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Wstęp
„Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą”
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku
Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie
i podporządkowanie ofiary. Siły są nierównomierne, jedna strona ma przewagę nad drugą. Ofiara
jest słabsza a sprawca silniejszy. Narusza prawa i dobra osobiste. Powoduje cierpienie i ból.
Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody.
Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość,
system wartości, poglądy, styl życia. Rodzice czy opiekunowie są wzorem dla dzieci,
w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami oparte
na miłości i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest w stanie realizować
podstawowych zadań, role wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły, a zachowania
poszczególnych członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi
i moralnymi oraz z oczekiwaniami społecznymi. Przemoc domowa może być zarówno skutkiem,
jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie, bez wątpienia należy zaklasyfikować ją do kategorii
zachowań negatywnych o dużej szkodliwości społecznej. Jest to zjawisko, któremu należy się
bezwzględnie przeciwstawiać.
Przemoc to każde zachowanie, które nas poniża, narusza nasze prawa i powoduje
psychiczne lub fizyczne cierpienie. Nie musi wiązać się z fizycznymi obrażeniami. Znęcanie się
psychiczne i wymuszanie współżycia seksualnego są również formami przemocy.
Przemoc w rodzinie dotyka ludzi niezależnie od ich miejsca zamieszkania czy statusu
społecznego. Istotne jest przez to dążenie do wprowadzania uniwersalnego standardu wsparcia
osób doświadczających przemocy adekwatnego do warunków zmieniającej się rzeczywistości
społecznej. Przemoc w rodzinie to poważny problem społeczny, wobec którego oczekuje się
tworzenia specjalistycznej sieci wsparcia, realizowanej przez profesjonalistów: pracowników
socjalnych, pedagogów, psychologów, kuratorów, policjantów, lekarzy i innych w ramach
zakrojonej współpracy międzyinstytucjonalnej.
Zjawisko przemocy która dotyka społeczność lokalną jest ściśle powiązana z innymi
obszarami problemów społecznych, dlatego ich rozwiązywanie powinno być wspólnym interesem
uzupełniających się działań specjalistów, instytucji i organizacji, m.in. placówek opiekuńczo –
wychowawczych, służby zdrowia, pomocy społecznej, instytucji porządku publicznego,
organizacji pozarządowych. Każde z nich ma do czynienia z innym aspektem zjawiska, jednak
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działając osobno nie prowadzi do zwiększenia jakości wsparcia społecznego w obszarze przemocy
wewnątrzrodzinnej. Zintegrowanie wszelkich zasobów jednostek i organizacji do realizacji zadań
daje szansę stworzenia jednolitej strategii wsparcia oraz zdecydowanego podniesienia
skuteczności udzielanej pomocy.
Z punktu widzenia prawa przemoc w rodzinie to przestępstwo, którego odmiany
określone są w różnych kodeksach i odpowiednio karane. Najczęściej stosowany artykuł 207
kodeksu karnego dotyczy znęcania się fizycznego lub moralnego nad członkiem rodziny
i przewiduje karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat.
Powołując się na definicję prof. dr hab. Jerzego Melibrudy przemocą domową określa się
„każde działanie lub rażące zaniedbanie dokonane przez jednego z członków rodziny przeciwko
pozostałym, wykorzystujące istniejącą lub stworzoną przez okoliczności przewagę sił lub władzy
i powodujące u ich ofiar szkody lub cierpienia, godzące w ich prawa lub dobra osobiste,
a w szczególności w ich życie lub zdrowie fizyczne bądź psychiczne”.
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gminie Urzędów na lata 2021-2025 przedstawia strategie działania obejmującą
pomoc rodzinom doznającym przemocy, w celu zminimalizowania zjawiska przemocy w rodzinie,
a także jego skutków w wymiarze indywidualnym oraz społecznym.. Program jest zgodny
z Krajowym i Lubelskim Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na
rok 2021 oraz Kraśnickim Powiatowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na
lata 2021-2025. Program stanowi rozwinięcie i kontynuację Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Urzędów na lata 2016-2020.
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I. Uwarunkowania prawne
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1876 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 218 ze zm.);
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury "Niebieskie
Karty" oraz wzorów formularzy „Niebieska karta” (Dz.U. z 2011r., Nr 209, poz. 1245);
4. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.);
5. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1444 ze zm.);
6. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 360 ze zm.);
7. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1575 ze zm.);
8. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. 2021r., poz. 534);
9. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1359);
10. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2021 – 2025 (Uchwała XXXII-271/2021 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia
28 kwietnia 2021 r.);
11. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 (kontynuacja
WPPPwR na lata 2017-2020) (Uchwała Nr XXII/371/2020 Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia 21 grudnia 2020 r.).;
12. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 (Uchwała nr 16 Rady
Ministrów z dnia 1 lutego 2021 r.).
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II. Zjawisko przemocy w rodzinie
Mówiąc o przemocy należy pamiętać, iż jest ona zjawiskiem, które występuje powszechnie
w naszym społeczeństwie, jest ona obecna w codziennym życiu, zakładzie pracy, szkole, środkach
masowego przekazu i w rodzinie. Przemoc doznawana w rodzinie rodzi konsekwencje niezmierne
głębokie i szkodliwe. Daje o sobie znać w postaci zaburzeń emocjonalnych w bliższej lub dalszej
perspektywie czasowej. Najbardziej jednak niepokojące jest to, że ,,… przemoc rodzi przemoc,
tworząc swoistą spiralę przemocy, obejmującą coraz to nowe generacje pokoleń”.
Art. 2 ust. 2 znowelizowanej w 2020 roku Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie definiuje przemoc w rodzinie, jako jednorazowe albo
powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste
członków rodziny, w szczególności narażające te osoby 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.
Na przemoc w rodzinie składa się, więc wiele rodzajów przemocy: przemoc fizyczna, psychiczna,
seksualna, ekonomiczna, czy zaniedbanie. Występuje ona zarówno w rodzinach z dysfunkcjami,
ale także w rodzinach uważanych za „normalne”. Przemoc w rodzinie zwykle powtarza się według
określonego schematu, w którym wyróżniamy następujące fazy:
•

narastania napięcia, w której zaczyna pojawiać się agresja,

•

ostrej przemocy, w której następuje wybuch agresji,

•

miodowego miesiąca, kiedy sprawca przeprasza i obiecuje poprawę.

Z reguły w fazie ostrej przemocy lub zaraz po niej ofiary poszukują pomocy: wzywana jest Policja,
ofiara ucieka z domu. Bardzo często w fazie miodowego miesiąca osoby doznające przemocy
wycofują się z kontaktu z osobami udzielającymi pomocy, mając pozorne poczucie odzyskiwania
kontroli nad sytuacją. To „wycofywanie”, podobnie jak fakt dalszego pozostawania w związku ze
sprawcą, specjaliści, tłumaczą syndromem wyuczonej bezradności lub syndromem stresu
pourazowego. Syndrom wyuczonej bezradności, w przypadku ofiar przemocy, oznacza poddanie
się i rezygnację z aktywności, które ofiara podejmowała w celu poprawy sytuacji, a które okazały
się nieskuteczne. Nabiera wówczas przekonania, że nie może nic zrobić, aby zapewnić sobie
bezpieczeństwo rezygnuje, więc z kolejnych prób zmiany sytuacji. Nie oznacza to jednak, że
ofiary przemocy nie podejmują wielu doraźnych działań, których celem jest poprawa sytuacji
rodziny, np. rozmowa ze sprawcą, unikanie ataku poprzez wyjście z domu, ukrywanie się lub
ucieczkę już w trakcie ataku. Podejmują również działania polegające na poszukiwaniu pomocy
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na zewnątrz, rozmawiają na temat doznawanej przemocy z krewnymi, znajomymi, sąsiadami,
kontaktując się z Policją i organizacjami udzielającymi pomocy ofiarom przemocy. Zdarza się
również, że reakcją ofiary jest odwzajemnienie przemocy. W skrajnych przypadkach zabicie
sprawcy, który przez wiele lat stosował przemoc.
Analizując sytuację ofiary, należy wziąć pod uwagę, że ma ona nadzieję na zmianę zachowania
sprawcy. Ponadto często wstydzi się swojej sytuacji, jest zależna ekonomicznie od sprawcy lub
zostaje z nim „ze względu na dzieci”. Często uważa, że przemoc jest jej prywatnym problemem,
a środowisko zewnętrzne (rodzina, znajomi, instytucje) swoim zachowaniem mogą utwierdzać
o braku możliwości otrzymania wsparcia i ochrony.
Podczas, gdy zachowania ofiary mogą wydawać się irracjonalne, sprawca w sposób bardzo
logiczny potrafi tłumaczyć swoje zachowanie, jako akt słusznego ukarania ofiary. Jednocześnie
kwestionuje swoją odpowiedzialność. Nie przyznaje również, że takie zachowanie jest aktem
agresji oraz mechanizmem sprawowania władzy i kontroli, narzędziem całkowitego
podporządkowania ofiary woli sprawcy. Kobiety, dzieci oraz osoby starsze, które najczęściej
padają ofiarami przemocy w rodzinie, ciągle jeszcze uznawane są za własność, zaś mężowie
i rodzice, dorosłe dzieci – za osoby mogące dyscyplinować innych członków rodziny.
W szeregu opracowań odnoszących się do przyczyn i źródeł przemocy w rodzinie podkreśla się,
że to akceptacja dla hierarchicznej struktury społeczeństwa powoduje, że w ramach tej struktury
funkcjonują osoby, które wierzą, że mają prawo stosować przemoc wobec pozostałych członków
swojej rodziny.
Przemoc w rodzinie jest trudna do zdiagnozowania. To problem przez wiele lat ukrywany. Jednak
szkodliwość jest tak determinująca dla jednostki, czy też całej rodziny, że wymaga podjęcia
szerokiego, dobrze zorganizowanego i zaplanowanego na wiele lat programu zapobiegawczego.
Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy i dokonywać się poprzez:
Przemoc fizyczną - naruszanie nietykalności fizycznej. Przemoc fizyczna jest intencjonalnym
zachowaniem powodującym uszkodzenie ciała lub niosącym takie ryzyko, np.: popychanie,
szarpanie, ciągnięcie, szturchanie, klepanie, klapsy, ciągnięcie za uszy, włosy, szczypanie,,
kopanie, bicie ręką, pięścią, uderzenie w twarz - tzw. "policzek", przypalanie papierosem,
duszenie, krępowanie ruchów, itp.;
Przemoc psychiczną - naruszenie godności osobistej. Przemoc psychiczna zawiera przymus
i groźby np.:

obrażanie, wyzywanie, osądzanie, ocenianie, krytykowanie, straszenie,

szantażowanie, grożenie, nieliczenie się z uczuciami, krzyczenie, oskarżanie, obwinianie,
oczernianie, krzywdzenie zwierząt, czytanie osobistej korespondencji, ujawnianie tajemnic,
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sekretów, wyśmiewanie, lekceważenie, itp. Przemoc psychiczna jest najczęstszą formą przemocy
i jest trudna do udowodnienia.
Przemoc seksualną - naruszenie intymności. Przemoc seksualna polega na zmuszaniu osoby do
aktywności seksualnej wbrew jej woli, kontynuowaniu aktywności seksualnej, gdy osoba nie jest
w pełni świadoma, bez pytania jej o zgodę lub gdy na skutek zaistniałych warunków obawia się
odmówić. Przymus może polegać na bezpośrednim użyciu siły lub emocjonalnym szantażu.
Np.: wymuszanie pożycia, obmacywanie, gwałt, zmuszanie do niechcianych praktyk seksualnych,
nieliczenie się z życzeniami partnerki/partnera, komentowanie szczegółów anatomicznych,
ocenianie sprawności seksualnej, wyglądu, itp.
Przemoc ekonomiczną - naruszenie własności. Przemoc ekonomiczna wiąże się z celowym
niszczeniem czyjejś własności, pozbawianiem środków lub stwarzaniem warunków, w których nie
są zaspokajane niezbędne dla przeżycia potrzeby. Np.: niszczenie rzeczy, włamanie do
zamkniętego osobistego pomieszczenia, kradzież, używanie rzeczy bez pozwolenia, zabieranie
pieniędzy, przeglądanie dokumentów, korespondencji, dysponowanie czyjąś własnością,
zaciąganie pożyczek "na wspólne konto", sprzedawanie osobistych lub wspólnych rzeczy bez
uzgodnienia, zmuszanie do spłacania długów, itp.
Zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich. Jest formą przemocy
ekonomicznej i oznacza np.: nie dawanie środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania,
schronienia, brak pomocy w chorobie, nie udzielenie pomocy, uniemożliwianie dostępu do miejsc
zaspokojenia podstawowych potrzeb: mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka, itp.;
Tab. nr 1. Formy i skutki przemocy w rodzinie
Rodzaje przemocy

Formy przemocy

Skutki przemocy

szarpanie, kopanie popychanie,

bezpośrednie: uszkodzenia ciała - urazy,

obezwładnianie,

PRZEMOC
FIZYCZNA

duszenie,

odpychanie, rany, złamania, stłuczenia, zadrapania,

przytrzymywanie, policzkowanie,

siniaki, poparzenia; następujące skutki:

szczypanie, bicie otwartą ręką, pięściami,

choroby w wyniku powikłań i stresu, zespół

różnymi

przedmiotami,

przypalanie

stresu pourazowego, życie w chronicznym

topienie,

polewanie

stresie, poczuciu zagrożenia, strachu, lęku,

papierosem,
substancjami

żrącymi,

użycie

broni,

pozostawienie w niebezpiecznym miejscu,

napady paniki, bezsenność, zaburzenia
psychosomatyczne, itp.;

nie udzielenie niezbędnej pomocy, itp.

8|Strona

wyśmiewanie opinii, poglądów, przekonań, zniszczenie
religii, pochodzenia, narzucanie swojego ofiary,

poczucia

jej poczucia

zdania, poglądów, stałe ocenianie, krytyka, i godności,

mocy

sprawczej

własnej

wartości

uniemożliwienie

podjęcia

psychicznej, jakichkolwiek działań niezgodnych z zasadą

wmawianie

choroby

izolowanie

kontrolowanie,

ograniczanie posłuszeństwa,

osłabienie

psychicznych

kontaktów z innymi ludźmi, wymuszanie i fizycznych zdolności stawiania oporu oraz
PRZEMOC
PSYCHICZNA

posłuszeństwa

i

podporządkowania, wyrobienie przekonania o daremności jego

ograniczanie snu, pożywienia i schronienia, stawiania, odizolowanie od zewnętrznych
wyzywanie,

używanie

epitetów,

wulgarnych źródeł wsparcia, całkowite uzależnienie

poniżanie,

zawstydzanie,

upokarzanie, ofiary od prześladowcy, stały strach i utrata

stosowanie

gróźb, nadziei, choroby psychosomatyczne, ciągły

szantażowanie, itp.

stres, zaburzenia snu, itp.

gwałt, wymuszanie pożycia seksualnego, obrażenia
nieakceptowanych

pieszczot

i

fizyczne,

ból

i

cierpienie,

praktyk obniżona samoocena i poczucie własnej

seksualnych, zmuszanie do seksu z osobami wartości, utrata poczucia atrakcyjności
PRZEMOC
SEKSUALNA

trzecimi, sadyzm w pożyciu, wyśmiewanie i godności, zaburzenia seksualne, oziębłość,
wyglądu,

ciała

i

krytyka

zachowań zamknięcie się /lęk, strach, unikanie seksu/,
uogólniona

seksualnych, itp.

niechęć

i

obawa

do

przedstawicieli płci sprawcy przemocy, itp.
okradanie, zabieranie pieniędzy, nie łożenie całkowita zależność finansowa od partnera,
na utrzymanie, uniemożliwianie podjęcia niezaspokojenie
pracy

zarobkowej,

podstawowych,
PRZEMOC
EKONOMICZNA

podstawowych

potrzeb

niezaspokajanie życiowych, bieda, zniszczenie poczucia

materialnych

potrzeb własnej godności i wartości, znalezienie się

rodziny, szantażowanie, zaciąganie długów bez środków do życia.
i kredytów bez zgody współmałżonka,
zmuszanie do pożyczek, uniemożliwianie
korzystania z pomieszczeń niezbędnych do
zaspakajania potrzeb (kuchnia, łazienka) itp.

W celu dokonania diagnozy zjawiska przemocy domowej w Gminie Urzędów oparto się na
następujących danych:
•

sprawozdania z realizacji zadań własnych gminy oraz innych działań podejmowanych
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie będące w posiadaniu ośrodka pomocy
społecznej, raporty dostępne w instytucjach zajmujących się zjawiskiem przemocy:
komisariat policji, placówki oświatowe, GKRPA;

•

ankieta przeprowadzona wśród mieszkańców gminy Urzędów.
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III. Diagnoza
zjawiska
w gminie Urzędów

przemocy

w rodzinie

W celu dokonania diagnozy zjawiska przemocy domowej w Gminie Urzędów oparto się na
następujących danych:
•

sprawozdania z realizacji zadań własnych gminy oraz innych działań podejmowanych
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie będące w posiadaniu ośrodka pomocy
społecznej, raporty dostępne w instytucjach zajmujących się zjawiskiem przemocy:
komisariat policji, placówki oświatowe, GKRPA;

•

ankieta przeprowadzona wśród dorosłych mieszkańców gminy Urzędów.

1. Diagnoza zjawiska przemocy w perspektywie danych instytucji
Oszacowanie zjawiska przemocy jest możliwe między innymi dzięki procedurze
„Niebieskiej Karty”. "Niebieska Karta" jest formularzem opisującym sytuacje, w których dochodzi
do przemocy w rodzinie, a także działania podejmowane na rzecz osoby poszkodowanej. Wszczęcie
procedury "Niebieskiej Karty" następuje w przypadku powzięcia, w toku prowadzenia 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. Służy dokumentowaniu faktów związanych z przemocą w danej rodzinie,
ocenie zagrożenia dalszą przemocą, oraz jako dowód w sprawach sądowych.
„Niebieska Karta” może być wypełniona przez:
a) funkcjonariusza policji,
b) pracownika socjalnego,
c) lekarza, pielęgniarkę, położną, ratownika medycznego,
d) pedagoga szkolnego lub wychowawcę,
e) członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Po wypełnieniu "Niebieska Karta" jest przekazywana do przewodniczącego Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Urzędowie.
Przewodniczący może powołać grupę roboczą w celu rozwiązywania problemów związanych
z wystąpieniem przemocy w rodzinie. Wszczynając procedurę "Niebieskiej Karty" podejmuje się
działania interwencyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa każdej osobie, co do której
istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. Każda osoba poszkodowana ma prawo
do pomocy w tym spisania "Niebieskiej Karty" w sytuacji gdy jest dotknięta przemocą.
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Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą nie wymaga jej
zgody.
Mając na uwadze dobro rodzin z terenu gminy Urzędów a nade wszystko, wspieranie rodzin
w wychowywaniu dzieci w środowisku bez przemocy Zarządzeniem nr 80/2016 Burmistrza
Urzędowa z dnia 18 lipca 2016 r. powołany został Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Gminie Urzędów.
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie
Urzędów (zwany dalej Zespołem Interdyscyplinarnym) wchodzą przedstawiciele następujących
instytucji:
a) Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędowie,
b) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urzędowie,
c) Sądu Rejonowego w Kraśniku III Wydział Rodzinny i Nieletnich,
d) Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku,
e) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Urzędowie,
f) Placówek Oświaty z terenu gminy Urzędów,
g) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku,
h) Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Płomyk”.
Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Zespół
Interdyscyplinarny realizuje ustawowe zadania szczególności przez:
a) diagnozowanie problemu przemocy,
b) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, które mają na
celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
c) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania
pomocy w środowiskach lokalnych,
e) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest również organizowanie pomocy w indywidualnych
przypadkach, które przejąć mogą tzw. grupy robocze, działające na poziomie operacyjnym
i zajmują się organizowaniem pomocy dla konkretnej rodziny. Skład grupy roboczej określony
zostaje w zależności od danego przypadku. Ustawowymi zadaniami grup roboczych są:
a) opracowywanie i realizowanie planu pomocy w indywidualnych przypadkach
wystąpienia przemocy w rodzinie,
b) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin
zagrożonych wystąpieniem przemocy,
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c) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do
przemocy oraz efektów tych działań.
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w okresie od stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020r.
otrzymał 62 „Niebieskie Karty” od poniższych podmiotów:
Tab. nr 2. Instytucje wszczynające procedurę „Niebieskiej Karty” w latach 2018 -2020
Niebieskie karty
Niebieskie karty
rok 2018
rok 2019
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
4
2
w Urzędowie

Niebieskie karty
rok 2020
3

Policja

16

25

10

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

2

0

0

Razem:

22

27

13

Źródło: Rejestr wpływu „Niebieskich Kart” do Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędowie
Wykres nr 1. Instytucje wszczynające procedurę „Niebieskiej Karty” w latach 2018 -2020
30
25

25
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Urzędowie

20
15

Policja

16

10
10
5
4

2

2

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

3

0
rok 2018

rok 2019

rok 2020

Źródło: Rejestr wpływu „Niebieskich Kart” do Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędowie

Z powyższych danych wynika, że Policja, jest instytucją najbardziej aktywną w identyfikacji
problemu przemocy w rodzinie.
W ramach prowadzonych procedur „Niebieska Karta” w latach 2018 – 2020 odbyło się 166 spotkań
grup roboczych. Na wykresie poniżej przedstawione zestawienie danych w poszczególnych latach.
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Wykres nr 2. Liczba spotkań roboczych w ramach procedury „Niebieska karta” w latach 2018 – 2020
50
40
39

40

40

rok 2018

rok 2019

rok 2020

30
20
10
0

Źródło: Rejestr wpływu „Niebieskich Kart” do Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędowie
Tabela nr 3. Liczba ofiar przemocy w rodzinie w latach 2018 – 2020
Ofiary przemocy w rodzinie

2018

2019

2020

Kobiety

20

15

13

Mężczyźni

7

9

4

Małoletnie dzieci

1

1

0

Razem

28

25

17

Źródło: dane OPS Urzędów.

Z powyższego zestawienia odczytuje się, że zdecydowanie większy odsetek ofiar przemocy
stanowią kobiety, dane odczytane ze statystyk Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Gminie Urzędów potwierdzają ogólnopolską regułę. Wobec powyższego
należy podejmować aktywne działania by ofiary przemocy domowej nie doświadczały lęku,
cierpienia, bezsilności, przygnębienia i rozpaczy, by ich ciało i psychika nie doznawały ostrych
urazów i nie podlegały długotrwałemu procesowi niszczącego stresu i zagrożenia. Osoby, co do
których zachodziło podejrzenie, że są ofiarami przemocy domowej były informowane
o przysługujących im uprawnieniach i kierowane do instytucji udzielających specjalistycznego
poradnictwa głównie prawnego, psychologicznego i medycznego.
Instytucjami świadczącymi pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w Gminie
Urzędów są:
a) Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie (w którego strukturze funkcjonuje Punkt
Konsultacyjno - Informacyjny),
b) Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie
Urzędów,
c) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
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d) Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku,
e) Placówki Oświatowe,
f) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Urzędowie,
g) Sąd Rejonowy w Kraśniku III Wydział Rodzinny i Nieletnich.
Tabela nr 4. Liczba osób dotkniętych przemocą objętych pomocą w formie poradnictwa w latach 2018 - 2020
Liczba osób objętych poradnictwem

rok 2018

rok 2019

rok 2020

ogółem

28

16

11

psychologicznym

15

13

7

prawnym

16

4

5

socjalnym

6

5

7

zawodowym i rodzinnym

4

3

3

w tym

Źródło: dane OPS Urzędów.

Zakres działalności Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego obejmuje m.in.: pomoc psychologiczną
(edukacja na temat przemocy, zapewnienie bezpieczeństwa poprzez uczenie działań skierowanych
na zatrzymanie przemocy, wsparcie psychologiczne), udzielenie stosownego wsparcia i informacji
o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy, inicjowanie interwencji w
przypadku diagnozy przemocy domowej, gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych
miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu Gminy, które powinny być
włączone w systemową pomoc dla rodziny, motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób
współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnień, motywowanie
do podjęcia leczenia specjalistycznego).

2. Diagnoza zjawiska przemocy w perspektywie ankiet
Badania zostały przeprowadzone w okresie styczeń – kwiecień 2021 roku. W badaniu
łącznie wzięło udział 50 osób. Wyniki ankiet są odzwierciedleniem problemu przemocy i wiedzy,
jaką dysponują mieszkańcy na temat szukania pomocy przez osoby dotknięte pośrednio
i bezpośrednio przemocą w rodzinie.
W badaniach na potrzeby diagnozy problemu przemocy w rodzinie w Gminie Urzędów
uczestniczyli mieszkańcy o różnych cechach społeczno – demograficznych. Poniżej przedstawiony
został opis z uwzględnieniem zmiennych niezależnych – płci, wieku, wykształcenia, statusu
zawodowego.
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Płeć respondentów.
Jak wynika z prezentowanego poniżej wykresu rozkład charakteryzowanej cechy demograficznej
był następujący: 60 % stanowiły kobiety (30), 40% stanowili mężczyźni (20).
Wykres nr 3. Płeć badanych osób.

mężczyźni
40%

kobiety
60%

Wiek respondentów.
Kolejna zmienna to wiek badanych osób. Biorąc pod uwagę tę zmienną możemy stwierdzić, że
najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 25 – 59 lat (32 osób)., ponadto Następną liczną grupą
wiekową był wiek 17 – 25 lat (7 osób), kolejno grupa wiekowa 60 lat i więcej (6 osób) i na końcu
osoby w wieku 13 – 16 lat (5 osób).
Wykres nr 4. Wiek badanych osób.
60 i więcej
12%

13-16
10%

17-25
14%

26-59
64%
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Status zawodowy respondentów.
Wśród badanych najliczniejszą grupę pod względem statusu zawodowego stanowią pracownicy
umysłowi (21 osób), następnie bezrobotni (11 osób), kolejno pracownicy fizyczni (1 osoba),
uczniowie (5 osób), rolnicy (4 osoby), emeryci/renciści (2 osoby) i przedsiębiorcy (2 osoby).
Wykres nr 5. Status zawodowy badanych osób.
25
21
20
15
11
10
5

5

4
2

5

2

0

Wykształcenie respondentów.
Jak wynika z zaprezentowanych poniżej danych znajdujących się na wykresie, najliczniejszą grupę
respondentów ze względu na wykształcenie stanowili mieszkańcy z wykształceniem wyższym (20
osób), kolejno osoby z wykształceniem: średnim (11 osób), policealnym (8 osób), zawodowym
(6 osób), podstawowym (5 osoby).
Wykres nr 6. Wykształcenie badanych osób.
25
20
20

15
11
10

8
5

6

5

0
podstawowe

zawodowe

średnie

policelane

wyższe
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1. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy.
Na pytanie dotyczące poczucia bezpieczeństwa na terenie Gminy Urzędów, najwięcej
z ankietowanych, a więc 27 osób (54%) odpowiedziało „tak” oraz 21 osób (28%) odpowiedziało
„raczej tak”.
Wykres nr 7. Bezpieczeństwo na terenie Gminy Urzędów.
30
27
25

20
14

15

10
7
5
2
0
0
Tak

Raczej tak

Raczej nie

Nie

Nie mam zdania,
trudno powiedzieć

2. Czynniki wpływające na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa publicznego w gminie.
Badanie wykazało, że na wzrost poczucie bezpieczeństwa w naszej gminie największy wpływ
miałby wzrost liczby patroli policji oraz ograniczenie dostępności sprzedaży alkoholu.
Tabela nr 5. Co wpłynęłoby na poczucie bezpieczeństwa w naszej gminie?
Liczba
Odpowiedź
odpowiedzi

Udział
procentowy

Większe liczba patroli policji

22

44,00

Ograniczenie dostępności sprzedaży alkoholu

14

28,00

Akcje społeczne w zakresie profilaktyki uzależnień

13

26,00

1

2,00

Inne: utworzenie posterunku policji na terenie gminy

3. Przypadki przemocy w rodzinie na terenie gminy.
Na pytanie: Czy zna Pan/Pani przypadki występowania przemocy w rodzinie na terenie naszej
gminy? 11 osób udzieliło odpowiedzi „tak znam takie przypadki”, 26 osób udzieliło odpowiedzi
„słyszałem/am o nich”, natomiast 13 osób udzieliło odpowiedzi „nie znam takich przypadków”.

17 | S t r o n a

4. Informacja o bezpośrednim kontakcie z przemocą w rodzinie.
Badanie wykazało, że 58% respondentów nie spotkało się z przemocą bezpośrednio, natomiast 28%
miało kontakt z przemocą, a 14% nie pamięta takiej sytuacji.
Tabela nr 6. Czy spotkał/a się Pan/Pani bezpośrednio ze zjawiskiem przemocy w rodzinie?
Odpowiedź

Liczba odpowiedzi

Udział procentowy

Tak

14

28,00

Nie

29

58,00

7

14,00

Nie pamiętam

5. Najczęstsze przyczyny przemocy w rodzinie?
W odpowiedziach na pytanie dotyczące przyczyn przemocy w rodzinie najczęściej zaznaczaną
odpowiedzią były uzależnienia np. alkohol, narkotyki, dopalacze, itp. Aż 45 respondentów
zaznaczyło taką odpowiedź.
Wykres nr 8. Najczęstsze przyczyny przemocy w rodzinie.
Problemy finansowe

20

Uzależnienia np. alkohol, narkotyki, dopalacze itp

45

Choroba psychiczna

9

Stres i frustracja

16

Doświadczenia i wzorce z domu rodzinnego

11

Zazdrość

7

Nie wiem

4

Inne

0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

6. Czy przemoc w rodzinie jest sprawą prywatną, czy też nie.
Większość osób ankietowanych odpowiedziało, że przemoc w rodzinie nie powinna być sprawą
prywatną – 29 osób, 14 osób odpowiedziało, że przemoc w rodzinie raczej nie powinna być sprawą
prywatną, natomiast 7 osób uważa, że przemoc w rodzinie jest sprawą prywatną.
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7. W jakich rodzinach najczęściej występuje przemoc.
Wykres nr 9. W jakich rodzinach najczęściej występuje przemoc.
0

Pełnych

0

Niepełnych
Z problemem alkoholowym

29
2

Ubogich

2

Bogatych
Dysfunkcyjnych

4

To bez znaczenia

13

0

0

Innych

0

Nie mam zdania, trudno powiedzieć
5

10

15

20

25

30

35

8. Jak powinna zachowywać się osoba doznająca przemocy w rodzinie.
Tabela nr 7. Jak według Pana/Pani powinna zachowywać się osoba doznająca przemocy w rodzinie?

Bronić się

Liczba
odpowiedzi
9

Udział
procentowy
18,00

Atakować

0

0,00

Pogodzić się z losem

0

0,00

Samodzielnie rozwiązywać problemy

2

4,00

Szukać pomocy w rodzinie

11

22,00

Szukać pomocy poza rodziną (Policja, Sąd, itp,)

28

56,00

Inaczej, jak?

0

0,00

Odpowiedź

9. Ofiary przemocy w rodzinie.
Wykres nr 10. Kto jest ofiarą przemocy w rodzinie?

Inne
Osoby starsze 4%
4%

Nie wiem, trudno
powiedzieć
14%

Dzieci
10%

Mężczyźni
4%

Kobiety
64%
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10. Sprawcy przemocy w rodzinie.
Wykres nr 11. Kto jest sprawcą przemocy w rodzinie?
Nie wiem, trudno
powiedzieć
Inny 14%

Kobiety
4%

4%

Mężczyźni
78%

11. Formy przemocy w rodzinie w Gminie Urzędów.
Tabela nr 8. Formy przemocy w rodzinie w Gminie Urzędów?

Zachowania
uznawane za przemoc
w rodzinie

Formy przemocy
występują najczęściej na
terenie gminy Urzędów

4

20

3

21

2

4

7

29

7

32

0

7

Niszczenie mienia

0

4

Wszystkie powyższe

27

4

Inne, jakie?

0

0

Odpowiedź
Zakazywanie kontaktów z rodziną i
znajomymi
Zabieranie pieniędzy i nieustanne
kontrolowanie wydatków
Wyrzucenie z domu
Zadanie bólu fizycznego, w tym:
bijąc, popychając, kopiąc …
Wyzywanie,
ośmieszanie,
krytykowanie, poniżanie, grożenie…
Zmuszanie
do
kontaktów
seksualnych
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12. Okoliczności sprzyjające występowaniu agresji w rodzinie.
Według respondentów czynnikami sprzyjającymi występowaniu agresji w stosunku do członków
rodziny są kolejno:
•

Nieumiejętność radzenia sobie ze stresem i trudnościami życiowymi (22 osób)

•

Alkoholizm członków rodziny (18 osób)

•

Zaburzenia psychiczne (3 osoby)

•

Chęć odreagowania niepowodzeń życiowych (3 osoby)

•

Trudna sytuacja materialna (3 osoby)

•

Brak stałej pracy (1 osoba)

13. Reakcja na przemoc w rodzinie.
Wykres nr 12. W jaki sposób zareagowałby Pan/Pani na przejaw przemocy w rodzinie?
0

Nie reaguję, czuję się bezradny/a

0

To nie moja sprawa, pozostawiam sprawę do
rozwiązania pomiędzy uczestnikami sporu
Staję w obronie ofiary

18

Szukam pomocy w instytucjach pomocowych

30

Planuję zemstę na agresorze

0

Inny

2
0

5

10

15

20

25

30

35

14. Ocena wiedzy ankietowanych dotycząca świadomości o miejscu pomocy dla osób
dotkniętych przemocą w rodzinie.
Pozytywnym wnioskiem, który wynika z badań jest bardzo wysoki stopień świadomości społecznej
mieszkańców i stopień wiedzy na temat szukania pomocy, z której mogą korzystać ofiary przemocy
rodzinnej. 46 osób deklarują, iż wie gdzie szukać takiej pomocy, natomiast 4 osoby – nie wie.
Większość osób wie także do jakich instytucji może zgłaszać się osoba doznająca przemocy
w rodzinie. Są to: policja (23 osoby), Ośrodek Pomocy Społecznej (21 osób), GKRPA (6 osób).
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15. Informacja

na

temat

wiedzy

o

istnieniu

Zespołu

Interdyscyplinarnego

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Urzędów.
Na 50 przebadanych osób – 18 osób nie słyszało o Zespole Interdyscyplinarnym, natomiast 32osoby
słyszały o jego istnieniu.
16. Najbardziej potrzebne formy pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie.
Według respondentów najbardziej potrzebnymi formami pomocy skierowanej do osób dotkniętych
przemocą są: poradnictwo psychologiczne, prawne, poddanie leczeniu oraz umożliwienie
uczestnictwa w grupach wsparcia.
Tabela nr 9. Formy pomocy.

Odpowiedź

Liczba odpowiedzi

Poradnictwo prawne

18

Poradnictwo psychologiczne

30

Poradnictwo socjalne

2

Stosowanie wobec sprawcy nakazu opuszczenia mieszkania i zakazu
zbliżania się do ofiary

13

Organizowanie terapii dla sprawców

9

Leczenie uzależnień

18

Tworzenie placówek specjalizujących się w pomocy ofiarom
przemocy

9

Organizowanie ogólnodostępnych akcji społecznych

7

Umożliwienie uczestnictwa w grupach wsparcia

18

Profilaktyka w zakresie agresji i przemocy

5

Inne

2
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3. Analiza SWOT
Tabela nr 10. Analiza SWOT

Słabe strony

Mocne strony

 dobrze przygotowana i stale doskonaląca  niewystarczająca

infrastruktura

socjalna

umiejętności kadra instytucji działających na gminy;

 brak wypracowanych systemów wspomagania

rzecz rodziny;

 znajomość problemu i dobrze działające działań profilaktycznych;
służby zajmujące się profilaktyką i wsparciem  niewystarczająco spójny system współpracy
rodzin zagrożonych patologiami;

 dobra

współpraca

pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz rodzin

z

organizacjami zagrożonych przemocą (prokuratura, policja, sądy,

pozarządowymi;

pomoc społeczna).

 poparcie działań i współpraca z samorządem  zakorzenienie
w obyczajowości

gminnym;

zjawiska
podtrzymywane

przemocy
przez

mity

 funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno – i stereotypy,
 niewystarczająca wiedza społeczeństwa na

Informacyjnego,

 funkcjonowanie
Interdyscyplinarnego

Zespołu temat
ds.

zjawiska

przemocy,

zjawisko

przeciwdziałania nierozpoznawalne nawet przez same osoby jej

przemocy w rodzinie w Gminie Urzędów.

doświadczające,

Stowarzyszenia  społeczne przekonanie o braku konsekwencji

 działalność

Trzeźwościowego „Płomyk”, grupy AA,

 całodobowy

hostel

dla

ponoszonych przez sprawcę w sytuacji ujawnienia
osób przemocy,

doświadczających przemocy w ramach struktury  niewystarczająca

ilość

specjalistów

zajmujących się zjawiskiem przemocy w rodzinie,

PCPR w Kraśniku.

 niskie

zabezpieczenie

finansowe

działań

związanych z przemocą,

 nie zgłaszanie się osób stosujących przemoc
do udziału w programie edukacyjno-korekcyjnym.

Zagrożenia

Szanse
 możliwość

pozyskiwania

dodatkowych  słaba kondycja ekonomiczna rodzin,

 negatywne wzorce zachowań społecznych,

środków finansowych z innych źródeł,

 zacieśnienie
działających

w

współpracy
obszarze

instytucji  bezradność

w

sprawach

opiekuńczo-

przeciwdziałania wychowawczych rodzin,

przemocy w rodzinie,

 problemy alkoholowe członków rodzin,

 szkolenia i superwizje dla osób pracujących  niska skuteczność programów terapeutycznych
z ofiarami i sprawcami przemocy domowej,

kierowanych do osób uzależnionych,
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 zmiany prawne umożliwiające skuteczne  wzrost agresywnych zachowań u dzieci
i młodzieży,

formy niesienia pomocy rodzinom,

 większa

dostępność

brak

pozytywnych

wzorców

wsparcia w rodzinie.

 brak konsekwentnych działań w stosunku do

psychospołecznego i prawnego,

 wzrost świadomości społecznej dotyczącej sprawców

przemocy

domowej,

poczucie

problemu uzależnienia i współuzależnienia oraz bezkarności u osób stosujących przemoc,
rosnąca

liczba

uzależnionych  utrata zdrowia psychicznego,

osób

i współuzależnionych

objętych

leczeniem  osamotnienie rodzin zagrożonych przemocą
i brak umiejętności pozyskiwania wsparcia,

odwykowym,

 wzrost

liczby

pracującej

z

profesjonalnej

osobami

kadry  ukrywanie przez rodzinę występowania aktów

uzależnionymi, przemocy, niechęć do współpracy,

współuzależnionymi oraz dotkniętymi przemocą  niska

rozwiązań

prawnych

chroniących ofiary, wydłużony tryb postępowania

w rodzinie,

 zmiana

skuteczność

postaw

społecznych,

wzrost karnego o znęcanie się nad rodziną, niskie kary w

świadomości o problemie przemocy domowej.

stosunku

 Współpraca z sektorem pozarządowym.

nadużywanie zawieszania kar.

do

rangi

popełnionych

czynów,
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IV. Realizatorzy Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie
Realizatorami Programu są następujące podmioty:
•

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie,

•

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

•

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Urzędów,

•

Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku,

•

Sąd Rejonowy w Kraśniku III Wydział Rodzinny i Nieletnich

•

Prokuratura Rejonowa w Kraśniku,

•

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku,

•

Placówki oświatowe gminne i powiatowe,

•

Ośrodek Kultury w Urzędowie,

•

Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Urzędowie,

•

organizacje pozarządowe oraz instytucje kościelne na podstawie przepisów ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

•

inne instytucje i organizacje prowadzące działalność w obszarze interwencji Programu.

V. Adresaci Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Adresatami Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gminie Urzędów są:
•

osoby doświadczające przemocy domowej, w tym dzieci i młodzież,

•

sprawcy przemocy i osoby, w stosunku do których istnieje podejrzenie stosowania przemocy
w rodzinie,

•

świadkowie przemocy w rodzinie,

•

przedstawicieli instytucji i służb zobowiązanych do świadczenia pomocy w sytuacji
przemocy.

25 | S t r o n a

VI. Założenia oraz cele i zadania Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
1. Założenia Programu
Tworzenie skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie obejmuje następujące
obszary działań, skierowane do różnych odbiorców.
1) Działania uprzedzające (diagnozujące, informacyjne, edukacyjne) kierowane do ogółu
społeczeństwa, a także osób pracujących z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie:
•

podejmowane w ramach profilaktyki,

•

ukierunkowane są na promocję zdrowej rodziny, reprezentującej ogólnie pozytywne
wartości i styl życia,

•

zapobieganie przemocy w rodzinie.

2) Działania interwencyjne, skierowane do dwóch grup odbiorców:
•

osoby doznające przemocy – działania opiekuńcze,

•

osoby stosujące przemoc w rodzinie - działania pouczające i izolujące.

3) Działania wspierające, kierowane do ofiar przemocy:
•

psychologiczne,

•

pedagogiczne,

•

terapeutyczne i inne.

4) Działania korekcyjno-edukacyjne, kierowane do sprawców przemocy w rodzinie.
Program oparty jest na następujących zasadach:
a) wzajemnej współpracy i współdziałania organów administracji publicznej, instytucji,

organizacji pozarządowych, kościołów, policji i sądów, innych środowisk i osób fizycznych,
uprawnionych lub zobowiązanych do inicjowania i realizacji zadań związanych pośrednio
lub bezpośrednio z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i jej negatywnym następstwom,
b) jawności działań podmiotów realizujących zadania programowe z poszanowaniem

godności, tak ofiary, jak i sprawcy,
c) szczególnej ochrony dzieci, zachowaniem ich prawa do wychowywania się w rodzinie, osób

starszych i niepełnosprawnych w zakresie właściwej opieki i pielęgnacji, poprzez udzielenie
rodzinie szczególnego wsparcia w dążeniu do poprawy jej funkcjonowania.
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Konsekwentna

realizacja

Programu

pozwoli

na

właściwą

organizację

prac

Zespołu

Interdyscyplinarnego oraz powinna mieć wpływ na upowszechnienie wśród służb społecznych
pracy przy zastosowaniu metody interdyscyplinarnej.

2. Cele Programu
2.1 Cel główny Programu
Zmniejszenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinach mieszkających na terenie gminy Urzędów
oraz zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

2.2 Cele szczegółowe Programu:
1. Monitoring i diagnozowanie zjawiska przemocy na terenie gminy Urzędów,
2. Podnoszenie poziomu wiedzy i wrażliwości społecznej mieszkańców gminy na temat
zjawiska przemocy, jego przejawów i form,
3. Podnoszenie kompetencji służb i instytucji w zakresie przemocy w rodzinie,
4. Zapewnienie kompleksowej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie,
5. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób
stosujących przemoc.
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Tabela nr 11. Cele szczegółowe Programu
Lp.

1.

2.

3.

Cel szczegółowy

Zadania do realizacji

1. Rejestrowanie przypadków przemocy domowej.
2. Sporządzanie rocznego raportu na temat
zarejestrowanych przypadków przemocy w oparciu o
prowadzoną dokumentację.
Monitoring
i diagnozowanie zjawiska 3. Wypracowanie wspólnej metodologii zbierania danych
na temat zjawiska przemocy w rodzinie.
przemocy na
terenie gminy Urzędów

Podnoszenie
poziomu
wiedzy i wrażliwości
społecznej mieszkańców
gminy na temat zjawiska
przemocy,
jego
przejawów i form

Podnoszenie kompetencji
służb i instytucji w
zakresie przemocy w
rodzinie

1. Dostarczanie
informacji
społeczności
lokalnej
o instytucjach udzielających pomocy i wsparcia osobom
doznającym przemocy w rodzinie (strona internetowa,
tablica ogłoszeń, lokalne media, itp.).
2. Rozpowszechnianie i opracowanie materiałów
informacyjnych na temat zjawiska przemocy w rodzinie
(ulotki, broszury).
3. Organizowanie konkursów /spektakli wśród dzieci
i młodzieży w zakresie zapobiegania przemocy.
4. Włączanie treści informacji o zagrożeniach płynących
z przemocy w rodzinie do treści szkolnych programów
profilaktycznych, np. szkolnych grup profilaktycznych.
5. Wspieranie różnych form spędzania czasu wolnego dzieci
i młodzieży promujących zachowania nieagresywne.
1. Prowadzenie przez Zespół Interdyscyplinarny oraz grupy
robocze zintegrowanych i skoordynowanych działań
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2. Prowadzenie procedury Niebieskich Kart w przypadku
podejrzenia zaistnienie przemocy w rodzinie.
3. Szkolenia grup zawodowych z zakresu procedury
Niebieskie Karty.
4. Zakup materiałów edukacyjnych dot. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w
rodzinie, w tym: czasopism, książek, filmów, broszur dla
osób pracujących w obszarze przemocy.

Termin
realizacji

2021
2025

2021
2025

2021
2025

Wskaźniki osiągnięcia celu:
1. Dane uzyskane od realizatorów
programu
pozwalające
na
oszacowanie
skali
zjawiska
przemocy na terenie gminy;
2. Ilość
zarejestrowanych
przypadków przemocy w rodzinie
w ciągu roku.

1. Liczba
materiałów
edukacyjnych
rozpowszechnionych
wśród
mieszkańców gminy;
2. Liczba szkół prowadzących
programy profilaktyczne;
3. Liczba
przeprowadzonych
konkursów i ich uczestników;
4. Liczba dzieci i młodzieży
objętych
edukacją,
zajęciami
profilaktycznymi i alternatywnymi
formami spędzania czasu wolnego.

1. Liczba spraw rozpatrzonych
przez Zespół Interdyscyplinarny;
2. Liczba
wypełnionych
Niebieskich Kart i liczba rodzin
objętych tą procedurą;
3. Liczba
osób
objętych
szkoleniami;
4. Liczba
materiałów
edukacyjnych zakupionych dla
osób pracujących w obszarze
przemocy.

Realizatorzy

- Ośrodek

Pomocy
Społecznej,
- GKRPA
- szkoły,
- sądy,
- policja,
- placówki służby zdrowia,
- gmina,
- Zespół Interdyscyplinarny
- Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
- szkoły,
- Ośrodek Kultury
- GKRPA,
- Zespół Interdyscyplinarny

- Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
- GKRPA
- szkoły,
- sądy,
- policja,
- placówki służby zdrowia,
- gmina,
- Zespół Interdyscyplinarny
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4.

5.

Zapewnienie
kompleksowej
pomocy
osobom doświadczającym
przemocy w rodzinie

Zwiększenie skuteczności
działań interwencyjnych i
korekcyjnych wobec osób
stosujących przemoc

5. Objęcie specjalistycznymi szkoleniami przedstawicieli
realizujących Program tj. między innymi: szkolenia
z zakresu pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie,
szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy seksualnej
wobec dzieci, szkolenia z zakresu wypalenia zawodowego
w zawodach związanych z pomaganiem i w służbach
społecznych, szkolenia z zakresu pracy z rodziną dziecka,
które jest ofiarą przemocy, pracą interwencyjną nad zmianą.
1. Wczesna identyfikacja przemocy w rodzinie oraz
krzywdzenia dzieci.
2. Postępowanie interwencyjne według procedur dla
poszczególnych grup zawodowych.
3. Udzielanie
pomocy
i
wsparcia
w
miejscu
zamieszkania/interwencje.
4. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy (pomoc prawna).
5. Zapewnienie pomocy terapeutycznej indywidualnej dla
dzieci i młodzieży, które doświadczyły lub były świadkami
przemocy.
6. Wskazywanie
i
informowanie
o
instytucjach
zapewniających pomoc terapeutyczną, indywidualną bądź
grupową.
7. Udzielanie informacji dotyczących miejsc udzielających
pomocy wsparcia osobom doświadczającym przemocy
w rodzinie.
8. Poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, socjalne,
zawodowe, rodzinne oraz praca socjalna.
1. Izolowanie sprawców od ofiar.
2. Udzielanie informacji sprawcom przemocy na temat
programów
korekcyjno-edukacyjnych,
realizacja
programów dla sprawców przemocy.
3. Prowadzenie rozmów z osobami stosującymi przemoc.
4. Zapewnienie pomocy terapeutycznej indywidualnej.

1. Liczba wykrytych przypadków
przemocy w rodzinie oraz
krzywdzenia dzieci;
2. Liczba osób korzystających z
pomocy specjalistów;
3. Liczba osób uczestniczących w
formach wsparcia grupowego.

- Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
- GKRPA
- szkoły,
- sądy,
- policja,
- placówki służby zdrowia,
- gmina,
- Zespół Interdyscyplinarny,
- poradnia psychologiczno pedagogiczna,

1. Liczba
podjętych
działań
w stosunku do osób stosujących
przemoc w rodzinie;
2. Liczba osób korzystających
z pomocy specjalistów;
3. Liczba sprawców biorących
udział w zajęciach korekcyjnoedukacyjnych.

- sądy,
- policja,
- Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
- - GKRPA
- szkoły,
- placówki służby zdrowia,
- gmina,
- Zespół Interdyscyplinarny.

2021
2025

2021
2025
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VII. Źródła finansowania programu
Każdy podmiot będący realizatorem zadań w ramach Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie planuje środki finansowe
niezbędne do ich prawidłowej realizacji. Nie stanowią one jedynie części składowej budżetu
Gminy, ale także dotacje ze źródeł zewnętrznych, pozyskiwanych samodzielnie przez
realizatorów. Źródłem finansowania działań przewidzianych do realizacji w niniejszym Programie
będą:
•

budżet Gminy Urzędów,

•

budżet Wojewody,

•

budżet Samorządu Województwa,

•

środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

•

inne środki.

VIII. Zasady monitorowania
weryfikowania jego założeń

programu

oraz

Monitoring i ewaluacja programów strategicznych polegają na systematycznej ocenie
realizowanych zadań oraz modyfikacji kierunków działania w przypadku istotnych zmian
społecznych, które mogą pojawić się poprzez, np. zmianę regulacji prawnych, powstanie nowych
problemów społecznych. Elementami skutecznego monitoringu i ewaluacji będą przede
wszystkim:
•

Zespół wdrażający Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie, który jest tożsamy z Zespołem Interdyscyplinarnym

•

Roczna ocena wdrażania Programu.

Zespół wdrażający Program będzie spotykał się raz w roku, by ocenić poziom wdrażania
poszczególnych celów i kierunków działań. Zespół swoją ocenę przedstawi wójtowi, sugerując
przyjęcie proponowanych rozwiązań. Zespół również będzie wnioskował o aktualizacje Programu
i/lub przyjęcie nowych celów strategicznych, operacyjnych czy zadań. Wskaźniki realizacji
poszczególnych zadań zostały wskazane przy opisie zadań.
Program będzie podlegał ewaluacji na przestrzeni kolejnych 5 lat. Ewaluacja powinna:
1) sprzyjać rozwojowi instytucji pomocy społecznej i projektów, które są w niej realizowane,
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2) przyczyniać się do wzrostu skuteczności działań i odpowiedzialności osób, które te
działania realizują,
3) pomóc odpowiedzieć na pytanie: czy kierunek działań programu jest właściwy.
Sposób kontroli realizacji programu:
Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

IX. Postanowienia końcowe
1. Zakładane efekty
•

poprawa współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami realizującymi działania
służące zapobieganiu przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy,

•

wzrost skuteczności realizowanych działań poprzez łączenie zasobów, wymianę
informacji, zwiększenie spektrum oddziaływania.

•

profesjonalizacja kadry instytucji o organizacji działających w obszarze zapobiegania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy,

•

wzrost skuteczności działań poprzez wdrażanie skutecznych programów interwencyjnych.

•

zwiększenie skuteczności prowadzonych oddziaływań,

•

zapewnienie bezpieczeństwa ofiarom przemocy,

•

kompleksowa poprawa sytuacji osób doznających przemocy w rodzinie.

•

zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar
w rodzinie poprzez objęcie oddziaływaniem sprawców przemocy,

•

systematyczny spadek liczby rodzin objętych procedurą Niebieskie Karty, w tym
szczególnie ponownie wszczynanych procedur w tej samej rodzinie.

•

wzrost świadomości społecznej na temat przemocy w rodzinie,

•

wzrost wrażliwości społeczności lokalnej na sygnały mogące świadczyć o przemocy
domowej,

•

wzrost świadomości społecznej na temat różnych rodzajów przemocy, zmiana postaw
społecznych.
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2. Finansowanie programu
Źródłem finansowania Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Urzędów na lata 2021-2025 są:
1. Środki własne gminy:
a) będące w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędowie,
b) przeznaczone na realizację Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych,
2. Środki własne pozostałych realizatorów programu.
3. Dotacje celowe, środki pozabudżetowe pozyskiwane z innych źródeł.

3. Monitoring
Koordynatorem działań związanych z realizacją Programu jest Ośrodek Pomocy
Społecznej w Urzędowie. Monitorowanie Programu odbywać się będzie z corocznej analizy
sprawozdań, z wykonania zadań w tym osiągniętych efektów.

4. Konsultacje programu
Konsultacje „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Gminie Urzędów na lata 2021 – 2025” przeprowadzone zostały od
dnia … …………..….. 2021 r. do dnia … ………………. 2021 r. w formie publikacji tekstu na
stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędowie.
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Załącznik: Ankieta - Opracowanie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Urzędów na lata 2021-2025

Szanowni Mieszkańcy Gminy Urzędów!
Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie przystąpił do opracowania Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Urzędów na lata 2021-2025.
Celem ankiety jest ocena występowania zjawiska przemocy w rodzinach zamieszkałych na terenie naszej
gminy, ocena świadomości społecznej i postaw wobec problemu przemocy a także ocena potrzeb
i oczekiwań mieszkańców w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Aby trafnie określić cele i zadania do realizacji Programu potrzebna jest współpraca całej społeczności
gminy. Prosimy o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte w niej pytania.

Uwaga! Ankieta jest anonimowa!
Metryczka (proszę wstawić X przy wybranej odpowiedzi):
Płeć:

Kobieta  Mężczyzna 

Wiek:

13 – 16 

Zawód:

uczeń 

17 – 25 

26 – 59 

60 i więcej 

rolnik  przedsiębiorca  emeryt/rencista  bezrobotny 

pracownik umysłowy 
Wykształcenie: podstawowe 

pracownik fizyczny  inny (jaki?) ………………

zawodowe 

średnie 

policealne 

wyższe 

1. Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie na terenie naszej gminy? (prosimy o zaznaczenie (X) jednej
odpowiedzi)
TAK
Raczej TAK
Raczej NIE
NIE
Nie mam zdania, trudno powiedzieć
2. Co wpłynęłoby na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa publicznego w naszej gminie?
Większa liczba patroli policji
Ograniczenie dostępności sprzedaży alkoholu
Akcje społeczne w zakresie profilaktyki uzależnień
Inne (jakie?) ………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………
3. Czy zna Pan/Pani przypadki występowania przemocy w rodzinie na terenie naszej gminy?
TAK znam takie przypadki
33 | S t r o n a

Słyszałem/am o nich
NIE znam takich przypadków
4. Czy spotkał/a się Pan/Pani bezpośrednio ze zjawiskiem przemocy w rodzinie?
TAK
NIE
NIE pamiętam
5. Jaka według Pana/Pani jest najczęstsza przyczyna przemocy w rodzinie? (prosimy o zaznaczenie
(X) max. 3 odpowiedzi)
Problemy finansowe
Uzależnienia np. alkohol, narkotyki, dopalacze itp
Choroba psychiczna
Stres i frustracja
Doświadczenia i wzorce z domu rodzinnego
Zazdrość
Nie wiem
Inne, jakie?................
6. Czy uważa Pan/Pani, że przemoc w rodzinie to sprawa prywatna?
TAK
Raczej TAK
Raczej NIE
NIE
Nie mam zdania, trudno powiedzieć
7. W jakich rodzinach zdaniem Pana/Pani najczęściej występuje przemoc?
Pełne
Niepełne
Z problemem alkoholowym
Ubogie
Bogate
Dysfunkcyjne
To bez znaczenia
Inne (jakie?) ………………………………………………………………………......
Nie mam zdania, trudno powiedzieć
8. Jak według Pana/Pani powinna zachowywać się osoba doznająca przemocy w rodzinie?
Bronić się
Atakować
Pogodzić się z losem
Samodzielnie rozwiązywać problemy
Szukać pomocy w rodzinie
Szukać pomocy poza rodziną (np. w instytucjach do tego powołanych: OPS, Policja, Sąd, itp,)
Inaczej, jak?.......................................................................................................................
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9. Kto według Pana/Pani wiedzy najczęściej doznaje przemocy w rodzinie?
Kobiety
Mężczyźni
Dzieci
Osoby starsze
Osoby niepełnosprawne
Inne (kto) ………………………………………………………………………...
Nie wiem, trudno powiedzieć
10. Kto według Pana/Pani wiedzy jest najczęstszym sprawcą przemocy w rodzinie?
Kobiety
Mężczyźni
Dzieci
Osoby starsze
Osoby niepełnosprawne
Inne (kto) ………………………………………………………………………...
Nie wiem, trudno powiedzieć
11. Jakie zachowania uznałby/a Pan/Pani za przemoc w rodzinie?
Zakazywanie kontaktów z rodziną i znajomymi,
Odbieranie pieniędzy i nieustanne kontrolowanie wydatków
Wyrzucenie z domu
Zadanie bólu fizycznego, w tym: bijąc, popychając, policzkując, kopiąc, …
Wyzywanie, ośmieszanie, krytykowanie, poniżanie, grożenie, …
Zmuszanie do kontaktów seksualnych
Niszczenie mienia
Wszystkie powyższe
12. Zdaniem Pana/Pani jakie formy przemocy występują najczęściej na terenie gminy Urzędów?
(prosimy o zaznaczenie (X) max. 3 odpowiedzi)
Zakazywanie kontaktów z rodziną i znajomymi,
Zabieranie pieniędzy i nieustanne kontrolowanie wydatków
Wyrzucenie z domu
Zadanie bólu fizycznego, w tym: bijąc, popychając, policzkując, kopiąc, …
Wyzywanie, ośmieszanie, krytykowanie, poniżanie, grożenie, …
Zmuszanie do kontaktów seksualnych
Niszczenie mienia
Inne, jakie?...................................................................................................
13. Skąd według Pana/Pani bierze się agresja w stosunku do członków rodziny?
Nieumiejętność radzenia sobie ze stresem i trudnościami życiowymi
Alkoholizm członków rodziny
Zaburzenia psychiczne
Chęć odreagowania niepowodzeń życiowych
Trudna sytuacja materialna
Brak stałej pracy,
Inne (jakie?) ………………………………...………………………………………
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14. W jaki sposób reagowałby/a Pan/Pani na przejaw przemocy w rodzinie?
Nie reaguję, czuję się bezradny/a
To nie moja sprawa, pozostawiam sprawę do rozwiązania pomiędzy uczestnikami sporu
Staję w obronie ofiary
Szukam pomocy w instytucjach pomocowych
Planuję zemstę na agresorze
Inny (jaki?) ………………………………...………………………………………
15. Czy wie Pan/Pani gdzie szukać pomocy w gminie Urzędów w przypadku doświadczania
przemocy w rodzinie?
tak

nie

16. Do jakich instytucji może zgłaszać się osoba doznająca przemocy w rodzinie?
Policja
Sąd
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoła
Ośrodek Zdrowia
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Inne (jakie?) ………………………………...………………………………………
17. Czy słyszał/a Pan/Pani o Zespole Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie?
tak

nie

18. Jaka zdaniem Pana/Pani forma pomocy jest najbardziej potrzebna osobom doznającym
przemocy w rodzinie? (prosimy o zaznaczenie (X) max. 3 odpowiedzi)
Poradnictwo prawne
Poradnictwo psychologiczne
Poradnictwo socjalne
Stosowanie wobec sprawcy nakazu opuszczenia mieszkania i zakazu zbliżania się do ofiary
Organizowanie terapii dla sprawców
Leczenie uzależnień
Tworzenie placówek specjalizujących się w pomocy ofiarom przemocy
Organizowanie ogólnodostępnych akcji społecznych
Umożliwienie uczestnictwa w grupach wsparcia
Profilaktyka w zakresie agresji i przemocy
Inne (jakie?)…………………………………………………………..
Jeśli według Pana/Pani pominęliśmy w ankiecie jakiś ważny problem, to proszę go opisać w tym
miejscu: ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Jeśli według Pana/Pani warto podjąć inne zadania, inicjatywy na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w naszej gminie, które nie zostały wcześniej wymienione w ankiecie, to proszę
wymienić poniżej …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
36 | S t r o n a

