodzinie na terenie miasta Ruda

ŚĘska. W badaniach wykorzystano metodę monografii terenowej w wersji środowiskowej
i dwie techniki badawcze: wywiad częściowoskategoryzowally, kierowany oraz wewnętrmą

objęł analizę wytworzonych w 2012 r. na
terenie miasta Ruda Śląska Niebieskich Kart, a także postanowień o wydanie zarządzeń
opiekuńczych Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich oraz spraw karnych będących
w dyspozycji Wydziałów II i VI Kamego Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskie;, w których
analizę dokumentów. Przeprowńzone badania

jako osoby pokrrywdzone występowĄ małoletnie ofiary przemocy domowej. Ponadto
przeprowadzono wywiady zprzedstawicielami ins§rtucji państwowych, samorządowych
i społecznych, które na terenie Rudy Śląskiej podejmuj ą działania na rzecz ochrony dziecka

przed przemocą

w

rodzinie. Poddano również analizie, będące

w

dyspozycji organów

ściganiądane dotyczące przestępczości i przemocy w rodzinie.
We wnioskach zawarto odpowiedzi na postawione problemy badawcze oraz sugestie

dla podmiotów, które podejmują dzińania na rzecz oęlvany dziecka przed ptzęmocą
w rodzinie.

Summary
Title: Chitd protection from violence in the family in the

ciĘ of Ruda Śląska

Keywords: domestic violence, violence against children, entities undertaking activities for the
child, the victim of violence, help your child

The aim of the disseriation was to analyze the specific nature of violence against
childręn in the family and the system of child protection from violence in the family in the

city of Ruda Śląska. The study used a method monograph off-road version of

the

environmental and the two techniques: interview partly categorized, managed and internal

analysis of the documents. The sfudy included an analysis made in 2012. In the city of Ruda
Slaska Blue Cards, as well as provisions for the issuance of ordinance§ care of Division III
the Family and Juvenile and criminal cases at the disposal of Departments II and

Cńminal District Court in Ruda Slaską in which

a person

VI of

of

the

victims there węre minor victims of

domestic violence. In ailditioą interviews were conducted with representatives

of

state

institutions, local government and social in Ruda Śtąst<a take action to protect children against
violence in the family. They were also analyzed at the disposal of law enforcement, data on
crime and violence in the family.
The proposals include answers to the research problems and suggestions for those who
take action to protect children against violence in the family.
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