
UCHWAŁA NR XI/74/2016
RADY GMINY LEŚNIOWICE

z dnia 17 marca 2016 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Leśniowice na lata 2016 – 2025

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1515, z późn. zm.) art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie dla Gminy Leśniowice na lata 2016 – 2025 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Stefan Prokop
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Wprowadzenie 

 

Przemoc jest zjawiskiem występującym coraz powszechniej. Każdego dnia znajdujemy doniesienia 

w mediach o krzywdach wyrządzonych ludziom przez inne jednostki, o maltretowanych słabszych – dzieci, 

osób starszych o znęcaniu się nad najbliższymi. Wykorzystujemy swoją przewagę władzę i siłę do sprawiania 

cierpienia innym lub przeciwnie: demonstrujemy własną bezsilność i potrzebę czyjejś uwagi, sprawiając ból 

poniżając i zmuszając do uległości czy szukania pomocy. Wśród wielu zatrważających zjawisk obserwujemy 

jeszcze jedno – przemoc staje się towarem sprzedawanym w licznych programach telewizyjnych, główną 

atrakcją filmów czy gier komputerowych. Ma swojego odbiorcę wśród niemal wszystkich grup wiekowych. 

Przemoc stała się zatem swoistym rodzajem rozrywki, zabawy. Choć przemoc, agresja jako forma zachowań 

społecznych istniała od zarania dziejów we wszystkich kulturach i religiach to właśnie obecnie obserwujemy 

zjawisko swoistego rozkwitu, eskalacji przemocy. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 

lata 2016 – 2025, zwany dalej „Programem” powstał w oparciu o literaturę przedmiotu podejmującego problem 

oraz zapisy ustaw i programów. Podstawę prawną działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy 

w rodzinie stanowią  następujące akty prawne:  

 Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,  

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390),  

 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.),  

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

(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 z późn. zm.),  

 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 2082),  

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.),  

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 

z późn zm.),  

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 224),  

 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych,  

 Gminne Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii.   

Gminny Program jest realizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie (Dz. U. 2015 r., poz. 1390), zwanej dalej „ustawą”,  zgodnie z którą do zadań własnych należy 

opracowywanie programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz ramowych programów korekcyjno – 

edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program ten ma także charakter profilaktyczny 

i edukacyjny. Jego zasadniczym celem jest ograniczenie skali problemu oraz skutków przemocy domowej.  

Adresatami Programu są nie tylko różne służby społeczne, instytucje czy organizacje pozarządowe, ale 

również lokalna społeczność oraz wszyscy ci, którzy na co dzień są świadkami przemocy, doznają przemocy 

lub też ją stosują.  
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Rozdział I 

PRZEMOC W RODZINIE 

 

 Przemoc domowa może być zarówno skutkiem jak i przyczyną zaburzenia funkcjonowania rodziny 

i należy do zachowań o dużej szkodliwości społecznej. Jest zagadnieniem bardzo trudnym do badania, gdyż 

zachowania agresywne ze strony osób najbliższych mogą być wstydliwie okrywane tajemnicą. Większość 

sytuacji przemocowych zachodzących wewnątrz rodziny nie jest zgłaszanych. 

Problem przemocy w rodzinie od wielu lat nagłaśniany jest przez media oraz wszelkiego rodzaju 

instytucje w związku z czym wzrasta świadomość społeczeństwa w tej kwestii. Początkowo problem ten był 

bagatelizowany. Wiele osób nie zdawało sobie sprawy, że przemoc w rodzinie jest przestępstwem i wpływa 

destrukcyjnie nie tylko na ofiarę przemocy ale również całą rodzinę i społeczeństwo w związku z tym władze 

państwa oraz różnego rodzaju instytucje podejmują różnorodne działania, które mają na celu łagodzenie 

skutków społecznych zjawiska przemocy. 

Wielu specjalistów wskazuje, że jest to jeden ze szczególnie ważnych problemów społecznych w Polsce, 

który wymaga podjęcia szerokiego, dobrze zorganizowanego i zaplanowanego na wiele lat programu 

przeciwdziałania, którego realizacja powinna przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa ofiar przemocy 

oraz ich rodzin.  

Przemoc jest zjawiskiem występującym powszechnie w społeczeństwie i dotyka rodziny o różnym 

statusie społecznym. Jest jednocześnie skutkiem jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Należy do kategorii 

zachowań negatywnych i szkodliwych społecznie. Mimo, że przemoc w rodzinie występuje w relacjach 

międzyludzkich od zawsze, to mówiono o niej niewiele, nie postrzegano jej jako poważnego zaburzenia. 

Rodzina stanowi podstawowy element struktury społecznej. To właśnie w rodzinie kształtuje się 

osobowość człowieka, jego poglądy, styl życia, system norm i wartości.  W funkcjonowaniu rodziny, które 

prowadzi do poważnych naruszeń norm moralnych i prawnych, a w skrajnych przypadkach do poważnych 

okaleczeń czy zabójstw. 

Istotną rolę w rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy członkami rodziny, oparte na miłości, 

zrozumieniu oraz wzajemnej pomocy i szacunku. W przypadku dezorganizacji, rodzina nie jest w stanie 

realizować podstawowych zadań. Relacje w rodzinie ulegają zaburzeniu, łamane są reguły, a zachowania 

poszczególnych członków rodziny stają się sprzeczne z normami prawnymi i moralnymi oraz oczekiwaniami 

społecznymi a w wielu przypadkach sprzeczne z obowiązującym prawem.  

1.  Definicja przemocy.  

Przemoc w rodzinie – zgodnie z definicją, zawartą w ustawie przemoc w rodzinie jest to 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.  
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2.  Rodzaje przemocy:  

 przemoc fizyczna – wszelkiego rodzaju działania bezpośrednie z użyciem siły, których rezultatem jest 

nieprzypadkowe zranienie, np. bicie, popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, 

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

w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, 

nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.  

przemoc psychiczna – sprawowanie przez sprawcę przemocy psychicznej kontroli nad ofiarą, np., stosowanie 

gróźb, szantażowanie, straszenie, ciągłe krytykowanie 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. Przemoc seksualna jest często przez ofiary 

ukrywana, co w znacznym stopniu utrudnia udzielenie jej pomocy.  

przemoc ekonomiczna, finansowa – prowadzi do całkowitego uzależnienia finansowego od sprawcy poprzez 

odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspakajanie 

podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, okradanie, zaciąganie kredytów.  

Przemoc w rodzinie:  

 intencjonalna - czyli jest zamierzonym działaniem ukierunkowanym na ofiarę i ma na celu kontrolowanie 

jej i podporządkowanie, zmierza do osiągnięcia jakiegoś celu; 

 siły są nierównomierne – wykorzystuje przewagę sił, uniemożliwiając samoobronę, opiera się na władzy 

i kontroli; 

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

przez jednego członka rodziny przeciwko pozostałym; 

 narusza prawa i dobra osobiste - sprawca wykorzystuje przewagę siły, ogranicza podstawowe potrzeby 

niezbędne do prawidłowego funkcjonowania (fizjologiczne, bezpieczeństwa) oraz narusza podstawowe 

prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku, itd.). 

 powoduje cierpienie i ból - sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody, doświadczanie bólu 

i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony. 

Innym rodzajem przemocy w rodzinie jest zaniedbanie.  

Zaniedbanie to zjawisko społeczne, które odnosi się w szczególności do relacji dziecko – rodzic. Będzie 

to ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych dziecka oraz brak zapewnienia 

właściwej uwagi i troski rodzicielskiej m.in. w zakresie:  

 emocjonalnego kontaktu i więzi;  

 reagowania na trudności, które przeżywa dziecko;  

 okazywania wsparcia, troski, zainteresowania i opieki;  
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 otwartości na potrzeby dziecka;  

 zapewnienia odpowiednich warunków materialnych, socjalnych;  

 właściwego ubioru, który będzie dostosowany do wieku i pory roku;  

 opieki medycznej i edukacyjnej;  

 odpowiedniego pokierowania rozwojem.  

Zaniedbanie nie wiąże się z użyciem siły, jednak może powodować poważne szkody psychiczne oraz 

uszczerbek na zdrowiu.  

 Przemoc domowa rzadko jest czynem jednorazowym, znacznie częściej jest procesem o długiej, nawet 

kilkuletniej historii. Ma tendencję do powtarzania się według zauważalnej prawidłowości. 

Cykl przemocy składa się zwykle z trzech następujących po sobie faz: 

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

i natężenia sytuacji konfliktowych, 

 faza ostrej przemocy – następuje wybuch gniewu i wyładowanie agresji, 

 faza miodowego miesiąca – jest to faza skruchy ze strony sprawcy, okazywania żalu, jednak bez 

specyficznej pomocy kończy się to nawrotem przemocy spowodowanym ponownym wzrostem napięcia 

sprawcy. 

Przemoc domowa ma najczęściej poważne konsekwencje fizyczne i psychiczne dla ofiar przemocy, 

stanowi tym samym zagrożenie życia. Skutki fizyczne obejmują obrażenia - od rozcięć i siniaków, pęknięć 

skóry i ugryzień, aż do poważniejszych prowadzących do długo trwałych stanów takich jak utrata słuchu, 

choroby przenoszone drogą płciową, poronienia, problemy ginekologiczne, przewlekły zespół bólowy 

miednicy mniejszej, zespół jelita drażliwego. Skutki dla zdrowia psychicznego obejmują natomiast: strach, 

depresję, obniżone poczucie własnej wartości, zaburzenia lękowe, bóle głowy, zaburzenia obsesyjno – 

kompulsywne, zespól stresu pourazowego, dysfunkcje seksualne i zaburzenia odżywiania. 

Osoby doświadczające przemocy wymagają wieloaspektowego i długotrwałego wsparcia. Pomoc 

ofiarom jest trudna, trudności te wynikają ze specyfikacji osobowości ofiar przemocy domowej (niskie 

poczucie własnej wartości, brak wiary w zmiany, poczucie winy) co powoduje, że osoby te szybko wycofują 

się z kontaktu, mają wysoki poziom lęku przed sprawcą, czują się od niego uzależnione i zupełnie bezradne. 

U ofiar przemocy domowej nakładanie się na siebie niekorzystnych doświadczeń m.in. prowadzi do powstania 

syndromu wyuczonej bezradności i syndromu sztokholmskiego (uzależnienie ofiary od sprawcy). 

  W celu zapewnienia ofiarom przemocy bezpieczeństwa i odzyskania kontroli nad własnym życiem, 

koniecznie jest odizolowanie ich od sprawcy poprzez zapewnienie chronienia i objęcie szeroko rozumianym 

poradnictwem. Oprócz indywidualnej pomocy osobom, które zgłaszają problem długotrwałej przemocy 

fizycznej i emocjonalnej ze strony sprawcy, wskazane są  regularne grupowe spotkania o charakterze 

wspierającym i psychoedukacyjnym. 

3. Nadużywanie alkoholu, a przemoc. 

  Przyczyną przemocy w rodzinie bardzo często jest nadużywanie alkoholu. Osoby znajdujące się 

w stanie upojenia alkoholowego tracą kontrolę nad własnym zachowaniem. Pod wpływem alkoholu zanikają 

istniejące w człowieku hamulce, wewnętrzne zakazy krępujące jego zachowanie. Częste nadużywanie alkoholu 

Id: SNELD-JZYIW-SDCLN-XBTXE-IGDDQ. Podpisany Strona 6



 

prowadzi do nasilenia się zachowań agresywnych. Nawet osoba uznawana normalnie za spokojną i opanowaną, 

w stanie upojenia alkoholowego, może stosować przemoc niszcząc swoją rodzinę. Fakt, że pijany człowiek nie 

potrafi logicznie myśleć, rozumieć i oceniać swoich czynów oraz nie docierają do niego racjonalne argumenty 

nie może w żaden sposób usprawiedliwiać jego agresywnych zachowań. Uzależnienie od alkoholu sprawcy 

przemocy nie jest okolicznością łagodzącą. Sprawca, wprowadzając się w stan nietrzeźwości ponosi pełną 

odpowiedzialność za swoje zachowanie. Należy pamiętać, że uzależnienie od alkoholu wywiera zły wpływ nie 

tylko na osobę, która pije, ale stanowi poważne zagrożenie dla innych członków rodziny. Życie z alkoholikiem 

może doprowadzić do współuzależnienia. Zarówno osoby uzależnione jak i współuzależnione wymagają 

specjalistycznej pomocy terapeutycznej.  

Osoby pokrzywdzone niechętnie przyznają się do tego, że w rodzinie występuje problem alkoholu 

i przemocy i nie jest im łatwo o tym mówić. Wstyd, że w rodzinie ma się kogoś, kto pije i terroryzuje swoich 

bliskich. Obawa przed reakcją otoczenia, strach przed zemstą dręczyciela czy nieracjonalne poczucie bycia 

współwinnym utrudnia zwróceniu się po pomoc. 

 

Rozdział II 

Diagnoza zjawiska przemocy na terenie Gminy Leśniowice 

 

Według danych statystycznych Posterunku Policji w Żmudzi dotyczących interwencji na terenie Gminy 

Leśniowice w 2013 r. w sprawie przemocy w rodzinie policjanci interweniowali 410 razy, założono 3 

„niebieskie karty”. W 2014 r. założono 15 „niebieskich kart” i przeprowadzono na terenie gminy 345 

interwencji, z czego doprowadzono do wytrzeźwienia 41 osób. W 2015 r. założono 4 „niebieskie karty”, 

interweniowano na terenie gminy 232 razy w skutek czego poszkodowanych zostało 22 kobiety i troje dzieci. 

Doprowadzono do wytrzeźwienia 30 osób. Sprawcami przemocy byli głównie mężczyźni.  

Według danych Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśniowicach 

w stosunku do trzech sprawców przemocy został skierowany wniosek do sądu o przymusowe leczenie 

odwykowe w 2013 roku. W 2014 r. były to  3 osoby skierowane na leczenie, a w 2015 r. procedurę 

prowadzono w stosunku do 4 osób.  

Dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach wskazują, iż w 2013 roku 6 osób zgłosiło 

problem przemocy w rodzinie, w roku 2014 przemoc domową ujawniło 6 osób, natomiast w 2015 roku nie 

ujawniono przypadków przemocy w rodzinie. 

Z informacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach wynika, iż problem przemocy jest 

tematem zamkniętym, który bardzo rzadko wychodzi poza rodzinę, chociaż zjawisko istnieje. Ponadto 

widoczna jest niechęć ofiar do uruchamiania procedury „Niebieskich Kart”. Faktem jest, że pokrzywdzone 

osoby zaczynają mówić o problemie związanym z przemocą, jednak pomimo oferowanej pomocy przez 

przedstawicieli różnych służb spotyka się to z oporem ze strony ofiar przemocy. 
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Rozdział III 

Analiza zjawiska przemocy w rodzinie 

 

Diagnoza problemu, a także potrzeby i oczekiwania zgłaszane przez osoby działające w obszarze 

przeciwdziałania przemocy umożliwiły sporządzenie analizy SWOT, która określa mocne i słabe strony, 

a także szanse i zagrożenia przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Leśniowice. 

Mocne strony: 

1) kampanie społeczne: krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne; 

2) zjawisko nagłaśniane przez media; 

3) funkcjonowanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Leśniowice; 

4) znajomość środowiska; 

5) współpraca służb. 

Słabe strony: 

1) zjawisko silnie zakorzenione w obyczajowości; 

2) niepełna diagnoza w zakresie potrzeb problemu przemocy domowej; 

3) brak specjalistów do pracy z rodziną; 

4) małe zainteresowanie programami korekcyjno – edukacyjnymi dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Szanse: 

1) permanentnie kształcąca się kadra służb działających na rzecz rodzin; 

2) zmiany prawne umożliwiające skuteczne formy niesienia pomocy rodzinom zagrożonym przemocą 

domową. 

Zagrożenia: 

1) bierność i bezradność rodzin w rozwiązywaniu własnych problemów; 

2) brak gwarancji bezpieczeństwa osób doświadczających przemocy; 

3) poczucie bezkarności u osób stosujących przemoc. 

I. Cel główny Programu. 

Celem głównym programu jest powstanie zintegrowanego systemu pomocy rodzinie z problemem przemocy 

domowej. 

II. Cele szczegółowe Programu. 

1. Koordynacja działań lokalnych podmiotów. 

2. Systematyczna edukacja środowiska lokalnego w celu podniesienia społecznej świadomości i wrażliwości 

na temat zjawiska przemocy w rodzinie. 

3. Zapewnienie pomocy osobom doświadczającym przemocy. 

4. Zapewnienie pomocy w specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy. 

Cel szczegółowy: Koordynacja działań lokalnych podmiotów. 

Działania:  

Kontynuacja działalności funkcjonującego na terenie Gminy Leśniowice Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zwanego dalej „Zespołem”  w celu szybkiego 
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i skutecznego podejmowania działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa oraz zatrzymania 

przemocy w rodzinie, a także planowania i realizacji działań pomocowych w oparciu o diagnozę potrzeb zadań 

Zespołu. 

Podstawowym zadaniem Zespołu jest realizacja działań określonych w Programie, a także integrowanie 

i koordynowanie działań podmiotów działających na rzecz ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz 

specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadania te są wykonywane w szczególności 

przez: 

 inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, 

 dokonywanie diagnozy problemu przemocy w rodzinie, 

 inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 

 podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie 

temu zjawisku, 

 rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku 

lokalnym. 

Celem takiego Zespołu jest działalność profilaktyczna i pomoc rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji 

życiowych. 

Realizatorzy: 

Celem zapewnienia efektywnej współpracy, pożądane jest aby przedstawiciele różnych podmiotów znali 

kompetencje osób i instytucji, z którymi będą wspólnie rozwiązywać problemy, jakie działania podejmować 

i w jakim zakresie mogą się uzupełniać, tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśniowicach wraz 

z członkami Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Wskaźniki: 

 liczba wszczętych procedur „Niebieskiej Karty”, 

 liczba zakończonych procedur „Niebieskiej Karty”, 

 liczba posiedzeń grup roboczych. 

Cel szczegółowy: Systematyczna edukacja środowiska lokalnego w celu podniesienia społecznej 

świadomości i wrażliwości na temat zjawiska przemocy w rodzinie. 

Działania:  

1. Organizowanie we wszystkich latach trwania programu kolejnych seminariów dotyczących rozwijania 

współpracy interdyscyplinarnej służb instytucji i organizacji w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie na terenie Gminy Leśniowice, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. 

2. Prowadzenie akcji informacyjnych kierowanych do różnych grup odbiorców  i  środowisk na temat zjawiska 

przemocy w rodzinie sposobów jej  przeciwdziałania oraz możliwości uzyskania pomocy. 

3. Stworzenie narzędzia i określenie sposobu monitoringu przyjętych do realizacji programów    

profilaktycznych. 

4. Realizacja programów edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli, szkół, rodziców oraz 

opiekunów prawnych, osób niepełnoletnich (w tym rodzin zastępczych).  

5. Prowadzenie zajęć edukacyjno – informacyjnych. 
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6. Zorganizowanie wykładów interakcyjnych. 

7. Zorganizowanie warsztatów umiejętności społecznych. 

8. Prowadzenie treningów umiejętności wychowawczych. 

9. Dalsza edukacja i podnoszenie świadomości mieszkańców i służb środowiska lokalnego w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Realizatorzy: 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśniowicach. 

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie. 

Wskaźniki: 

 liczba sprawców przemocy objętych programem korekcyjno – edukacyjnym, 

 liczba osób kończących udział w programie korekcyjno – edukacyjnym 

 liczba rozpowszechnionych plakatów, ulotek i broszur. 

Cel szczegółowy: Zapewnienie pomocy osobom doświadczającym przemocy. 

Działania: 

1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego. 

2. Prowadzenie grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży.  

3. Zorganizowanie wyjazdów śródrocznych i wakacyjnych dla dzieci i młodzieży z programem 

socjoterapeutycznym i zagospodarowujące czas wolny. 

4. Zapewnienie pomocy psychologicznej indywidualnej i grupowej dla dzieci i młodzieży będących 

świadkami i/lub ofiarami przemocy domowej. 

5. Prowadzenie grupy pomocy psychologicznej dla ofiar przemocy. 

6. Prowadzenie grupy edukacyjno - korekcyjnej dla sprawców przemocy. 

7. Opracowanie i prowadzenie specjalistycznego programu dla osób stosujących przemoc, będącego 

elementem lokalnego systemu przeciwdziałania  przemocy. 

8. Prowadzenie szkoleń z zakresu współpracy w zespołach interdyscyplinarnych, łączone dla pracowników 

socjalnych, dzielnicowych, pedagogów. 

9. Niesienie pomocy indywidualnej dla osób uwikłanych w przemoc. 

10. Zapewnienie miejsca pobytu dla osób starszych i/lub niepełnosprawnych wymagających pomocy osób 

drugich, zmuszonych do opuszczenia miejsca zamieszkania z powodu przemocy domowej. 

Realizatorzy: 

1. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Leśniowice. 

2. Punkt Konsultacyjny w Gminie Leśniowice. 

Wskaźniki: 

 liczba udzielonych informacji, porad i konsultacji, 

 liczba założonych „Niebieskich Kart”, 

 liczba i rodzaj form pomocy udzielonych ofiarom przemocy w rodzinie. 
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Cel szczegółowy: Zapewnienie pomocy w specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy. 

Działania: 

1. Wypracowanie procedur współpracy pomiędzy służbami na rzecz efektywnego przeciwdziałania przemocy. 

2. Zawarcie porozumień pomiędzy służbami na terenie Gminy Leśniowice dotyczących realizacji procedur. 

3. Szkolenie dot. zjawiska przemocy domowej dla policjantów ze służb patrolowych, dzielnicowych, 

i pedagogów szkolnych; 

4. Opracowanie standardów ochrony przed przemocą dla placówek oświatowych 

5. Zapewnienie miejsca pobytu dla osób starszych i/lub niepełnosprawnych wymagających pomocy osób 

drugich, zmuszonych do opuszczenia miejsca zamieszkania z powodu przemocy domowej. 

Realizatorzy: 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśniowicach tel. 82 567 58 04. 

2. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, tel. 22 668 70 00, telefon 

zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111. 

Wskaźniki: 

 liczba osób, którym udzielono porad, 

 liczba osób, którym udzielono wsparcia instytucjonalnego. 

Cele określone w Programie wynikają z przeprowadzonej analizy sytuacji, diagnozy ofiar przemocy 

w rodzinie.  

 

III. Zadania programu.  

Lp. Zadanie Realizacja Podmioty realizujące 

1 

Prowadzenie przez 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

zintegrowanych  

i skoordynowanych 

działań w zakresie 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

 diagnozowanie problemu przemocy; 

 inicjowanie interwencji  

w środowisku dotkniętym przemocą; 

 opracowywanie i realizacja planu pomocy  

w indywidualnych przypadkach; 

 rozpowszechnianie informacji o instytucjach 

oraz możliwościach udzielania pomocy  

w środowisku lokalnym; 

 inicjowanie działań w stosunku do sprawców 

przemocy; 

 monitorowanie sytuacji rodzin zagrożonych 

i dotkniętych przemocą w rodzinie; 

 prowadzenie dokumentacji działań 

podejmowanych wobec rodzin, w których 

występuje przemoc oraz efektów tych działań.  

 Kierownik GOPS 

 Przewodniczący Zespołu 

Interdyscyplinarnego  

2 

Realizacja programów 

ochrony ofiar 

przemocy  

 

 kierowanie ofiar przemocy w rodzinie do 

prawnika i psychologa; 

 współpraca z instytucjami prowadzącymi 

domy samotnej matki oraz ze Specjalisty -

cznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Chełmie; 

 praca socjalna z osobami doznającymi 

przemocy. 

 Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny 

 Gminna Komisja ds. 

Rozwiązywania Proble- 

mów Alkoholowych  

w Leśniowicach 

 GOPS w Leśniowicach 

 Posterunek  Policji  
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 w Żmudzi 

 Sąd, prokuratura 

 oddział leczenia 

uzależnień 

 PCPR w Chełmie 

3 

Podnoszenie poziomu 

świadomości i 

wrażliwości społecznej 

wobec przemocy  

w rodzinie 

 wsparcie i profesjonalna pomoc doradcza, 

terapeutyczna i socjalna osobom i rodzinom 

dotkniętym przemocą lub znajdującym się  

w kryzysie; 

 współpraca z instytucjami udzielającymi 

pomocy i wsparcia ofiarom przemocy  

w rodzinie na terenie powiatu chełmskiego; 

 rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych 

(broszurek, ulotek, plakatów itp.) dotyczących 

przemocy.  

 GOPS w Leśniowicach 

 Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny 

 Gminna Komisja ds. 

Rozwiązywania Proble -

mów Alkoholowych  

w Leśniowicach  

 Posterunek  Policji  

w Żmudzi 

 jednostki służby zdrowia 

 placówki oświatowe 

4 

Rozwój infrastruktury 

pomocy instytu-

cjonalnej w zakresie 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

oraz pomocy 

w sytuacjach 

kryzysowych. 

 utworzenie na terenie gminy ośrodka wsparcia 

dla ofiar przemocy w rodzinie; 

 współdziałanie z powołanym zespołem 

interdyscyplinarnym ds. przemocy; 

 organizowanie grup samopomocowych. 

 GOPS w Leśniowicach  

 Urząd Gminy Leśniowice  

 (w ramach posiadanych  

i pozyskanych środków 

finansowych) 

5 

Udzielanie pomocy 

i wsparcia osobom 

dotkniętym przemocą 

pozostającym 

w rodzinie 

 wsparcie i profesjonalna pomoc doradcza, 

terapeutyczna i socjalna osobom i rodzinom 

dotkniętym przemocą lub znajdującym się  

w kryzysie; 

 poradnictwo specjalistyczne; 

 realizacja procedury „Niebieskiej Karty”; 

 korzystanie z pomocy Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego. 

 PCPR w Chełmie 

 GOPS w Leśniowicach 

 jednostki służby zdrowia  

 Gminna Komisja ds. 

Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych  

w Leśniowicach 

 Stowarzyszenie Pomocy 

Rodzinie w Chełmie,  

ul. Obłońska 20 

6 
Prowadzenie działań 

wobec sprawców 

przemocy 

 wdrażanie programów korekcyjno-edukacyj-

nych wobec osób stosujących przemoc poprzez 

zadania edukacyjne mające na celu 

uświadamianie następstw stosowania 

przemocy oraz zmierzające do powstrzymania 

osób stosujących przemoc w rodzinie przed 

dalszym jej stosowaniem; 

 rozwijanie umiejętności samokontroli  

i współżycia w rodzinie bez przemocy; 

 kształtowanie umiejętności w zakresie 

wychowania dzieci bez stosowania przemocy. 

 GOPS w Leśniowicach 

 sąd, prokuratura 

 zakład karny 

 oddział leczenia 

uzależnień. 

 

 

IV. Adresaci programu.  

Program Przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Leśniowice, a w szczególności dla: 

 ofiar przemocy, 

 świadków przemocy, 

 sprawców przemocy, 
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 osób stosujących przemoc, 

 rodzin i rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy, 

 rodzin i osób zagrożonych zjawiskiem przemocy. 

V. Partnerzy programu. 

Program będzie realizowany we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w  Chełmie, 

oddziałami leczenia uzależnień, zakładami karnymi, sądami, Prokuraturą, Posterunkiem Policji w Żmudzi, 

Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie w Chełmie, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Leśniowicach, służbą zdrowia, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, które 

zajmują się sprawami rodziny. 

VI. Obszary działań. 

Cele i przewidywane efekty realizacji Programu odnoszą się do następujących obszarów:  

 profilaktyka - promowanie wartości rodzinnych, rozwijanie umiejętności interpersonalnych; 

 edukacja - przekazywanie wiedzy na temat zjawiska przemocy, jego skutków, informacja o możliwych 

formach pomocy; 

  interwencja - przerwanie przemocy, ochrona ofiar izolacja i oddziaływanie na sprawców; 

  wspieranie - przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia i bezradności u ofiar przemocy, uświadomienie praw 

i możliwości rozwiązywania problemu poprzez pomoc psychologiczną. 

VII. Efekty realizacji Programu. 

 zmiana postaw mieszkańców wobec przemocy w rodzinie; 

 wzrost liczby przeszkolonych osób przygotowanych do pomagania rodzinie z problemem przemocy; 

 spadek liczby przypadków przemocy; 

 udzielanie profesjonalnej pomocy w rodzinie; 

 spadek liczby rodzin, w której interwencje są wielokrotne; 

 udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie; 

 zwiększenie zaangażowania społeczności w sprawy przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

 zacieśnienie systemu współpracy między instytucjami i organizacjami pozarządowymi. 

Przemoc godzi w osobistą wolność jednostki, powodując fizyczne i psychiczne szkody wykraczające 

poza społeczne zasady wzajemnych relacji. Upokarza, wywołuje cierpienie, nienawiść i pragnienie zemsty. 

Przemoc zaburza funkcjonowanie rodziny, narusza normy moralne, prawne, powoduje tragiczne skutki 

psychologiczne. 

 Podejmowanie działań w kierunku zmniejszenia skali zjawiska, jego następstw, edukacji społecznej to 

konieczność. 

Rozdział IV 

Monitoring, ewaluacja i sprawozdawczość 

 

 Gminny Program będzie koordynowany przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Leśniowicach. Program będzie monitorowany przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 

Id: SNELD-JZYIW-SDCLN-XBTXE-IGDDQ. Podpisany Strona 13



 

Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Leśniowice. Monitorowanie realizacji Programu odbywać się będzie 

w oparciu o sprawozdawczość podmiotów zaangażowanych w jego realizację. 

Wskaźnikami ewaluacji będą: 

 liczba interwencji domowych w tym z powodu przemocy w rodzinie, 

 liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej, 

 liczba sprawców przemocy domowej, 

 liczba sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu, 

 liczba wszczętych procedur „Niebieskiej Karty”. 

Ewaluacja pozwoli na dostosowanie form wsparcia do potrzeb i problemów istniejących w Gminie 

Leśniowice, zwiększenie dostępności działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ewaluację 

Programu prowadzić będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśniowicach we współpracy 

ze wszystkimi instytucjami realizującymi Program. 

Sprawozdania z realizacji Programu podmioty zaangażowane w jego realizację składają do dnia 

31 stycznia każdego roku do Zespołu, natomiast Zespół corocznie w terminie do dnia 31 marca przedkłada 

Radzie Gminy Leśniowice sprawozdanie z realizacji Programu.  

 

Rozdział V 

Zasady finansowania 

 

Środki finansowe na realizację systemu będą pochodziły w szczególności ze środków własnych gminy, 

w tym środków przeznaczonych na realizację przez Gminną Komisję ds. Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych. 

Rozdział VI 

Zakończenie 

 

Trudno jest jednoznacznie sprawdzić, jak często i kto jest ofiarą przemocy. Ofiary nie chcą rozmawiać 

na ten temat, często problem zostaje w czterech ścianach w „zaciszu ogniska domowego”, które staje się 

piekłem. Przemoc w rodzinie to zjawisko, które nigdy nie powinno mieć miejsca, nikt nie ma prawa naruszać 

praw i dóbr osobistych człowieka, powodować cierpienia. Niestety przemoc w rodzinie występuje od zawsze 

i nigdy całkowicie nie zniknie. Nie oznacza to jednak, że nie należy podejmować działań mających na celu 

zmniejszenie skali tego problemu. Wręcz przeciwnie trzeba każdego dnia podejmować wysiłek ukierunkowany 

na zapobieganie temu zjawisku i udzielać wsparcia tym, którym nie udało się uniknąć przykrych doświadczeń. 

Opracowany Program pozwoli na osiągnięcie wyznaczonych celów, co umożliwi współpraca jednostek 

i podmiotów działających na rzecz osób i rodzin. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Gminie Leśniowice na lata 2016 – 2025 nie jest dokumentem zamkniętym i będzie podlegał modyfikacjom 

w zależności od pojawiających się nowych potrzeb i możliwości. 
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