
UCHWAŁA  Nr XXVII/136/16 

RADY GMINY TUŁOWICE  

z dnia 27 października 2016 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Prze-

mocy w Rodzinie na lata 2016-2020 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446, poz. 1597) i art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) , Rada Gminy Tułowice uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

na lata 2016-2020, określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Traci moc uchwała Nr III/12/10 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2016 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tułowice. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Frédéric Coppin  
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Rady Gminy Tułowice  
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Opracował: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach 

Danuta Wesołowska 

Ewa Ziubrzycka-Bień 

Tułowice 2016 

Id: 68D7892D-40D3-4017-AE2C-07481451924A. Podpisany Strona 1



SPIS TREŚCI  

 

WSTĘP  ……………………………………………………………………………….  

I. CELE, ZAŁOŻENIA ORAZ ADRESACI PROGRAMU ……………………. 

II. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH  ……………………………………………. 

III. DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W GMINIE TUŁOWICE  ………… 

IV. ZASOBY GMINY TUŁOWICE W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA 

PRZEMOCY W RODZINIE …………………………………………………. 

V. OBSZARY, KIERUNKI DZIAŁAŃ …………………………………………. 

VI. PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU ORAZ ZASADY 

FINANSOWANIA I MONITOROWANIA .…………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: 68D7892D-40D3-4017-AE2C-07481451924A. Podpisany Strona 2



 

WSTĘP 

Przemoc ma miejsce w każdym kraju i w naszej społeczności. Przemoc jest zjawiskiem 

występującym coraz powszechniej. Każdego dnia znajdujemy doniesienia w mediach  

o krzywdach wyrządzonych ludziom przez inne jednostki, o maltretowaniu słabszych –dzieci, 

osób starszych, o znęcaniu się nad najbliższymi. Jest ona plagą, która niszczy tkankę 

społeczną i stanowi zagrożenie dla życia, zdrowia  i szczęścia nas wszystkich. Choć przemoc, 

agresja jako forma zachowań społecznych istniała od zarania dziejów we wszystkich 

kulturach i religiach, to właśnie obecnie obserwujemy zjawisko swoistego rozkwitu, eskalacji 

przemocy, a jednocześnie wzrastającego nią zainteresowania. 

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. 

Przemoc domowa może być zarówno skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie, 

bez wątpienia należy zakwalifikować ją do kategorii negatywnych zachowań o dużej 

szkodliwości społecznej. Współczesna rodzina doświadcza wielu trudności. Bolączką wielu 

rodzin jest niedostatek, alkoholizm i wiążąca się z nim agresja. Przemoc upokarza, powoduje 

cierpienie, nieobliczalne szkody, rodzi nienawiść i pragnienie odwetu, tworzy błędne koło w 

stosunkach międzyludzkich i wcześniej czy później odbija się na nich negatywnie. 

Przemoc w rodzinie definiowana jest jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne 

działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (małżonek, 

wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w 

stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu),  

a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, narażające te osoby  

w szczególności na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, 

nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu 

fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób 

dotkniętych przemocą (art. 2 ustawy o z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie - tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1390 ze zm.). 
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I. CELE, ZAŁOŻENIA ORAZ ADRESACI  PROGRAMU 

 

Celem głównym Programu jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie oraz 

zwiększenie dostępności i skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy na 

terenie gminy Tułowice.  

 

Cele szczegółowe:  

1. Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców gminy na temat zjawiska 

przemocy, jego przejawów i form. 

2. Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie. 

3. Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 

4. Poprawa skuteczności działań osób i instytucji zobowiązanych do przeciwdziałania 

przemocy. 

 

Dążąc do zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, aby 

zrealizować cele ustawowe, w tym cele zawarte w Programie, określone zostały obszary oraz 

kierunki działań, a także grupy adresatów Programu: 

1. Profilaktyka i edukacja społeczna - obszar kierowany do ogółu społeczeństwa, w tym 

do osób i rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie.  

2. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – obszar kierowany do 

osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

3. Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie – obszar kierowany do osób 

stosujących przemoc w rodzinie, jak również do właściwych służb lub podmiotów 

zajmujących się oddziaływaniem na osoby stosujące przemoc. 

4. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania  

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – obszar kierowany do 

przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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Każde z działań we wskazanych w dalszej części Programu obszarach zostało przypisane 

konkretnym podmiotom odpowiedzialnym za ich realizację. Opisano również wskaźniki 

monitorowania działań.  

Program skierowany jest głównie do: 

 

1. Osób doznających przemocy w rodzinie (dzieci, współmałżonków, partnerów, osób 

starszych i niepełnosprawnych). 

2. Osób stosujących przemoc w rodzinie. 

3. Przedstawicieli instytucji i służb zobowiązanych do udzielania pomocy w sytuacji 

przemocy. 

4. Społeczności lokalnej – mieszkańców Gminy Tułowice. 

 

II. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH 

 

Program będzie realizowany w oparciu o następujące akty prawne:  

 

1. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 przyjęty 

Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014r. 

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1390). 

3. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn.zm.). 

4. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 930). 

5. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 332 

z późn. zm.). 

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury 

„Niebieskie Karty” oraz wzorców formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2001r.  

Nr 209, poz. 1245). 

Program jest skorelowany z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkotykowych.  

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

w którym odzyskujemy siły po dniu pracy lub nauki. 

 

 

 

III. DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W GMINIE TUŁOWICE 

 

Na terenie Gminy Tułowice przemoc w rodzinie występuje w rodzinach o różnym 

statusie społecznym, często łączy się z problemem nadużywania alkoholu, niskimi 

dochodami. Przypadki przemocy zdarzają się w domach rodzinnych, w zamkniętym kręgu 

osób, gdzie świadkami są jedynie członkowie rodziny. 

Zjawisko przemocy domowej jest problemem trudnym do zbadania, jego skalę 

oszacowano opierając się na statystykach Ośrodka - liczba formularzy „Niebieskich Kart – A” 

jaka wpłynęła do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Tułowicach w latach 

2012 – 2015. Odzwierciedlają one przypadki ujawnione, gdzie doszło do interwencji Policji 

lub osoby doznające przemocy same zgłosiły się ze swoim problemem do Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Tułowicach czy Ośrodka Zdrowia w Tułowicach.  

Skalę zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Tułowice obrazuje poniższa 

tabela oraz wykres. 

 

Tabela 1. Zjawisko przemocy w rodzinach w latach 2012 - 2015. 

 

Instytucja 

wszczynająca 

procedurę 

„Niebieskie Karty” 

Liczba 

formularzy 

„Niebieskie 

Karty– A” 

2012 

Liczba 

formularzy 

„Niebieskie 

Karty – A” 

2013 

Liczba 

formularzy 

Niebieskie 

Karty – A” 

2014 

Liczba 

formularzy 

„Niebieskie 

Karty – A” 

2015 

Pomoc społeczna 1 2 1 4 

 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych  

0 0 0 0 

Policja 6  7 15 14 

 

Oświata 0 1 0 0 

 

Ochrona zdrowia 1 0 0 1 

 

Razem: 8 10 16 19 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie rejestru wpływu „Niebieskich Kart - A” 

 do Z.I. w Tułowicach w latach 2012 – 2015. 
 

 

 

 Formularz  „Niebieska Karta – A” wypełniany jest w sytuacji stwierdzenia lub 

podejrzenia występowania przemocy w rodzinie. Z powyższych danych wynika, że na 

przestrzeni lat 2012 – 2015 do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 

ogółem 53 formularzy „Niebieskich Kart – A”, w tym 9 dot. kolejnych „Niebieskich  Kart -

A”, gdzie osoba podejrzana o stosowanie przemocy w rodzinie, dopuściła się po raz kolejny 

stosowania przemocy w rodzinie. Najwięcej formularzy dostarczyła Policja (42 NK, w tym 9 

NK w trakcie trwania procedury), gdyż najczęściej otrzymują zgłoszenia o stosowaniu 

przemocy w rodzinie. W drugiej kolejności pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Tułowicach (8 NK), Służba Zdrowia (2 NK) oraz  Oświata (1 NK).   

 

 

Wykres 1.  Liczba wszczętych procedur „Niebieskie Karty”  przez uprawnione 

podmioty w latach 2012 – 2015.  

  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie rejestru wpływu „Niebieskie Karty - A”  

do Z.I. w Tułowicach w latach 2012 – 2015. 

 

 

Dane wskazują, że w Gminie Tułowice liczba wszczętych procedur „Niebieskie Karty 

– A” przez podmioty uprawnione w wyniku zdarzeń związanych z przemocą domową na 
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przestrzeni lat 2012 – 2015 wyniosła ogółem 40, z czego 29 wszczętych zostało przez Policję, 

8 przez Ośrodek Pomocy Społecznej, 2 przez Służbę Zdrowia, a 1 przez Oświatę. W latach 

2014 – 2015 zauważalny jest znaczny wzrost wszczętych procedur. Warto wskazać, iż 

obecnie maleje liczba zakładanych formularzy „Niebieskich Kart - A”. 

 Poniżej zostało przedstawione zestawienie statystyczne dotyczące wszczętych, 

prowadzonych i zakończonych „Niebieskich Kart” oraz rodzin objętych procedurą w latach 

2012 – 2015. 

 

Tabela 2. Liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty” w latach 2012 – 2015.  

 

Rok Niebieskie 

Karty 

wszczęte 

 

Rodziny objęte 

procedurą 

Niebieskich Kart 

Niebieskie Karty 

zakończone 

 

Niebieskie 

Karty  

w trakcie 

realizacji 

2012 5 7 3 4 

 

2013 8 12 3    9  

 

2014 12 21 14 7 

 

2015 13 20 13 7 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji – teczki klientów 

 w latach 2012 –  2015. 

 

 

Wykres 2.  Liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”  w latach 2012 –  2015. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji – teczki klientów 

 w latach 2012 – 2015. 

Zaprezentowane dane wskazują, że liczba wszczynanych działań w ramach procedury 

„Niebieskie Karty” na terenie gminy Tułowice na przestrzeni lat 2012 – 2015 była 

zróżnicowana. Najwyższy wzrost przemocy domowej odnotowano w latach 2014 – 2015.  

W dużej liczbie przypadków przemoc była związana z nietrzeźwością sprawców. 

W ramach prowadzonych procedur „Niebieskie Karty” na przestrzeni lat  2012 – 2015 

odbyło się 72 spotkań grup roboczych oraz 14 spotkań zespołu interdyscyplinarnego. 

Poniższa tabela i wykres przedstawią zestawienie danych w poszczególnych latach. 

Tabela 3. Liczba spotkań grup roboczych i zespołu interdyscyplinarnego  

w latach 2012 – 2015. 

Rok Liczba spotkań  

Grup Roboczych 

 

Liczba spotkań  

Zespołu Interdyscyplinarnego 

2012 10 

 

3 

2013 17 

 

3 

2014 20 

 

4 

2015 25 

 

4 

RAZEM: 

 

72 14 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań w latach 2012 –  2015. 

Wykres 3. Liczba  spotkań  grup roboczych i zespołu interdyscyplinarnego  

w latach 2012 – 2015. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań w latach 2012 – 2015. 
 

 

Z analizy dokumentów wynika, iż członkowie Zespołu  Interdyscyplinarnego  

w gminie Tułowice spotykają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Natomiast grupy robocze 

powoływane są w celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem zjawiska 

przemocy w rodzinie, spotykają się z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że są 

dotknięte przemocą, jak i osobami, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc 

minimum raz lub w zależności od potrzeb. 

Kolejna tabela daje obraz, ile osób i rodzin na przestrzeni lat 2012 – 2015 skorzystało 

z pomocy: prawnej, psychologicznej, terapeuty ds. uzależnień oraz finansowej. 

 
Tabela 4. Liczba i rodzaj porad udzielanych mieszkańcom przez tut. Ośrodek  
w latach 2012 – 2015. 
 

Rok Porada 
prawna - 
l. osób 

Porada 
psychologiczna – 

l. osób 

Porada 
terapeutyczna - 

l. osób 

Pomoc 
pieniężna - 

l. rodzin 

Praca socjalna 
– wizyty w 

środowisku - 
l. rodzin 

 

2012 1 7 2 3 
 

6 

2013 0 12 9 5 
 

10 

2014 0 9 9 9 
 

21 

2015 4 6 11 7 
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Źródło:  Opracowania własne na podstawie sprawozdań oraz dokumentacji - teczki klientów 

 w latach 2012 – 2015. 

 

 

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż zaledwie kilka osób decyduje się na serię spotkań 

indywidualnych z psychologiem, terapeutą ds. uzależnień czy prawnikiem. Natomiast  

w większości przypadków są to spotkania jednorazowe bez dalszej kontynuacji. Niestety 

wynika to z różnych uprzedzeń, wiele osób odczuwa wstyd, lęk przed umówieniem się na 

pierwsze spotkanie.  

Sprawcy przemocy nie są chętni do zmiany sytuacji i rzadko decydują się na podjęcie 

współpracy ze specjalistami. Na przestrzeni lat 2012 – 2015 żaden sprawca nie uczestniczył  

w programie korekcyjno-edukacyjnym. Kilka osób poczyniło zmiany i zostało skierowanych 

do terapeuty ds. uzależnień, niestety po kilku spotkaniach przerwały uczestnictwo. 

 

 

 

 

IV. ZASOBY GMINY TUŁOWICE W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA 

PRZEMOCY W RODZINIE. 

 

1. Zasoby instytucjonalne Gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 

a) Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

b) Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

c) Ośrodek Pomocy Społecznej, 

d) Placówki oświatowe, 

e) Placówki ochrony zdrowia, 

f) Organizacje pozarządowe i instytucje kościelne, 

g) Sołtysi i rady sołeckie. 

 

2. Mocne strony w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 

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

rzecz rodziny, 

b) znajomość problemu i dobrze działające służby zajmujące się profilaktyką  

i wsparciem rodzin zagrożonych patologiami, 

c) dobra współpraca z organizacjami pozarządowymi, 

d) poparcie działań i współpraca z samorządem gminnym. 
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3. Słabe strony w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 

 

a) niewystarczająca infrastruktura socjalna gminy, 

b) brak spójnego systemu współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz 

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

c) brak świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. 

 

4. Zagrożenia: 

 

a) negatywne wzorce zachowań społecznych, 

b) słaba kondycja ekonomiczna rodzin, 

c) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych rodzin, 

d) problemy alkoholowe członków rodzin, 

e) migracja zarobkowa rodziców i pozostawianie dzieci pod opieką dziadków, 

f) niewystarczająca świadomość istoty przemocy. 

 

 

OBSZARY, KIERUNKI  DZIAŁAŃ  

 

Obszar 1. Profilaktyka i edukacja społeczna. 
 

Lp. Zadanie Działanie Termin 

realizacji 

Realizatorzy Wskaźniki 

1. Diagnoza 

zjawiska 

przemocy 

w rodzinie na 

terenie Gminy 

Tułowice. 

 

Analiza danych statystycznych 

pozyskanych z instytucji działających 

w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie przez Zespół 

Interdyscyplinarny 

 

 

2016 -2020 

 

- ZI 

- OPS 

- Policja 

- GKRPA 

- Oświata 

- Służba  

  zdrowia 

- liczba 

wszczętych 

procedur  „NK” 

- liczba 

powołanych grup 

roboczych 

-coroczne 

sprawozdanie  

z realizacji 

2. Edukacja 

społeczna, 

profilaktyka i 

promocja działań  

w zakresie  

przeciwdziałania  

przemocy 

Organizacja i udział w festynach 

środowiskowych, imprezach 

profilaktycznych. 

 

2016 -2020  - OPS 

- Gminny  

  Zespół Szkół 

- Zespół Szkół 

- Przedszkole  

  Publiczne 

- Organizacje  

  pozarządowe 

- Sołectwa 

 

- liczba lokalnych  

kampanii 

- liczba festynów, 

imprez  

profilaktycznych 

Opracowanie i realizacja programów  

profilaktycznych uświadamiających  

zagrożenia płynące z przemocy 

(spotkania, pogadanki profesjonalistów 

z rodzinami, dziećmi i młodzieżą).  

 

2016-2020 - Gminny  

 Zespół Szkół 

- Zespół Szkół 

- Przedszkole  

 Publiczne 

- Tułowicki 

Ośrodek 

Kultury 

- liczba  

programów  

profilaktycznych 
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Promowanie wartości rodzinnych i 

wychowania bez przemocy poprzez 

różne formy psychoedukacyjne dla 

rodziców (spektakle, imprezy sportowe 

i masowe) 

 

 

2016-2020 

- Gminny   

   Zespół Szkół 

- Zespół Szkół  

- Przedszkole  

   Publiczne 

- Sołectwa 

- Organizacje 

pozarządowe 

 

- liczba spotkań,  

  imprez  

  profilaktycznych 

Opracowywanie i dystrybucja 

materiałów informacyjno-

edukacyjnych 

2016-2020 - Z.I. - liczba  

opracowanych  

materiałów i 

dystrybuowanych 

ulotek 

3. Realizacja 

programu 

przeciwdziałania 

przemocy w 

rodzinie oraz 

ochrona ofiar 

przemocy w 

rodzinie 

Opracowanie i realizacja programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

2016-2020 - OPS - coroczne  

sprawozdanie   

z realizacji  

Programu 

 

 

 

Obszar 2. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. 
 

Lp. Zadanie Działanie Termin 

realizacji 

Realizatorzy Wskaźniki 

1. Budowanie 

lokalnego systemu 

przeciwdziałania 

przemocy 

 

- Opracowanie i realizacja  

programu przeciwdziałania  

przemocy w rodzinie oraz  

ochrony ofiar 

- Realizacja zadań  Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

2016-2020 - OPS 

- Policja 

- GKRPA 

- Oświata 

- Służba  

  zdrowia 

- liczba  

Wzmacnianie współpracy 

podmiotów działających  

w zakresie pomocy osobom 

dotkniętym przemocą w rodzinie 

 

 

2016-2020 - OPS 

- Policja 

- GKRPA 

- Oświata 

- Służba  

   zdrowia 

- liczba spotkań 

członków Z.I. 

2. Udzielanie 

profesjonalnej pomocy 

i wsparcia osobom 

dotkniętym przemocą 

ze szczególnym 

uwzględnieniem osób 

starszych i 

niepełnosprawnych 

oraz świadkom 

przemocy. 

Realizacja procedury „Niebieskie 

Karty” 

2016-2020 - OPS 

- Policja 

- GKRPA 

- Oświata 

- Służba  

  zdrowia 

- liczba 

wszczętych i 

zakończonych 

procedur 

„Niebieskie 

Karty” 

- Poradnictwo medyczne,  

psychologiczne, pedagogiczne, 

rodzinne, prawne, socjalne,  

zawodowe i rodzinne. 

- Praca socjalna 

 

2016-2020 

 

- Psycholog 

- Prawnik 

- Pedagog  

   szkolny  

- Terapeuta 

- Policja 

- OPS 

- Służba     

   zdrowia  

- liczba porad 

udzielonych 

osobom 

dotkniętym 

przemocą 

Pomoc psychologiczna, 

pedagogiczna, terapeutyczna  z 

2016-2020 - Psycholog 

- Terapeuta 

- liczba osób 

objętych pomocą i 
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dziećmi i młodzieżą oraz  z 

dorosłymi   

- Pedagog wsparciem 

Opracowanie i realizacja 

programów edukacyjnych 

adresowanych do dzieci, 

młodzieży, dorosłych 

2016-2020 - OPS 

- Oświata 

- liczba 

programów, 

projektów 

3. Udzielanie pomocy i 

wsparcia dzieciom, 

osobom lub rodzinom 

dotkniętym przemocą, 

zmuszonym do 

opuszczenia 

dotychczasowego 

miejsca zamieszkania 

bądź pobytu. 

Zapewnianie bezpieczeństwa 

krzywdzonym dzieciom w trybie 

art. 12a ustawy  

o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie 

2016-2020 - OPS 

- Policja 

- Służba  

  zdrowia 

 

- liczba dzieci, 

które zostały 

odebrane z 

rodziny w razie 

bezpośredniego 

zagrożenia życia 

lub zdrowia w 

związku z 

przemocą w 

rodzinie 

- liczba dzieci, 

którym udzielono 

bezpiecznego 

schronienia  

Udzielenie bezpiecznego 

schronienia osobom dorosłym lub 

rodzinom dotkniętym przemocą 

2016-2020 - OPS przy 

współpracy ze 

Sp. Ośrodkiem 

Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy 

Rodzinie  

- liczba osób, 

rodzin, którym 

udzielono 

bezpiecznego 

schronienia  

 

Kompleksowa pomoc 

specjalistyczna osobom 

dotkniętym przemocą 

2016-2020 - OPS przy 

współpracy ze 

SOW dla Ofiar 

Przemocy w 

Rodzinie w 

Opolu 

- liczba instytucji 

świadczących 

pomoc w postaci 

schronienia 

4. Monitoring 

skuteczności 

działań pomocowych 

Praca socjalna w rodzinie 

dotkniętej przemocą 

2016-2020 - OPS 

- Policja 

- liczba wizyt  

 w rodzinach 

 
 

Obszar 3. Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie. 
 
 

Lp. Zadanie Działanie Termin 

realizacji 

Realizatorzy  

1. Rozszerzanie 

ofert oddziaływań 

wobec osób 

stosujących przemoc 

w rodzinie, 

realizowanych 

przez instytucje 

rządowe 

i samorządowe. 

 

Rozpowszechnianie informatorów o 

instytucjach rządowych i 

samorządowych, podmiotach oraz 

organizacjach pozarządowych, które 

realizują oferty dla osób stosujących 

przemoc, a w szczególności 

realizujących programy korekcyjno-

edukacyjne. 

2016-2020 - OPS - liczba 

wydanych 

informatorów 

2. Interweniowanie oraz 

reagowanie 

właściwych 

służb na stosowanie 

przemocy w rodzinie. 

Stosowanie procedury „Niebieskie 

Karty” 
2016-2020 - OPS 

- Policja 

- GKRPA 

- Oświata 

- Służba 

zdrowia 

- liczba 

wypełnionych 

formularzy – D 

NK 

Prowadzenie edukacji i porad 2016-2020 - Punkt - liczba  osób 
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terapeuty ds. uzależnień konsultacyjno -

terapeutyczny 

- Psycholog 

biorących udział 

w spotkaniach 

Realizacja programów 

korekcyjno-edukacyjnych dla 

sprawców przemocy 

2016-2020 - OPS 

- PCPR 

- liczba osób 

skierowanych w 

programach 

korekcyjno-

edukacyjnych 

 

Obszar 4. Podnoszenie poziomu kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów 

realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
 
 

Lp. Zadanie Działanie Termin 

realizacji 

Realizatorzy Wskaźniki 

1. Systematyczne 

szkolenia wszystkich 

przedstawicieli służb 

podejmujących 

działania na rzecz 

rodzin uwikłanych w 

przemoc, w tym 

szkolenia z zakresu 

diagnozowania 

przemocy w rodzinie, 

realizacji procedury 

„Niebieskie Karty” 

i prowadzenia 

interwencji 

kryzysowej. 

 

Szkolenia z zakresu 

podniesienia umiejętności pracy z 

osobami dotkniętymi problemem 

przemocy oraz skuteczniejszego 

radzenia sobie ze stresem. 

 

2016-2020 - OPS 

- Policja 

- GKRPA 

- Oświata 

- Służba  

  zdrowia 

- Sąd Rejonowy 

- OPS 

- liczba szkoleń 

dotyczących 

przemocy w 

rodzinie 

-  liczba 

uczestników 

szkoleń 

Zapewnienie pomocy 

psychologicznej - superwizji dla 

osób zawodowo zajmujących 

się przeciwdziałaniem przemocy 

w rodzinie. 

2016-2020 - Policja 

- GKRPA 

- Oświata 

- Służba  

  zdrowia 

-Sąd Rejonowy 

 

- liczba osób 

superwizowanych 

2. Doskonalenie systemu 

przeciwdziałania 

przemocy rodzinie  

- Systematyczne spotkania 

 członków Zespołu  

 Interdyscyplinarnego,  

- Wspólne szkolenia  

 przedstawicieli różnych 

 instytucji, konferencje w celu 

 wymiany doświadczeń. 

2016-2020 - OPS 

- Policja 

- GKRPA 

- Oświata 

- Służba  

 zdrowia 

-Sąd Rejonowy 

 

 

- liczba spotkań 

ZI 

- liczba 

wspólnych 

szkoleń, 

- liczba 

podmiotów 

uczestniczących 

w szkoleniach 

-  liczba 

uczestników 

szkoleń, 

konferencji 
Wymiana doświadczeń na forum 

ogólnopolskim, wizyty studyjne, 

współpraca z instytucjami  

i organizacjami z obszaru 

przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. 

2016-2020 - OPS 

- Policja 

- GKRPA 

- Oświata 

- Służba  

 zdrowia 

- Sąd Rejonowy 

- Inne podmioty 

 

liczba 

podmiotów 

współpracujących 

- liczba wyjazdów 

studyjnych 

  

 

VI. PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU ORAZ ZASADY 

FINANSOWANIA I MONITOROWANIA 
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Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Tułowice realizowany jest od 2011 roku. 

 Zakłada się, że zadania realizowane w ramach Programu doprowadzą do zwiększenia 

skuteczności pomocy, wsparcia osób i rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą poprzez: 

1. Wzmocnienie i upowszechnienie działań profilaktycznych w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

2. Podniesienie świadomości społecznej w obszarze przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie, w tym: 

a) zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie,  

b) zwiększenie zaangażowania społeczności w sprawy przeciwdziałania przemocy. 

3. Usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą, w tym: 

 a) udzielenie profesjonalnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie  

i osobom stosującym przemoc w rodzinie,  

b) zwiększenie dostępności do pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom 

doświadczającym przemocy, w tym zapewnienie miejsc w całodobowych placówkach 

udzielających pomocy, 

c) zmniejszenie liczby osób i rodzin dotkniętych przemocą. 

4. Podniesienie jakości udzielanej pomocy, w tym: 

 a) podniesienie jakości usług świadczonych przez przedstawicieli instytucji 

realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

5. Zacieśnienie systemu współpracy między instytucjami i organizacjami 

pozarządowymi. 

 

Działania zawarte w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie finansowane będą z budżetu Gminy Tułowice a także środków 

będących w dyspozycji organizacji pozarządowych i innych podmiotów zaangażowanych  

w działania na rzecz rodziny. 

Monitoring Programu będzie odbywać się w oparciu o sprawozdawczość. 

 Zespół Interdyscyplinarny corocznie w terminie do 31 marca przedłoży Radzie 

Gminy Tułowice sprawozdanie z realizacji Programu.  
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