
 
 

,,PROJEKT” 

UCHWAŁA   Nr ..…..2021 

Rady Gminy Przyrów 

z dnia …………. 2021r. 

w  sprawie  uchwalenia  Gminnego Programu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.  

           

            Na  podstawie  art.18 ust.1 i 2  pkt 15 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  

gminnym   (tj. Dz. U. z  2020r., poz. 713 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 

lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 218 z późn. 

zm.) Rada Gminy Przyrów uchwala, co następuje:  

                                                                        

§ 1 

1. Uchwala się Gminny Program  Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie  na lata 2021-2025, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały  powierza  się  Wójtowi Gminy  Przyrów. 

§ 3 

Uchwała  wchodzi  w życie   z  dniem  podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ………/2021  

Rady Gminy Przyrów z dnia ……… 2021r. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na lata 2021-2025 

WSTĘP 

Rodzina jest naturalnym środowiskiem prawidłowego wzrostu i rozwoju fizycznego oraz 

intelektualnego człowieka. Stanowi źródło zaspokojenia wszystkich jego potrzeb, w tym przede 

wszystkim potrzeby miłości, bezpieczeństwa i akceptacji. Wyraża troskę o dobrostan fizyczny 

i psychiczny jej członków, uczy zasad współżycia społecznego i właściwego postępowania, 

dbania o więzi i relacje międzyludzkie, eksploracji świata. Stanowi o istnieniu człowieka na 

ziemi. Rodzina jest także źródłem kształtowania się osobowości człowieka, nabywania przez 

niego różnych umiejętności, bogactwa doświadczeń, rozwoju aspiracji i zainteresowań. 

Ponadto, stanowi ona drogę ku osiąganiu autonomii czy samorealizacji. Uczy 

odpowiedzialności, pełnienia różnych obowiązków i ról społecznych oraz samodzielnego 

podejmowania szeregu decyzji w odważnym wkraczaniu w dorosłość. Nie zawsze jednak 

rodzina jest silną i zjednoczoną komórką społeczeństwa, nieustannie zmaga się z 

zagrożeniami płynącymi z oddziaływań świata zewnętrznego (postęp, technika, ekonomia, 

nauka, itp.). Rozwój cywilizacji, pogoń za dobrami materialnymi, presja czasu, mogą zaburzać 

harmonię ogniska domowego, powodując niepokój o jutro i stając się kolebką różnego rodzaju 

patologii, w tym także powstawania zjawiska przemocy w rodzinie. Przemoc w rodzinie jest 

źródłem negatywnych emocji, rodzi wstyd, poczucie winy, bezsilność czy upokorzenie. Obrazy 

bogate w przemoc i zachowania agresywne możemy zobaczyć w naszym środowisku, często 

są tematem przekazu telewizyjnego i internetowego. Zmuszają do pogłębionej refleksji i 

zastanowienia się nad działaniami, które należałoby podjąć w celu prewencji i popularyzacji 

działań zapobiegawczych występowaniu przemocy w podstawowej komórce polskiego 

społeczeństwa, jaką jest rodzina. Jednym z nadrzędnych i długofalowych celów polityki 

społecznej jest tworzenie warunków do pełnego rozwoju i prawidłowego funkcjonowania 

rodziny oraz zapobieganie występowaniu postaw i zachowań aspołecznych, grożących 

patologiami, w tym przemocą domową. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 218 ze zm.) nakładana gminy obowiązek 

tworzenia lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie. Jednym z zadań jest też opracowanie i realizacja programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy. 

 Zadaniem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Przyrów jest wprowadzenie w życie działań mających na 

celu zarówno zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie, jak i 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie profesjonalizmu w udzielaniu pomocy 

ofiarom przemocy domowej, a także w podejmowaniu odpowiednich działań wobec sprawców. 

Skuteczność programu zależy od wielu czynników, w tym między innymi od dobrego 

rozeznania  środowiska  przez służby odpowiednio przygotowane, zajmujące się profilaktyką 

i wsparciem rodzin  zagrożonych  patologiami,  kompleksowej  współpracy  lokalnych  służb i 



 
 

instytucji w ramach pracy w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym, a przede wszystkim 

motywacji dokonania zmian i wyjścia z kryzysu przez rodziny dotknięte problemem przemocy.  

I. Podstawy prawne tworzenia programu 

1) ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2020r., 

poz. 218 z późn. zm.), 

2) ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 41 z późn. zm.), 

3) ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 2050) 

4) ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 803), 

5) ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. 

U. z 2020r. poz. 821 z późn. zm.), 

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

„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U z 2011 Nr 209, poz. 

1245). 

II.  Przemoc w rodzinie  

2.1 Pojęcie przemocy w rodzinie 

Przemoc w rodzinie - to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie na szkodę 

bliskiego lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony zdrowia i życia osób najbliższych. 

Działania te naruszają prawa i dobra osobiste członka rodziny (osoby najbliższej, a także 

innych osób zamieszkujących wspólnie lub wspólnie gospodarujących). Przemoc w rodzinie 

naraża osoby bliskie na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narusza godność osobistą, 

nietykalność cielesną, wolność i swobodę, w tym również osobiste normy związane z życiem 

seksualnym. 

2.2 Rodzaje przemocy w rodzinie i formy zachowań agresywnych. 

Wyróżniamy następujące formy przemocy: 

1) Przemoc fizyczna – są to wszelkie działania polegające na użyciu siły i prowadzące do 

naruszenia nietykalności cielesnej, nieprzypadkowych urazów, stłuczeń i złamań. 

Towarzyszą jej następujące zachowania: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, 

przetrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i 

pięścią, bicie przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, 

nieudzielenie koniecznej pomocy, itp. 

2) Przemoc psychiczna – jest to umyślne działanie wykorzystujące nie siłę fizyczną, lecz 

mechanizmy psychologiczne, powodujące zachwianie pozytywnego obrazu własnej 

osoby u ofiary, obniżenie jej poczucia własnej wartości, pojawienie się stanów lękowych 

i nerwicowych. 

Towarzyszą jej następujące zachowania: wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, 

narzucanie własnych poglądów, szacunku, stała krytyka, wymawianie choroby 

psychicznej, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, domaganie się 

posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, stosowanie gróźb, itp. 

3) Przemoc seksualna – polega na wymuszaniu niechcianych przez ofiarę zachowań w 

celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy przemocy. 

Towarzyszą jej następujące zachowania: wymuszanie pożycia seksualnego i praktyk 

seksualnych, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych i itp. 



 
 

4) Przemoc ekonomiczna – to działania prowadzące do całkowitego finansowego 

uzależnienia ofiary od sprawcy.  

Towarzyszą jej następujące zachowania: odbieranie zarobionych pieniędzy, 

uniemożliwienie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspakajanie podstawowych 

materialnych potrzeb rodziny, itp. 

2.3 Cechy charakterystyczne przemocy domowej 

Przemoc domowa nie jest jednorazowym czynem. Często ma długą, nawet kilkunastoletnią 

historię i zwykle powtarza się według zauważalnej prawidłowości zwanej cyklem przemocy. 

Cykl przemocy składa się z trzech następujących po sobie faz: 

Pierwsza z nich to faza narastania napięcia - początek cyklu. Napięcie stopniowo narasta. 

Pojawiają się coraz częstsze konflikty, zazdrość, gniew. Sprawca coraz bardziej kontroluje, 

podporządkowuje sobie członków rodziny. Staje się coraz bardziej drażliwy, prowokuje kłótnie, 

w czasie których wyzywa, obraża, poniża. Rodzina dąży do wyciszenia sytuacji; za wszelką 

cenę usiłuje poprawić nastrój sprawcy starając się zaspokoić jego żądania. Ofiary 

niejednokrotnie obarczają się odpowiedzialnością za nastroje sprawcy przemocy.  

Etap drugi to faza ostrej przemocy – w trakcie której dochodzi do wybuchu gniewu i 

wyładowania agresji. Bywa, że ofiara prowokuje wyładowanie emocji, gdyż jest wykończona 

ciągłym napięciem. W tej fazie to sprawca wywołuje awanturę, często z błahych powodów, 

stawiając ofierze żądania, których ona nie jest w stanie zaspokoić. Ofiara próbuje na różne 

sposoby uspokoić sprawcę, uchronić siebie, ale zwykle te działania nie dają rezultatu. Sprawca 

działa gwałtownie, traci kontrolę nad swoim zachowaniem. Ofiara po ataku agresji przeżywa 

wstyd, złość, bezradność. 

Ostatnia faza to faza miodowego miesiąca - faza skruchy i okazywania miłości. Sprawca 

zaczyna dostrzegać to, co się wydarzyło. Próbuje załagodzić sytuację, przeprasza, obiecuje 

poprawę, staje się uczynny i miły. Próbuje przekonać ofiarę, że teraz będzie inaczej, że to już 

się nie powtórzy. Ofiara mu wierzy i zostaje z nim, odwołuje zeznania. Jednak po jakimś czasie 

wszystko zaczyna się od nowa. Przemoc z czasem się nasila, za każdym razem jest coraz 

gorzej. Sprawca zwykle zaczyna od uszczypliwej uwagi, lekkiego popchnięcia, siarczystego 

przekleństwa, by po jakimś czasie dopuścić się ciężkiego uszkodzenia ciała, wymyślnych 

psychicznych tortur, trwałego skaleczenia czy zabójstwa. 

2.4 Skutki przemocy w rodzinie 

Przemoc w rodzinie jest bezsprzecznie zjawiskiem negatywnym i mającym ogromny wpływ na 

rozwój człowieka na wszystkich etapach jego życia. Odciska głębokie piętno na psychice ofiar, 

niszcząc ich osobowość. Jest przyczyną różnych zaburzeń psychicznych. 

 Na szczególnie poważne skutki nadużyć narażone są dzieci, jako bezpośrednie ofiary lub 

świadkowie przemocy. Obok obrażeń cielesnych przemoc domowa powoduje, że dziecko żyje 

w poczuciu strachu i zagrożenia, pozbawione miłości, zaufania i bezpieczeństwa. Negatywnie 

wpływa na jego dalszy rozwój i jest przyczyną wielu schorzeń psychosomatycznych. 

Traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa determinują jakość relacji w życiu dorosłym osób 

pokrzywdzonych, wpływając na trwałość i bezpieczeństwo zakładanych przez nich rodzin. 

Do najczęściej występujących objawów w życiu osób dorosłych, będących skutkami przemocy 

domowej należą: poważne obrażenia ciała, wzrost częstości chorób somatycznych 

związanych ze stresem (bóle głowy, żołądka), smutek, przygnębienie, obojętność, zmienność 



 
 

nastrojów, nasilenie stanów lękowych, w tym lęk przed bliskością, nieufność, poczucie 

zagrożenia, kłopoty ze snem, koncentracją itp. 

Znęcanie, wykorzystywanie lub zaniedbanie to siły niszczące system rodzinny od wewnątrz, 

zabierają poczucie bezpieczeństwa i możliwości prawidłowego funkcjonowania dorosłych i 

rozwoju najmłodszych członków rodziny. Dlatego ważne jest podejmowanie działań 

zmierzających do zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, tworzenie i rozwijanie 

systemu przeciwdziałania przemocy, którego zasadniczym celem jest udzielanie pomocy 

osobom dotkniętym przemocą domową przez profesjonalistów i specjalistyczne instytucje 

niosące pomoc osobom dotkniętym przemocą domową. 

III. Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Przyrów 

Rzetelne zdiagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie jest bardzo trudne, z uwagi na 

fakt złożoności problemu o którym nie łatwo się rozmawia, a który jeszcze trudniej zbadać. W 

związku z tym istniejące statystyki pozwalają określić tylko przybliżony rozmiar zjawiska. 

Diagnoza zjawiska przemocy domowej w Gminie Przyrów opracowana została na 

podstawie danych Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Przyrowie, sprawozdań z 

realizacji zadań własnych gminy oraz innych działań podejmowanych w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, będących w posiadaniu ośrodka pomocy społecznej. 

Do Przewodniczącej Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w latach 2016 – 2020 

wpłynęło łącznie 39 formularzy „ Niebieskiej Karty”. Osobami pokrzywdzonymi były kobiety, a 

sprawcami przemocy domowej mężczyźni.  Wśród dominujących zjawisk towarzyszących 

stosowaniu przemocy w rodzinie było spożywanie bądź nadużywanie alkoholu oraz trudności 

opiekuńczo-wychowawcze. Odzwierciedlają one przypadki ujawnione tylko i wyłącznie, gdy 

doszło do interwencji policji. Wiele przypadków nie wychodzi jednak poza „cztery ściany” 

można więc przyjąć, że skala problemu w Gminie Przyrów jest znacznie większa.  

Skalę zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Przyrów obrazują poniższe tabele. 

Liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta” 

Instytucja 

wszczynająca  

procedurę „Niebieskiej Karty” 

 

2016 r. 

 

2017 r. 

 

2018 r. 

 

2019 r.  

 

2020 r. 

Funkcjonariusze Policji  12 12 5 3 7 

Pracownicy GOPS w Przyrowie 0 0 1 0 0 

Placówki oświatowe 0 0 0 0 0 

Ochrona zdrowia 0 0 0 0 0 

Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Inna instytucja  0 0 4 0 0 

Ogółem 12 12 5 3 7 

 



 
 

Ofiary przemocy domowej. 

  2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Kobiety 12 12 5 3 7 

Mężczyźni 0 0 0 0 0 

Dzieci 0 0 0 0 0 

Osoby starsze, niepełnosprawne 0 0 0 0 0 

Ogółem: 12 12 5 3 7 

 

Powyższe tabele odzwierciedlają skalę zjawiska przemocy w rodzinie. Z zebranych informacji 

wynika, że spada liczba „Niebieskich Kart”.  Procedura „Niebieskiej Karty” była głównie 

wszczęta przez przedstawicieli Policji, którzy najczęściej otrzymywali zgłoszenia o podejrzeniu 

przemocy. 

 Analizując wszystkie „Niebieskie Karty” stwierdza się, że najczęściej dochodzi do 

przemocy w małżeństwie oraz w związkach nieformalnych. Osobami pokrzywdzonymi są 

kobiety, natomiast sprawcą przemocy domowej jest mężczyzna – mąż, konkubent, syn. Dzieci 

wychowywane w rodzinie, w której jeden z rodziców stosuje przemoc wobec drugiego nie mają 

zapewnionej podstawowej potrzeby psychologicznej jaką jest potrzeba bezpieczeństwa. 

Przejawiają wiele negatywnych uczuć takich jak: lęk, wstyd, poczucie winy, co często sprawia, 

że występują u nich zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania. Problem przemocy 

występuje w rodzinach, w których pojawiają się inne problemy takie jak: uzależnienie od 

alkoholu, problemy rodzinne, mieszkaniowe, finansowe, zdrowotne itp.   Analizując wszystkie 

przypadki można stwierdzić, że przemoc w rodzinie przestała być zjawiskiem 

charakterystycznym wyłącznie dla środowisk tzw. „patologicznych”. Dotyczy  również rodzin z 

„dobrych domów”, gdzie nie występują problemy finansowe, czy inne.  

 Z  analizy  „Niebieskich Kart” wynika, że większość przypadków gdzie stwierdzono 

zjawisko przemocy istnieje z powodu nadużywania alkoholu przez sprawców przemocy. 

Jednocześnie stwierdza się, że dominującą formą przemocy występującą w większości rodzin 

jest przemoc psychiczna, która  towarzyszy  każdemu  rodzajowi  przemocy.   Do 

najczęstszych przejawów przemocy w rodzinie należą awantury domowe, w tym awantury pod 

wpływem alkoholu, poniżanie, wyzwiska, krytykowanie, groźby, a także pobicia, uderzenia, 

popychanie, kopanie itp.   

IV. Zasoby Gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy 

Przeciwdziałanie przemocy domowej oraz niesienie pomocy osobom dotkniętym przemocą i  

ich rodzinom jest zadaniem realizowanym przez różne instytucje i służby społeczne. Gmina 

Przyrów posiada zasoby instytucjonalne oraz zasoby ludzkie niezbędne do efektywnego 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, takie jak:  

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  

2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

3) Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych,  

4) NZOZ w Przyrowie, 

5) placówki oświatowe z terenu Gminy Przyrów. 

6) Komisariat Policji w Koniecpolu.  



 
 

Dobrze przygotowana i stale doskonaląca się kadra instytucji działających na rzecz rodziny, 

dobra znajomość problemu i dobrze działające służby zajmujące się profilaktyką i wsparciem 

rodzin zagrożonych patologiami, rozwój poradnictwa dla osób uwikłanych w przemoc to 

mocne strony realizacji zadania. 

Do słabych stron należy zaliczyć: brak specjalistów do pracy z rodziną, brak organizacji 

pozarządowych działających w obszarze uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

znikome zainteresowanie programami korekcyjno-edukacyjnymi dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie. 

Zagrożeniem natomiast jest niedostatek finansowy w rodzinach wynikający z bezrobocia, 

rozpad rodzin, negatywne wzorce zachowań społecznych, bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych, ukrywanie przez rodzinę występowania aktów przemocy, 

niechęć do współpracy oraz problemy związane z uzależnieniami w rodzinach. 

Wzrost świadomości społecznej dotyczący problemu uzależnienia i współuzależnienia, 

współpraca z różnymi instytucjami i służbami społecznymi, wykształcona kadra pracowników 

służb społecznych, policji, sądu, a także realizacja programów profilaktycznych 

umożliwiających rodzinie dotkniętej przemocą przezwyciężenie trudności to szanse realizacji 

zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w rodzinie.   

V. Cel główny programu. 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i zmniejszanie skali zjawiska przemocy w 

rodzinie w Gminie Przyrów. 

VI. Cele szczegółowe programu   

Cel 1. Diagnozowanie i monitorowanie zjawiska przemocy  

Lp. Zadanie Działania Realizatorzy Termin 

realizacji 

1. Pozyskiwanie danych 

na temat zjawiska 

przemocy od instytucji 

działających na rzecz 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

Sporządzanie 

statystyk 

określających 

wielkość zjawiska 

przemocy  

i ich aktualizacja. 

1. GOPS w 

Przyrowie. 

2. Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny. 

3. GKRPA. 

4. Komisariat  Policji 

w Koniecpolu. 

5. Placówki 

oświatowe z terenu 

gminy. 

I kwartał 

każdego roku 

2021-2025 

2. Monitorowanie 

problematyki 

przemocy w rodzinie 

oraz udzielanej 

pomocy 

Sporządzanie 

informacji 

dotyczących 

udzielanej pomocy 

dla rodzin 

zagrożonych 

przemocą. 

GOPS w Przyrowie 

przy współudziale 

instytucji działających 

na rzecz 

przeciwdziałania 

przemocy 

Działania 

stałe 

realizowane 

corocznie 

2021-2025 



 
 

Cel 2. Zwiększenie skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie  

Lp. Zadanie Działania Realizatorzy Termin 

realizacji 

1. Prowadzenie przez 

Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny 

zintegrowanych i 

skoordynowanych 

działań w zakresie  

przeciwdziałania 

przemocy w 

rodzinie. 

1. Rozpowszechnianie 

materiałów 

informacyjnych(ulotek, 

broszur, plakatów) o 

przemocy w rodzinie i 

możliwościach 

uzyskania pomocy. 

2. Monitorowanie 

sytuacji rodzin 

dotkniętych 

przemocą. 

3. Opracowanie i 

realizacja planu 

pomocy w 

indywidualnych 

przypadkach 

wystąpienia 

przemocy.  

1. GOPS  w Przyrowie. 
2. Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny. 
3. GKRPA. 
4. Komisariat  Policji w 

Koniecpolu. 
5. Inne jednostki 

działające na rzecz 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 

Działania 

stałe 

realizowane 

corocznie 

2021-2025 

2. Budowanie 

lokalnego systemu 

przeciwdziałania 

przemocy w 

rodzinie. 

1. Podejmowanie 
wspólnych 
przedsięwzięć z 
zakresu 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 
oraz podmioty 
działające na rzecz 
rodziny. 

2. Edukacja uczniów, 
prowadzenie zajęć 
uświadamiających 
zagrożenia 
wynikające z 
przemocy w rodzinie 
oraz propagujących 
zachowania 
sprzyjające 
pozytywnym 
postawom w rodzinie. 

1. Przedstawiciele 
instytucji 
wchodzących w 
skład Gminnego 
Zespołu 
Interdyscyplinarnego 
w Przyrowie. 

2. Placówki oświatowe 
z terenu gminy. 

Działania 

stałe 

realizowane 

corocznie 

2021-2025 

 

 

 

 

 



 
 

Cel 3: Zapewnienie ochrony i możliwości udzielenia wsparcia dla osób i rodzin 

dotkniętych przemocą  

Lp. Zadanie Działania Realizatorzy Termin 

realizacji 

1. Zapewnienie 

schronienia  

i pomocy materialnej 

ofiarom przemocy  

w rodzinie. 

1. Nawiązanie 
współpracy z 
instytucjami     
zapewniającymi 
schronienie ofiarom  
przemocy. 

2. Udzielanie 
świadczeń 
pieniężnych i w 
naturze. 

GOPS w Przyrowie Działanie 

stałe  wg 

potrzeb 

2021-2025 

2. Zapewnienie wsparcia 

instytucjonalnego 

ofiarom przemocy. 

1. Prowadzenie pracy 
socjalnej. 

2. Praca z rodziną 
według   
indywidualnego 
planu pomocy. 

3. Edukowanie ofiar w 
zakresie 
przysługujących im 
praw. 

4. Udzielanie 
natychmiastowej 
pomocy 
psychologicznej, 
medycznej, socjalnej. 

1. GOPS w Przyrowie. 
2. Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny. 
3. GKRPA. 
4. Punkt Konsultacyjny 

w Przyrowie. 
5. Komisariat  Policji w 

Koniecpolu. 
 

Działanie 

stałe wg 

potrzeb 

2021-2025 

 

Cel 4. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych, korekcyjnych i 

edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc. 

Lp. Zadanie Działania Realizatorzy Termin 

realizacji 

1. Udzielanie wsparcia 

indywidualnego dla 

sprawców przemocy. 

Indywidualna praca 

terapeutyczna z osobą 

stosującą przemoc 

w rodzinie. 

1. Motywowanie 
sprawców przemocy 
do udziału w 
programie 
korekcyjno-
edukacyjnym dla 
sprawców przemocy. 

2. Prowadzenie pracy 
socjalnej. 

1. GOPS w Przyrowie 
2. PCPR w 

Częstochowie. 
3. Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny.  
 

Działanie 

stałe  

w miarę 

potrzeb 

2021-2025 

2. Izolowanie sprawców 

przemocy od ofiar.  

Podejmowanie 

wspólnych 

przedsięwzięć dot. 

odizolowania sprawcy 

przemocy. 

1. GOPS w Przyrowie  
2. Komisariat Policji w 

Koniecpolu. 
3. Sąd Rejonowy w 

Myszkowie. 
4. Prokuratura 

Rejonowa w 
Myszkowie. 

Działania 

stałe 

w miarę 

potrzeb 

2021-2025 



 
 

Cel 5. Zwiększanie kompetencji zawodowych służb i instytucji zajmujących się 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

Lp. Zadanie Działania Realizatorzy Termin 

realizacji 

1. Doskonalenie służb 

i instytucji 

zaangażowanych  

w problematykę 

przemocy w rodzinie. 

Uczestnictwo  

w szkoleniach, 

warsztatach, 

konferencjach 

przedstawicieli służb 

podejmujących 

działania na rzecz 

rodzin uwikłanych w 

przemoc. 

GOPS w Przyrowie 

i inne instytucje 

zajmujące się 

problematyką 

przemocy. 

 

Działanie stałe  

realizowane 

corocznie 

2021-2025 

 

VII. Wskaźniki badania dla oceny realizacji zadań wynikających z ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie to: 

1) Liczba uruchomionych procedur „Niebieska Karta”. 

2) Liczba ofiar przemocy w rodzinie. 

3) Liczba osób/rodzin objętych pomocą (psychologiczną, socjalną, prawną). 

4) Liczba osób objętych indywidualnym wsparciem. 

5) Liczba udzielonych porad. 

6) Liczba sprawców przemocy skierowanych na zajęcia korekcyjno-edukacyjne. 

7) Liczba osób które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny. 

8) Liczba instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

9) Liczba posiedzeń Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych. 

10) Liczba osób przeszkolonych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

11) Liczba szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

VIII. Adresaci programu 

Program przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Przyrów, a w szczególności dla: 

1) rodzin i osób dotkniętych bezpośrednio zjawiskiem przemocy, 

2) sprawców przemocy w rodzinie, 

3) przedstawicieli instytucji i służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w 

rodzinie. 

IX. Sposób realizacji i przewidywane efekty programu 

„Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2021-2025” będzie miał charakter interdyscyplinarny i realizowany będzie 

przez wszystkie instytucje i organizacje zobligowane do podejmowania działań na rzecz 

zapobiegania i ograniczania przemocy w rodzinie. Ze względu na interdyscyplinarny charakter 

programu cele realizowane będą w formie pracy ciągłej przez okres pięciu lat. Koordynatorem  

„Programu” będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie. Działania będą miały 

charakter: 



 
 

1) profilaktyczny - propagowanie zachowań alternatywnych wobec przemocy, 

2) edukacyjny - upowszechnianie wiedzy na temat przemocy i jej negatywnych skutków,  

kształtowanie właściwych postaw, w tym brak akceptacji dla przemocy, 

3) pomocowy - specjalistyczne poradnictwo, działania profilaktyczno-terapeutyczne, 

korekcyjno-edukacyjne, informowanie o miejscach i możliwościach udzielania pomocy, 

4) wspierający - wsparcie merytoryczne i praktyczne służb pomocowych, wzmacnianie  

i aktywizowanie różnych instytucji. 

X. Przewidywane efekty realizacji programu 

1) Zmiana postaw mieszkańców Gminy Przyrów wobec zjawiska przemocy w rodzinie. 

2) Spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie. 

3) Profesjonalna pomoc ofiarom przemocy w rodzinie. 

4) Zbudowanie sprawnego systemu działań w zakresie pomocy rodzinom i osobom 

dotkniętym przemocą. 

5) Większa świadomość wśród lokalnej społeczności. 

 

XI. Monitoring i ewaluacja programu 

Monitoring i ewaluacja niniejszego programu obejmować będzie działania podejmowane przez 

wszystkie instytucje i organizacje uczestniczące w jego realizacji. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Przyrowie we współpracy z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym w 

Przyrowie w I kwartale każdego roku dokona analizy jakościowej i ilościowej realizacji 

programu. Następnie do końca kwietnia każdego roku Kierownik GOPS opracuje 

sprawozdanie zbiorcze, które przedłoży Radzie Gminy Przyrów.  

XII. Źródła finansowania 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest zadaniem własnym gminy dlatego też, źródłem 

finansowania zadań zawartych w „Programie” są  środki własne gminy, przeznaczone na 

realizację zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz środki finansowe będące w 

dyspozycji organizacji pozarządowych i innych podmiotów zaangażowanych w działania na 

rzecz dzieci i rodziny. 

 


