
           

 

Uchwała Nr III/12/10 

Rady Gminy Tułowice 

z dnia 30 grudnia 2010r. 
 

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie 

 

 

       Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 

r. Nr 28, poz. 146 oraz Nr 125, poz. 842) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 

62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 

717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 

2005r. Nr 172, 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 

r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 

poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 oraz poz. 

146) Rada Gminy Tułowice uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Tułowice stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy 

 

                                                                                            Michał Szumega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr ……………………… 

Rady Gminy Tułowice 

z dnia ……………… 2010r. 

 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu 

interdyscyplinarnego 

 

 

       Na podstawie art. 9a. ust 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu 

interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem. 

 

§ 2.1. Zespół liczy minimum 7 członków, w jego skład wchodzi: 

1) przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach; 

2) przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; 

3) przedstawiciel  Komendy Miejskiej Policji w Opolu lub Komisariatu w Niemodlinie; 

4) przedstawiciel oświaty; 

5) przedstawiciel ochrony zdrowia; 

6) przedstawiciel organizacji pozarządowych; 

7) kurator Sądowy z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej działającej przy Sądzie 

Rejonowym w Opolu. 

2.    Kadencja Zespołu trwa dwa lata. 

3. Zespół wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym większością głosów 

przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. 

4. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego następuje w takim samym 

trybie, na wniosek co najmniej 4 członków Zespołu. 

 

§ 3. 1. Członków Zespołu powołuje Wójt w drodze zarządzenia. 

2. Przedstawiciela Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach wskazuje Kierownik  

jednostki. 

3. Przedstawiciela gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wskazuje  

przewodniczący komisji. 

      4. Przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Opolu wskazuje Komendant tej    

      jednostki. 

5.  Przedstawiciela oświaty wskazuje Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach. 

6. Przedstawiciela ochrony zdrowia wskazuje Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki  

Zdrowotnej SANMED. 

7. Przedstawiciela organizacji pozarządowych wskazuje Rada Organizacji Pozarządowych  

Powiatu Opolskiego. 

8. Kuratora Sądowego wskazuje kierownik Zespołu Kuratorkiej Służby Sądowej 

działającego przy Sądzie Rejonowym w Opolu. 

9. Podmioty, o których mowa w ust. 2 – 8 wskazują przedstawicieli w formie pisemnej 

w terminie 30 dni od dnia doręczenia zapytania wystosowanego przez Wójta Gminy  

Tułowice. 

 

 



§ 4. 1.  Zespół pracuje na posiedzeniach. 

2. Posiedzenia Zespołu zwoływane są przez Przewodniczącego lub na wniosek 4  

członków Zespołu, z tym że pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy. 

3. Posiedzenia Zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy  

miesiące. 

4. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności 

Wiceprzewodniczący. 

5. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół. 

6. Decyzje podjęte przez Zespół są ważne, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 

połowa członków Zespołu. 

7. Zespół podejmuje decyzje w postaci uchwał, stanowisk i opinii. 

8. Za pracę w Zespole nie przysługuje wynagrodzenie. 

 

§ 5.1. W razie rezygnacji lub śmierci członka Zespołu Wójt Gminy Tułowice powołuje na 

jego miejsce nowego członka w trybie określonym w §3. 

2.  Wójt Gminy odwołuje członka Zespołu przed upływem kadencji: 

1)  na jego wniosek; 

2) w przypadku skazania członka Zespołu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

popełnione umyślnie; 

3) w przypadku przedstawiciela  Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach na wniosek 

Kierownika jednostki; 

4) w przypadku przedstawiciela gminnej komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych na wniosek przewodniczącego komisji; 

5) w przypadku przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Opolu na wniosek 

Komendanta tej jednostki; 

6) w przypadku przedstawiciela oświaty na wniosek Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół; 

7) w przypadku przedstawiciela ochrony zdrowia na wniosek Dyrektora Niepublicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej SANMED; 

8) w przypadku przedstawiciela organizacji pozarządowych na wniosek Rady Organizacji 

Pozarządowych Powiatu Opolskiego; 

9) w przypadku Kuratora Sądowego na wniosek kierownika Zespołu Kuratorskiej Służby 

Sądowej działającej przy Sądzie Rejonowym w Opolu. 

 

§ 6.1. Zespół     spośród    swoich    członków   może    tworzyć   grupy   robocze  w   celu  

rozwiązywania   konkretnego   problemu   związanego  z   wystąpieniem   przemocy  

w  rodzinie  w  indywidualnych  przypadkach  w  zależności  od  potrzeb. 

2.  Grupa Robocza liczy co najmniej 3 członków. W jej skład wchodzi: 

1)  pracownik socjalny z danego terenu, 

2)  przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Opolu lub Komisariatu Policji w 

Niemodlinie; 

3) przedstawiciel ochrony zdrowia. 

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tułowice 

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 

 

Oświadczenie 

Członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie złożone Wójtowi Gminy Tułowice  

dnia ……………………….. 

 

 

 

………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko członka zespołu interdyscyplinarnego) 

 

………………………………………………………………………… 
(nazwa placówki, instytucji, którą reprezentuje) 

 

 

1. Ja członek zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie „Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które 

uzyskałem przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie oraz, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności 

karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich 

dostępu osobom nieuprawnionym.” 

 

2. Obowiązek zachowania poufności rozciąga się także na okres po ustaleniu 

członkowstwa w zespole interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 
 

 

 

………………………………..    …………………………………… 

 Wójt Gminy Tułowice                                                          podpis składającego oświadczenie 

 

 

 

___________________________________________________________________________

Podstawa prawna: art. 9c ust. 3 Ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.). 

 



Załącznik 

 

POROZUMIENIE 

 

zawarte w dniu …………………… 

 

pomiędzy Wójtem Gminy …………………………… – ……………………………………… 

a ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

reprezentowanym przez ………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej Podmiotem, działającym na podstawie art. 9a ust. 3 i 8 ustawy o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

 

Strony zgodnie ustalają, co następuje: 

§ 1 

 

W związku z ustawowym obowiązkiem powołania przez Wójta Gminy ……………………… 

Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem, realizującego działania określone w 

gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w 

rodzinie Podmiot deleguje do uczestnictwa w pracach Zespołu i jego grup roboczych swoich 

przedstawicieli w osobach: 

1. Panią/Pana ……………………………………………………………………………… 

2. W przypadku nieobecności przedstawiciela, o którym mowa w pkt. 1 zastępcę 

Panią/Pana ……………………………………………………………………………… 

§ 2 

 

Udział w pracach Zespołu i jego grupach roboczych jest nieodpłatny i odbywa się w ramach 

obowiązków służbowych lub zawodowych. 

 

§ 3 

 

Obecność na posiedzeniu Zespołu i w pracach jego grup roboczych wyznaczonego w § 1 jego 

przedstawiciela lub jego zastępcy jest obowiązkowa. 

 

 

§ 4 

 

Strony ustalają, iż w przypadku konieczności odwołania na wniosek Podmiotu 

przedstawiciela/przedstawicieli określonych w § 1 Porozumienia, Podmiot wskaże 

jednocześnie nowych Przedstawicieli/Przedstawiciela do powołania w skład Zespołu. 

 

§ 5 

 

Zespół, bezpośrednio i poprzez grupy robocze, będzie wykonywał zadania określone  

w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy, tj.: 

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 



2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na 

celu przeciwdziałanie zjawisku, 

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 

4) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach, 

5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania 

pomocy w środowisku lokalnym, 

6) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, 

7) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin 

zagrożonych wystąpieniem przemocy, 

8) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do 

przemocy oraz efektów tych działań, 

9) inne zadania w ramach przeciwdziałania przemocy domowej, 

10) prowadzenie szerokiej akcji medialnej dotyczącej uprawnień pokrzywdzonych jak       

i podejmowanych w tym zakresie działań: 

a) stała edukacja środowiska lokalnego poprzez systematyczne umieszczenie ulotek, 

plakatów, broszur w miejscach publicznych i ogłoszeń w prasie lokalnej, 

b) promowanie zadań w ramach systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

§ 6 

 

Strony przewidują następującą organizację współdziałania, niezbędnego dla funkcjonowania 

Zespołu i jego grup roboczych poprzez: 

1) wzajemną współpracę i wymianę informacji związanej z podjętymi działaniami, 

2) jawność podejmowanych działań, 

3) sprawne i skuteczne działanie. 

 

§ 7 

 

Wydatki na funkcjonowanie Zespołu i jego grup roboczych, w tym na koszty przejazdów 

służbowych przedstawicieli Podmiotu do prac w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego i jego 

grup roboczych poniesie Gmina. 

 

§ 8 

 

Zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

 

Porozumienie spisano w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 

 

 

 

Zarządzenie Nr ..................... 

Wójta Gminy Tułowice 

z dnia........................... 2010r. 

 

w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego  

 

 

      Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, 

poz. 146 oraz Nr 125, poz. 842) i art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 

Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 

r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 

r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 

poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 oraz poz. 

146) w związku z uchwałą Nr ................... Rady Gminy Tułowice z dnia ................................. 

 

§ 1. Powołuje się Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

w Gminie Tułowice. 

 

§ 2.1. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą: 

 

1. .................... imię, nazwisko - ............................ stanowisko................... przedstawiciel 

............................ adres zam. ................................................................... 

2. .................... imię, nazwisko - ............................ stanowisko................... przedstawiciel 

............................ adres zam. ................................................................... 

3. .................... imię, nazwisko - ............................ stanowisko................... przedstawiciel 

............................ adres zam. ................................................................... 

4. .................... imię, nazwisko - ............................ stanowisko................... przedstawiciel 

............................ adres zam. ................................................................... 

5. .................... imię, nazwisko - ............................ stanowisko................... przedstawiciel 

............................ adres zam. ................................................................... 

6. .................... imię, nazwisko - ............................ stanowisko................... przedstawiciel 

............................ adres zam. ................................................................... 

7. .................... imię, nazwisko - ............................ stanowisko................... przedstawiciel 

............................ adres zam. ................................................................... 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 



Załącznik NR 1 

 

Harmonogram działań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy  w  Rodzinie na  lata 2011 – 2016 
 

DZIAŁANIA SPOSÓB  REALIZACJI REALIZUJĄCY ZADANIE OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

TERMIN 

REALIZACJI 

 

I.
  
D

Z
IA

Ł
A

N
IA

  
U

P
R

Z
E

D
Z

A
J
Ą

C
E

 

1. DIAGNOZA PROBLEMU 

- zebranie i analiza aktualnych informacji na temat  rozmiarów  

  zjawiska przemocy w Gminie, 

 

2. Opracowanie programu wraz z harmonogramem działań. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej,  

 

 

OPS 

 

Kierownik OPS 

 

 

Kierownik  OPS 

 

IX-XII 2010r. 

 

 

XII 2010r. 

3. URUCHOMIENIE   PROCEDUR 

-  uchwalenie Programu, 

-  Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 

Rada Gminy 

Wójt Gminy 

 

Wójt Gminy 

 

XII 2010r. 

4.  DZIAŁANIA  INFORMACYJNO –  EDUKACYJNE 

-  kampanie lokalne i udział w informacyjnych kampaniach  

   ogólnopolskich (rozpowszechnianie plakatów, ulotek i  

   broszur), 

 

- programy uświadamiające  zagrożenia płynące z przemocy  

  (spotkania, pogadanki profesjonalistów z rodzinami, dziećmi 

  i młodzieżą), 

 

   

 

- propagowanie zachowań  sprzyjających pozytywnym  

  postawom w rodzinie (spektakle, koncerty, widowiska  słowno- 

  muzyczne na temat, oprawa  medialna imprez sportowych i 

  okazjonalnych imprez masowych). 

 

- badanie potrzeb szkoleniowych  i organizowanie szkoleń z  

  zakresu przyczyn i skutków przemocy w rodzinie dla 

  zajmujących się  zagadnieniami przemocy (policjanci, służba  

  zdrowia, pedagodzy szkolni, nauczyciele, pracownicy pomocy 

  społecznej, księża, wolontariusze). 

 

OPS 

 

 

 

Gminny Zespół Szkół, Zespół Szkół, 

Przedszkole Publiczne, Tułowicki 

Ośrodek Kultury, Organizacje 

pozarządowe. 

 

 

Gminny Zespół Szkół, Zespół Szkół, 

Przedszkole Publiczne, Tułowicki 

Ośrodek Kultury, Organizacje 

pozarządowe 

 

OPS, 

Pełnomocnik Wójta ds. 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii 

 

Kierownik  OPS 

 

 

 

Pełnomocnik Wójta ds. 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i 

Przeciwdziałania 

Narkomanii 

 

Pełnomocnik Wójta  

ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania 

Narkomanii 

 

Pełnomocnik Wójta  

 

 

Od 2011r. 

zadanie stałe 

 

 

Od 2011r.  

zadanie stałe 

 

 

 

 

Od 2011r. 

zadanie stałe 

 

 

 

 

Od 2011r. 

zadanie stałe 



II
. 
 D

Z
IA

Ł
A

N
IA

  
IN

T
E

R
W

E
N

C
Y

J
N

E
  

I 
 W

S
P
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R

A
J
Ą

C
E

 

 
- uruchomienie punktu konsultacyjnego z dyżurami fachowców z  

  dziedziny przemocy, 

Pełnomocnik Wójta we współpracy z 

Kierownikiem OPS 

Wójt Gminy Od 2012r. 

- udostępnianie informacji o instytucjach udzielających pomocy  

  w sytuacjach doświadczenia przemocy w rodzinie, 

- stosowanie procedury „Niebieskich Kart”, 

- realizacja programów terapeutycznych dla ofiar przemocy w  

  rodzinie (uczenie zasad mediacji rodzinnych, wsparcie 

  psychologiczne i prawne, kierowanie do Ośrodków Interwencji  

  Kryzysowej, pomoc socjalna, aktywizacja zawodowa) 

OPS, 

Komisariat Policji  

i inne instytucje 

Kierownik OPS Od 2012r. 

zadanie stałe 

- zainstalowanie telefonu „Niebieska Linia”, 

 

Gmina Wójt Gminy  2013r. 

-  świetlica socjoterapeutyczna z programem dla dzieci i  

   młodzieży, 

Gmina Wójt Gminy 2013r. – 2015r. 

- przygotowanie  i  uruchomienie doraźnego schronienia dla ofiar 

  przemocy (mieszkania socjalne). 

 

Gmina Wójt Gminy  Od 2013r.   

zadanie stałe 

II
I.

 D
Z

IA
Ł

A
N

IA
 

K
O

R
E

K
C

Y
J
N

O
 -

 

E
D

U
K

A
C

Y
J
N

E
 

- indywidualne konsultacje i zajęcia  terapeutyczne dla sprawców  

  przemocy w punkcie konsultacyjnym, 

 

Punkt Konsultacyjny 

 

Pełnomocnik Wójta 2011r.  

zadanie stałe 

 

- realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla  

  sprawców  przemocy w rodzinie, 

 

Organizacje pozarządowe 

 

 

Kierownik OPS 2011r.  

zadanie stałe 

 

- wykonywanie przez sprawców przemocy prac społecznie 

  użytecznych przy jednoczesnym uczestnictwie w programach  

  korekcyjno – edukacyjnych. 

 

OPS, 

Punkt Konsultacyjny 

Kierownik OPS 2012r. 

zadanie stałe 
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 - przygotowanie raportów, meldunków, informacji i sprawozdań  

  w zakresie podejmowania i realizacji działań w zakresie  

  przemocy. 

Zespół Interdyscyplinarny Kierownik OPS  Od 2011r.  

Sprawozdania 

półrocze 

 i roczne  zadanie 

stałe 
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WSTĘP 

 

Przemoc ma miejsce w każdym kraju i w naszej społeczności. Media epatują obrazami 

i informacjami o przemocy na ulicach, w naszych domach, szkołach, miejscach pracy. Jest 

ona plagą, która niszczy tkankę społeczną i stanowi zagrożenie dla życia, zdrowia i szczęścia 

nas wszystkich. Często mówi się o czynnikach sprzyjających powstawaniu „kultury 

przemocy”. Wielu uznaje, że stanowi ona nieodzowną część ludzkiej egzystencji, ale to 

nieprawda. Przemocy można zapobiegać. Nie wolno patrzeć obojętnie na cierpienie i ból 

dzieci krzywdzonych przez osoby, które powinny je chronić, kobiet poniżanych przez 

agresywnych partnerów, osób starszych maltretowanych przez opiekunów, ludzi młodych 

zastraszanych  przez rówieśników. Na domiar złego cierpienie staje się spuścizną, która 

przechodzi z pokolenia na pokolenie. Nowe generacje biorą przykład ze starszych pokoleń, 

ofiary uczą się od swoich sprawców, a warunki społeczne często sprzyjają przemocy 

i pozwalają na jej kontynuację. 

Nieprawdą jest, że przemoc to element życia, na który należy tylko reagować i dlatego 

powinna być przedmiotem zainteresowania organów ścigania.  

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, choć niedoskonała, poszerza obszar 

zainteresowania kładąc nacisk na zapobieganie i przeciwdziałanie przyczynom przemocy. 

Uświadomienie, że przemocy można zapobiegać stanowi dopiero pierwszy krok  na drodze 

kształtowania reakcji na nią. Jest to niezwykle delikatne zagadnienie. Wielu ludzi ma 

trudności z konfrontowaniem się z nią w życiu zawodowym, ponieważ nierzadko powoduje 

ona powstawanie trudnych pytań na temat ich własnego życia rodzinnego, ich własnych 

cierpień czy to z dzieciństwa, czy to z aktualnie przeżywanej rzeczywistości. 

Mówienie o przemocy oznacza poruszenie złożonych zagadnień z zakresu moralności, 

ideologii i kultury. Często budzi protesty, ale nie wolno zaprzestać. Uświadamianie innym, że 

przemocy można zapobiegać, stanowi pierwszy krok na drodze kształtowania reakcji na nią. 

Świadomość problemu w szerokim kręgu społecznym, to fundament, podstawa która 

umożliwi zdecydowane zapobieganie i przeciwdziałanie temu złu, zgodnie z obowiązującymi 

i ciągle doskonalonymi procedurami. Tym samym obszar zainteresowanych i zobowiązanych 

do podejmowania stosownych działań rozszerza się od organów ścigania, sądów, po służbę 

zdrowia, placówki oświatowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe 

oraz inne podmioty niepubliczne o charakterze lokalnym. 

 

 

 



I.  CELE  PROGRAMU 

 

Celem głównym Programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie 

dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie. 

 

Cele szczegółowe to:  

1) podniesienie świadomości społeczeństwa,  

2) obalanie fałszywych stereotypów, 

3) promowanie wartości rodzinnych, 

4) edukacja na różnych poziomach w zakresie skutków stosowania przemocy w rodzinie, 

5) promowanie metod wychowawczych bez użycia przemocy, 

6) zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, 

7) zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy, 

8) zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec sprawców 

przemocy. 

 

Cele te będą realizowane poprzez następujące działania:  

1) systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie (rejestrowanie i analiza 

zdarzeń), 

2) podnoszenie wrażliwości społecznej (kampanie edukacyjne), 

3) podnoszenie kompetencji służb zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie 

(szkolenia specjalistyczne), 

4) udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, 

5) oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie. 

 

II. ZAŁOŻENIA  PROGRAMU 

 

Program skierowany jest głównie do 

a) ofiar przemocy w rodzinie, w tym 

      - dzieci,  

                 - współmałżonków lub partnerów,  

                 - osób starszych, 

                 - osób niepełnosprawnych. 

      b)   sprawców  przemocy w rodzinie, 

     



  c)    społeczności lokalnej, 

      d)  przedstawicieli instytucji i służb zobowiązanych do udzielenia pomocy w sytuacji  

             przemocy. 

 

Podstawę prawną  Programu stanowią ustawy: 

1. Ustawa z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. 

Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175,  

poz.  1362 z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. Nr 70, poz. 473 z późn. zm). 

 

Przemoc domowa rodzi konsekwencje niezmiernie głębokie i szkodliwe, może być 

skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Nie jest zjawiskiem jednoznacznym, stąd 

potrzeba zaangażowania jak najszerszych kręgów społeczeństwa, a na początek przede 

wszystkim specjalistów, dlatego zgodnie z Ustawą Program Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie uwzględnia działania w sferze: prewencji, 

prawa, zdrowia, edukacji, pracy socjalnej i jest skorelowany z takimi dokumentami jak: 

1) Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

2) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tułowice, 

3) Gminny Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

4) Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

Program nakreśla jedynie ramy i kierunki działań na miarę możliwości Gminy. 

Skierowany jest do ofiar przemocy w rodzinie, sprawców i świadków przemocy w rodzinie. 

Realizatorem Programu jest Gmina poprzez swoje jednostki administracyjne przy współpracy 

podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Efektem tych działań winna być poprawa stanu bezpieczeństwa życia codziennego. 

Dom rodzinny ma być miejscem, w którym jesteśmy kochani, chronieni, miejscem, 

w którym odzyskujemy siły po dniu pracy lub nauki. 

 

 

 

 



 

 

III.  DZIAŁANIA  UPRZEDZAJĄCE 

 

1.  Diagnoza problemu w Gminie Tułowice 

 

 

Mamy świadomość, że przemoc domowa istniała od zawsze, ale jej nasilenie rośnie  

w bardzo szybkim tempie. Jest już nie tylko problemem rodzin. Stała się wszechobecna  

w życiu społeczeństwa. Nie do zaakceptowania jest to, że autorytetem, idolem nie jest już 

osoba mądra, zrównoważona, ważąca słowa, ciepła i życzliwa innym. To przeżytek. Teraz 

idolem jest twardziel, mięśniak, a jeśli wzrostem lub masą ciała nie może imponować, to 

powinien mieć kąśliwy język, zdolności do intryg i psychicznego znęcania się nad słabszymi. 

Wprowadzenie w 1998r. „Niebieskich Kart” miało wyhamować zjawisko przemocy 

i usprawnić interwencję policji, a same notatki służbowe miały być materiałem dowodowym 

przeciwko sprawcy przemocy domowej. Z założenia ta procedura była optymistyczna  

i sensowna, ale na zamyśle się skończyło. Życie pokazuje, że policjant podczas interwencji 

nie ma czasu, żeby skupić się na wypełnianiu notatki, bo często sprawcę incydentu trzeba 

odwieźć do izby wytrzeźwień lub pisanie notatki przerywa wezwanie na kolejną interwencję, 

albo ofiara wycofuje swoje wezwania itd., itp. Skutek jest taki, że ciągle nie dysponujemy 

wiarygodnymi danymi, które odzwierciedlałyby prawdę np. z informacji udzielonych przez 

Komisariat Policji  w Niemodlinie wiemy, że w 2009r. przeprowadzono 309 interwencji 

domowych, z tego 7 miało znamiona przemocy w rodzinie, w wyniku której cierpiało 10 

osób, czyli było 10 ofiar przemocy. Czy to możliwe?  

Przeanalizujmy inne liczby, fakty by spojrzeć na problem z innej perspektywy. 

Z danych statystycznych wynika, że na dzień 31.12.2009r. w Gminie Tułowice 

zamieszkiwało 5. 334 mieszkańców z czego 517 osób skorzystało z systemu pomocy 

społecznej w roku 2007, w roku 2008 skorzystało 408 osób, a w 2009 liczba ta spadła do 406 

osób. Powyższe dane najlepiej obrazuje wykres 1. sporządzony na podstawie sprawozdań 

MPiPS – 03 Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach w latach 2007 – 2009.  

 

 

 

 

 



 

 

Wykres 1. Liczba osób korzystających z systemu pomocy społecznej 

w latach 2007 – 2009 

 

Źró

dło: Opracowania własne na podstawie sprawozdań MPiPS -03 Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Tułowicach w latach 2007-2009. 

 

 

Kiedy patrzymy na wykres wyraźnie widzimy, że nie są to tłumy w stosunku do 

ogólnej liczby mieszkańców i nie widać tendencji wzrostowej. Chcemy jednak dowiedzieć 

się, jaki ułamek tego stanowią rodziny dotknięte przemocą. Na podstawie sprawozdań 

sporządzono tabelę, w której poznajemy powody, przesłanki z powodu których udzielono 

wsparcia osobom i rodzinom, czy to w formie pomocy finansowej, rzeczowej, bądź w formie 

poradnictwa. Z analizy tabeli 1.wynika, że głównym powodem trudnej sytuacji życiowej 

wśród rodzin objętych pomocą było w kolejności: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała choroba, 

niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych, problem 

alkoholowy i przemoc w rodzinie. Nas interesuje przemoc i rzeczywiście w 2009r. z powodu 

przemocy udzielono wsparcia 10 rodzinom, nie osobom czyli odrobinę przemocy ujawniło się 

w materiałach pracowników socjalnych. Kiedy jednak spojrzymy na pozycję – alkoholizm, tu 

wykazane są 22 rodziny … czy tu nie ma przemocy? Nie ma znęcania się, bicia?  

 

 

 

 



Tabela  1. Powody przyznania pomocy przez OPS w latach 2007 - 2009  

 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba 

rodzin  

w 2007r. 

Liczba 

rodzin 

 w 2008r. 

Liczba 

rodzin 

w 2009r. 

Ubóstwo 74 62 76 

Sieroctwo 0 0 0 

Bezdomność 2 2 4 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 10 30 34 

w tym wielodzietność 0 19 19 

Bezrobocie 88 60 68 

Niepełnosprawność 56 52 54 

Długotrwała choroba 68 62 71 

Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych 

i prowadzeniu gospodarstwa domowego 

69 62 56 

w tym:                        Rodziny niepełne 

                                   Rodziny wielodzietne 

43 36 31 

31 31 27 

Przemoc w rodzinie 7 7 10 

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 0 0 

Alkoholizm  23 18 22 

Narkomania 0 1 1 

Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu 

zakładu karnego 

0 1 2 

Brak umiejętności w przystosowaniu do życia 

młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - 

wychowawcze 

0 0 0 

Trudności w integracji osób, które otrzymały status 

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą 

0 0 0 

Zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa 1 0 0 

Sytuacja kryzysowa 0 0 0 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 0 

Źródło:  sprawozdanie MPiPS-03 Dział 4. Powody przyznania pomocy w latach 2007-2009. 

 

 

 Tak, więc już wywiady środowiskowe potwierdzają, że jest to ciągle fałszywy obraz. 

Wiele osób wstydzi się lub boi się mówić o problemach rodzinnych. Są osoby, które 

przyzwyczaiły się do swojego położenia traktując je jako normalne. Nie dostrzegają  

 

 



możliwości zmian. Dla wielu lęk przed zmianami, trudności w samodzielnym 

funkcjonowaniu, a także współuzależnienie od sprawcy są silniejsze niż potrzeba zmiany 

sytuacji. 

Kolejne tabele dają obraz, ile przypadków przemocy odnotowały poszczególne 

podmioty, które w swoim działaniu są zobowiązane nieść pomoc lub udzielić wsparcia 

osobom i rodzinom dotkniętym przemocą. 

 

Tabela  2. Skala przemocy w rodzinach w latach 2007-2009 (dane z OPS Tułowice) 

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie  

w latach 2007 -2009 

24 

z tego: 

w 2007r. 7 

w 2008r. 7 

w 2009r. 10 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS w Tułowicach w sprawozdaniu rocznym 

Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w latach 2007-2009. 

 

 

Tabela 3.  Skala przemocy w rodzinach w latach 2007 - 2009 (dane z Komisariatu Policji 

w Niemodlinie wg procedury „Niebieskiej Karty” ) 

 

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie  

w latach 2007 -2009 

17 

z tego: 

w 2007r. 3 

w 2008r. 8 

w 2009r. 6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji w Niemodlinie 

w latach 2007-2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela  4.  Skala przemocy w rodzinach w latach 2007 - 2009 (dane z tutejszego Punktu 

Konsultacyjnego) 

 

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie  

w latach 2007 -2009 

15 

z tego: 

w 2007r. 4 

w 2008r. 8 

w 2009r. 3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych tut. Punktu Konsultacyjnego w latach 2007-2009 

 

 

 

2.   Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 

 

 

Po dokonaniu powyższej diagnozy na pierwszy „rzut oka” ktoś może powiedzieć – 

u nas nie ma tych problemów. Wystarczy spojrzeć na tabelę Nr 1 i zastanowić się nad 

wierszem: bezradność, alkoholizm, narkomania. Już te dane, choć niedoskonałe, znacznie 

różnią się od tych rzekomo potwierdzających fakt przemocy. Nic bardziej błędnego. Obraz 

jest zafałszowany prawdopodobnie z powodu różnych lęków, obaw, o których wspominano 

wyżej, a przede wszystkim z powodu ogólnie przyjętej zasady „że brudy pierze się we 

własnym domu” lub „to nie moja sprawa, to problem rodziny” lub „nie będę wchodzić 

z butami w cudze życie, od tego są inni, co mnie to obchodzi” itd. Takiego stanu nie wolno 

tolerować, nie wolno być biernym.   

 Do tej pory, mimo iż ustawa o przeciwdziałaniu przemocy weszła w 2005r., 

problemami tymi zajmowali się policjanci, pracownicy socjalni i członkowie Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Zasoby instytucjonalne Gminy Tułowice w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie: 

1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  Tułowicach, 

2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach, 

3) Punkt Konsultacyjny przy Pełnomocniku ds. Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych w Tułowicach, 

 

 



4) Komisariat Policji  w Niemodlinie, 

5) Placówki Oświatowe, 

6) Placówki ochrony zdrowia, 

7) Organizacje pozarządowe i instytucje kościelne,  

8) Sołtysi i rady sołeckie.  

 

Mocne strony w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:  

1) dobrze przygotowana i stale doskonaląca umiejętności kadra instytucji działających na 

 rzecz rodziny, 

2) znajomość problemu i dobrze działające służby zajmujące się profilaktyką 

i wsparciem  rodzin zagrożonych patologiami, 

3) poparcie działań i współpraca z samorządem gminnym. 

  

Słabe strony w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 

1) niewystarczająca infrastruktura socjalna gminy, 

2) brak wypracowanych systemów wspomagania działań profilaktycznych, 

3) brak spójnego systemu współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz    

      rodzin zagrożonych przemocą ( prokuratura, policja, sądy, pomoc społeczna), 

4) brak świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. 

  

Zagrożenia: 

1) negatywne wzorce zachowań społecznych,  

2) bezradność w sprawach opiekuńczo -wychowawczych rodzin,  

3) problemy alkoholowe członków rodzin,  

4) niewystarczająca świadomość istoty przemocy.  

 

KIERUNKI  DZIAŁAŃ  W  RAMACH  PROGRAMU 

1) Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego. 

2) Diagnoza zjawiska na terenie gminy Tułowice. 

3) Budowanie systemu wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. 

4) Kształtowanie postaw społeczności lokalnej wolnych od przemocy: 

      a) działania edukacyjne, 

    

 



   b) działania profilaktyczne, 

      c) działania informacyjne. 

5)  Kontynuacja profesjonalizacji kadr związanych z pracą w obszarze przeciwdziałania  

      przemocy w rodzinie. 

6) Dostosowanie działań programu w zakresie interwencji, informacji, edukacji,  

      budowania systemu i działań zespołu interdyscyplinarnego do projektowanych zmian 

      w przepisach prawa. 

 

Mając świadomość, że przemoc to zło, które zatacza coraz szersze kręgi, zamierzamy 

zdecydowanie przeciwdziałać złu w tym celu został opracowany niniejszy program. Potrzeba 

opracowania takiego dokumentu dla Gminy Tułowice wynika nie tylko  

z przesłanek formalnych (ustawa o pomocy społecznej oraz ustawa o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, które nakładają na Gminę obowiązek opracowania i realizowania 

Programu), ale również z odczuwalnych, negatywnych zjawisk społecznych na terenie 

Gminy. 

Uchwalenie niniejszego Programu otwiera możliwość powołania Zespołu 

Interdyscyplinarnego. 

            Zespół interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy w celu 

udzielenia pomocy  osobom, rodzinom dotkniętym  zjawiskiem przemocy w rodzinie. 

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest zintegrowane oddziaływań na osoby 

doświadczające  przemocy  i budowanie dla nich sieci wsparcia oraz wspomaganie tych osób 

w podejmowaniu działań ukierunkowanych na rozwiązanie problemu.   

Zespół składa się z grupy osób współpracujących ze sobą w sposób skoordynowany, 

zapewniający skuteczne reagowanie na otrzymane informacje o przemocy w rodzinie.  

Tego rodzaju działania wymagają pełnego uczestnictwa i współpracy członków zespołu, 

którzy wnoszą w jego pracę swoją wiedzę, umiejętności oraz zdolności. Zespół 

interdyscyplinarny może powoływać grupy robocze, które będą się składać ze specjalistów  

z różnych  dziedzin. Grupy te będą się zajmować rozwiązywaniem problemów związanych  

z przemocą domową  w indywidualnych przypadkach.  

Zespół interdyscyplinarny swoje działania skieruje przede wszystkim w stosunku do 

dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych, a także do rodzin dotkniętych uzależnieniem oraz  

w sytuacjach powtarzalności zjawiska przemocy. Szczególnej ochronie podlegać  będą  

dzieci, z zachowaniem ich praw do wychowania się w rodzinie, poprzez udzielanie rodzinie 

szczególnego wsparcia w dążeniu do poprawy jej funkcjonowania. 

 



 

W  skład zespołu wejdą przedstawiciele: 

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 

gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 

policji, 

oświaty, 

ochrony zdrowia,  

organizacji pozarządowych, 

 kuratorskiej służby sądowej.  

 

Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy:  

1) diagnoza skali zjawiska przemocy na terenie gminy oraz przekazywanie uzyskanych 

informacji do środowiska lokalnego, 

2) gromadzenie informacji oraz ich upowszechnianie na temat instytucji i organizacji 

zajmujących się bezpośrednio i pośrednio problemem przemocy  w rodzinie wraz  

z podejmowanymi  przez nie działaniami, 

3) wypracowanie modelu współpracy międzyinstytucjonalnej prowadzącej do 

zwiększenia efektywności w zespołowym rozwiązywaniu problemów, 

4) wspieranie ofiar przemocy w rodzinie w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej oraz 

przerwaniu cyklu przemocy, a także zapobieganie kolejnym aktom przemocy  

w rodzinie, 

5) monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy w przypadku 

podejrzenia popełnienia przestępstwa, poinformowania o tym odpowiednich służb, 

6) inicjowanie działań zmierzających do podniesienia kwalifikacji osób mających  

w swojej pracy kontakt z ofiarami i sprawcami przemocy – organizowanie szkoleń, 

warsztatów itp. 

 

3. Działania  informacyjno – edukacyjne kierowane do ogółu społeczeństwa 

 

W celu podniesienia poziomu wrażliwości i świadomości społecznej należy: 

a) prowadzić kampanie informacyjno – edukacyjne, które: 

                   - uświadamiają zagrożenia płynące z przemocy  w rodzinie, obalić mity  

                        i stereotypy  na ten temat, 

                    -   propagują skuteczne sposoby, metody powstrzymywania przemocy, 

                 



 

    -   potępiają negatywne zachowania silniejszych wobec słabszych członków  

                        rodziny. 

b) wprowadzić do szkolnych zajęć – programów treści uświadamiające zagrożenia 

płynące z przemocy, propagujące zachowania sprzyjające pozytywnym postawom  

w rodzinie, 

c) dokształcać osoby zajmujące się przemocą, a szczególnie grupy pracowników: policji, 

służby zdrowia, nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników 

socjalnych, itp. 

 

Działania powyższe nie będą efektywne, jeśli będą realizowane po amatorsku, byle 

jak. Stąd potrzeba kształcenia osób zawodowo zajmujących się przemocą w rodzinie. 

Wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności do rozpoznawania i diagnozowania przypadków 

przemocy, nie tylko w sferze skutków, ale przede wszystkim przyczyn, źródeł przemocy 

w rodzinie. 

 

IV.  DZIAŁANIA  INTERWENCYJNE  I  WSPIERAJĄCE 

 

Działania te mają na celu stworzenie warunków do udzielania profesjonalnej pomocy 

ofiarom przemocy w rodzinie, wspieranie ofiar przemocy w przezwyciężaniu sytuacji 

kryzysowej oraz w przerwaniu cyklu przemocy, zapobieganiu kolejnym aktom przemocy,  

a także izolowanie sprawców przemocy od osób pokrzywdzonych. 

Na szczeblu Gminy należy: 

-   utworzyć punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie, 

-   uruchomić telefon zaufania „Niebieska Linia” łączącego z innymi punktami  

    konsultacyjnymi lub ośrodkami wsparcia,  

-   stworzyć warunki umożliwiające przygotowanie mieszkań socjalnych. 

- rozpowszechnić informatory o instytucjach udzielających pomocy ofiarom przemocy  

    w rodzinie, 

-   realizować profesjonalne programy terapeutyczne. 

Chcąc wzmocnić ochronę ofiar przemocy pożądane jest realizowanie programów 

terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie w sposób systematyczny i ciągły, a nie jak to 

często się zdarza „akcyjny”. 

 

 



 

 

V. DZIAŁANIA KOREKCYJO – EDUKACYJNE SKIEROWANE  

           DO   SPRAWCÓW PRZEMOCY  W  RODZINIE 

 

Celem tych działań jest powstrzymanie sprawców przemocy i zakończenie przemocy  

w rodzinie poprzez: 

1) realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, 

2) wykonywanie przez sprawców przemocy prac społecznie użytecznych przy 

jednoczesnym uczestnictwie w programach korekcyjno – edukacyjnych. 

 

 

VI. PRZEWIDYWANE EFEKTY NIEMATERIALNE I KOSZTY  

         REALIZACJI PROGRAMU 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2011 – 2016 jest w pewnym sensie częścią składową Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który wszedł w życie w 2006r. 

Narastanie zjawiska przemocy w rodzinie, a także poza nią, powoduje, że i na terenie 

naszej Gminy należy podjąć określone działania, aby sytuacja nie uległa pogorszeniu, aby nie 

stała się „chorobą nieuleczalną”. 

Wiele działań ma charakter długofalowy, rozciągnie się na długie lata. Niektóre, 

w zależności od potrzeb i możliwości będą ulegały modyfikacji, dlatego rok 2016 nie oznacza 

końca problemów. Będzie to z pewnością pewien etap, który po podsumowaniu stanie się 

fundamentem, na bazie którego powstanie ciąg dalszy dostosowany do nowej rzeczywistości, 

słowem jest to Program o wieloletniej perspektywie. 

Realizując go rzetelnie liczymy na określone, widoczne efekty, między innymi: 

-  zmiana postaw społeczeństwa wobec przemocy w rodzinie, 

-  wzrost liczby osób profesjonalnie pomagających ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie, 

- utworzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar i sprawców przemocy, które udzielają im  

    pomocy, 

-  spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie, 

- spadek liczby rodzin, w których wielokrotnie podejmowane są interwencje z powodu  

    przemocy. 

 



 

 

Realizacja tego Programu została rozłożona na kilka lat i uwzględnia konieczność 

dokonywania systematycznej ewaluacji, a także aktualizowania pod względem prawnym. 

Zdaniem fachowców największe koszty będą poniesione w ciągu trzech do czterech lat, 

później będą malały, bo będzie malało zjawisko przemocy jako przewidywany efekt.  

W pierwszym roku niewątpliwie kosztem będzie zatrudnienie specjalisty do spraw 

resocjalizacji lub pracownika socjalnego przygotowanego do realizowania zadań z dziedziny 

przemocy, który między innymi zapewni obsługę organizacyjno – techniczną w myśl art. 9a. 

pkt. 9 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Kosztem będzie zaangażowanie 

psychologa, pedagoga, prawnika, terapeuty społecznego specjalizującego się w tych 

zagadnieniach. W pierwszym okresie może to być forma umowy – zlecenia w zależności od 

potrzeb środowiska, a w przyszłości jako cząstka etatu w wyznaczone dni, systematycznie 

i konsekwentnie. 

Mając jednak na uwadze uruchomienie punktu konsultacyjnego, który z czasem może 

się stać namiastką ośrodka wsparcia, należy uwzględnić inną formę zatrudnienia. Zasadnym 

byłoby zatrudnienia 2 psychologów – jednego specjalizującego się w niesieniu pomocy 

ofiarom, a drugiego pracującego ze sprawcą przemocy w rodzinie. Przy punkcie 

konsultacyjnym niezbędny jest telefon zaufania „Niebieska Linia”. Ze wszech miar słuszne 

byłoby utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej, w pełnym tego słowa znaczeniu. Placówka 

ta winna zapewniać fachową, regularną pomoc zarówno dzieciom, jak i dorosłym, a także 

uwzględniać potrzebę zapewnienia warunków do realizacji programów korekcyjno – 

edukacyjnych i informacyjno – edukacyjnych, stąd niezbędne jest zaplecze lokalowe. 

W miarę potrzeb i rozwoju punkt konsultacyjny wraz z placówką wsparcia będą wymagały 

odpowiedniego wyposażenia, najpierw w podstawowe sprzęty, wyposażenie biura, urządzenia 

audiowizualne i inne niezbędne do funkcjonowania. 

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przewiduje systematyczny 

wzrost kosztów na jego realizację. Uwzględnia jednak możliwość iż obok środków 

przeznaczonych z budżetu państwa i samorządu terytorialnego, Polska jako kraj członkowski 

Unii Europejskiej będzie mogła pozyskać fundusze w ramach unijnego Programu DAPHANE 

II. 

 

 

 

 



 

VII.  MONITOROWANIE  I  SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

 

Monitorowanie realizacji Programu odbywać się będzie w oparciu  

o sprawozdawczość, która dotyczy: 

- form udzielanej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, 

- form działań kierowanych do sprawców przemocy w rodzinie. 

 

W celach sprawozdawczych należałoby uwzględniać następujące wskaźniki programu 

1) Zasięg i skala zjawiska przemocy na terenie Gminy – informacje  umieszczone  

w bazie danych sporządzonej i aktualizowanej przez Zespół Interdyscyplinarny  

i przedstawione  w corocznym sprawozdaniu OPS. 

2) Ilość zgłoszeń o przemocy domowej przekazywanych Zespołowi 

interdyscyplinarnemu. 

3) Ilość odbytych z tytułu przemocy interwencji w terenie. 

4) Liczba rodzin (osób)  objętych poradnictwem z tytułu  przemocy w rodzinie. 

5) Ilość porad udzielonych osobom uwikłanym w przemoc. 

6) Liczba spraw kierowanych do prokuratury, sądu. 

7) Liczba osób kierowanych do specjalistycznych  ośrodków interwencji kryzysowej. 

8) Liczba osób objętych programem edukacyjno-korekcyjnym dla osób stosujących 

przemoc. 

9) Liczba sprawców przemocy odizolowanych od swoich rodzin. 

10) Liczba dzieci objętych oddziaływaniami terapeutycznymi (świetlice środowiskowe, 

zajęcia w szkołach). 

11) Liczba godzin zajęć dla  dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania konfliktów, 

radzenia sobie  z trudnymi emocjami, stresem. 

12) Ilość przeprowadzonych szkoleń oraz liczba  osób przeszkolonych z zakresu      

przeciwdziałania przemocy. 

13) Ilość rozpowszechnionych na terenie Gminy ulotek i broszur dotyczących zjawiska      

przemocy. 

14) Ilość artykułów i informacji dotyczących przemocy domowej zamieszczonych  

w lokalnej prasie. 

  

Realizację zadań wynikających z Programu koordynuje Kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej we współpracy z Pełnomocnikiem Wójta d/s Rozwiązywania  



 

Problemów Alkoholowych. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Wójt Gminy, 

podejmuje niezbędne decyzje i działania zmierzające do osiągnięcia celów 

wyznaczonych w Programie. 

 

VIII.  UWAGI  KOŃCOWE 

 

 Program niniejszy  dotyczy bardzo trudnych, zjawisk i problemów społecznych. 

Przeciwnicy demonizują rolę ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, że traktuje ona 

rodzinę jak źródło patologii i pozwala na daleko idącą ingerencję w życie rodzinne. Ci sami, 

zresztą słusznie, wyznają filozofię, że to co człowiek sobą prezentuje – wynosi się z domu. To 

jakim jest się człowiekiem, zależy od wychowania („czym skorupka za młodu nasiąknie …”).  

Przemoc wśród dzieci i młodzieży wyrasta z ich życia i powinna być rozpatrywana  

w odniesieniu do warunków wpływających na to życie. Dzisiejsza ofiara, jutro staje się 

sprawcą, agresorem, bo doświadczyła na własnej skórze od najbliższych jak egzekwować 

swoje prawa, przywileje lub jak rozładowywać swoje negatywne emocje. Tak, więc przemoc 

człowieka nie pojawia się z nikąd, lecz jest funkcją jego biografii. Wszystko, co pozytywne, 

ale i wszystko, co negatywne z dzieciństwa, z młodości zostaje przeniesione w życie dorosłe. 

Skoro, więc rodzina jest niewydolna wychowawczo, skoro przemoc ukrywana w domach 

przeniosła się do szkół, miejsc pracy oraz na stadiony i ulice coś z tym trzeba zrobić, od 

czegoś trzeba zacząć. 

Szerzące się zło trzeba zahamować i próbować zmieniać w coś pozytywnego, dobrego. 

 Ustawę, a następnie Program opracowali ludzie, dla ludzi i realizować go będą 

również ludzie z odpowiednimi do tego kwalifikacjami. Wszystko po to, aby pomagać 

ofiarom przemocy domowej, leczyć, korygować, zmieniać sprawców przemocy, 

a w konsekwencji, aby poprawić stan bezpieczeństwa życia codziennego nas wszystkich. 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała:  Urszula Kosińska-Bardon     

                       Danuta Wesołowska 
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