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Wstęp 

 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 180, poz. 1493) nakłada na samorządy gmin w tym obszarze następujące zadania: 

1) tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  

2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

3) opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

4) prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia. 

Konieczność podejmowania działań zapobiegających przemocy w rodzinie wynika również 

z zapisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 163.) oraz 

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz. U z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.). 

Ponadto, „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wielka Wieś na lata 2016 – 

2020”, przyjęta Uchwałą Nr XII/136/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 4 lutego 2016 r. 

identyfikuje przemoc domową jako jeden z najważniejszych problemów społecznych gminy Wielka 

Wieś, choć pod względem statystycznym nadal marginalnych, wymagających podjęcia stosownych 

działań.  

 Nadrzędnym celem Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 

ofiar przemocy  na lata 2016 – 2020 „Zatrzymać przemoc” jest ograniczenie na terenie gminy Wielka 

Wieś skali problemu, jakim jest przemoc domowa. Cele szczegółowe, jakie będą bezpośrednio 

osiągane, odnoszą się do całego systemu zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie. 

 Program został opracowany przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Wielkiej Wsi w konsultacji z przedstawicielami jednostek i instytucji statutowo zajmujących się 

pracą na rzecz rodziny i dziecka. Zawiera on zadania do realizacji dla wszystkich gminnych jednostek 

i instytucji, a także organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie gminy Wielka Wieś. 

 W części opisowej Programu „Zatrzymać przemoc” zostały zawarte podstawowe informacje na 

temat zjawiska przemocy w rodzinie, istotne dla jego właściwego zrozumienia oraz planowania 

działań w zakresie profilaktyki i działań naprawczych w obszarze przemocy w rodzinie.  

 W części diagnostycznej ukazano skalę zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Wielka 

Wieś – w oparciu o dane pozyskane z Komisariatu Policji w Zielonkach, Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wielkiej Wsi, w tym Punktu Konsultacyjnego, a także 

będące w posiadaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi. Przedstawiono również 

zasoby instytucjonalne i kadrowe, oraz potrzeby w obszarze szeroko zakrojonej pracy z rodzinami 

uwikłanymi w przemoc.  

Powyższe dane posłużyły do przeprowadzenia analizy SWOT, w oparciu o którą wyznaczono 

cele oraz opracowano harmonogram realizacji Programu. 

Zakładając, że niniejszy Program będzie stanowił wspólny strategiczny plan działań wobec 

problemu przemocy w rodzinie na terenie gminy Wielka Wieś i będzie realizowany przez wszystkie 

instytucje i organizacje zobligowane do podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, oczekuje się, że przyczyni się on do stworzenia zintegrowanego systemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, ograniczenia zjawiska przemocy oraz poprawy kondycji rodzin mieszkających 

na terenie gminy Wielka Wieś. 

 

 

 

 

I. Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie 
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Kwestia przemocy w rodzinie od wielu lat uważana jest za istotny problem społeczny. Najczęściej 

osobami doświadczającymi przemocy są kobiety, dzieci oraz osoby starsze. Problemem jest to, że 

ludzie niechętnie przyznają się do przemocy, która jest wewnątrz rodziny. Jednakże jest to zjawisko 

coraz częściej ujawniane. Występuje ono we wszystkich warunkach społeczno – ekonomicznych, we 

wszystkich grupach społecznych, niezależnie od poziomu wykształcenia, czy też sytuacji materialnej. 

Przemoc jest demonstracją siły i chęci przejęcia kontroli nad drugą osobą.  

Przemoc powoduje u osoby jej doświadczającej niską samoocenę, poczucie bezsilności 

oraz bezradność, ciągły niepokój, depresję oraz choroby związane ze stresem. Doznawanie lub bycie 

świadkiem przemocy przez dzieci prowadzi do nieodwracalnych skutków, które mogą objawić się 

dopiero w życiu dorosłym.  

Rodzina jest miejscem, w którym kształtuje się osobowość, system wartości i styl życia człowieka. 

Dbanie o odpowiednie relacje wewnątrz rodziny, ochrona dóbr osobistych, zapewnienie poczucia 

bezpieczeństwa jest także zadaniem Państwa, dlatego też niezbędne jest objęcie pomocą i wsparciem 

osoby doświadczające przemocy, a także podjęcie działań wobec osób stosujących przemoc, aby cykl 

przemocy się zatrzymał. 

 

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r., przemoc w 

rodzinie należy rozumieć jako,  „jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie 

naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt. 1 (członków rodziny: przez określenie 

członek rodziny należy rozumieć osobę najbliższą w rozumieniu art. 115 §11 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.553, z późn. zm.), a także inną osobę wspólnie zamieszkującą lub 

gospodarującą), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, 

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

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

przemocą”.  

 Przemocą w rodzinie nazywamy każde zachowanie skierowane wobec osoby bliskiej, którego 

celem jest utrzymanie nad nią kontroli i władzy. Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące 

przewagę sił działanie przeciwko członkowi rodziny naruszające jego godność oraz podstawowe 

prawa i wolności, powodujące cierpienia i szkody. 

 

Przemoc w rodzinie: 

 jest zjawiskiem wynikającym z działania człowieka – działanie lub zaniechanie działań jest 

dokonywane przez jednego członka rodziny przeciwko pozostałym, 

 jest procesem, gdyż nie pojawia się znienacka i tworzy cykle, 

 ma tendencje do powtarzania się i rzadko jest jednorazowym epizodem, 

 jest intencjonalna – zmierza do osiągnięcia jakiegoś celu, 

 wykorzystuje przewagę sił, uniemożliwiając samoobronę i opiera się na władzy i kontroli, 

dominacji i uległości, 

 narusza prawa i dobra osobiste krzywdzonego członka rodziny, 

 powoduje szkody i cierpienie u osób, których dotyka. 

 

 

 

 

 

Rodzaje i typy przemocy: 



Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  
na lata 2016 - 2020 

 

4 

 

 

Wyróżnia się następujące formy: 

 Przemoc fizyczna – nazywana również gorącą, to każde agresywne zachowanie polegające 

na użyciu siły i prowadzące do naruszenia nietykalności cielesnej, nieprzypadkowych urazów, 

zranień, stłuczeń, złamań czy zasinień (m.in.: popychanie, obezwładnianie, szarpanie, 

policzkowanie, uderzanie pięścią, kopanie, duszenie, rzucanie przedmiotami, użycie 

przedmiotów lub narzędzi niebezpiecznych, mogących spowodować utratę zdrowia lub życia). 

 

 Przemoc psychiczna – nazywana również zimną, to umyślne agresywne działania, 

wykorzystujące nie tyle siłę fizyczną lecz mechanizmy psychologiczne, powodujące zachwianie 

u ofiary pozytywnego obrazu własnej osoby, obniżenie u niej poczucia własnej wartości, 

pojawienie się stanów lękowych i nerwicowych. Zachowania sprawcy mają na ogół charakter 

poniżający lub budzący poczucie zagrożenia i wywołują emocjonalny ból lub cierpienie 

(m.in.: wyśmiewanie, wyzywanie, krytyka, groźby, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów 

z innymi osobami). 

 

 Przemoc ekonomiczna – przejawia się w uniemożliwieniu dostępu do rodzinnych środków 

finansowych, prowadząc do całkowitego finansowego uzależnienia ofiary od sprawcy 

(np. odbieranie zarobionych pieniędzy, niezaspokajanie materialnych potrzeb rodziny, 

uniemożliwianie podjęcia pracy). 

 

 Przemoc seksualna – wymuszenie pożycia seksualnego lub nieakceptowanych i niechcianych 

przez ofiarę praktyk seksualnych w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy (np. 

sprawca stosuje przemoc grozi użyciem przemocy, żeby zmusić ofiarę do stosunku, może 

zostać skazany za gwałt). 

 

 Zaniedbanie – stan ciągłego niezaspokajania podstawowych potrzeb fizycznych 

i emocjonalnych osób zależnych. 

  

Formy przemocy: fizyczna, psychiczna, ekonomiczna i seksualna – mogą się przenikać, ale 

każda może też występować osobno. 

Osobami doświadczającymi przemocy domowej są najczęściej kobiety, dzieci, osoby starsze lub 

niepełnosprawne, ale bywają też nimi mężczyźni. 

 

Ponadto szerokie ujęcie problemu pozwala wyodrębnić: 

 typ przemocy, w której sprawcami są dorośli, tj. przemoc wobec partnerki/a, przemoc wobec 

dziecka, 

 typ przemocy, w której sprawcami są dzieci, tj. przemoc wobec rodziców, przemoc wobec 

rodzeństwa, 

 typ przemocy, w której sprawcami mogą być dorośli i dzieci, tj. przemoc wobec osób w 

podeszłym wieku. 

 

 

 

 

 

Fazy cyklu przemocy: 
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Aby móc lepiej zrozumieć dlaczego osobom doznającym przemocy tak trudno zmienić swoją 

sytuację, ważne jest przyjrzenie się specyfice relacji między osobą stosującą przemoc a ofiarą.  

Zdecydowana większość osób nie doświadcza przemocy w sposób ciągły, gdyż przemoc ma tendencję 

do powtarzania się według określonej, zauważalnej prawidłowości. Istnienie tych cykli pozwala także 

lepiej wyjaśnić proces wiktymizacji osób doznających przemocy, a także pojawiający się w ich 

zachowaniu syndrom wyuczonej bezradności. 

W cyklu przemocy występują trzy niezależne fazy, zmienne pod względem swej intensywności 

i czasu trwania: 

1) faza narastającego napięcia – jest to początek cyklu, który charakteryzuje się wzrostem 

napięcia i natężeniem sytuacji konfliktowych, 

 

2) faza ostrej, gwałtownej przemocy – to druga faza; w której następuje wybuch gniewu i 

wyładowanie agresji; agresja w tej fazie może być zagrażająca dla zdrowia i życia ofiary, 

moment zakończenia aktu przemocy zależy wyłącznie od sprawcy i nie ma żadnego związku z 

zachowaniem ofiary (sygnały jej bólu i cierpienia nie wyciszają agresji), 

 

3) faza „miodowego miesiąca” – to trzecia faza w czasie, w trakcie której sprawca wyraża swoją 

skruchę, okazuje żal, obiecuje, że już nigdy więcej nie skrzywdzi ofiary lub po prostu 

zachowuje się tak jak gdyby przemoc nigdy nie miała miejsca; faza ta jest przemijająca i bez 

specjalistycznej pomocy kończy się nawrotem przemocy spowodowanym ponownym 

wzrostem napięcia u sprawcy. 

 

Faza „miodowego miesiąca” zatrzymuje ofiarę w sytuacji przemocy, bo łatwo pod jej wpływem 

zapomnieć o koszmarze pozostałych dwóch faz. Prawdziwe zagrożenie, jakie niesie ze sobą ta faza jest 

związane z tym, że przemoc w następnym cyklu zazwyczaj jest gwałtowniejsza i za każdym razem 

narasta. Jeśli już raz doszło do użycia przemocy, będzie ona się powtarzać dopóki nie zostanie 

przerwana, najczęściej przez interwencję z zewnątrz. 

 

 

Rola stereotypów i przekonań na temat przemocy domowej 

 

Wiele społeczeństw czy środowisk nie reaguje na problem przemocy w rodzinie, wyrażając 

tym samym przyzwolenie na jej istnienie. Jest to wynikiem funkcjonujących w świadomości społecznej 

stereotypów i przekonań, które głęboko zapuszczają swoje korzenie i fałszują rzeczywistość. 

Stereotypy i mity czy przekonania usprawiedliwiają stosowanie przemocy, służą do ukrycia czy 

zbagatelizowania problemu, przez co utrudniają prawidłowe reagowanie na akty brutalności czy 

okrucieństwa wobec bliskich. 

Dają sprawcy sygnał o społecznym przyzwoleniu na stosowanie przemocy, umacniają w nim 

poczucie bezkarności, zniewalając ofiarę i zmuszając ją do milczenia. 

 

Z punktu widzenia problemu przemocy w rodzinie za najgroźniejsze uważa się stereotypy: 

 

 usprawiedliwiające przemoc – np.: „osoby używające przemocy muszą być chore 

psychicznie”, „mnie też bili i wyrosłem na porządnego człowieka”, „jak się ciebie nie będą bać, 

to się z ciebie będą śmiać”, „przemoc jest wtedy gdy są ślady na ciele”, „przyczyną przemocy 
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w rodzinie jest alkohol”, „przemoc zdarza się tylko w rodzinach z marginesu społecznego”, 

„to był jednorazowy incydent, który nigdy się nie powtórzy”, 

 

 przenoszące odpowiedzialność za przemoc na ofiary – np.: „sama sobie winna”, „jeśli ktoś 

jest bity to znaczy, że na to zasłużył”, „widziały gały co brały”, „ofiary przemocy w rodzinie 

akceptują przemoc”, „gdyby ofiara naprawdę cierpiała odeszłaby od sprawcy”, „kobieta 

odpowiada za ognisko domowe”, „gdyby chciała naprawdę coś zmienić, to już dawno by to 

zrobiła”, 

 

 przekonania izolujące ofiary – np.: „nie mów nikomu co się dzieje w domu”, „przemoc 

w rodzinie to sprawa prywatna, nikt nie powinien się wtrącać”, „policja nie powinna 

interweniować w sprawach rodzinnych”, „gwałt w małżeństwie nie istnieje”, „nie ujawnia się 

tajemnic rodzinnych”, „nie pierze się rodzinnych brudów publicznie”, „nie można zmienić 

swojego przeznaczenia”. 

 

Warto pamiętać, że: 

 

- przemoc w rodzinie występuje we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od poziomu 

wykształcenia lub statusu społecznego czy materialnego. Zdarza się, ze wyżej wykształceni sprawcy 

stosują często bardziej wyszukane formy przemocy. 

- przemoc, wykorzystywanie, bicie, krzywdzenie osób bliskich jest przestępstwem, tak samo groźnym i 

podlegającym karze jak przemoc wobec obcych osób. Bycie małżeństwem czy mieszkanie razem pod 

jednym dachem w wolnym związku nie daje nikomu prawa do stosowania przemocy, nie zwalnia z 

odpowiedzialności prawnej. Każdy ma prawo, a nawet obowiązek reagować na przestępstwo. 

- nie tylko siniaki, złamania czy oparzenia świadczą o przemocy. Przemoc ma „wiele twarzy”. To także 

poniżanie, obelgi, zmuszanie do określonych zachowań, grożenie, zastraszanie. 

- nikt nie zasługuje na bicie, krzywdzenie, maltretowanie, niezależnie od tego co zrobił lub powiedział. 

Nie wolno poniżać, bić innych, ani się nad nimi znęcać. Nikt nie ma takiego prawa. 

- przemoc domowa to przestępstwo ścigane przez prawo, a nie sprawa rodzinna. Policja jest powołana 

do ochrony bezpieczeństwa osób, zapobiegania popełnianiu przestępstw i ściganiu sprawców, 

niezależnie od tego czy osoba dotknięta przemocą należy do rodziny sprawcy czy nie. 

- przemoc domowa niemal nigdy nie jest wyjątkowym, pojedynczym wydarzeniem. Przemoc ma 

tendencję do powtarzania się. Nie zatrzymana eskaluje i przybiera na sile. Nie wolno czekać i łudzić 

się, że sama się skończy. Przemoc nigdy sama nie mija - trzeba stanowczo powiedzieć NIE i podjąć 

konsekwentne działania by wyjść z przemocy. 

- nawet uzależnienie od alkoholu nie zwalnia od odpowiedzialności za działania dokonywane pod jego 

wpływem. Alkohol może nasilać przemoc i ułatwia jej stosowanie. Stanem nietrzeźwości sprawcy 

próbują usprawiedliwić fakt znęcania się nad członkami rodziny. 
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Skutki przemocy w rodzinie 

 

Przemoc może spowodować oprócz szkód fizycznych również trwałe i rozległe następstwa 

w psychice człowieka. Z powodu wielu następstw takich doświadczeń, cierpią nie tylko ci, którzy są 

ofiarami, ale również bezsilni świadkowie obserwujący akty przemocy, tj. najczęściej dzieci. 

 

 Konsekwencje doświadczania przemocy przez osoby dorosłe: 

 poważne obrażenia ciała, 

 wzrost częstości objawów związanych ze stresem (bóle głowy, żołądka, pleców), 

 przygnębienie, smutek, obojętność, popadanie w depresję, niepokój,  

 niekontrolowane wybuchy płaczu, śmiechu czy agresji, 

 zmienność nastrojów, decyzji, 

 lęk przed bliskością, nieufność, poczucie zagrożenia, niska samoocena, 

 kłopoty z zasypianiem, koszmary nocne, kłopoty z koncentracją, 

 zaprzeczanie, obwinianie się, bezradność, adaptacja do przemocy. 

 

 Konsekwencje doświadczanie przemocy przez dzieci, które mogą wystąpić: 

 obrażenia cielesne, 

 życie w poczuciu ciągłego strachu i zagrożenia,  

 brak poczucia bezpieczeństwa i stabilności środowiska wychowawczego, 

 liczne schorzenia psychosomatyczne, 

 maltretowanie psychiczne może prowadzić do nieprzystosowania interpersonalnego 

(niski poziom kompetencji społecznych, trudności w kontaktach z rówieśnikami), 

deficytów intelektualnych (w zakresie możliwości poznawczych, rozwiązywania 

konfliktów i kreatywności), problemów afektywno-behawioralnych (agresja, 

samoponiżanie, lęk, wstyd i poczucie winy, wrogość  i gniew, pesymizm i negatywizm), 

 wykorzystywanie seksualne prowadzi do wysokiego poziomu agresji, poczucia 

osamotnienia, myśli samobójczych, zaburzeń snu, nadpobudliwości, agresji.  

 

Niezwykle istotne jest podkreślenie, iż konsekwencje stosowania przemocy ujawniają się często 

również po długim czasie, kiedy dziecko dorasta lub też już w jego dorosłym życiu. Odroczone skutki 

przemocy objawiają się w postaci różnych form niedostosowania społecznego (tj. trudności w nauce, 

wagarowanie, ucieczki z domu, udział w nieformalnych młodzieżowych grupach przestępczych, 

wysoki poziom agresji, nadużywanie alkoholu, branie narkotyków, itp.).  

Ponadto, zachowania przemocowe są dziedziczone i powielane. Młodzi chłopcy wychowujący 

się w rodzinach, gdzie mężczyzna znęca się nad kobietą, uczą się agresji wobec kobiet, dziewczynki zaś 

postrzegają bicie, maltretowanie i wykorzystywanie jako elementy wpisane w rolę kobiety.   

 

 Społeczne konsekwencje doświadczania przemocy 

 przemoc domowa jako siła niszcząca cały system rodzinny niesie ze sobą ryzyko 

dziedziczenia przez dzieci zachowań przemocowych i powielania ich w dorosłym życiu, 

 niezwalczana przemoc przybiera na sile, utrwala się niosąc konsekwencje dla uwikłanych 

w nią rodzin i dla całego społeczeństwa. 

  

  

 



Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  
na lata 2016 - 2020 

 

8 

 

Prawo wobec problemu przemocy w rodzinie 

 

Przemoc domowa jest przestępstwem. Podstawowym przepisem prawa karnego 

materialnego, związanym z zagadnieniem przemocy w rodzinie, jest art. 207 Kodeksu Karnego – 

przestępstwo znęcania. Przewiduje on karę za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą 

najbliższą, małoletnią, nieporadną, zależną.  

Znęcanie jest kategorią zbiorczą – może obejmować szereg zachowań, które rozpatrywane 

osobno, będą stanowić inne przestępstwa np. uszkodzenie ciała, groźby karalne. Aby przyjąć, że doszło 

do znęcania w rozumieniu prawa karnego, konieczny jest jakiś czas jego trwania, ale wyjątkowo, gdy 

przemoc ma charakter szczególnie dotkliwy lub intensywny, można ją zakwalifikować jako znęcanie, 

nawet jeżeli trwa bardzo krótko, np. jeden dzień. Jeśli zachowanie będące przemocą, nie zostanie 

uznane za znęcanie się, np. z uwagi na brak długotrwałości, może być ścigane osobno, jako inne 

przestępstwo. Nie ma przestępstwa znęcania, gdy dwie osoby znęcają się wzajemnie nad sobą.  

Obok znęcania w rodzinie dochodzi także do innych ściganych prawem przestępstw takich jak m.in.:  

 uszkodzenie ciała (art. 156 k.k. lub art. 157 §1 i 2 k.k.) i naruszenie nietykalności cielesnej (art. 

217 k.k.), 

 pozostawianie osoby, co do której istnieje obowiązek sprawowania opieki, w sytuacjach 

bezpośrednio zagrażających jej życiu lub zdrowiu (art. 160 §2 k.k.), 

 zmuszanie do określonych zachowań (art. 191 §1 k.k.), 

 zgwałcenie (art. 197 k.k.) oraz nakłanianie i zmuszanie do czynów nierządnych przy 

wykorzystaniu stosunku zależności (art. 199 k.k.), 

 doprowadzenie małoletniego poniżej lat 15 do obcowania płciowego lub do poddania czy 

wykonania innej czynności seksualnej lub utrwalanie treści pornograficznych z udziałem 

małoletniego (art. 200 k.k.), 

 rozpijanie małoletniego w drodze dostarczania napoju alkoholowego, ułatwiania lub 

nakłaniania do spożycia takiego napoju (art. 208 k.k.), 

 uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego (art. 209 k.k.), 

 porzucenie małoletniego lub osoby nieporadnej pod względem psychicznym lub fizycznym 

(art. 210 k.k.), 

 zniewaga (art. 216 § 1 k.k.), 

 kradzież na szkodę osoby najbliższej (art. 278 § 4 k.k.) lub kradzież z włamaniem (art. 279 

k.k.), 

 przywłaszczenie (art. 284 k.k.) lub niszczenie mienia (art. 288 k.k.). 

 

Sytuację osób doznających przemocy w rodzinie regulują również przepisy prawa cywilnego zawarte 

głównie w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, dotyczące m.in.:  

 warunków zniesienia przez sąd wspólności majątkowej (art. 52).  

 warunków orzekania separacji i rozwodu (art. 56, art. 61¹ – art. 656).  

 rozstrzygania władzy rodzicielskiej, obowiązku ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania 

dziecka w przypadku rozwodu (art. 58 § 1).  

 sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania w przypadku rozwodu (art. 58 § 2).  

 warunków dokonywania podziału wspólnego majątku (art. 58 § 3).  

 obowiązku rodziców do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka (art. 133). 

 

Od 2005 roku funkcjonuje ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która określa 

zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec osób 

doznających przemocy w rodzinie oraz osób stosujących przemoc. Ustawa zobowiązuje osoby, które 
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w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych powzięły podejrzenie o występowaniu 

przemocy w rodzinie, do niezwłocznego zawiadomienia o tym Policji lub Prokuratora (art. 12).  

Ustawa ta umożliwia również stosowanie, w toku postępowania, wobec osób podejrzanych, 

specyficznych środków ograniczających możliwość ich kontaktu z pokrzywdzonymi.  

 

 

II. Skala zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Wielka Wieś  

 

Przemoc w rodzinie jest trudnym problem rodziny, osoby, które jej doświadczają często nie 

chcą mówić o swoim problemie ze względu na strach, poczucie winy, obawę przed osądzeniem, strach 

przed zmianą czy też osądzeniem ze strony rodziny lub też społeczności lokalnej. Przemocy w rodzinie 

towarzyszy również wiele stereotypów, które powstrzymują osoby doświadczające przemocy przed 

udanie, się po pomoc w związku z czym coraz częściej zjawisko przemocy w rodzinie poruszane jest w 

różnych kampaniach, akacjach informacyjnych.  

Poniżej przedstawiono w tabelach dane dot. występowania przemocy w rodzinie na terenie 

Gminy Wielka Wieś. 

 
Tabela nr 1. Liczba rodzin w których podjęto interwencje 

 Liczba rodzin w których podjęto interwencje  

w związku z przemocą w rodzinie. 

2013 2014 2015  

(dane na wrzesień 2015) 

Bębło 14 18 7 

Będkowice 1 5 2 

Biały Kościół 8 10 3 

Czajowice 2 3 2 

Giebułtów 13 22 13 

Modlnica 9 7 5 

Modlniczka 13 25 19 

Prądnik Korzkiewski 7 6 1 

Szyce 4 5 0 

Tomaszowice 8 12 4 

Wielka Wieś 10 9 5 

Wierzchowie 2 1 0 

Ogółem 91 123 61 

 

 
Tabela nr 2. Liczba założonych niebieskich kart. 

 Liczba założonych „Niebieskich Kart” 

2013 2014 2015 

Bębło 5 2 2 

Będkowice 0 0 2 

Biały Kościół 1 3 1 

Czajowice 2 4 0 

Giebułtów 2 6 3 
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Modlnica 0 2 2 

Modlniczka 4 3 6 

Prądnik Korzkiewski 0 0 2 

Szyce 2 3 0 

Tomaszowice 3 1 3 

Wielka Wieś 1 1 3 

Wierzchowie 0 0 1 

Ogółem 20 25 25 

 

 
 

Tabela nr 3. Liczba osób stosujących przemoc 

Osoby stosujące przemoc w rodzinie wskazane w formularzu „Niebieskie Karty” 

 2013 2014 2015 

Kobiety 2 5 2 

Mężczyźni 18 17 21 

 

 

 

 
Tabela nr 4. Liczba osób doznających przemoc. 

Osoby doznające przemocy w rodzinie wskazane w formularzu „Niebieskie Karty” 

 2013 2014 2015 

Dzieci 3 2 4 

Kobiety 15 16 16 

Mężczyźni 2 3 4 

 

 

 
Tabela nr 5. Liczba wniosków do Sądu 

Liczba wniosków do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację dzieci w związku z przemocą 

2013 2014 2015 

7 7 4 

 

 

 
Tabela nr 6. Liczba wniosków do GKRPA 

Liczba wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowanych 

przez Zespół Interdyscyplinarny w związku z przemocą. 

2013 2014 2015 

9 14 11 
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Wnioski: 

 

Jak wynika z danych zawartych w powyższych tabelach liczba rodzin, w których rozpoczynano 

procedurę „Niebieskich Kart” utrzymuje się na podobnym poziomie, a w latach 2014 i 2015 jest taka 

sama. W dalszym ciągu osobami stosującymi przemoc wg formularzy „Niebieskie Karty” są mężczyźni, 

a kobiety są osobami doświadczającymi przemocy. Do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 

wpływają również „Niebieskie Karty” gdzie jako osoby doznające przemocy wskazane są małoletnie 

dzieci, w związku z czym Grupy Robocze podejmują decyzję o skierowanie wniosku do Sądu w celu 

rozeznanie sytuacji małoletnich przez kuratora Sądowego. Ponadto, w trakcie rozeznawania sytuacji, 

rodziny gdzie znajdują się małoletnie okazje się, że są one świadkami przemocy przez co 

automatycznie doświadczają przemocy, w związku czym członkowie Grup Roboczych podejmują 

działania dot. pomocy rodzinie a przede wszystkim małoletnim dzieciom.  Z powyższych tabel można 

wywnioskować, że zjawisku przemocy towarzyszy często nadużywanie alkoholu, liczba osób 

kierowanych przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w utrzymuje się na stałym poziomie.  Grupy Robocze podczas 

rozeznawania sytuacji rodzin, w których wszczęto procedurę „Niebieskie Karty” podejmują szereg 

działań i są to m.in. 

 wsparcie psychologa, 

 wsparcie prawnika, 

 motywowanie do udziału w programach korekcyjno – edukacyjnych (osoby stosujące 

przemoc) 

 motywowanie do podjęcia terapii małżeńskiej lub rodzinnej, 

 motywowanie do udziału w szkole dla rodziców, 

 wnioski do Sądu w celu rozeznania sytuacji przez kuratora, 

 przydzielenie rodzinie asystenta rodziny, 

 monitoring rodziny przez dzielnicowego oraz pracownika socjalnego, 

 kierowanie osób, które nadużywają alkoholu na spotkania Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz motywowanie do podjęcia do terapii uzależnień, 

 przeprowadzanie rozmów motywująco – wspierających, 

 przeprowadzanie rozmów informacyjno – pouczających. 

 

Warto również zaznaczyć, że coraz więcej osób zgłasza się do Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej z informacjami dot. doznawania przemocy w rodzinie. W roku 2015 pracownicy GOPS w 

siedmiu rodzinach rozpoczęli procedurę „Niebieskie Karty”. Ma to związek z działaniami informacyjno 

– edukacyjnymi podejmowanymi przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny wspólnie z Urzędem Gminy 

oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów wśród społeczności lokalnej tj. dzieci, młodzieży i 

dorosłych dot. zjawiska przemocy w rodzinie – są to m.in.  

 plakat, ulotki informacyjne, 

 spotkania ze społecznością lokalną, 

 warsztaty dla dzieci i młodzieży, 

 konkursy profilaktyczne. 
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Lokalna lista zasobów instytucjonalnych – instytucje przewidziane do realizacji Programu. 

 

 

Dane na temat  zasobów instytucjonalnych umożliwiających realizację Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, obszar ich działania 

przedstawione zostały w poniższej  tabeli.  

 
Tabela nr 7. Zasoby i obszary działania 

Zasoby Instytucjonalne Obszar Działania 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

 wszczęcie procedury „Niebieskie Karty”, 

 współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym,  

 udział w Grupach Roboczych, 

 działania profilaktyczne o charakterze informacyjno – 

edukacyjnym z zakresu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie,  

 prowadzenie lokalnych kampanii dot. profilaktyki przemocy i 

uzależnień, 

 monitoring rodzin, w których prowadzona jest procedura 

„Niebieskich Kart” 

 wsparcie asystenta rodziny, 

 diagnozowanie sytuacji rodzin, w których istniej podejrzenie 

występowania przemocy w rodzinie. 

Komisariat Policji w Zielonkach  wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” 

 monitoring sytuacji rodzin, w których prowadzono jest 

procedura „Niebieskie Karty” 

 podejmowanie interwencji domowych, 

 współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym, 

 udział w pracach Grup Roboczych, 

 udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy i 

wsparcia. 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

 wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” 

 współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym, 

 udział w pracach Grup Roboczych, 

 motywowanie osób z problemem alkoholowych do podjęcia 

terapii uzależnień, 

 prowadzenie lokalnych kampanii dot. profilaktyki przemocy i 

uzależnień 

Placówki Oświatowe z terenu 

Gminy Wielka Wieś 

 wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” 

 współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym, 

 udział w pracach Grup Roboczych, 

 podejmowanie działań profilaktycznych o charakterze 

informacyjno – edukacyjnym z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 
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Gmina Wielka Wieś realizuje zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie w oparciu o lokalne zasoby instytucjonalne i kadrowe, jak również dostępne na terenie 

powiatu krakowskiego czy podległe samorządowi województwa bądź wojewodzie.  Są to m.in. 

 Gminny Punkt Wsparcia i Pomocy Rodzinie, 
 Komisariat Policji w Zielonkach, 
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
 Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Krakowie dla Krakowa – Krowodrzy, 
 Szkoły na terenie Gminy Wielka Wieś, 
 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu,  
 Świetlice środowiskowe, 
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie, 
 Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej z tereny Gminy Wielka Wieś. 

 

Zasoby ludzkie: 

 pracownicy socjalni, 
 funkcjonariusze policji, 
 specjaliści zatrudnienie w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie (psycholodzy, policjant) 
 kuratorzy Sądowi oraz Społeczni, 
 pedagodzy szkolni, 
 członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
 asystent rodziny, 
 pielęgniarki środowiskowe.  

 

 

III. Analiza SWOT 

 

Nazwa SWOT jest akronimem słów Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), 

Opportunities (szanse w otoczeniu) Threats (zagrożenia w otoczeniu). 

Analiza SWOT jest efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron oraz badania szans i 

zagrożeń, jakie stoją przed organizacją. 

Jest ona oparta na schemacie klasyfikacji dzielącym wszystkie czynniki mające wpływ na 

bieżącą i przyszłą pozycję organizacji, na: 

 zewnętrzne w stosunku do organizacji i mające charakter uwarunkowań wewnętrznych, 

 wywierające negatywny wpływ na organizację i mające oddziaływanie pozytywne. 

Ze skrzyżowania tych dwóch podziałów powstają cztery kategorie czynników. 

 

 Zewnętrzne pozytywne – szanse, czyli zjawiska i tendencje w otoczeniu, które odpowiednio 
wykorzystane stają się impulsem rozwoju oraz osłabiają zagrożenia, uwarunkowania wpływające 
lub mogące wpływać pozytywnie na realizację celów, umożliwiające eliminowanie słabości, 
wzmacnianie sił, uruchamianie nowych kierunków rozwoju.  
 

 Zewnętrzne negatywne – zagrożenia, czyli te wszystkie czynniki, które postrzegane są jako 
bariery dla rozwoju, utrudnienia, dodatkowe koszty działania. Istnienie zagrożeń ma destrukcyjny 
wpływ na rozwój organizacji lub powodzenie jakiejś inwestycji. Jednocześnie nie pozwala na pełne 
wykorzystanie szans i mocnych stron.   
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 Wewnętrzne pozytywne – mocne strony, czyli atuty organizacji, jej/ich walory, mające lub 
mogące mieć wpływ na sytuację społeczną, tworzące podstawy do rozwoju i wprowadzania 
rozwiązań z obszaru polityki społecznej, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

 

 Wewnętrzne negatywne – słabe strony, to konsekwencja ograniczeń zasobów 
i niedostatecznych kwalifikacji; wewnętrzne czynniki mające lub mogące mieć negatywny wpływ 
na sytuację społeczną, utrudniające rozwój i realizację zamierzeń z obszaru polityki społecznej. 

 

 

Ocena warunków realizacji działań w ramach programu przeciwdziałania przemocy na terenie Gminy 
Wielka Wieś: 
 
Tabela nr 8 Analiza SWOT 

Mocne strony Słabe Strony 

Specjalistyczna kadra Brak skutecznych metod i narzędzi pracy w 
sytuacjach przemocy w rodzinie wobec dziecka 

Znajomość zagrożeń wynikających z 
dysfunkcji 

Brak mieszkań socjalnych/chronionych na 
terenie Gminy 

Współpraca służb (dobre praktyki) Nieprawidłowe stosowanie procedury 
„Niebieskie Karty” przez policję. 

Znajomość środowiska Brak współpracy z ochroną zdrowia 

Istniejące zaplecze instytucjonalne Niewystarczające środki finansowe pozwalające 
na zatrudnienie w pełnym wymiarze specjalistów 
pracujących z osobami uwikłanymi w przemoc. 

Osoby doświadczające przemocy mogą 
liczyć na wsparcie ze strony instytucji 

Brak zaufania ze strony osób doświadczających 
przemocy do instytucji pomocowych oraz strach 
przed opinią społeczną. 

Przedstawiciele instytucji zaangażowanych 
w świadczenie pomocy osobą 
doświadczającym przemocy współpracują 
ze sobą. 

Przyzwolenie społeczne na stosownie przemocy 

Liczne akcje informacyjno – edukacyjne, 
kampanie ogólnopolskie, gminne mające na 
celu zmianę świadomości społeczeństwa w 
zakresie problematyki przeciwdziałania 
przemocy. 

Słabo rozwijający się wolontariat 

 Brak zaplecza terapeutycznego 

 Nierównomierne zaangażowanie poszczególnych 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego w pracę 
Zespołu 

 Zagrożenie wystąpieniem zjawiska wypalenia 
zawodowego osób pracujących w środowiskach 
przemocy domowej. 

Szanse Zagrożenia 

Możliwość pozyskiwania środków 
finansowych z funduszy unijnych 

Wzrost zagrożeń  społecznych (uzależnienia, 
przemoc) 

Podejmowanie działań promujących 
wolontariat 

Negatywne wzorce zachowań społecznych 

Opracowano przepisy prawne dot. 
stosowania przemocy w rodzinie, które są 
stosowane 

Wydłużony tryb postępowania karnego o 
znęcanie się nad rodziną, niskie kary w stosunku 
do rangi popełnianych czynów. 
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Doskonalenie zawodowe pracowników 
instytucji pracujących w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Poczucie bezkarności u osób stosujących przemoc 
w rodzinie. 

Podejmowanie inicjatywy lokalnych 
promujących życie bez przemocy. 

Brak gwarancji bezpieczeństwa osób 
doświadczających  

 Ukrywanie przez rodzinę występowania aktów 
przemocy, niechęć do współpracy, brak zaufania 
do instytucji. 

 

 

IV. Założenia i sposób realizacji Programu „Zatrzymać przemoc” 

 

Tworzenie skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie obejmuje cztery 

podstawowe obszary działań, które skierowane są do różnych odbiorców. 

 

 Działania uprzedzające (diagnozujące, informacyjne, edukacyjne): 

podejmowane w ramach profilaktyki, ukierunkowane są na promocję zdrowej rodziny, 

reprezentującej ogólnie pozytywne wartości i styl życia oraz zapobieganie przemocy w rodzinie. 

Kierowane są do ogółu społeczeństwa, a także osób pracujących z ofiarami i sprawcami przemocy w 

rodzinie. Szczególną rolę odgrywają tutaj kampanie medialne przekazujące informacje z zakresu 

problematyki przemocy w rodzinie. 

 Działania interwencyjne: 

tj. opiekuńcze, kierowane do osób doznających przemocy, a pouczające i izolujące kierowane do osób 

stosujących przemocy w rodzinie 

 Działania wspierające:  

psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne i inne, kierowane do ofiar przemocy 

 Działania korekcyjno-edukacyjne: 

kierowane do sprawców przemocy w rodzinie. 

 

Procedura „Niebieskie Karty”, Gminny Zespół Interdyscyplinarny 
 

Zgodnie z zapisami ustawy Gmina przygotowując program przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie odpowiada także za jego wdrożenie. W szczególności zapewnia  dostęp do poradnictwa,  

podejmuje działania edukacyjne, służące wzmocnieniu opiekuńczych  i wychowawczych kompetencji 

rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, organizuje warunki do podjęcia interwencji 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez,  zapewnienie osobom 

dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, tworzenie zespołów 

interdyscyplinarnych. 

Realizatorami działań interwencyjnych przewidzianych w gminnym  programie są członkowie 

Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, które zostały powołane na podstawie przepisów 

ustawy  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny powoływany przez Wójta 

składa się z przedstawicieli  jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia oraz organizacji 

pozarządowych, a także kuratorów sądowych. Do zadań zespołu należy integrowanie i koordynowanie 

działań podmiotów-członków zespołu oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, w szczególności poprzez diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; podejmowanie 

działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu 

zjawisku; inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; rozpowszechnianie 
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informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym 

i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. W ramach zespołu 

interdyscyplinarnego powołuje się grupy robocze tworzone w celu rozwiązywania problemów 

związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Do zadań grup 

roboczych należą w szczególności: opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych 

przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie; monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi 

do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy oraz dokumentowanie działań 

podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.  

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się 

w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”. Od sierpnia 2010 r. nie wymaga się zgody osoby dotkniętej 

przemocą w rodzinie na jej założenie.  Procedura „Niebieskiej Karty” obejmuje ogół czynności 

podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek przewidzianych w ustawie, w 

związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Przedstawiciele podmiotów, 

o których mowa wyżej realizują procedurę „Niebieskie Karty” w oparciu o zasadę współpracy i 

przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego. 

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w 

przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia 

stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka 

rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie. Stosowanie tej procedury wymaga 

ścisłej współpracy wszystkich służb, stanowi zatem kompleksową pomoc osobom poszkodowanym i 

rodzinom, gdzie ma miejsce przemoc. 

 

Do realizacji Programu i tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

włącza się jako realizatorów: 

 władze samorządowe, 

 Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wielkiej Wsi, 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, 

 Komisariat Policji w Zielonkach, 

 Szkoły i przedszkola funkcjonujące na terenie gminy Wielka Wieś,  

 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi, 

 Gminną Bibliotekę Publiczną, 

 placówki ochrony zdrowia, 

 prokuraturę i sądy wraz ze służbami kuratorskimi, 

 kościoły (parafie), 

 organizacje pozarządowe, 

 osoby fizyczne i społeczności lokalne poszczególnych sołectw. 

 

Adresaci Programu: 

 ofiary przemocy, 

 sprawcy przemocy, 

 przedstawiciele instytucji i służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, 

 przedstawiciele władz lokalnych, 

 społeczność lokalna gminy Wielka Wieś. 
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V.  Cele Programu „Zatrzymać przemoc” 

 

 

 

Cel główny: zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie w Gminie Wielka Wieś. 

 

Cel główny Programu będzie realizowany poprzez poniższe cele szczegółowe: 

 

1) Podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. 

2) Zwiększenie dostępności i efektywności działań profilaktycznych dotyczących 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, adresowanych do różnych grup społecznych. 

3) Zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników służb, instytucji i organizacji zajmujących 

się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

4) Dostosowanie zasobów istniejących na terenie gminy Wielka Wieś do systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

5) Zapewnienie kompleksowej pomocy osobom doznających przemocy. 

6) Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących 

przemoc. 

7) Zintegrowanie środowisk i skoordynowanie działań lokalnych w obszarze przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

 

 

VI. Realizacja Programu 

 

Cele określone w programie wynikają z przeprowadzonej analizy sytuacji  

i diagnozy potrzeb w zakresie problematyki przemocy domowej. 

Dostosowanie rozwiązań programowych do faktycznie występujących problemów, z jakimi 

borykają się rodziny zagrożone kryzysem jest jednym z podstawowych założeń Programu. Dzięki temu 

jego realizacja w znacznym stopniu zwiększy efektywność działań profilaktycznych oraz 

wspierających w sytuacjach problemowych, podejmowanych przez różne podmioty na rzecz 

przeciwdziałania dysfunkcjom i przywrócenia rodzinie możliwości prawidłowego funkcjonowania. 

Sprawne funkcjonowanie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie zakłada koordynację i spójność działań, w tym dobry przepływ informacji między 

partnerami – jednostkami pomocy społecznej, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, policją, 

instytucjami oświaty, kultury, sportu, organizacjami pozarządowymi i innymi zajmującymi się 

przemocą w rodzinie. 

Pełna realizacja wyznaczonych celów jest uzależniona od stopnia zaangażowania tych 

podmiotów w stworzenie systemu umożliwiającego rodzinie uzyskanie specjalistycznego wsparcia 

i niezbędnej pomocy, by sama stawała się niezależna, wydolna i zaradna. 

 

Program będzie wdrażany we współpracy z lokalnymi instytucjami, placówkami, 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zajmującymi się problematyką rodzinną, zgodnie 

z opracowanym szczegółowym harmonogramem działań. 
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 Za realizację programu, koordynację przedsięwzięć na rzecz osób doświadczających przemocy, 

sygnalizowanie konieczności wprowadzania zmian do przyjętego dokumentu oraz informowanie 

o problemach w realizacji zadań odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi.  

 

Środki na realizację programu: 

Zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020 finansowane będą z budżetu Gminy 

Wielka Wieś oraz środków pozyskanych z innych źródeł. 

Przedsięwzięcia związane z problematyką przemocy mogą uzyskać dofinansowanie ze 

środków własnych gminy przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 
 

Przewidywane efekty realizacji Programu: 

 

 Pogłębienie wiedzy społeczności lokalnej gminy Wielka Wieś o zjawisku przemocy domowej 

i sposobach radzenia sobie z tym problemem. 

 Zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie. 

 Zwiększenie zaangażowania się społeczności lokalnej w sprawy związane z przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie. 

 Zwiększenie liczby osób profesjonalnie zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy domowej 

oraz pomagających ofiarom przemocy. 

 Zbudowanie na terenie gminy Wielka Wieś spójnego, pełnozakresowego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 Zmniejszenie rozmiarów zjawiska przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 Niwelowanie skutków zjawiska przemocy domowej. 
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Tabela nr 9. Cele, zadania, realizatorzy, wskaźniki i czas realizacji. 

Cele Szczegółowe Zadanie Realizatorzy/partnerzy Wskaźniki Czas 
realizacji 

Zwiększenie wiedzy i 
świadomości 
społecznej wśród 
mieszkańców Gminy 
Wielka Wieś. 

Opracowanie oraz rozpowszechnianie 
materiałów informacyjnych 
 
Publikacja artykułów dot. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie i uzależnień w lokalnej 
prasie, 
 
Organizowanie spotkań promujących życie 
bez przemocy, prelekcji skierowanych dla 
mieszkańców Gminy dot. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz skutków i 
konsekwencji jej działania. 
 
Podejmowanie przez Gminę współpracy 
partnerskiej w ramach kampanii o zasięgu 
wojewódzkim i krajowym 
 

GOPS, Policja, Placówki 
Oświatowe w Gminie 
Wielka Wieś, 
Członkowie Zespołu 
Interdyscyplinarnego 
GKRPA,  

liczba zrealizowanych 
przedsięwzięć 
informacyjno – 
edukacyjnych. 
 
Liczba opracowanych i 
rozpowszechnionych 
materiałów, 
 
Liczba osób biorących 
udział  w spotkaniach.  

Marzec 2016 
– grudzień 
2020 

Poszerzenie działań 
profilaktycznych dot. 
zachowań agresywnych 
wśród dzieci 
i młodzieży szkolnej. 

Organizacja zajęć 
profilaktycznych/pogadanek/warsztatów 
mających na celu promowanie 
alternatywnych zachowań nie przemocowych 
i rozwijających kompetencje społeczne 
 
Promowanie przez placówki oświatowe, 
świetlice środowiskowe alternatywnych 
sposobów spędzania wolnego czasu. 
 
Organizacja specjalistycznych grup (TZA, 
socjoterapia) dla dzieci/młodzieży 

Placówki Oświatowe w 
Gminie Wielka Wieś, 
GOPS, Urząd Gminy, 
Świetlice Środowiskowe 

Liczba 
zorganizowanych, zajęć, 
warsztatów, pogadanek, 
programów 
profilaktycznych, 
 
Liczba uczestników 
biorących udział w 
zajęciach. 

Marzec 2016 
– grudzień 
2020 
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przejawiających zachowania agresywne. 
Organizacja konkursów profilaktycznych 
związanych z tematyką bezpieczeństwa. 
 

 
Zwiększenie 
skuteczności 
podejmowanych 
działań w zakresie 
udzielania 
specjalistycznej 
pomocy osobom 
doświadczającym 
przemocy w rodzinie. 

Świadczenie specjalistycznego wsparcia 
psychologicznego 
 
Świadczenie specjalistycznego poradnictwa 
prawnego. 
Rozwój zaplecza wspierającego „Punkt 
Wsparcia i Pomocy Rodzinie” w zależności od 
potrzeb klientów. 
Zapewnienie, krótkoterminowego miejsca 
schronienia dla osób doświadczających 
przemocy w rodzinie. 
Udostępnianie informacji o możliwościach 
uzyskania pomocy oraz jej formach. 
Zapewnienie w razie potrzeby rodzinom 
uwikłanym w przemoc wsparcia w formie 
pomocy asystenta rodziny. 
Organizacja grupy wsparcia dla osób 
doświadczających przemocy w rodzinie. 
Organizacja spotkań/szkoleń edukacyjnych 
dla rodziców mających na celu podnoszących 
ich umiejętności opiekuńczo – wychowawcze. 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, 
 
Placówki Oświatowe, 
 
Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej w Krakowie, 
 
Policja, 
 
Członkowie Zespołu 
Interdyscyplinarnego i 
Grup Roboczych, 
 
 Kuratorzy Sądu 
 
GKRPA 

Liczba osób, które 
skorzystały ze 
specjalistycznego 
poradnictwa, 
 
Liczba osób, które 
skorzystały z pomocy w 
formie schronienia, 
 
Liczba grup wsparcia, 
które zostały 
utworzone, 
 
Liczba osób, które 
wzięły udział w grupie 
wsparcia, 
 
Liczba spotkań grypy 
wsparcia, 
 
Liczba spotkań i/lub 
warsztatów dla 
rodziców, 
 
Liczba osób biorących 
udział w warsztatach, 
 
Liczba rodzin objętych 

Marzec 2016 
– grudzień 
2020 
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wsparciem asystenta 
rodziny ze względu na 
występowanie 
przemocy. 
 

Podnoszenie 
kwalifikacji Członków 
Zespołu 
Interdyscyplinarnego w 
zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 

Udział w szkoleniach zewnętrznych i 
konferencjach, 
 
Organizacja szkoleń wewnętrznych dla 
Członków Zespołu Interdyscyplinarnego 
Organizacja superwizji dla Członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych 

GOPS, Członkowie 
Zespołu 
Interdyscyplinarnego i 
Grup Roboczych 

Liczba godzin 
szkoleniowych dla 
Członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego, 
 
Liczba osób biorących 
udział w szkoleniach, 
 
Liczba godzin 
superwizji dla 
Członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego i 
Grup Roboczych, 
 
Liczba osób biorących 
udział w superwizji 

Marzec 2016 
– grudzień 
2020 

Zwiększenie 
skuteczności 
podejmowanych 
działań wobec osób 
stosujących przemoc 
w rodzinie. 
 

Zapewnienie dostępu do indywidualnego 
poradnictwa dla osób stosujących przemoc w 
rodzinie 

GOPS, Członkowie 
Zespołu 
Interdyscyplinarnego i 
Grup roboczych, Sąd, 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Krakowie 

Liczba osób 
skierowanych do 
udziału w programach 
korekcyjno – 
edukacyjnych,  

Marzec 2016 
– grudzień 
2020 

 Organizacja oddziaływań psychologiczno – 
terapeutycznych dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie 
 

 Liczba osób, która 
wzięła udział w 
oddziaływaniach 
psychologiczno – 

Marzec 2016 
– grudzień 
2020 
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Organizacja dostępu i motywowanie do 
udziału w programach korekcyjno – 
edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 
w rodzinie. 

terapeutycznych.  
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VII. Monitoring realizacji Programu 

 

Monitorowanie Programu będzie prowadzone przez Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny, na podstawie zebranych informacji, przekazywanych przez jednostki 

uczestniczące w jego realizacji.  

Sprawozdawczość będzie dotyczyć realizacji wszystkich celów, ujętych w 

harmonogramie, a  wskaźniki osiągnięcia zamierzonych celów Programu na lata 2016 – 

2020 będą mierzone systematycznie w okresach rocznych. Roczne sprawozdania z realizacji 

Programu będą przedstawiane Wójtowi Gminy Wielka Wieś przedkładany do dnia 31 marca 

za poprzedni rok kalendarzowy. Będzie on sporządzany na podstawie ankiet wypełnianych 

przez instytucje zaangażowane w realizację programu. 

Bieżący monitoring umożliwi wgląd w realizację podejmowanych działań, ocenę ich 

skuteczności oraz wdrażanie działań korygujących.  

 

 

 

 

 

 


