
 

 

 

UCHWAŁA Nr XXVII/149/2020 

Rady Gminy Sadowne 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

 oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sadowne na lata 2021-2025 

 

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

(Dz.U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218 ze zm.) Rada Gminy 

Sadowne uchwala co następuje:  

 

§ 1 

 

Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sadowne na lata 2021 - 2025, którego treść stanowi załącznik 

do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadowne. 

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. 
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Załącznik  

do Uchwały Nr XXVII/149/2020 

Rady Gminy Sadowne 

z dnia 29 grudnia 2020 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMINNY PROGRAM   

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY                                    

W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR 

PRZEMOCY W RODZINIE 

DLA GMINY SADOWNE 

 NA LATA 2021 – 2025 
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I. WSTĘP 

 
 

Przemoc w rodzinie to zjawisko coraz bardziej obecne w rzeczywistości, występujące 

powszechnie w naszym społeczeństwie. Problem przemocy dotyczy wszystkich kultur i sfer 

społecznych, niezależnie od wykształcenia, statusu ekonomicznego, wyznania. Statystyki 

prowadzone przez rożne urzędy i instytucje, diagnozy sporządzane przez specjalistów oraz 

informacje, jakie pokazują media jak również kondycja psychofizyczna  

i moralna społeczeństwa, pokazują rozmiar i wieloaspektowość tego zjawiska. Oszacowanie 

rzeczywistych jej  rozmiarów jest zadaniem trudnym ze względu na fakt, że osoby krzywdzone 

często to ukrywają. Przyczyny ukrywania przemocy są bardzo różne i zależą od wielu 

czynników: wstyd, niechęć ujawnienia prywatnych spraw, brak wiary w skuteczność 

interwencji, itp. Podstawowy dokument prawny to ustawa z dnia 29 lipca 2005r.  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2015r. poz. 1390 ),która definiuje to 

zjawisko jako „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie 

naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny i innych osób wspólnie 

zamieszkujących lub gospodarujących, a w szczególności narażające te osoby na 

niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, 

wolność, w tym seksualną, powodującą szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym,  

a także wywołującą cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”. 

W celu zapobiegania zjawisku przemocy a także redukowania jej dotkliwych skutków, 

gminy zobowiązane zostały ustawowo do tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. Powyższy cel realizowany będzie poprzez działania Zespołu Interdyscyplinarnego 

do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy aktywnej i niezbędnej współpracy 

instytucji wymienionych w Programie. Praca ze zjawiskiem przemocy, aby była skuteczna 

 i przynosiła trwałe efekty musi być realizowana interdyscyplinarnie. Niniejszy Program 

stanowi plan działań na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie , a tym samym 

przyczyni się do usprawnienia lokalnego systemu przeciwdziałania i ograniczenia ww. 

zjawiska oraz do poprawy jakości życia mieszkańców gminy Sadowne. 

Aktem prawnym regulującym działania wszystkich podmiotów  wobec przemocy  

w rodzinie jest również rozporządzenie w sprawie procedury „Niebieskiej Karty”, które 

obowiązuje od dnia 18 października 2011 roku. Procedura Niebieskiej Karty została 

opracowana w ten sposób, aby połączyć kompetencje wszystkich instytucji odpowiedzialnych 

za przeciwdziałanie przemocy i tworzyć warunki do podejmowania współpracy już od 

momentu interwencji.  

Rodzina jest niepowtarzalnym środowiskiem kształtującym osobowość, poglądy, styl 

życia, system norm i wartości. Ważną rolę w rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy 

członkami rodziny, oparte na miłości i zrozumieniu. Występowanie przemocy w rodzinie 

zaburza funkcjonowanie systemu rodzinnego, niszczy poczucie godności, szacunku i zaufania 

jednocześnie naruszając prawa człowieka.  
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Przemoc doznawana w rodzinie rodzi konsekwencje niezmiernie głębokie i szkodliwe, 

dając o sobie znać w postaci zaburzeń emocjonalnych w bliższej lub dalszej perspektywie 

czasowej. Wyróżniamy pięć podstawowych form przemocy w rodzinie: 

 Przemoc fizyczna - popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, 

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

przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, 

użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.  

 Przemoc psychiczna - wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych 

poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, 

wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie  

i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu 

i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie), 

stosowanie gróźb,  itp.  

 Przemoc seksualna - wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych 

pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy 

współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, 

itp. 

 Przemoc ekonomiczna - odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy 

zarobkowej, nie zaspakajanie podstawowych materialnych potrzeb rodziny, itp. 

 Zaniedbanie – najczęściej stosowane wobec ludzi , a objawiające się niezaspokajaniem ich 

podstawowych potrzeb emocjonalnych i fizycznych. O zaniedbaniu mówimy  

w przypadku odrzucenia emocjonalnego dziecka, braku zainteresowania jego rozwojem, 

problemami, a także zdrowiem i higieną. 

Analizując problem przemocy należy wspomnieć, iż są to zdarzenia cykliczne składające się  

z trzech następujących po sobie faz: 

1. Faza narastania napięcia – cechuje się wyczuwalnym wzrostem napięcia, drażliwością 

i poirytowaniem. Powstają sytuacje konfliktowe prowadzące do awantur. 

2. Faza ostrej przemocy – następuje wybuch agresji. Sprawca przemocy zmienia się  

w kata, wpada w szał, jego zachowanie jest gwałtowne i krzywdzące innych. 

3. Faza miodowego miesiąca – to czas skruchy, poczucia winy  i okazywania miłości. 

Sprawca dostrzega to, co się wydarzyło. Próbuje załagodzić sytuację, przeprasza, 

obiecuje poprawę, staje się nadmiernie uczynny i miły. Pozwala ofiarom uwierzyć, że 

teraz będzie inaczej, lepiej. 

Po okresie miodowego miesiąca cykl ten się  powtarza.  

Sytuację przemocy w rodzinie często opisuje się także w innych kategoriach nazywanych 

przemocą „gorącą” lub „chłodną”. 

Przemoc gorąca to gwałtowne wybuchy tłumionych uczuć złości, frustracji, wściekłości, 

powodujące agresywne zachowania wobec najbliższych. 
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Przemoc chłodna przyjmuje najczęściej postać bardzo rygorystycznego stylu wychowania  

czy też autorytarnego traktowania dorosłych członków rodziny. Stosując przemoc, przekonany 

o słuszności swoich czynów, zawsze znajduje dla nich usprawiedliwienie. 

Przemoc w rodzinie jest doświadczeniem traumatycznym, którego skutkami są bezpośrednie 

szkody na zdrowiu psychicznym i fizycznym oraz poważne i długotrwałe problemy 

ujawniające się w życiu dorosłym, a będące konsekwencjami przemocy doświadczanej  

w dzieciństwie. Przemoc domowa jest poważnym problemem społecznym. Niezwalczana 

niszczy system rodziny, niesie za sobą ryzyko dziedziczenia zachowań  przemocowych.   

 

II. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU. 

 

Program będzie realizowany w oparciu o następujące akty prawne: 

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

z 2020 r. poz.218 ze zm.); 

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2020 r. poz.1876); 

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

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2019 r. poz. 2277ze zm.);   

4. Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 13 września 2011 roku w sprawie 

procedury „ Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „ Niebieska Karta”  

( Dz.U. Nr 180, poz. 1245);   

 

      Program jest skorelowany z następującymi Programami: 

1. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy. 

2.  Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Sadowne na lata 2021 – 2030. 

3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Sadowne na 2021 rok. 

 

 

 

III.   DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W GMINIE SADOWNE. 

  Diagnoza problemu przemocy w rodzinie w Gminie Sadowne została przeprowadzona 

na podstawie badań ankietowych wśród mieszkańców gminy. Badanie zostało przeprowadzone 

w  drugiej połowie 2020 roku, a jego wyniki stanowiły podstawę do sporządzenia Diagnozy 

lokalnych zagrożeń społecznych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie i ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie w Gminie Sadowne na lata 2021- 2025. 

Głównym celem badania było oszacowanie skali zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie 

Sadowne jak również ocena systemu przeciwdziałania przemocy i zwalczania przemocy w 

gminie. Drugim dokumentem pomocnym do utworzenia programu są dane statystyczne, 

dokumenty, sprawozdania gromadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.   

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

statusie społecznym, często łączy się z problemem nadużywania alkoholu, niskimi dochodami. 
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Przypadki przemocy zdarzają się w domach rodzinnych, w zamkniętym kręgu osób, gdzie 

świadkami są jedynie członkowie rodziny.   

 Na terenie Gminy Sadowne przeprowadzono badanie ankietowe dotyczące lokalnych 

zagrożeń społecznych, wśród nich zbadano zjawisko przemocy w rodzinie i stosowanie 

przemocy wobec dzieci. W badaniu wzięło udział 110 osób , w tym 90 kobiet i 20 mężczyzn. 

Wśród ankietowanych 61,8 % posiadało wykształcenie wyższe, 28,2% wykształcenie średnie, 

10 %  wykształcenie zawodowe. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że przemoc w rodzinie jest problemem występującym na 

terenie gminy. Jest to zjawisko niezwykle trudne do zbadania, ponieważ osoby doświadczające 

przemocy w różny sposób zniekształcają swoje doświadczenia , np. racjonalizując zachowanie 

sprawcy lub go usprawiedliwiając. Z tego względu zbadano rozpowszechnianie przemocy 

fizycznej oraz przemocy psychicznej  w środowisku lokalnym bez kierowania bezpośredniego 

pytania o bycie ofiarą lub sprawcą przemocy w rodzinie. Wyniki  badań mogą być niepokojące, 

ponieważ 12,7 % respondentów zna takie osoby  

w swoim otoczeniu, gdzie występuje zjawisko przemocy domowej, natomiast 26,4 % słyszało 

o takich osobach a 47,2 % respondentów jest przekonanych o występowaniu przemocy 

domowej w środowisku. Na pytanie – „Jakie instytucje na terenie gminy zajmują się 

rozwiazywaniem problemów społecznych?”  85 % badanych mieszkańców  wskazało  

w pierwszej kolejności Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminną Komisję 

Rozwiazywania Problemów Alkoholowych. W dalszej części ankiety badane były przyczyny 

przemocy domowej. Wśród badanych 77,3% odpowiedziało, że najczęstszą  przyczyną 

stosowania przemocy domowej  jest nieumiejętność rozładowania własnych emocji. 55,5 % 

ankietowanych wskazało, że słyszało o stosowaniu przemocy względem dzieci a 7,3 %  

odpowiedziało, że zna wiele takich rodzin. Stosowanie przemocy w rodzinie ma negatywny 

wpływ na zachowanie dzieci i młodzieży. Tak odpowiedziało 43,3 % ankietowanych.  

 Trudno ocenić skalę zjawiska przemocy w rodzinie, najlepiej obrazują ją statystyki 

opracowana na podstawie danych Zespołu Interdyscyplinarnego zabrane w ramach procedury 

„ Niebieskie Karty”. Do realizacji tej procedury zostali zobligowani pracownicy socjalni, 

pracownicy policji, ośrodka interwencji kryzysowej, ochrony zdrowia, oświaty, kuratorzy 

sądowi, członkowie gminnej komisji rozwiązania problemów alkoholowych. Procedura 

Niebieskie Karty przewiduje ścisłą współpracę służb realizujące działania dotyczące 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jej celem jest zapobieganie dalszemu stosowaniu 

przemocy w rodzinie oraz zrealizowanie indywidualnego planu pomocy.    

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie powołuje grupy robocze 

w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie do zadań 

których należy w szczególności: 

1.) Opracowanie indywidualnego planu pomocy dla osoby, co do której istnieje 

podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny, który zawiera 

propozycje działań pomocowych. 
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2.) Udzielanie pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą 

w rodzinie. 

3.) Podejmowanie działań w  stosunku do osoby, co do której istnieje podejrzenie, że 

stosuje przemoc w rodzinie. 

4.) Rozstrzyganie o braku zasadności podejmowania działań. 

 Liczba osób objętych działaniami grup roboczych w latach 2017 – 2019 przedstawia poniższa 

tabela. 

 

Tabela nr 1 . Liczba osób objęta działaniami grup roboczych ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w Gminie Sadowne. 

 2017 rok 2018 rok 2019 rok 

Liczba posiedzeń Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

4 4 4 

Liczba osób objętych pomocą grup roboczych 61 64 66 

W tym: kobiety 24 25 24 

W tym : mężczyźni 30 29 29 

W tym : dzieci 7 10 13 

Łączna liczba rodzin objętych pomocą grup 

roboczych 

18 18 16 

Źródło: Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

 

Zespół w latach 2017 – 2019 spotykał się 4 razy w roku. W ramach posiedzeń Zespołu 

Interdyscyplinarnego  utworzono grupy robocze. W 2017 roku pomocą grup roboczych objęto 

61 osób, w 2018 roku  64 osoby a w 2019 roku było to już 66 osób.  W latach 2017 – 2018  

z terenu Gminy Sadowne objęto pomocą łącznie 18 rodzin natomiast w 2019 roku było to 16 

rodzin.   

 

 Tabela  nr 2. Liczba założonych Niebieskich Kart w latach 2017 – 2019 przez instytucje. 

 
Instytucja 

zakładająca NK 

Liczba Niebieskich Kart przekazanych do Przewodniczącego Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

2017 2018 2019 

GOPS 0 0 0 

Policja 18 17 16 
Oświata 0 0 0 
Służba Zdrowia 0 1 0 
GKRPA 0 0 0 
RAZEM 18 18 16 

Źródło: Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
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Przedstawione powyżej zestawienie pokazuje, iż w latach 2017 – 2018  był  prowadzone po 18 

procedur NK. W roku 2017 wszystkie procedury NK były wszczęte przez Policję, natomiast w 

2018 roku jedna procedura była wszczęta przez Służbę Zdrowia. W 2019 roku prowadzonych 

procedur NK było 16.  Wszystkie zostały wszczęte przez Policję.  

 

 

Tabela nr 3. Działania Zespołu Interdyscyplinarnego / Grup Roboczych podejmowane w 

związku z przemocą w rodzinie. 

 
Działania 

ZI/poodejmowane w 

związku z przemocą w 

rodzinie 

2017 2018 2019 Ogółem 

Liczba zawiadomień 

złożonych do  organów 

ścigania ( Policja, 

Prokuratura, Sąd) 

2 2 3 7 

Liczba wniosków 

złożonych do GKRPA o 

skierowanie na leczenie 

odwykowe. 

3 8 6 21 

Źródło: Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

 

 

Przewodniczący Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w latach 2017-2019 w 7 

przypadkach zawiadomił organy ścigania  o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w rodzinie. 

W przypadku 21 osób wystąpiono w wnioskiem do Gminnej komisji rozwiazywania 

Problemów Alkoholowych w Sadownem o podjęcie działań celem skierowania na  leczenie 

odwykowe.  

 

 

 

Tabela  nr 4. Liczba osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu  zgłoszonych do 

Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w latach 2017 – 2019. 

 

 2017 2018 2019 
Osoby podejrzane o nadużywanie alkoholu. 32 32 28 
Osoby objęte leczeniem odwykowym. 2 6 4 
Osoby skierowane na badania do lekarzy 

specjalistów w zakresie uzależnień. 
5 7 2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w 

Sadownem. 

 

W dokumentacji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, iż 32 

osoby podejrzane o nadużywanie alkoholu zgłosiły się do Punktu Konsultacyjnego w latach 

2017 – 2018, natomiast w  roku 2019  zgłosiło się 28 osób. W roku 2018 najwięcej osób 

skierowano na badania do lekarzy specjalistów w zakresie uzależnień i  objęto leczeniem 

odwykowym.   

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pomaga i wspiera osoby i rodziny, w których występuje 

zjawisko przemocy domowej. Pracownicy socjalni świadczą pracę socjalną podejmując szereg 

działań, współdziałając z pracownikami różnych grup zawodowych  

(policja, oświata, sąd, ochrona zdrowia). Celem podejmowanych działań jest umożliwienie 
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osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których same nie są  

w stanie pokonać a także zapobieganie takim sytuacjom. Zarówno osoby, wobec których 

istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie jak i osoby, wobec których stosowana jest 

przemoc maja możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy psychologicznej, prawnej oraz 

poradnictwa rodzinnego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Węgrowie.      

 

IV.  WSTĘPNE ZAŁOŻENIA SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA  

      PRZEMOCY W RODZINIE 

 
1     Mapa Problemów 

Gmina Sadowne jest gminą wiejską, opartą na rodzinnych małych gospodarstwach 

rolnych. Większość mieszkańców ma wykształcenie podstawowe i zawodowe. 

Problemy związane z przemocą wynikają z małej wrażliwości i wiedzy w stosowaniu 

przemocy oraz przyzwolenia społecznego na utrwalanie przemocy w stosunku do dzieci 

i osób starszych. Z drugiej strony są sytuacje stosowania alkoholu co sprzyja aktom 

przemocy i agresji.  

Niewielka liczba ujawnionej przemocy wynika nie z faktu, że przemoc jest na 

niskim poziomie lecz z faktu, że ofiary przemocy nie ujawniają  się. 

 

2 Założenia systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

poprzez: 

a) zapewnienie osobom doznającym przemocy bezpieczeństwa i profesjonalnej pomocy, 

b) szkolenie osób udzielających profesjonalnej pomocy dla ofiar przemocy, 

c) nawiązanie współpracy ze specjalistami w Powiatowym Ośrodku Interwencji 

Kryzysowej oraz w Poradni Leczenia Uzależnień,  

d) integracja działań instytucji wobec problemu przemocy w rodzinie, 

e) działania edukacyjno – informacyjne (stosowanie jednoznacznych przekazów, które 

mówią, że nikt nie ma prawa stosować przemocy wobec drugiego człowieka, nie ma 

żadnego uzasadnienia ani usprawiedliwienia przemocy domowej, rozwój wiedzy, 

kompetencji, umiejętności reagowania wobec problemu przemocy i podniesienie poziomu 

świadomości społecznej na temat problemu przemocy), 

f) nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

g) rozwój oferty pomocowej dla rodzin uwikłanych w przemoc, 

h) oddziaływania  korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 

3 Zadania gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Zadania w zakresie przeciwdziałania zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie są realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki 

samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia  

12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i ustawy z dnia 26 października 1982 roku  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
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Do zadań własnych gminy należy w szczególności: 

a) tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

b) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy                              

w rodzinie; 

c) opracowywanie i realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie;  

d) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; 

e) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

 

V. ZASOBY GMINY SADOWNE W ZAKRESIE     PRZECIWDZIAŁANIA  

PRZEMOCY  W RODZINIE  

 

Analiza SWOT 

1. Zasoby instytucjonalne Gminy: 

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

b) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sadownem; 

c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadownem; 

d) Punkt Konsultacyjny; 

e) Zespół Interdyscyplinarny; 

f) Komisariat Policji w Łochowie, dzielnicowy ;  

g) Placówki oświatowe; 

h) Placówki ochrony zdrowia; 

i) Organizacje pozarządowe i instytucje kościelne. 

2. Mocne strony: 

a) Dobrze przygotowana i stale doskonaląca kadra instytucji działających na rzecz 

rodziny. 

b) Gotowość do współpracy instytucji  i organizacji działających na terenie gminy. 

c) Znajomość problemu i dobrze działające służby w obszarze przeciwdziałania przemocy. 

d) Dobra znajomość środowiska przez pracowników socjalnych i pracowników innych 

służb z terenu gminy.  

e) Poparcie działań i współpraca z samorządem gminnym. 

 

 

3. Słabe strony: 
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a) Brak mieszkań socjalnych, chronionych dla osób doświadczających przemocy na 

terenie gminy. 

b) Niedostateczne wykorzystanie przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości  

istniejących rozwiązań prawnych. 

c) Brak specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. 

d) Brak motywacji ekonomicznej dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego. 

  

 

4.  Zagrożenia: 

a) Negatywne wzorce zachowań społecznych. 

b) Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych, niewydolność wychowawcza 

rodzin. 

c) Problemy związane z uzależnieniami w rodzinach. 

d) Niewystarczająca świadomość istoty przemocy. 

e) Brak współdziałania rodzin w zakresie przeciwdziałania kryzysów. 

f) Niski poziom zaufania do instytucji zajmujących  się przeciwdziałaniem przemocy. 

g) Bierność świadków przemocy domowej. 

 

 

5. Szanse: 

a) Zmiany prawne umożliwiające efektywniejsze przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

mające na celu poprawę skuteczności ochrony ofiar przemocy,  ułatwienie izolacji 

sprawców przemocy od ofiar. 

b) Wzrost świadomości społecznej dotyczącej problemu uzależnienia  

i współuzależnienia oraz przemocy w rodzinie. 

c) Ciągłość działań informacyjno – edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień 

 i przemocy w rodzinie. 

d) Wykształcona i stale kształcąca się kadra służb działających w obszarze 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

e) Możliwość pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację programów 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.   
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VI. CELE PROGRAMU 

CEL GŁÓWNY: 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności 

profesjonalnej pomocy dla rodzin, w których stosowana jest przemoc oraz 

ochrona ofiar przemocy w rodzinie. 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

1. Zapewnienie kompleksowej pomocy członkom rodzin, w których występuje problem 

przemocy.  

2. Podniesienie kompetencji służb zajmujących się problematyką  przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. 

3. Zmiana postawy mieszkańców wobec przemocy w rodzinie poprzez działania informacyjno 

– edukacyjne; 

4. Inicjowanie działań w odniesieniu do sprawców przemocy, aby ich readaptacja społeczna 

mogła być odczuwalną korzyścią dla życia społecznego. 
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VII.  Harmonogram działań programu. 

Lp. ZADANIE  DZIAŁANIE  
TERMIN 

REALIZACJI 

MIERZALNE 

REZULTATY -

REALIZATORZY 

 

1. Prowadzenie przez Zespół 

Interdyscyplinarny zintegrowanych 

i skoordynowanych działań 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 

 

 Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą  

w rodzinie, mających na  celu zapobieganie zjawisku 

 Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie 

 Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych 

przypadkach 

 Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w 

rodzinie 

 Monitorowanie sytuacji rodzin, w których istnieje zagrożenie 

wystąpienia przemocy oraz rodzin, w których dochodzi do 

przemocy 

 Prowadzenie dokumentacji działań podejmowanych wobec 

rodzin, w których  dochodzi  do przemocy oraz efektów tych 

działań 

 Występowanie z zawiadomieniem do prokuratury o podejrzeniu 

popełnienia czynów określonych w art. 2 §2 ustawy  o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

 Występowanie do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację 

opiekuńczo- wychowawczą dzieci.  

  2021-2025  

 Liczba  spotkań Zespołu 

Interdyscyplinarnego i  

grup roboczych. 

 Liczba wysłanych 

zawiadomień do 

Prokuratury i Sądu 

Rodzinnego. 

 Liczba podmiotów 

udzielających pomocy 

osobom doznającym 

przemocy w rodzinie 

Zespół Interdyscyplinarny 

GOPS,  

placówki oświatowe,  

GKRPA,  

inne jednostki działające na 

rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie     

2. Zapewnienie kompleksowej pomocy 

członkom rodzin, w których występuje 

problem przemocy. 

 Kierowanie ofiar przemocy do specjalistów w OIK przy PCPR 

 Kierowanie ofiar przemocy oraz sprawców przemocy do 

terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym 

 Współpraca z instytucjami prowadzącymi hostele, domy 

samotnej matki itp. 

 Kierowanie na grupy wsparcia ofiar przemocy 

 Praca socjalna z osobami doznającymi przemocy oraz 

sprawcami przemocy 

 Udzielanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych 

 Upowszechnianie informacji o możliwościach i formach 

uzyskania pomocy i wsparcia przez osoby dotknięte przemocą 

2021 - 2025  Liczba skierowanych 

osób do specjalistów. 

 Liczba skierowanych 

osób do hosteli itp. 

 Liczba osób 

skierowanych na grupę 

wsparcia 

 Liczba przeprowadzonych 

prac socjalnych 

 Liczba udzielonych 

świadczeń pieniężnych i 

nie pieniężnych.    

Zespół Interdyscyplinarny 
GOPS,  
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3. Podniesienie poziomu wiedzy                      i 

umiejętności osób realizujących          

zadania związane  

z przeciwdziałaniem przemocy 

w rodzinie   

 

 Systematyczne szkolenia wszystkich przedstawicieli służb 

podejmujących działania na rzecz rodzin uwikłanych w 

przemoc, w tym  szkolenia z zakresu diagnozowania przemocy 

w rodzinie, realizacji procedury Niebieskiej Karty  

i prowadzenia interwencji kryzysowej. 

 Organizowanie spotkań mających na celu wymianę 

doświadczeń między pracownikami różnych instytucji 

wchodzących w skład lokalnego systemu przeciwdziałania 

przemocy 

2021 - 2025  Liczba szkoleń. 

 Liczba spotkań. 

Zespół Interdyscyplinarny 

GOPS,  

placówki oświatowe,  

GKRPA,  

inne jednostki działające na 

rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

4. Zmiana postawy mieszkańców 

wobec przemocy w rodzinie poprzez 

działania informacyjno – 

edukacyjne, a w szczególności:  

 

 Podniesienie wiedzy  społeczności lokalnej zakresie 

problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez: 

rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych (broszur, ulotek, 

plakatów itp.)  

 Dostarczenie informacji o instytucjach udzielających pomocy  

i wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie 

 Umieszczenie informacji na stronach internetowych UG 

Sadowne, GOPS,  

 Spotkania informacyjne z mieszkańcami Gminy, pedagogizacja 

rodziców, organizowanie kampanii  społecznych , konkursów, 

spektakli profilaktycznych prowadzonych  na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

 Prowadzenie wśród dzieci i młodzieży profilaktyki w zakresie 

agresji i przemocy m.in. organizowanie zajęć w ramach 

szkolnego programu profilaktyki 

 Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 
 Rozpowszechnianie informacji o instytucjach oraz 

możliwościach udzielania  pomocy w środowisku lokalnym 

 

 

2021- 2025  Liczba opracowanych i 

rozpowszechnianych 

materiałów informacyjno-

edukacyjnych. 

 Liczba  

przeprowadzonych 

kampanii /spotkań. 

 Liczba konkursów, 

spektakli profilaktycznych. 

 Liczba osób biorących 

udział w konkursach itp. 

 Liczba godzin  w szkole  

poświęconych profilaktyce. 

 Liczba realizowanych 

programów 

profilaktycznych. 

Zespół Interdyscyplinarny 

GOPS,  

placówki oświatowe,  

GKRPA, GOK 

5. Działalność Punktu Konsultacyjnego 

pełniącego rolę punktu informacji, 

wsparcia i pomocy dla osób 

uzależnionych od alkoholu, 

narkotyków,  ich rodzin oraz  osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie 

 Praca specjalistów w zakresie diagnozy i pomocy 

psychologicznej, prawnej i terapeutycznej 

 Tworzenie warunków dla rozwoju Grupy Samopomocowej dla 

Ofiar Przemocy  

 

2021-2025  Liczba skierowanych 

osób do punktu. 

 Liczba udzielonych porad. 

 Liczba utworzonych Grup 

Samopomocowych. 

 Liczba osób 

skierowanych na leczenie 

uzależnień. 

 Liczba osób, które 

podjęły leczenie. 

Zespół Interdyscyplinarny 
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VIII. ADRESACI  PROGRAMU. 

  

Program skierowany jest do: 

1.) Rodzin i osób dotkniętych bezpośrednio zjawiskiem przemocy. 

2.) Rodzin i osób zagrożonych zjawiskiem przemocy. 

3.) Osób stosujących przemoc w rodzinie. 

4.) Przedstawicieli instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami zagrożonymi bądź   

dotkniętymi przemocą.  

5.) Mieszkańców Gminy Sadowne. 

 

IX. PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU. 

 

Zakłada się, że realizacja zadań programu w latach 2021-2025 doprowadzi do zwiększenia 

skuteczności pomocy osobom i rodzinom zagrożonym i dotkniętym przemocą w rodzinie oraz 

przyczyni się do: 

 
1.) zmniejszenia poczucia bezradności osób doznających przemocy; 

2.) podniesienia świadomości mieszkańców i zmiana postaw społecznych wobec zjawiska 

przemocy w rodzinie; 

3.) zmniejszenia liczby przypadków przemocy w rodzinie, zwiększenie skuteczności działań; 

4.) wzmocnienia działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

5.) świadczenia specjalistycznej i profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie; 

6.) wzrostu kwalifikacji kadr w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

7.) upowszechniania interdyscyplinarnego podejścia do problemu przemocy w rodzinie, integracji 

przedstawicieli różnych służb; 

8.) wzmocnienia systemu wsparcia na rzecz ofiar przemocy w rodzinie; 

 

 

X.   EWALUACJA. 

 

Ewaluacja Programu odbywać się będzie poprzez sporządzenie rocznego sprawozdania 

z przeprowadzonych działań w danym roku obowiązywania programu. Sprawozdanie z 

realizacji programu sporządzone zostanie na podstawie informacji uzyskanych od podmiotów 

uczestniczących w realizacji poszczególnych zadań. 

Sprawozdanie zbiorcze z realizacji Programu w danym roku, przedłożone zostanie w terminie 

do 31 marca każdego roku Radzie Gminy w Sadownem  wraz z wnioskiem i potrzebami 

związanymi z realizacją zadań w kolejnym roku. 

 

 

XI. FINANSOWANIE PROGRAMU 

 

 Źródłem finansowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sadowne na lata 2021 – 2025 będą środki 

finansowe z budżetu Gminy Sadowne  oraz środki pozyskiwane z innych źródeł, jak również 

środki własne podmiotów uczestniczących w realizacji zadań programu. 


