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1. WPROWADZENIE

Rodzina funkcjonuje prawidłowo, gdy wszyscy jej członkowie respektują wzajemnie swoje
podstawowe  prawa,  okazują  sobie  miłość  i  stwarzają  możliwość  do  nieskrępowanego
rozwoju. W sytuacji odwrotnej, rodzina narażona jest na kryzys. Aby  umieć rozpoznać czy
rodzina rozwija się zdrowo, czy też może zaczyna się w niej dziać coś niepokojącego, trzeba
być świadomym swoich podstawowych praw. 

Należy zawsze pamiętać iż:

- każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy,

- każdy człowiek ma prawo czuć się bezpiecznie w swoim domu,

- każdy człowiek ma prawo do szacunku i godnego traktowania,

- każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyrażania swojego zdania i współdecydowania o
sprawach dotyczących jego i jego rodziny,

- każdy człowiek ma prawo się mylić i być niedoskonałym,

- każdy człowiek ma prawo szukać pomocy, gdy jego prawa są łamane.

Dom rodzinny, spostrzegamy jako środowisko miłości i opieki, bezpieczne i ciepłe miejsce
domowego ogniska, schronienie przed całym złem zewnętrznego świata.  Jednak dla wielu
ludzi dom rodzinny jest miejscem terroru i cierpienia, zagrożenia i poniżenia, lęku i rozpaczy.
Do  niedawna  niewiele  o  tym  mówiono  i  pisano.  Od  kilku  lat  w  Polsce  coraz  częściej
posługujemy  się  terminem  "przemoc  w  rodzinie"  lub  nieco  łagodniejszym  "przemoc
domowa".  W  poszukiwanie  skutecznych  form  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie  i
pomagania  jej  ofiarom  angażuje  się  wielu  profesjonalistów  i  wolontariuszy,  organizacji
pozarządowych i specjalistycznych instytucji. Nie jest to łatwe zadanie bowiem, środowisko
rodzinne  jest  i  powinno  być  skutecznie  chronione  przed  ingerencjami  zewnętrznymi.
Zajmowanie  się  przemocą  domową  wymaga  zarówno  wnikliwego  rozumienia  złożoności
zjawisk  występujących  w  życiu  rodzinnym,  jak  i  szczególnej  troski  i  rozwagi  w  trakcie
interwencji. 

Zgodnie z Konstytucją  Rzeczypospolitej  Polskie  jw Art.  71.  1.  stwierdza,  że „Państwo w
swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do
szczególnej  pomocy  ze  strony  władz  publicznych"  oraz  w  Art.  72.  1.  mówi,  że
„Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów
władzy  publicznej  ochrony  dziecka  przed  przemocą,  okrucieństwem,  wyzyskiem  i
demoralizacją". Do głównych zadań rodziny należy przekazywanie dziedzictwa kulturowego
nowemu  pokoleniu  oraz  wychowywanie  tego  pokolenia  zgodnie  z  normami  życia
zbiorowego. 
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Rodzina, jako wspólnota rodziców, dzieci i krewnych, zbudowana na fundamencie miłości,
stanowi pierwsze i podstawowe miejsce doświadczenia współżycia z ludźmi. Rodzina, która
nie radzi sobie w sytuacjach kryzysowych, a także nie realizuje swoich funkcji nosi miano
rodziny  dysfunkcjonalnej.  Jedną  z  krytycznych  sytuacji,  wymagającą  natychmiastowej
interwencji odpowiednich służb jest przemoc w rodzinie.

Przemocą jest  wszystko to,  co czynione  jest  z  myślą  o zranieniu  drugiego człowieka  lub
wyrządzeniu mu krzywdy. Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił
działanie  przeciw członkowi rodziny,  naruszające  jego godność oraz podstawowe prawa i
dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

2. PRZEMOC W RODZINIE - PODSTAWY TEORETYCZNE

2.1. Definicja przemocy domowej

Przemoc domowa (przemoc w rodzinie) –  zjawisko społeczne  zachodzące,  gdy członek
rodziny, żona lub inna osoba wspólnie zamieszkująca lub gospodarująca próbuje zdominować
fizycznie  lub  psychicznie  drugiego  partnera,  dzieci,  rodziców, dziadków,  teściów  itp.,
używając przewagi fizycznej, gróźb, szantażu, w celu zranienia moralnie lub fizycznie. 

Przemoc  w  rodzinie  to  zamierzone  i  wykorzystujące  przewagę  sił  działanie  przeciw
członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. 
Przemoc  domowa  jest  przestępstwem!  Podstawowym  przepisem  prawa   karnego
materialnego,  związanego  z  zagadnieniem  przemocy  w  rodzinie,  jest  art.  207  Kodeksu
Karnego – przestępstwo znęcania. Przewiduje on karę za znęcanie się fizyczne i psychiczne
nad  osobą najbliższą,  małoletnią,  nieporadną,  zależną.  Znęcanie  jest  kategorią  zbiorczą  –
może  obejmować  szereg  zachowań,  które  rozpatrywane  osobno,  będą  stanowić  inne
przestępstwa np. uszkodzenie ciała, groźby karalne.  Aby przyjąć, że doszło do znęcania w
rozumieniu prawa karnego , konieczny jest jakiś czas jego trwania – zasadniczo nigdy nie
będzie  to  kwestia  np.  jednego  dnia.  Zachowania  będące  przemocą  w rodzinie  mogą  być
wówczas  ścigane  z  osobna,  jeżeli  było  to  pojedyncze  zdarzenie,  bądź uznane za  element
składowy przestępstwa znęcania.
Przemoc domowa może pojawić się w życiu każdego człowieka, bez względu na wiek, płeć,
poziom  wykształcenia  czy  statut  materialny.  Żaden  człowiek  nie  jest  jednak  skazany  na
przemoc. Z przemocy można również wyjść – trzeba tylko przerwać milczenie, zwrócić się po
pomoc do specjalistów i  konsekwentnie  realizować opracowaną wspólnie  z nimi strategię
powrotu do normalnego życia.

Przemoc domowa charakteryzuje się tym, że: 

1. Jest intencjonalna – przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu 
kontrolowanie i podporządkowanie ofiary. 

2. Siły są nierównomierne – w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest
słabsza, a sprawca silniejszy. 
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3. Narusza prawa i dobra osobiste – sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza 
podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku 
itd.). 

4. 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.

Według ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przemoc w
rodzinie 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. 

Przykłady przemocy domowej

 Destruktywna  krytyka i słowne ubliżanie: np. krzyki, drwiny, oskarżanie, wyzwiska,
werbalne groźby; 

 Taktyka  nacisków:  dąsanie  się,  grożenie  (niedawaniem  pieniędzy,  wyłączaniem
telefonu,  zabraniem  samochodu,  popełnieniem  samobójstwa,  zabraniem  dzieci,
złożeniem na ofiarę skargi do instytucji socjalnych); 

 Brak  szacunku:  ustawiczne  upokarzanie  ofiary  przy  innych,  nieodpowiadanie  na
pytania ofiary, zabieranie pieniędzy bez pytania, odmowa pomocy przy dzieciach czy
pracach domowych; 

 Nadużycie zaufania:  kłamstwa,  okazywanie  zazdrości,  niedotrzymywanie  obietnic  i
wspólnych uzgodnień; 

 Izolowanie: podsłuchiwanie lub blokowanie rozmów telefonicznych, mówienie, dokąd
wolno  i  dokąd  nie  wolno  chodzić  ofierze,  uniemożliwianie  jej  kontaktów  z
przyjaciółmi czy rodziną; 

 Nękanie: śledzenie i sprawdzanie ofiary, otwieranie listów, ustawiczne sprawdzanie, z
kim ofiara się kontaktuje, zawstydzanie ofiary przed innymi; 

 Groźby:  agresywna,  wykorzystywanie  przewagi  fizycznej  do  zastraszania  ofiary,
niszczenie rzeczy ofiary, tłuczenie przedmiotów, walenie w ściany, grożenie zabiciem
lub skrzywdzeniem ofiary albo dzieci; 

 Przemoc  seksualna:   gwałcenie (zmuszanie  siłą  i  groźbą  czy  zastraszaniem  do

współżycia  płciowego, współżycie  wtedy,  gdy  ofiara  tego  nie  chce),  upokarzające
traktowanie z powodu orientacji seksualnej; 

 Przemoc fizyczna; to wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan
fizyczny osoby pomimo braku jej przyzwolenia przy użyciu siły fizycznej.

 Wypieranie  się:  zaprzeczanie  zarzutom  złego  traktowania,  wmawianie  ofierze,  że
sama ponosi winę za złe traktowanie, okazywanie przy innych dobroci i cierpliwości,
płacz i błaganie ofiary o przebaczenie, przyrzekanie, że to się już więcej nie zdarzy.
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2.2 KRYTERIA PRZEMOCY

Intencjonalność – działania sprawcy nie są przypadkowe. Intencjonalność nie musi oznaczać
celowego oznaczać celowego krzywdzenia ofiary i zadawania jej bólu. Sprawca przemocy
dąży  do  uzyskania  pełnej  kontroli,  władzy  nad  osobą  doznającą  przemocy,  do  jej
bezwzględnego posłuszeństwa. Jest przekonany, że tylko on wie co jest dobre dla pozostałych
członków rodziny, a w związku z tym wyłącznie on ma prawo podejmować decyzje, ustalać
zasady życia w rodzinie –pozostali muszą się podporządkować. 

Dysproporcja  siły  –  nie  chodzi  tu  jedynie  o  różnicę  sił  fizycznych,  ale  także  przewagę
związaną z pozycją społeczną, odpornością psychiczną, statusem materialnym itp. W związku
opartym na przemocy  jeden z  partnerów czuje  się  silniejszy,  a  drugi–słabszy.  W wyniku
kolejnych aktów przemocy różnica sił coraz bardziej się pogłębia, ofiara przemocy staje się
coraz bardziej bezradna, sprawca –coraz bardziej silny i bezkarny. 

Naruszanie  godności  i  praw  –  sprawca  przemocy  narusza  godność  ofiary,  poniża  ją,
ośmiesza,  pozbawia  wszelkich  praw (np.  do  kontaktów  z  rodziną,  godziwych  warunków
życia, itp.). 

Powodowanie cierpienia i szkód – ofiary przemocy doznają zarówno szkód fizycznych jak i
psychicznych. W wyniku wieloletniej przemocy mogą dojść do przekonania, że zasługują na
takie traktowanie. 

2.3. CYKLE PRZEMOCY

• Faza narastającego napięcia - jest to początek cyklu, który charakteryzuje się wzrostem
napięcia  i  natężeniem  sytuacji  konfliktowych.  Na  tym  etapie  dochodzi  do  rozmaitych
incydentów  takich  jak  np.  przejawy  zazdrości,  gniewu,  kontrolowanie  członków  rodziny,
używanie  obraźliwych  słów,  poniżanie  bliskiej  osoby.  Sprawca  jest  stale  poirytowany  i
prowokuje kłótnie. Osoba, wobec której kierowana jest złość partnera stara się za wszelką
cenę  uspokoić  sytuację  zaspakajając  żądania  partnera  i  robiąc  wszystko  by poprawić  mu
nastrój.  Często  sama obarcza  się  winą  za  jego zachowanie  i  dąży  do zadośćuczynienia  i
uszczęśliwienia sprawcy. Przyczyny narastającego napięcia mogą tkwić poza rodziną, czasem
są to błahostki, drobne nieporozumienia, które spiętrzają napięcie. Sytuacja staje się nie do
zniesienia i pojawia się agresja

• Faza ostrej przemocy -następuje wybuch gniewu i wyładowanie agresji. Czasami awanturę
wywołuje sama ofiara, ponieważ nie może już wytrzymać narastającego napięcia i chce żeby
„już było po wszystkim”. W innych wypadkach gwałtowny atak wywołuje sprawca stawiając
swojej ofierze żądania, których nie jest ona w stanie spełnić, na co on odpowiada agresją. Ta
faza trwa stosunkowo krótko, ale może się zakończyć dramatycznie: pobiciem, uszkodzeniem
ciała,  a  nawet  śmiercią  zaatakowanej  osoby.  W trakcie  ataku  ofiara  robi  wszystko,  żeby
ochronić siebie i uspokoić partnera.  Zabiegi  te jednak rzadko przynoszą pożądany skutek.
Wraz z ustaniem aktu przemocy ofiara znajduje się w stanie szoku, nie chce uwierzyć w to, co
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się stało. Pojawia się u niej przerażenie, bezradność, poczucie wstydu, ale także złość, która
powoduje, że najczęściej w tej fazie trwania przemocy osoby, które jej doznały decydują się
na wezwanie pomocy i złożenie skargi, a wiec początkują interwencję w sytuacji przemocy w
rodzinie. Jeśli osoba zagrożona przemocą nie zgłosi się do właściwych instytucji po pomoc,
jest to ostatni moment by przerwać cykl przemocy, nim rozpocznie się ona na nowo.

 • Faza miodowego miesiąca - jest to faza skruchy ze strony sprawcy i okazywania miłości.
Agresor usprawiedliwia swoje zachowanie, okazuje żal z powodu tego, co się stało i zaklina
się, że to już się więcej nie powtórzy. Na nowo zdobywa zaufanie osoby, którą skrzywdził,
staje się miły,  uczynny. Ofiara wierzy w zapewnienia partnera,  w to, że się zmienił,  bo z
całych sił pragnie, żeby tak właśnie było i nawet, jeśli jeszcze niedawno gotowa była uciec
czy złożyć skargę teraz zostaje i wycofuje się z podejmowania działań przeciwko sprawcy.

2.4. RODZAJE PRZEMOCY

Fizyczna -naruszanie nietykalności fizycznej.

Psychiczna -naruszenie godności osobistej.

Seksualna -naruszenie intymności.

Ekonomiczna -naruszenie własności.

Zaniedbanie -naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich.

Cyberprzemoc –agresja, przemoc elektroniczna

Fizyczna  -  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.;

Psychiczna -  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,  sekretów,
wyśmiewanie, lekceważenie, itp.; Przemoc psychiczna jest najczęstszą formą przemocy i jest
trudna do udowodnienia. 

Seksualna -  naruszenie  intymności.  Przemoc  seksualna  polega  na  zmuszanie  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  współżycia,  gwałt,  zmuszanie  do  niechcianych  praktyk
seksualnych,  nieliczenie  się  z  życzeniami  partnerki/partnera,  komentowanie  szczegółów
anatomicznych,  ocenianie  sprawności  seksualnej,  wyglądu,  itp.;Ekonomiczna  -naruszenie
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własności.  Przemoc  ekonomiczna  wiąże  się  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: jak np. mieszkania, kuchni, łazienki,
łóżka, itp.;

Cyberprzemoc  (przemoc elektroniczna) – stosowanie przemocy poprzez: prześladowania,
zastraszenia,  nękanie,  wyśmiewanie innych osób z wykorzystywaniem  Internetu i narzędzi
typu  elektronicznego  takich  jak:  SMS,  e-mail,  witryny  internetowe,  fora  dyskusyjne  w
Internecie, portale społecznościowe i inne. 

2.5. CZYNNIKI RYZYKA PRZEMOCY

Normy społeczne i kulturowe 

Przemoc  w  rodzinie  jest  skutkiem  wielowiekowego,  społecznego  przyzwolenia  na
krzywdzenie  osób  najbliższych,  w  szczególności  kobiet  i  dzieci.  W  wielu  środowiskach
akceptuje  się  bicie,  stosowanie  kar  cielesnych  i  panuje  przekonanie  o  dominującej  roli
mężczyzny w rodzinie. (...) Ponadto silne przekonanie, że wszystko, co się dzieje w rodzinie
należy  do  sfery  prywatności  z  jednej  strony  wywołuje  poczucie  bezkarności  sprawcy  i
bezradności ofiary, a z drugiej –nasila niechęć innych osób do ingerowania w tzw. „cudze
sprawy  rodzinne”.  W  środowiskach  charakteryzujących  się  dużą  społeczną  akceptacją
przemocy,  ofiary  rzadko  mogą  liczyć  na  pomoc  i  wsparcie  osób  spoza  rodziny,  z  kolei
sprawcy  nie  muszą  obawiać  się  zewnętrznych  nacisków  na  zmianę  zachowań  wobec
najbliższych. Badania pokazują, że przemoc wobec członków rodziny jest społecznie bardziej
akceptowana i tolerowana niż stosowanie jej wobec obcych.

Dziedziczenie wzorca przemocy

Przemoc  bywa  przekazywana  z  pokolenia  na  pokolenie.  Dzieci  wychowujące  się  w
rodzinach,w których krzywdzi się bliskich, przyswajają sobie zachowania dorosłych, których
są świadkami lub ofiarami. Uczą się, że przemoc to najlepszy i najbardziej skuteczny sposób
rozwiązywania konfliktów. Jednak uczeniu się i naśladowaniu podlega jedynie pewien .rodzaj
agresywnej relacji, anie konkretne zachowanie, np. bicie w określony sposób lub określonym
narzędziem. 

Uzależnienie i nadużywanie alkoholu lub narkotyków
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 Badania dowodzą, że większość sprawców przestępstw popełnionych przy użyciu przemocy,
jest pod wpływem środków odurzających (alkoholu i narkotyków). Także wielu sprawców
przemocy domowej krzywdząc swoich  najbliższych,  znajduje  się pod wpływem alkoholu.
Osłabia on kontrolę własnych zachowań, zwiększa prawdopodobieństwo reagowania złością i
gniewem na trudności i niepowodzenia życiowe, zaburza ocenę sytuacji i może powodować
błędną  interpretacje  zachowań  innych  osób.  Uzależnienie  od  alkoholu  nie  zwalnia  z
odpowiedzialności  za popełnione czyny, mimo że sprawcy często wykorzystują fakt bycia
nietrzeźwym jako usprawiedliwienie swojego zachowania. Około 60% pacjentów lecznictwa
odwykowego przyznaje, że ma problemy związane z przemocą wobec najbliższych. Warto
jednak podkreślić,  że  nadużywanie  alkoholu  nie  jest  ani  koniecznym,  ani  wystarczającym
warunkiem stosowania przemocy.  Obecny stan badań wskazuje na to,  że nie ma związku
przyczynowo-skutkowego  między  przemocą  a  alkoholem,  ale  można  mówić  o
współwystępowaniu tych zjawisk.

Środowisko społeczne

Istotnym czynnikiem sprzyjającym występowaniu przemocy jest stres związany z aktualną
sytuacją socjalno-ekonomiczną rodziny. Bezrobocie, problemy finansowe, mieszkaniowe czy
zdrowotne, a także nawarstwianie się różnych problemów może wywoływać frustrację. To z
kolei może sprzyjać pojawieniu się przemocy w rodzinie. Osamotnienie rodziny znajdującej
się  w  trudnej  sytuacji  życiowej,  izolacja,  brak  wsparcia  z  zewnątrz  –osobistego  lub
instytucjonalnego –w sposób znaczący może wpływać na nasilenie zachowań związanych z
przemocą.

2.6. MECHANIZMY PRZEMOCY

Syndrom wyuczonej bezradności -  To bezradność, która pojawia się w wyniku nabytych
doświadczeń. Zwykle osoba doznająca przemocy poszukuje pomocy dla siebie. (...) Często
jednak  okazuje  się,  że  działania  mające  ją  ochronić,  nie  skutkują  i  nie  przynoszą
oczekiwanych przez nią efektów. Ofiara nabiera przekonania, że cokolwiek zrobi, to i tak nie
zmieni  to  jej  sytuacji.  Ma poczucie,  że  jest  krzywdzona,  źle  traktowana,  że  sprawca nie
powinien tak postępować, że znęcanie się nad członkiem rodziny jest przestępstwem, jednak
nie jest w stanie zmotywować się do działania. 

Zjawisko prania  mózgu -  To mechanizm polegający  na  systematycznym,  świadomym i
celowym oddziaływaniu na człowieka w celu zmiany jego przekonań, postaw, uczuć, potrzeb.
Działanie służące temu, aby ofiara przemocy w rodzinie funkcjonowała zgodnie z życzeniem
sprawcy. Konsekwencjami „prania mózgu” są m.in.  utrata poczucia własnej wartości oraz
podporządkowanie się sprawcy. Metody stosowane w„praniu mózgu” to: izolacja, poniżanie i
degradacja,  monopolizacja  uwagi,  doprowadzenie  do  wyczerpania,  wywoływanie  lęku  i
depresji, naprzemienność kary i nagrody. 

Zespół  stresu  pourazowego  PTSD -  To  zaburzenia  lękowe  PTSD  występują  u  ofiar
napadów,  gwałtów  i  innych  traumatycznych  wydarzeń,  np.  wojen,  klęsk  żywiołowych,

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
W GMINIE DĄBROWA TARNOWSKA  NA LATA 2021- 2024

10



wypadków drogowych. Dotyczą sytuacji, w których człowiek jest narażony na utratę zdrowia
i życia. Nasilenie PTSD zależy od intensywności i czasu trwania traumy. Ponadto objawy
PTSD są intensywniejsze  u osób, które przeżyły  traumę w wyniku aktywności  człowieka
(gwałt,  przemoc domowa),  niż  u ofiar  zjawisk naturalnych (powódź,  huragan).  Objawami
PTSD są m.in. zaburzenia snu, drażliwość, wybuchy gniewu, złości, czujność,  natarczywe
wspomnienia, koszmary senne. 

Proces wiktymizacji - Każdy „wchodząc” w związek z drugą osoba ma pewne wyobrażenia
na  temat  swojego  przyszłego  życia,  swojego  małżeństwa,  swojej  rodziny.  Akt  przemocy
burzy  te  wyobrażenia  i  wizję  świata,  partnera,  siebie.  Specjaliści  nazywają  to  mianem
burzenia utrwalonych przekonań. Osoba doznająca przemocy czuje rozpacz i  ma poczucie
krzywdy, często na tym etapie zaczyna szukać pomocy. Niestety zdarza się, że spotyka się z
nieprawidłowymi  reakcjami  osób,  z  którymi  dzieli  się  swoimi  problemami  i  od  których
oczekuje pomocy i wsparcia. Takie zachowanie służb, które przejawia się bagatelizowaniem
problemów czy obwinianiem ofiary nazywamy wtórnym zranieniem.

Syndrom sztokholmski. -  Takim mianem określono mechanizm,  który zaobserwowano u
ofiar zamachu terrorystycznego w Sztokholmie. U osób przetrzymywanych przez terrorystów,
a następnie uwolnionych przez policję pojawiły się reakcje, które większość obserwatorów
uznała za irracjonalne. Otóż niedawni zakładnicy zaangażowali się w proces obrony swoich
oprawców,  zamiast  żądać  sprawiedliwości,  czy  nawet  odwetu  (co  w  tej  sytuacji  byłoby
bardziej zrozumiałe). Jedna z ofiar tak związała się z terrorystą, iż zawarła z nim związek
małżeński.  W  tej  sytuacji  można  mówić  o  „patologicznej  wdzięczności”  za  to,  co
zamachowiec mógł zrobić, a w rezultacie tego nie uczynił. Mógł zabić, a tego nie zrobił. Był
panem ich życia  i  śmierci  i  darował im to życie,  więc tylko dzięki  niemu żyją.  Podobny
mechanizm obronny pojawia się u ofiar przemocy domowej. Są one wdzięczne sprawcom za
drobne przywileje, które jeszcze mają, za „miodowe miesiące”, za chwile spokoju i namiastkę
uczucia, a czasem nawet za to, że żyją. 

Mechanizm „psychologicznej pułapki”-Ofiara nie jest w stanie zrezygnować ze związku, w
co  tak  dużo zainwestowała  czasu,  zapału,  energii.  Budzi  zdziwienie  fakt,  że  trwa ona  w
związku, który przynosi jej cierpienie, w którym jest upokarzana i nie respektuje się jej praw.
Ciągle żyje nadzieją, że będzie lepiej. Dlatego też inwestuje w ten związek. Obwiniając siebie
za całe zło, wierzy, że jeśli bardziej się postara, to będzie lepiej. Ma poczucie, że zależy to
właśnie od niej. Im więcej się stara i wkłada w to działanie więcej energii, tym trudniej jej
zrezygnować.

3. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W ŚWIETLE PRAWA 
POLSKIEGO

Należy nadmienić, że najważniejszym dokumentem w ustawodawstwie polskim, który był już
przytaczany  we  wstępie  niniejszego  opracowania,  ustanawiającym  podstawowe  prawa
człowieka jest  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (Dz. U. z
1997 Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) a w szczególności Rozdział drugi pt. „Wolność, Prawa i
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Obowiązki człowieka i Obywatela” regulujący zasady zapewniające każdemu nietykalność
osobistą  i  cielesną  oraz  stawia  na  ich  straży  władze  publiczne.  Konstytucja  przyznaje
każdemu prawo żądania od organów władzy publicznej szczególnej ochrony dziecka przed
przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Na stronie internetowej Ministerstwa
Sprawiedliwości w zakładce (przeciwdziała nie przemocy w rodzinie -oraz akty prawne i inne
dokumenty  można  znaleźć  podstawowy  katalog  opublikowanych  aktów  prawnych
związanych właśnie z tą tematyką. 

1.Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 poz. 1359)

2.Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego ( Dz. U. 2020 poz.30 z
późn. zm )

3.Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku -Kodeks karny (Dz. U. z 2020 poz. 1444 z późn. zm.)

4.Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku -Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 2020 poz. 523 z
późn. zm.)

5.Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2020 poz.167)

6.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2020r.
poz. 218)

7.Ustawa z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1507 z
późn. zm.)

8.Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu
wykonywania  obowiązków  i  uprawnień  przez  kuratorów  sądowych  w  sprawach  karnych
wykonawczych (Dz. U. z 2016 poz.969)

9.Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  11 października  2019 roku  w sprawie  wzoru
zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzajach uszkodzeń ciała związanych z użyciem
przemocy w rodzinie  (Dz. U. z 2019 poz. 2080 )

10.Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  28  stycznia  2011 roku w
sprawie Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  (Dz. U.  z
2011 nr 28 poz. 146 )

11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie
standardu  podstawowych  usług  świadczonych  przez  specjalistyczne  ośrodki  wsparcia  dla
ofiar  przemocy  w  rodzinie,  kwalifikacji  osób  zatrudnionych  w  tych  ośrodkach,
szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób
stosujących  przemoc  w  rodzinie  oraz  kwalifikacji  osób  prowadzących  oddziaływania
korekcyjno-edukacyjne ( Dz. U. z 2011 nr 50 poz. 259 ).
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12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dnia 31 marca 2011
roku w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z
rodziny (Dz. U. z 2011 nr 81 poz. 448 ).

13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie
nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz.
U. z 2011 nr 126 poz. 718 ).

14.  Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie Procedury
Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta(Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1245).

4. CHARAKTERYSTYKA PROBLEMU PRZEMOCY W 
RODZINIE NA POZIOMIE OGÓLNOPOLSKIM.

Według informacji Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w 2019
roku  policjanci  wypełnili  ogółem  74  313  formularzy  Niebieskiej  Karty  -A,   Liczba
wypełnionych formularzy Niebieskiej Karty -A była 0 ,59% większa w stosunku do 2018r (73
153).  W  2019  roku  na  terenie  kraju   odnotowano  61   076  wypełnionych  przez  Policje
formularzy wszczynających procedurę „Niebieskiej Karty”, co stanowi 82,19% ogólnej liczby
wypełnionych przez Policję w tym czasie formularzy Niebieska Karta – A.
W 2018 roku formularzy wszczynających  niniejsza procedurę było 59 829, zaś w roku 2017
– 61 980. Z powyższego wynika, że w 2019 roku nastąpił wzrost liczby wypełnionych przez
Policję formularzy wszczynających procedurę „Niebieskie Karty” w stosunku do 2018 roku
( o 1 247) i spadek w odniesieniu do 2017 (o 904).
Analizując  dane  za  2019  rok  należy  stwierdzić,  że  podobnie  jak  w  latach  ubiegłych
zdecydowanie  większą  liczbę  formularzy  „Niebieska  Karta”  –  A  policjanci  wypełnili  na
terenach miejskich niż wiejskich. Różnica wyniosła  11 893 formularze.

Analiza danych statystycznych daje podstawę do stwierdzenia, że w 2019 roku największą
grupę osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie stanowią
kobiety (65 195 osób), co stanowiło 74,06% ogółu ofiar przemocy w rodzinie.  W dalszej
kolejności pozostają osoby małoletnie 12 161 osób (13,81% ogółu) oraz mężczyźni  10 676
osób (12,13% ogółu). Przy czym spadek odnotowano tylko wobec osób małoletnich ( o 243
osoby). W odniesieniu do kobiet i mężczyzn odnotowano wzrost (odpowiednio o 0,21% i
0,04 %).
Wśród  kobiet,  co  do  których  istnieje  podejrzenie,  że  są  dotknięte  przemocą  w  rodzinie
zdecydowaną większość stanowią osoby w wieku do 65 roku życia (58 433 kobiety, wobec 6
762 kobiet powyżej 66 roku życia). Kobiety w wieku do 65 roku życia stanowią, 89,67%
ogólnej liczby kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie.
W  2019  roku  odnotowano  10  676  mężczyzn,  co  do  których  istnieje  podejrzenie,  że  są
dotknięci przemocą w rodzinie. 84.78%tej grupy (9 051 osób) stanowią mężczyźni w wieku
do 65 roku życia, zaś 15,22%  (1625 osób) powyżej lat 66, ogólna liczba osób małoletnich, co
do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie w 2019 roku wyniosła
12 161 z czego 6 059to dziewczęta a 6 102 to chłopcy.
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W 2019 roku odnotowano wzrost ogólnej liczby osób, wobec których istnieje podejrzenie, że
stosują przemoc w rodzinie. Liczba ta wyniosła 74 910 osób, co w stosunku do 2018 roku (73
654 osoby) dało wzrost o 1 252 osoby  (1,71%) zaś w stosunku do 2017 roku (76 206 osób),
spadek o 1 296 osób (1,70%).
W kategorii mężczyzn , wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie w
2019 roku odnotowano liczbę 68 148. W roku 2018 odnotowano ich 67 306, zaś w 2017 roku
70 035. Dało to wzrost  w odniesieniu  do 2018 roku o 1,25% i spadek w odniesieniu do
1017roku o 2,69%.
Z  powyższych  danych  wynika,  że  w  2019  roku  dominującą  grupą  osób,  wobec  których
istnieje  podejrzenie,  że  stosują  przemoc  w  rodzinie  są  mężczyźni.  Mężczyźni  stanowią
90,97% ogółu tego rodzaju osób.
Kolejną w zakresie liczebności grupą są kobiety, które stanowią 8,61% ogólnej liczby osób,
wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie.
W 2019 roku dokonano zatrzymania  17 267 osób,  co do których istnieje  podejrzenie,  że
stosują przemoc w rodzinie.

Według informacji Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w 2019 
roku policjanci wypełnili ogółem 74 313 formularzy Niebieskiej Karty -A, Liczba 
wypełnionych formularzy Niebieskiej Karty -A była 0 ,59% większa w stosunku do 2018r (73
153). W 2019 roku na terenie kraju odnotowano 61 076 wypełnionych przez Policje 
formularzy wszczynających procedurę „Niebieskiej Karty”, co stanowi 82,19% ogólnej liczby
wypełnionych przez Policję w tym czasie formularzy Niebieska Karta – A.
W 2018 roku formularzy wszczynających niniejsza procedurę było 59 829, zaś w roku 2017 –
61 980. Z powyższego wynika, że w 2019 roku nastąpił wzrost liczby wypełnionych przez
Policję formularzy wszczynających procedurę „Niebieskie Karty” w stosunku do 2018 roku
( o 1 247) i spadek w odniesieniu do 2017 (o 904).
Analizując  dane  za  2019  rok  należy  stwierdzić,  że  podobnie  jak  w  latach  ubiegłych
zdecydowanie  większą  liczbę  formularzy  „Niebieska  Karta”  –  A  policjanci  wypełnili  na
terenach miejskich niż wiejskich. Różnica wyniosła 11 893 formularze.
Analiza danych statystycznych daje podstawę do stwierdzenia, że w 2019 roku największą
grupę osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie stanowią
kobiety (65 195 osób), co stanowiło 74,06% ogółu ofiar przemocy w rodzinie.  W dalszej
kolejności pozostają osoby małoletnie 12 161 osób (13,81% ogółu) oraz mężczyźni 10 676
osób (12,13% ogółu). Przy czym spadek odnotowano tylko wobec osób małoletnich ( o 243
osoby). W odniesieniu do kobiet i mężczyzn odnotowano wzrost (odpowiednio o 0,21% i
0,04 %).
Wśród  kobiet,  co  do  których  istnieje  podejrzenie,  że  są  dotknięte  przemocą  w  rodzinie
zdecydowaną większość stanowią osoby w wieku do 65 roku życia (58 433 kobiety, wobec 6
762 kobiet powyżej 66 roku życia). Kobiety w wieku do 65 roku życia stanowią, 89,67%
ogólnej liczby kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie.
W  2019  roku  odnotowano  10  676  mężczyzn,  co  do  których  istnieje  podejrzenie,  że  są
dotknięci przemocą w rodzinie. 84.78%tej grupy (9 051 osób) stanowią mężczyźni w wieku
do 65 roku życia, zaś 15,22% (1625 osób) powyżej lat 66.
ogólna liczba osób małoletnich, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą
w rodzinie w 2019 roku wyniosła 12 161 z czego 6 059to dziewczęta a 6 102 to chłopcy.
W 2019 roku odnotowano wzrost ogólnej liczby osób, wobec których istnieje podejrzenie, że
stosują przemoc w rodzinie. Liczba ta wyniosła 74 910 osób, co w stosunku do 2018 roku (73
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654 osoby) dało wzrost o 1 252 osoby (1,71%) zaś w stosunku do 2017 roku (76 206 osób),
spadek o 1 296 osób (1,70%).
W kategorii mężczyzn , wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie w
2019 roku odnotowano liczbę 68 148. W roku 2018 odnotowano ich 67 306, zaś w 2017 roku
70 035. Dało to wzrost  w odniesieniu  do 2018 roku o 1,25% i spadek w odniesieniu do
1017roku o 2,69%.
Z  powyższych  danych  wynika,  że  w  2019  roku  dominującą  grupą  osób,  wobec  których
istnieje  podejrzenie,  że  stosują  przemoc  w  rodzinie  są  mężczyźni.  Mężczyźni  stanowią
90,97% ogółu tego rodzaju osób.
Kolejną w zakresie liczebności grupą są kobiety, które stanowią 8,61% ogólnej liczby osób,
wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie.
W 2019 roku dokonano zatrzymania  17 267 osób,  co do których istnieje  podejrzenie,  że
stosują przemoc w rodzinie. W grupie osób zatrzymanych dominującą stanowili mężczyźni-
zatrzymano  ich  16  647.  Grupa  zatrzymanych  kobiet  liczyła  606  osób,  zaś  wśród  14
zatrzymanych osób nieletnich było 10 chłopców i 4 dziewczęta. W odniesieniu do 2018 roku
dało to wzrost ogólnej liczby osób zatrzymanych o 352 osoby ( zatrzymano 16 915 osób). Z
analizy  danych  statystycznych  gromadzonych  przez  Policję  wynika,  iż  większość  osób,
wobec  których  istnieje  podejrzenie,  że  stosują  przemoc  w  rodzinie,  działa  będąc  pod
wpływem alkoholu (42 583 osoby). Osoby te stanowią 56,85% ogólnej liczby osób, wobec
których  istnieje  podejrzenie,  że  stosują  przemoc  wobec  osób  bliskich  (  w  2019  roku
odnotowano 74 910 osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie).
W 2019 roku ogólna liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w
rodzinie będących pod wpływem alkoholu, spadła o 1,39% w stosunku do 2018 roku. Spośród
osób,  wobec  których  istnieje  podejrzenie,  że  stosują  przemoc  w  rodzinie  będących  pod
wpływem  alkoholu  w  2019  roku,  6  634  (  około  15,58%)  osób  doprowadzono  do  izb
wytrzeźwień lub innych tego typu placówek. W obszarze tym nastąpił  wzrost,  bowiem w
2018 roku do izb wytrzeźwień lub innych tego typu placówek doprowadzono 6 473 osoby
(dynamika  102,49%),  wobec  których  istnieje  podejrzenie,  że  stosują  przemoc  w rodzinie
będących  pod wpływem alkoholu.  Wśród  osób doprowadzonych  do izb  wytrzeźwień  lub
innych  tego  typu  placówek  w  2019roku  znajdowało  się  6  222  mężczyzn  (93,86%
doprowadzonych), 407 kobiet (6,14%) .
W  analizowanym  okresie,  11  179  osób,  wobec  których  istniało  podejrzenie,  że  stosują
przemoc  w  rodzinie  będących  pod  wpływem  alkoholu,  doprowadzonych  zostało  do
policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.
W grupie tej znajdowało się 10 717 mężczyzn i 456 kobiet. Z powyższych danych wynika, że
w 2019 roku w odniesieniu do 2018r., spadła zarówno ogólna liczba osób, wobec istnieje
podejrzenie,  że  stosują  przemoc  w  rodzinie  będących  pod  wpływem  alkoholu,  jak  i
doprowadzonych do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych
do wytrzeźwienia.
Celem  zapewnienia  bezpieczeństwa  dziecka,  wobec  którego  istniało  podejrzenie,  że  jest
dotknięte przemocą w rodzinie, w 2019r. Policja podjęła reakcję w postaci umieszczenia go w
rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W 2019 roku odnotowano
309 takich przypadków na terenie całego kraju. W 2018r. Sytuacji takich było 427. 
Analizując obszar dotyczący pomocy, jaka została udzielona osobom, wobec których istnieje
podejrzenie,  że  zostały  dotknięte  przemocą  w rodzinie,  wskazać  należy,  że  w 2019 roku
pomocy  udzielono  w  170101  przypadkach.  Dla  porównania  w  2018  roku  przypadków
udzielenia pomocy było 16 476.
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5. DIAGNOZA PROBLEMÓW I ZASOBÓW GMINA 
DĄBROWA TARNOWSKA

Diagnoza powstała w oparciu o materiały własne oraz dane statystyczne pozyskane od wy-
mienionych poniżej instytucji:

 Urząd Miejski Referat Spraw Administracyjnych i Obywatelskich w Dąbrowie Tar-
nowskiej,

 Powiatowy Urząd  Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej,

 Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Tarnowskiej,

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej,

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej,

 Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej,

 Publiczne Gimnazja w Gminie Dąbrowa Tarnowska,

 Publiczne Szkoły Podstawowe w Gminie Dąbrowa Tarnowska,

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy, 

5.1. CHARAKTERYSTYKA GMINY DĄBROWA TARNOWSKA POD 
WZGLĘDEM ILOŚCI MIESZKAŃCÓW, BEZROBOCIA ORAZ OSÓB 
KORZYSTAJĄCYCH ZE WSPARCIA W RAMACH SYSTEMU 
POMOCY SPOŁECZNEJ.

Z danych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej wynika, że na dzień 31 grudnia 2018r. Miasto
i Gmina Dąbrowa Tarnowska liczyło 20 930 mieszkańców. W roku 2019r. Miasto i Gmina Dąbrowa
Tarnowska liczyło 20 968 mieszkańców.

Tabela 1. 

Stan ludności Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska w latach 2018 i 2019.

Stan ludności Miasta i
Gminy Dąbrowa Tarnowska

Rok 2018 Rok 2019

20930 20868

Źródło: opracowanie na podstawie danych pozyskanych z Urzędu Miejskiego w Dąbrowie
Tarnowskiej
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Tabela 2. Stan ludności Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska w roku 2019r. z podziałem
na Sołectwa. 

L.p. Miejscowość / Sołectwo Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2019 r.
1. Brnik 598

2. Gruszów Mały 456

3. Gruszów Wielki 1249

4. Laskówka Chorąska 675

5. Lipiny 680

6. Morzychna 404

7. Nieczajna Dolna 627

8. Nieczajna Górna 1385

9. Smęgorzów 1313

10. Sutków 451

11. Szarwark 928

12. Żelazówka 576

13. Dąbrowa  Tarnowska 11526
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Razem: 20.868

Źródło: opracowanie na podstawie danych pozyskanych z Urzędu Miejskiego w Dąbrowie
Tarnowskiej.

Z poniższego zestawienia wynika, że spadła liczba osób bezrobotnych.

Tabela  3. Bezrobocie w Gminie Dąbrowa Tarnowska w latach 2018 i 2019

Liczba
zarejestrowanych

osób
bezrobotnych

2018 rok 2018 rok 2018 rok 2019 rok 2019 rok 2019 rok

ogółem kobiety mężczyźni ogółem kobiety mężczyźni

880 508 372 835 478 357

Źródło:  opracowanie  na  podstawie  danych  pozyskanych  z  Powiatowego  Urzędu  Pracy
w Dąbrowie Tarnowskiej.
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Pomimo otwartego rynku pracy a także migracji zarobkowej do krajów członkowskich Unii
Europejskiej  nadal  ważną kwestią  społeczną wymagającą uwagi  naszej  Gminy pozostaje
problem bezrobocia.  Z  informacji  uzyskanych z  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w Dąbrowie
Tarnowskiej wynika, że na dzień 31.12.2019r. liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych
wynosiła ogółem 880 w tym kobiet 508 i 372 mężczyzn, natomiast w 2018r. było ogółem 835
w tym kobiet 478 i 357 mężczyzn. Powyższe dane skłaniają do stwierdzenia, że bezrobocie
nadal  stanowi  jeden  z  problemów  w  Gminie  Dąbrowa  Tarnowska  i  wykazuje  tendencje
wzrostowe.

Tabela 4.  Najczęstsze powody przyznawanie pomocy roku 2018

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób
ubóstwo 391 1102

bezrobocie 246 755
niepełnosprawność 294 661

Długotrwała choroba 488 1241
Potrzeba ochrony macierzyństwa 118 633

wielodzietność 109 598
Bezradność w sprawach opiekuńczo –

wychowawczych w tym:
74 276

Rodziny niepełne 48 148
Rodziny wielodzietne 14 83

Alkoholizm 40 64
Przemoc w rodzinie 4 16

Trudności w przystosowaniu się do życia po
opuszczeniu zakładu karnego

6 6

Źródło: opracowanie na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia
Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej
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Analogicznie w 2018r. spośród osób ubiegających się o wsparcie w ramach ustawy o pomocy
społecznej,  długotrwała  choroba,  ubóstwo  i  niepełnosprawność  pozostawało  jednymi  z
głównych powodów przyznawania pomocy społecznej. W 2018r. na ogólną liczbę 619 rodzin
korzystających  z  pomocy społecznej,  kwestia  długotrwałej  choroby dotyczyła  488 rodzin,
kwestia ubóstwa dotyczyła 391 rodzin, natomiast niepełnosprawności 294 rodzin. Bezrobotni
stanowili liczbę 246 rodzin.

Tabela 5.  Najczęstsze powody przyznawanie pomocy roku 2019

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób
ubóstwo 340 873

bezrobocie 208 582
niepełnosprawność 293 639

Długotrwała choroba 490 1188
Potrzeba ochrony macierzyństwa 101 549

wielodzietność 96 531
Bezradność w sprawach opiekuńczo –

wychowawczych w tym:
72 248

Rodziny niepełne 49 138
Rodziny wielodzietne 14 78

Alkoholizm 34 53
Przemoc w rodzinie 5 20

Trudności w przystosowaniu się do życia po
opuszczeniu zakładu karnego

7 10

Źródło: opracowanie na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia
Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej
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Na podstawie powyższych danych liczbowych za 2018r. oraz w 2019r.  można stwierdzić, że
najczęstszymi powodami  przyznania pomocy finansowej  w kolejności od największej liczby
korzystających rodzin  było:  długotrwała i ciężka choroba, ubóstwo  oraz niepełnosprawność.

5.2. SKALA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE 
DĄBROWA TARNOWSKA.

5.2.1.  ANALIZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE NA PODSTAWIE 
PROKURATURY REJONOWEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIE

Tabela  6 . Postępowania w sprawie popełnienia przestępstwa z art. 207 k.k. 

Ilość wszczę-
tych postępo-
wań w związ-
ku z art. 207

k.k.

Postępowania
zakończone

skierowaniem
do Sądu

Postępowania
zakończone
umorzeniem
postępowania

Wyroki
skazujące

Wydane nakazy w
sprawie opuszcze-
nia lokalu miesz-

kalnego

Wydane zakazy zbli-
żania się do ofiar i za-

kaz kontaktowania
się z ofiarą przemocy

domowej
Rok
2018

54 25 29 22 20 16

Rok
2019

8 6 4 5 3 3

Źródło: opracowanie na podstawie danych Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Tarnowskiej
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Na podstawie powyższych danych liczbowych można stwierdzić, że większość wszczętych
postępowań przez Prokuraturę zakończyło się skierowaniem do Sądu w celu dalszego postę-
powania, z których większość postępowań zostało zakończonych wyrokami skazującymi. Na-
leży zaznaczyć, że znacznie spadła ilość wszczętych postępowań w związku z art.207 k.k

5.2.2.  ANALIZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE NA PODSTAWIE 
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ.

Dane w zakresie ilości założonych Niebieskich Kart, liczby osób doświadczających przemocy, liczby
sprawców jak również pod wpływem alkoholu z rozbiciem na płeć oraz nieletnich, przedstawia poniż-
sza tabela.

Tabela  7 Ilość założonych Niebieskich Kart z podziałem na płeć

Kategoria danych 2018 rok 2019 rok

Liczba Niebieskich Kart 23 11

Liczba osób doświadczają-
cych przemocy

Mężczyźni - 3
Kobiety - 19
Nieletni - 0

Mężczyźni - 2
Kobiety - 9
Nieletni - 0

Liczba sprawców przemo-
cy

Mężczyźni - 21
Kobiety - 2
Nieletni - 0

Mężczyźni - 10
Kobiety - 1
Nieletni - 0

Liczba sprawców pod
wpływem alkoholu

Mężczyźni - 10
Kobiety - 1
Nieletni - 0

Mężczyźni - 2
Kobiety - 0
Nieletni - 0

Źródło:  opracowanie na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej
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Na podstawie danych liczbowych uzyskanych z Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie
Tarnowskiej wynika, że jest tendencja  spadkowa co do ilości założonych Niebieskich Kart, jak
również ilości osób doświadczających przemocy jak i  tym samym sprawców przemocy. Może
to świadczyć o większej świadomości społeczeństwa na temat miejsc, gdzie można uzyskać
wsparcie w przypadku doświadczania zjawiska przemocy oraz braku akceptacji na stosowanie
przemocy. Nie wzrasta natomiast   liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują
przemoc  w rodzinie będących pod wpływem alkoholu.

5.2.3.  ANALIZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE NA PODSTAWIE DANYCH 
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ.

Tabela  8.  Ilość  osób  sprawców  przemocy  biorących  udział  w  programie  korekcyjno
edukacyjnym

Rok

Liczba sprawców przemo-
cy zakwalifikowanych do
programu korekcyjno -

edukacyjnego

Liczba sprawców przemocy
uczestniczących w programie ko-

rekcyjno -edukacyjnym

Liczba osób doznających
przemocy, które brały

udział w grupie wsparcia

2018
7 ogółem, w tym:

1 kobieta
4 ogółem, w tym:

1 kobieta
1 kobieta

2019
4 ogółem, w tym:

0 kobiet
2 ogółem, w tym:

0 kobiet
0 ogółem

Źródło: opracowanie na podstawie danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tar-
nowskiej

Na podstawie powyższych danych liczbowych można stwierdzić, że w przeważającej ilości sprawców
przemocy biorących udział w programie korekcyjno-edukacyjnym to mężczyźni. Należy nadmienić, że
jest on ważnym elementem dla osób stosujących zachowania agresywne i przemocowe. 

5.2.4.  ANALIZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE NA PODSTAWIE DANYCH 
Z GMINNEJ KOMISJI DO SPRAW ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

 Tabela 8. Ilość skierowań na leczenie odwykowe  

Rok

Liczba zło-
żonych

wniosków o
leczenie od-

wykowe

Liczba osób
które zostały
skierowane

do Sądu

Liczba
kobiet
skiero-
wanych
do Sądu

Liczba mężczy-
zna skierowa-
nych do Sądu

Liczba zgłoszeń ze
względu na źródło

2018 44 18 5 13 Pr. socjalny - 11
Asystent - 1
Rodzina - 15
KPP - 8
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Sąd Rejonowy - 0
Zespół Interd. - 0
Prokuratura-9

2019 44 31 3 28

Pr. socjalny - 11
Asystent - 1
Rodzina - 14
KPP - 6
Sąd Rejonowy - 0
Prokuratura – 8
-osoba sama się 
zgłosiła-1
- adwokat – 1
- przekazanie sprawy
do Gminy - 2

Źródło: opracowanie na podstawie danych Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Dąbrowie Tarnowskiej

Na podstawie powyższych danych liczbowych można stwierdzić, że nie wzrosła liczba wnio-
sków w 2019 roku które wpłynęły do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Dąbrowie Tarnowskiej w stosunku do 2018r. i kształtuje się na takim samym poziomie.
Natomiast zwiększyła się liczba osób, które zostały skierowane do Sądu. Należy zaznaczyć, że
najwięcej wniosków o leczenie odwykowe wpływa do Gminnej Komisji od rodziny i z Policji
oraz pracowników socjalnych.

5.2.5.  ANALIZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE NA PODSTAWIE DANYCH 
ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ.

Tabela  9. Liczba niebieskich kart które wpłynęły do Zespołu Interdyscyplinarnego

Rok Ogółem

Liczba  Niebie-
skich  Kart  z
podziałem  na
instytucje  od
których  wpły-
nęły do Zespo-
łu 

Liczba  osób
dorosłych  do-
tkniętych  prze-
mocą z podzia-
łem na płeć 

Liczba  dzieci
dotkniętych
przemocą  

2018 29
Policja -24
Pracownik so-
cjalny - 5

kobiety - 33
mężczyźni -  5

Nieletni - 1

2019 39

Policja -28
Pracownik so-
cjalny – 10
-psycholog -1

kobiety - 47
mężczyźni – 12 Nieletni - 1

Źródło: opracowanie na podstawie danych Zespołu Interdyscyplinarnego w Dąbrowie Tarnow-
skiej

Na podstawie powyższych danych liczbowych można stwierdzić, że w przeważającej części
Niebieskie Karty zakładane są przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dąbro-
wie Tarnowskiej, oczywiście ma to związek bezpośrednio z podejmowanymi interwencjami w
miejscu zamieszkania, kilka kart założyli również pracownicy socjalni. To co również pokrywa
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się z danymi ogólnopolskimi to fakt, że najczęściej osobami co do których istnieje podejrzenie,
że są dotknięte przemocą w rodzinie to kobiety, natomiast osobami, którzy  najczęściej dopusz-
czają się przemocy wobec najbliższych to mężczyźni.

5.2.6.  ANALIZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE NA PODSTAWIE DANYCH 
PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE DĄBROWA TARNOWSKA

1. Występowanie  incydentów  przemocy,  agresji  werbalnej  i  niewerbalnej  wśród
uczniów
Z informacji uzyskanych z poszczególnych szkół podstawowych wynika, że tylko w jed-
nej  ze  szkół  dochodziło  do  incydentów  agresji  werbalnej  i  niewerbalnej  pomiędzy
uczniami.

2. Zakładane Niebieskie Karty
Szkoły Podstawowe nie potwierdzają założenia Niebieskiej Karty.

3. Złożone wnioski do Sądu lub Policję dotyczące przemocy wśród uczniów.
Jedynie w jednej ze szkół odnotowano złożenie wniosku do Sądu lub Policji dotyczącego
przemocy wśród uczniów. 

4. Działania podejmowane wobec uczniów wykazujących symptomy przemocy
W jednej ze szkół, w której występują incydenty przemocy podejmowano działania wo-
bec uczniów, którzy wykazywali te symptomy. W drugiej ze szkół odbywały się lekcje
dotyczące tematyki związanej z przemocą, spotkania z przedstawicielami policji, rozmo-
wy z pedagogiem, warsztaty z psychologiem. 

5. Posiadanie procedury dotyczącej reagowania na występowanie przemocy
Szkoły posiadają procedury dotyczące przeciwdziałania przemocy wśród uczniów.

6. Prowadzone programy profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy
Część szkół prowadzi programy profilaktyczne a część organizuje spotkania z przedsta-
wicielami policji, gdzie omawiane są tematy przemocy i konsekwencji prawnych z nich
wynikających.

6. OCENA SYTUACJI ZWIĄZANEJ ZE ZJAWISKIEM 
PRZEMOCY

Zjawisko przemocy w rodzinie obok problematyki uzależnień wymaga podjęcia szczególnych
działań profilaktycznych. Działania te muszą być skierowane do ogółu populacji, ale przede
wszystkim do osób bezpośrednio dotkniętych problemem przemocy w rodzinie. Podobnie jak
w latach ubiegłych działalność profilaktyczna, a także diagnostyczna i interwencyjna realizo-
wana była między innymi w ramach zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wspar-
cia Rodziny, Zespołu Interdyscyplinarnego, Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uwikłanych w
Przemoc Domową, Komendę Powiatową Policji oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. Wiele ofiar działa nieświadomie, na podstawie stereotypów, schema-
tów myślowych, powielanych z pokolenia na pokolenie, należą do nich: chęć zachowania po-
zorów dobrej rodziny, wstyd przed rodziną i sąsiadami, przekonanie, że tak ma być, wyniesio-
ne z domu rodzinnego przekonanie, że można sobie z tym poradzić we własnym zakresie,
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brak wiary w pomoc ludzi i instytucji,  obawa przed wzrostem przemocy, jako kary za jej
ujawnienie, obawa przed pozostaniem bez środków do życia, po ujawnieniu faktu przemocy.
Zachowania ofiar bywają często niezrozumiałe, zniechęcają do pomagania im. Pocieszającym
jest jednak fakt, iż o przemocy domowej mówi się coraz częściej. Powstaje wiele kampanii
społecznych przeciw przemocy w rodzinie nagłaśniających to zjawisko poprzez organizowa-
nie konferencji na temat zjawiska przemocy w rodzinie, plakaty, ulotki, spotkania z osobami
doznającymi przemoc, prelekcje w szkołach, prelekcje dla osób starszych, prelekcje na kur-
sach przedmałżeńskich organizowanie grup wsparcia dla osób doznających przemocy, wspar-
cie psychologiczne,  prawne. Działania podejmuje się również wobec sprawców przemocy.
Celem zabiegów terapeutycznych jest w tym przypadku uświadomienie negatywnych konse-
kwencji  dotychczasowego  postępowania  i  dla  dobra  funkcjonowania  rodziny  nakłonienie
sprawcy przemocy  do zmiany  zachowania.  Pomimo podejmowanych  interwencji  niewielu
sprawców przemocy zgłasza się do programu korekcyjno -edukacyjnego dla osób stosujących
przemoc. Z analizy przedstawionych danych należy przypuszczać, że rzeczywista liczba osób
i rodzin dotkniętych przemocą jest  znacznie wyższa niż wskazują na to statystyki.  Ofiary
przemocy często przez wiele lat ukrywają swój problem, dlatego trudno jest określić dokładną
skalę zjawiska przemocy. Obecnie podejmowane na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska dzia-
łania są niewystarczające, aby skutecznie przeciwdziałać przemocy w rodzinie, zarówno w
zakresie rozpoznawania, zapobiegania, jak i efektywnego radzenia sobie z nią i jej skutkami.
Dlatego należy podąć nowe wezwania, aby skuteczniej zapobiec problemowi przemocy w ro-
dzinie. Przemoc w rodzinie dotyka nie tylko tych, którzy bezpośrednio jej doznają. Dzieci
wychowywane w rodzinie, w której jeden z rodziców stosuje przemoc wobec drugiego rodzi-
ca,  nie  mają  zaspokojonej  podstawowej  potrzeby  psychologicznej,  jaką  jest  potrzeba
bezpieczeństwa. Przeżywają też wiele negatywnych uczuć: lęk, wstyd, poczucie winy. To
sprawia, że często występują u nich zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania. Część
dzieci, zwłaszcza chłopców, identyfikuje się ze sprawcą i zaczyna się zachowywać agresyw-
nie wobec innych ludzi -zarówno rówieśników jak i dorosłych. W taki sposób krąg osób, po-
średnio dotkniętych skutkami przemocy w rodzinie, rozszerza się na osoby obce. Dorośli, któ-
rzy jako dzieci doświadczali przemocy w rodzinie, często mają trudności z funkcjonowaniem
w roli rodzica, a to sprawia, że ich dzieci mogą mieć problemy. Tak, więc krąg osób pośred-
nio dotkniętych przemocą rozszerza się też na następne pokolenia. Nawet, jeśli dziecko nie
dozna żadnego obrażenia fizycznego, a jest świadkiem przemocy, ma to ogromny wpływ na
jego słabą psychikę. W zależności od tego, w jakim wieku i przez jak długi okres dziecko
było świadkiem przemocy, wywiera to znaczny wpływ na sferę emocjonalną, behawioralną, i
poznawczą.  

Dane na temat zasobów instytucjonalnych umożliwiających realizację Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, obszary
ich działania przedstawiono w poniższej tabeli.

7. ZASOBY INSTYTUCJONALNE.

ZASOBY
INSTYTUCJONALNE

OBSZAR   DZIAŁANIA

MIEJSKI OŚRODEK 
POMOCY SPOŁECZNEJ 
I WSPARCIA RODZINY

- wczesna diagnoza.
- wszczęcie procedury „Niebieska Karta”.
- współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym.
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- udział w pracach Grup Roboczych.
- udzielania wsparcia finansowego, prawnego i psychologicz-
nego.
- monitoring rodzin objętych procedurą NK.

ZESPÓŁ
INTERDYSCYPLINARNY

- opracowanie diagnozy rodziny i indywidualnego planu pomo-
cy osobie doświadczającej przemocy uwzględniając: bezpie-
czeństwo, potrzeby, cele, metody oraz czas pomocy.
- opracowywanie planu działania.
- powoływanie grup roboczych w związku z procedurą NK.
- współpraca z MOPSiWR.

PUNKT KONSULTACYJNY
DLA OSÓB UWIKŁANYCH
W PRZEMOC DOMOWĄ

- poradnictwo i wsparcie dla osób doznających przemocy oraz
członków ich rodzin.
- rozmowy edukacyjne ze sprawcami przemocy.

GMINNA KOMISJA 
ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH

- wszczęcie procedury „Niebieska Karta”.
- współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym.
- udział w pracach Grup Roboczych.
- kierowanie na badania przez biegłych.
- motywowanie oraz zobowiązywanie osób z problemem alko-
holowym do podjęcia leczenia odwykowego.
- kierowanie wniosków do Sądu o przymusowe leczenie 
odwykowe.

KOMENDA POWIATOWA 
POLICJI

- interwencje domowe.
- wszczęcie procedury „Niebieska Karta”.
- współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym.
- udział w pracach Grup Roboczych.
- udzielanie informacji o możliwości uzyskania wsparcia.
- zapewnienie bezpieczeństwa osobom doświadczającym 
przemocy.
- monitoring rodzin objętych procedurą NK

PROKURATURA - współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym
-udział w pracach grup roboczych
-kierowanie spraw do Sądu
-stosowanie przez prokuratora oraz występowanie do sądu o 
zastosowanie wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie 
środków zapobiegawczych, w szczególności w przedmiocie 
dozoru policji z zakazem kontaktowania z osobą dotkniętą 
przemocą w rodzinie, a także nakazania opuszczenia lokalu 
zajmowanego wspólnie z osobą najbliższą, ewentualnie tym-
czasowego aresztowania,
- występowanie do Sądu o zastosowanie wobec osób stosują-
cych przemoc w rodzinie środków karnych lub probacyjnych 
polegających na obowiązku powstrzymywania się od przeby-
wania w określonych miejscach,
- kontaktowania się lub zbliżania do pokrzywdzonego,
- opuszczenia przez sprawcę lokalu zajmowanego wspólnie z 
pokrzywdzonym

SĄD REJONOWY -współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym
- udział kuratorów sądowych w pracach grup roboczych
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-kierowanie sprawców przemocy w rodzinie do udziału w zaję-
ciach korekcyjno – edukacyjnych
- wydanie wyroków skazujących dla sprawców przemocy

ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE

- udział członka Związku w posiedzeniu Zespołu Interdyscypli-
narnego
- powoływanie członka Związku do udziału w grupach robo-
czych
- zgłaszanie sytuacji występowania zjawiska przemocy

SYSTEM OŚWIATY

żłobek,  przedszkola,  szkoły
podstawowe

- wczesna diagnoza.
- wszczęcie procedury „Niebieska Karta”.
- realizowanie programów w zakresie profilaktyki i prewencji 
przemocy.
- podejmowanie działań o charakterze edukacyjno - informa-
cyjnym z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

SŁUŻBA ZDROWIA 

lekarze  rodzinni  SGZOZ,
pielęgniarki  szkolne
i środowiskowe, szpital

- wczesna diagnoza.
- wszczęcie procedury „Niebieska Karta”.
- przeprowadzenie badania lekarskiego w celu ustalenia przy-
czyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemo-
cy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym 
przedmiocie.

8.  ZASOBY LUDZKIE

W  zakresie  realizacji  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gmina Dąbrowa Tarnowska dysponuje kadrą zawodo-
wo zajmującą się problemem przemocy w rodzinie, do których należą m.in. są to:
· specjalista terapii uzależnień,
· psycholodzy i pedagodzy prowadzący zajęcia o charakterze profilaktycznym, socjoterapeu-
tycznym oraz opiekuńczo - wychowawczym,
· funkcjonariusze policji, dzielnicowi,
· kuratorzy zawodowi oraz społeczni,
. konsultant Punktu Konsultacyjnego,
· pracownicy socjalni,
· lekarze pierwszego kontaktu,
· pielęgniarki środowiskowe i szkolne,
· członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
. członkowie Miejsko-Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

9. ZASOBY NIEOSOBOWE

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej zo-
stała opracowana procedura na podstawie której, osobom doznającym przemocy w rodzinie
zapewnia się możliwość pobytu w pokojach hostelowych działających w strukturach MOP-
SiWR. Zadaniem Hostelu jest  zagwarantowanie tymczasowego, całodobowego schronienia
osobom, lub rodzinom znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Zapewnia bezpieczne schro-
nienie i domowe warunki z zapleczem sanitarnym oraz socjalno-bytowym.
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10. PREZENTACJA GMINNEGO PROGRAMU 
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ 
OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

Na podstawie przedstawionej diagnozy zasobów i problemów, w tym dogłębnej analizy zja-
wiska przemocy w rodzinie, tworzy się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Ro-
dzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Dąbrowa Tarnowska, którego ce-
lem jest efektywne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zmniejszanie jej negatywnych
następstw w życiu społecznym i rodzinnym. Program zawiera zasady działania, cel strategicz-
ny i cele szczegółowe, wymienia realizatorów i adresatów Programu, instytucje i organizacje
współpracujące. Cele, działania i zadania Programu będą podlegać ewaluacji i odpowiadać na
potrzeby mieszkańców Gminy Dąbrowy Tarnowskiej, w zakresie przeciwdziałania występo-
wania zjawiska przemocy w rodzinie. Program ma istotne znaczenie dla realizacji celów poli-
tyki społecznej w skali lokalnej.

10.1.  ZASADY DZIAŁANIA PROGRAMU

W zakresie  udzielania  pomocy  osobom doznającym przemocy,  stosującym przemoc  oraz
w celu podnoszenia świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzi-
nie Program oparty został na zasadach:
· wzajemnej współpracy i współdziałania organów władzy publicznej, organizacji pozarządo-
wych i kościołów, a także innych organizacji, środowisk i osób fizycznych uprawnionych lub
zobowiązanych do inicjowania i realizacji zadań związanych pośrednio lub bezpośrednio z
przeciwdziałaniem występowania przemocy i jej negatywnych następstw.
· jawność działań organów władzy publicznej oraz podmiotów realizujących zadania publicz-
ne w zakresie przeciwdziałania przemocy z poszanowaniem godności osoby.
· szczególnej ochrony dzieci, z zachowaniem ich prawa do wychowania się w rodzinie, po-
przez udzielenie rodzinie szczególnego wsparcia w dążeniu do poprawy jej funkcjonowania.

10.2.  ADRESACI PROGRAMU

Gminny  Program  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  oraz  Ochrony  Ofiar  Przemocy
w Rodzinie skierowany jest przede wszystkim do: ofiar przemocy w rodzinie (w tym: dzieci,
współmałżonków,  partnerów  w związkach  nieformalnych,  osób  starszych,  osób  niepełno-
sprawnych), sprawców przemocy w rodzinie, świadków przemocy, przedstawicieli władz lo-
kalnych, przedstawicieli instytucji służb pracujących z dziećmi, policji, wymiaru sprawiedli-
wości, służby zdrowia, mieszkańców Gminy Dąbrowa Tarnowska, którzy w życiu prywatnym
lub zawodowym stykają się z problemem przemocy.
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10.3  CEL GŁÓWNY  PROGRAMU

Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie i skuteczne rozwiązywanie problemów z nim
związanych poprzez:
- działania profilaktyczne oraz edukacyjne w obszarze rozwiązywania problemów związanych
ze zjawiskiem przemocy w rodzinie,
- podniesienie skuteczności pomocy osobom doznającym przemocy,
- podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społeczności Gminy Dąbrowa Tarnowska,
-  zapewnienie  ochrony  i  bezpieczeństwa,  a  także  podejmowanie  działań  interwencyjnych
i edukacyjnych  wobec osób stosujących przemoc.
Skuteczne zapobieganie przemocy w rodzinie wyznaczają cztery podstawowe kierunki dzia-
łań kierowane do poszczególnych grup odbiorców:

Działania profilaktyczne: diagnoza, informacja, edukacja kierowana do ogółu mieszkańców
gminy, w tym także do osób zajmujących się zawodowo pomaganiem osobom potrzebują-
cym.

Działania interwencyjne: opiekuńcze i terapeutyczne kierowane do osób doznających prze-
mocy w rodzinie oraz pouczające i izolujące kierowane do osób stosujących przemoc w rodzi-
nie.

Działania wspierające: pedagogiczne, psychologiczne, terapeutyczne i prawne dla osób do-
świadczających przemocy.
Działania informacyjno - edukacyjne:  kierowane do osób doznających przemocy, ich ro-
dzin, sprawców przemocy w rodzinie oraz mieszkańców Gminy.       

Podejmowane  przez  Zespół  Interdyscyplinarny/Grupy  robocze  działania  mają  na  celu:
zmniejszenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększenie skuteczności i dostępno-
ści pomocy (psychologicznej, prawnej, terapeutycznej, socjalnej) dla osób doświadczających
przemocy w rodzinie, zwiększenie skuteczności i powstrzymywanie sprawców przemocy od
zachowań agresywnych i społecznie nie akceptowalnych.  Pomaganie rodzinom, w których
dochodzi do przemocy jest procesem, który składa się z następujących etapów:
- Rozpoznanie przemocy w rodzinie - wszelkie zaobserwowane jej przejawy bądź podejrzenie
przejawów  wymagają  indywidualnego  rozpatrzenia  po  to,  aby  podejmowane  działania
przyniosły pozytywne rezultaty, a nie pogorszyły sytuacji.
- Diagnoza wstępna - zorientowanie się czy i jakie bezpośrednie niebezpieczeństwo zagraża
ofiarom,  czy  potrzebna  jest  natychmiastowa  izolacja,  kto  może  i  powinien  zareagować.
Interwencja - działanie w celu zatrzymania przemocy podejmowane nie tylko przez policję,
ale także inne instytucje.
- Diagnoza szczegółowa - dokładne rozpoznanie sytuacji rodziny, jej potrzeb, rozmiarów i
przyczyn przemocy, a także deficytów i zasobów. 
- Opracowanie planu pomocy - plan powinien uwzględniać wszelkie działania, które mogą
wpłynąć na zmianę funkcjonowania rodziny, a więc oprócz pomocy i wspierania ofiar, na
trwałą zmianę zachowania sprawcy przemocy i jego postawę wobec ofiar - jest on planowany
z zainteresowanymi osobami i akceptowany przez nie.
- Realizacja planu pomocy - przy wychodzeniu z sytuacji przemocy, trwającej nieraz wiele
lat,  niezbędne jest  zaplanowanie kolejnych kroków na miarę coraz większych możliwości
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ofiary, przechodząc do coraz trudniejszych zadań, aby wzrastała wiara w możliwość uporania
się z problemem. 
-  Monitorowanie  na  bieżąco  realizacji  planu  i  wprowadzenie  w  razie  potrzeby  zmian
prowadzących do bardziej skutecznego działania. 
Procedura  uruchomienia  „Niebieskiej  Karty":  Każda  osoba  poszkodowana  ma  prawo  do
pomocy  w  tym  spisania  "Niebieskiej  Karty"  w  sytuacji  gdy  jest  dotknięta  przemocą.
Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą nie wymaga jej
zgody.  "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. Niebieska Karta może być wypełniona
przez:  funkcjonariusza  policji,  pracownika  socjalnego,  lekarza,  pielęgniarkę,  położną,
ratownika  medycznego,  pedagoga,  wychowawcę.  Po  wypełnieniu  "Niebieska  Karta"  jest
przekazywana  do  przewodniczącego  Zespołu  Interdyscyplinarnego  ds.  Przeciwdziałania
Przemocy  w  Rodzinie  z  siedzibą  w  Miejskim  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  i  Wsparcia
Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Kościuszki 15a. 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. 

11. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU.
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11.1. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU na 2021r.

Nr
CELU

NAZWA I OPIS CELU KIERUNKI  DZIAŁAŃ
JEDNOSTKI

ODPOWIEDZIALNE
TERMIN

WYKONANIA
CEL 1 Podniesienie  poziomu  wiedzy

świadomości  społecznej  w  obszarze
przyczyn  i  skutków  przemocy  oraz
integrowanie i koordynowanie działań
w tym zakresie. 

-  Prelekcje  w  zakresie  przeciwdziałania
przemocy  w  rodzinie  organizowane  w
szkołach podstawowych

MOPSiWR 
Dyrektor szkoły

podstawowej
KPP

I kwartał 2021r.

-  Prelekcje  oraz  dystrybucja  ulotek  w
zakresie  przeciwdziałania  przemocy  w
rodzinie  organizowane  w  „Dziennym
Domu  Senior+”  w  Dąbrowie
Tarnowskiej

MOPSiWR 
Zespół Interdyscyplinarny

I kwartał 2021r.

-  Prelekcje  oraz  dystrybucja  ulotek  w
zakresie  przeciwdziałania  przemocy  w
rodzinie  organizowane  podczas  kursów
przedmałżeńskich 

MOPSiWR
Parafia Rzymsko-Katolicka

w D.T.

I kwartał 2021r.

CEL 2 Podniesienie  kwalifikacji  służb
pracujących z osobami uwikłanymi w
przemoc

- szkolenie podnoszące poziom 
kompetencji w zakresie rozwiązywania 
problemów  w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie

MOPSiWR
Dzielnicowi KPP

Członkowie zespołu
Interdyscyplinarnego

I kwartał 2021r.

CEL 3 Podniesienie  świadomości  społecznej
na zjawisko przemocy

-  opracowanie  i  wydrukowanie  ulotek,
plakatów  dotyczących  zjawiska
przemocy, zawierających dane adresowe

MOPSiWR II kwartał 2021r.

-  rozprowadzenie  ulotek,  plakatów  w
środowisku lokalnym

MOPSiWR II  kwartał 2021r.

-  prowadzenie  gablot  informacyjnych
dotyczących  problematyki
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

MOPSiWR 
Urząd Miejski

II kwartał 2021r.
II kwartał 2021r.
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-  promowanie  i  prezentacja  działalności
Miejsko-Gminnego  Zespołu
Interdyscyplinarnego  podczas  pikniku
integracyjnego

MOPSiWR.
Przedstawiciele Zespołu

Interdyscyplinarnego
Stowarzyszenie „Pomocna

Dłoń”
Dąbrowski Dom Kultury w

Dąbrowski

II kwartał 2021r.

Podniesienie świadomości społecznej 
na zjawisko przemocy

-  Konferencja  na  temat  „Zjawiska
przemocy” dla mieszkańców

MOPSiWR II kwartał 2021r.

Wzmocnienie pomocy ofiarom
przemocy

- prowadzenie grupy wsparcia dla  osób
doznających przemocy

MOPSiWR cały rok

- Regularne posiedzenia Zespołu 
Interdyscyplinarnego

Przedstawiciele Zespołu
Interdyscyplinarnego

raz na 3 m-ce

- Konsultacje i poradnictwo udzielane w 
ramach Punktu Konsultacyjnego 

Punkt Konsultacyjny dla
osób uwikłanych w
przemoc domową

cały rok

Podniesienie  poziomu  wiedzy
świadomości  społecznej  w  obszarze
przyczyn  i  skutków  przemocy  oraz
integrowanie i koordynowanie działań
w tym zakresie.

- konkurs plastyczny o tematyce 
„Przemocy mówimy nie” zorganizowany 
wśród dzieci z Placówki Jutrzenka

MOPSiWR IV kwartał 2021r.

 Prelekcje  oraz  dystrybucja  ulotek  w
zakresie  przeciwdziałania  przemocy  w
rodzinie  organizowane  w  Uniwersytecie
III Wieku

MOPSiWR
Zespół Interdyscyplinarny
w Dąbrowie Tarnowskiej

IV kwartał 2021r.

-zorganizowanie  konferencji  na  temat
zjawiska przemocy w rodzinie dla kadry
pedagogicznej

MOPSiWR IV kwartał 2021r.
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11.2. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU na 2022r.

Nr
CELU

NAZWA I OPIS CELU KIERUNKI  DZIAŁAŃ
JEDNOSTKI

ODPOWIEDZIALNE
TERMIN

WYKONANIA
CEL 1 Podniesienie  poziomu  wiedzy

świadomości  społecznej  w  obszarze
przyczyn  i  skutków  przemocy  oraz
integrowanie i koordynowanie działań
w tym zakresie. 

-  Prelekcje  w  zakresie  przeciwdziałania
przemocy  w  rodzinie  organizowane  w
szkołach podstawowych

MOPSiWR 
Dyrektor szkoły

podstawowej
KPP

I kwartał 2022r.

-  Prelekcje  oraz  dystrybucja  ulotek  w
zakresie  przeciwdziałania  przemocy  w
rodzinie  organizowane  w  placówce
służby zdrowia

MOPSiWR 
Zespół Interdyscyplinarny

I kwartał 2022r.

-  Prelekcje  oraz  dystrybucja  ulotek  w
zakresie  przeciwdziałania  przemocy  w
rodzinie  organizowane  podczas  kursów
przedmałżeńskich 

MOPSiWR
Parafia Rzymsko-Katolicka

w D.T.

I kwartał 2022r.

CEL 2 Podniesienie  kwalifikacji  służb
pracujących z osobami uwikłanymi w
przemoc

- szkolenie podnoszące poziom 
kompetencji w zakresie rozwiązywania 
problemów  w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie

MOPSiWR
Dzielnicowi KPP

Członkowie zespołu
Interdyscyplinarnego

I kwartał 2022r.

CEL 3 Podniesienie  świadomości  społecznej
na zjawisko przemocy

-  opracowanie  i  wydrukowanie  ulotek,
plakatów  dotyczących  zjawiska
przemocy, zawierających dane adresowe

MOPSiWR II kwartał 2022r.

-  rozprowadzenie  ulotek,  plakatów  w
środowisku lokalnym

MOPSiWR II  kwartał 2022r.

-  prowadzenie  gablot  informacyjnych
dotyczących  problematyki
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

MOPSiWR 
Urząd Miejski

II kwartał 2022r.
II kwartał 2022r.
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-  promowanie  i  prezentacja  działalności
Miejsko-Gminnego  Zespołu
Interdyscyplinarnego  podczas  pikniku
integracyjnego

MOPSiWR.
Przedstawiciele Zespołu

Interdyscyplinarnego
Stowarzyszenie „Pomocna

Dłoń”
Dąbrowski Dom Kultury w

Dąbrowski

II kwartał 2022r.

Wzmocnienie pomocy ofiarom
przemocy

- prowadzenie grupy wsparcia dla  osób
doznających przemocy

MOPSiWR cały rok

- Regularne posiedzenia Zespołu 
Interdyscyplinarnego

Przedstawiciele Zespołu
Interdyscyplinarnego

raz na 3 m-ce

- Konsultacje i poradnictwo udzielane w 
ramach Punktu Konsultacyjnego 

Punkt Konsultacyjny dla
osób uwikłanych w
przemoc domową

cały rok

Podniesienie  poziomu  wiedzy
świadomości  społecznej  w  obszarze
przyczyn  i  skutków  przemocy  oraz
integrowanie i koordynowanie działań
w tym zakresie. 

- konkurs plastyczny o tematyce 
„Przemoc nie pyta o płeć” zorganizowany
wśród dzieci z Jednostki Wspierającej 
Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej

MOPSiWR IV kwartał 2022r.

 Prelekcje  oraz  dystrybucja  ulotek  w
zakresie  przeciwdziałania  przemocy  w
rodzinie  zorganizowana  wśród dzieci  z
Jednostki  Wspierającej  rodzinę  w
Dąbrowie Tarnowskiej

MOPSiWR
Zespół Interdyscyplinarny
w Dąbrowie Tarnowskiej

IV kwartał 2022r.

-zorganizowanie  konferencji  na  temat
zjawiska  przemocy  w  rodzinie  dla
przedstawicieli służby zdrowia

MOPSiWR IV kwartał 2022r.
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11.3. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU na 2023r.

Nr
CELU

NAZWA I OPIS CELU KIERUNKI  DZIAŁAŃ
JEDNOSTKI

ODPOWIEDZIALNE
TERMIN

WYKONANIA
CEL 1 Podniesienie  poziomu  wiedzy

świadomości  społecznej  w  obszarze
przyczyn  i  skutków  przemocy  oraz
integrowanie i koordynowanie działań
w tym zakresie. 

-  Prelekcje  w  zakresie  przeciwdziałania
przemocy  w  rodzinie  organizowane  w
szkołach podstawowych

MOPSiWR 
Dyrektor szkoły

podstawowej
KPP

I kwartał 2023r.

-  Prelekcje  oraz  dystrybucja  ulotek  w
zakresie  przeciwdziałania  przemocy  w
rodzinie  organizowane  w  Warsztatach
terapii  zajęciowej  w  Dąbrowie
Tarnowskiej

MOPSiWR 
Zespół Interdyscyplinarny

I kwartał 2023r.

-  Prelekcje  oraz  dystrybucja  ulotek  w
zakresie  przeciwdziałania  przemocy  w
rodzinie  organizowane  podczas  kursów
przedmałżeńskich 

MOPSiWR
Parafia Rzymsko-Katolicka

w D.T.

I kwartał 2023r.

CEL 2 Podniesienie  kwalifikacji  służb
pracujących z osobami uwikłanymi w
przemoc

- szkolenie podnoszące poziom 
kompetencji w zakresie rozwiązywania 
problemów  w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie

MOPSiWR
Dzielnicowi KPP

Członkowie zespołu
Interdyscyplinarnego

I kwartał 2023r.

CEL 3 Podniesienie  świadomości  społecznej
na zjawisko przemocy

-  opracowanie  i  wydrukowanie  ulotek,
plakatów  dotyczących  zjawiska
przemocy, zawierających dane adresowe

MOPSiWR II kwartał 2023r.

-  rozprowadzenie  ulotek,  plakatów  w
środowisku lokalnym

MOPSiWR II  kwartał 2023r.

-  prowadzenie  gablot  informacyjnych
dotyczących  problematyki

MOPSiWR 
Urząd Miejski

II kwartał 2023r.
II kwartał 2023r.
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przeciwdziałania przemocy w rodzinie
-  promowanie  i  prezentacja  działalności
Miejsko-Gminnego  Zespołu
Interdyscyplinarnego  podczas  pikniku
integracyjnego

MOPSiWR.
Przedstawiciele Zespołu

Interdyscyplinarnego
Stowarzyszenie „Pomocna

Dłoń”
Dąbrowski Dom Kultury w

Dąbrowski

II kwartał 2023r.

Wzmocnienie pomocy ofiarom
przemocy

- prowadzenie grupy wsparcia dla  osób
doznających przemocy

MOPSiWR cały rok

- Regularne posiedzenia Zespołu 
Interdyscyplinarnego

Przedstawiciele Zespołu
Interdyscyplinarnego

raz na 3 m-ce

- Konsultacje i poradnictwo udzielane w 
ramach Punktu Konsultacyjnego 

Punkt Konsultacyjny dla
osób uwikłanych w
przemoc domową

cały rok

Podniesienie  poziomu  wiedzy
świadomości  społecznej  w  obszarze
przyczyn  i  skutków  przemocy  oraz
integrowanie i koordynowanie działań
w tym zakresie. 

- konkurs plastyczny o tematyce 
„Przemoc nie pyta o płeć” z prelekcją o 
ww. tematyce zorganizowany wśród 
dzieci z Jednostki Wspierającej Rodzinę 
w Dąbrowie Tarnowskiej

MOPSiWR IV kwartał 2023r.

 Prelekcje  oraz  dystrybucja  ulotek  w
zakresie  przeciwdziałania  przemocy  w
rodzinie  organizowany  w  uczestników
„Dziennego Domu Senior +”

MOPSiWR
Zespół Interdyscyplinarny
w Dąbrowie Tarnowskiej

IV kwartał 2023r.

-zorganizowanie  konferencji  na  temat
zjawiska  przemocy  w  rodzinie  dla
rodziców

MOPSiWR IV kwartał 2023r.
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11.4. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU na 2024r.

Nr
CELU

NAZWA I OPIS CELU KIERUNKI  DZIAŁAŃ
JEDNOSTKI

ODPOWIEDZIALNE
TERMIN

WYKONANIA
CEL 1 Podniesienie  poziomu  wiedzy

świadomości  społecznej  w  obszarze
przyczyn  i  skutków  przemocy  oraz
integrowanie i koordynowanie działań
w tym zakresie. 

-  Prelekcje  w  zakresie  przeciwdziałania
przemocy  w  rodzinie  organizowane  w
szkołach podstawowych

MOPSiWR 
Dyrektor szkoły

podstawowej
KPP

I kwartał 2024r.

-  Prelekcje  oraz  dystrybucja  ulotek  w
zakresie  przeciwdziałania  przemocy  w
rodzinie  organizowane  w  Warsztatach
terapii  zajęciowej  w  Dąbrowie
Tarnowskiej

MOPSiWR 
Zespół Interdyscyplinarny

I kwartał 2024r.

-  Prelekcje  oraz  dystrybucja  ulotek  w
zakresie  przeciwdziałania  przemocy  w
rodzinie  organizowane  podczas  kursów
przedmałżeńskich 

MOPSiWR
Parafia Rzymsko-Katolicka w

D.T.

I kwartał 2024r.

CEL 2 Podniesienie  kwalifikacji  służb
pracujących z osobami uwikłanymi w
przemoc

- szkolenie podnoszące poziom kompetencji 
w zakresie rozwiązywania problemów  w 
zakresie przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie

MOPSiWR
Dzielnicowi KPP

Członkowie zespołu
Interdyscyplinarnego

I kwartał 2024r.

CEL 3 Podniesienie  świadomości  społecznej
na zjawisko przemocy

-  opracowanie  i  wydrukowanie  ulotek,
plakatów  dotyczących  zjawiska  przemocy,
zawierających dane adresowe

MOPSiWR II kwartał 2024r.

-  rozprowadzenie  ulotek,  plakatów  w
środowisku lokalnym

MOPSiWR II  kwartał 2024r.

-  prowadzenie  gablot  informacyjnych
dotyczących  problematyki  przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

MOPSiWR 
Urząd Miejski

II kwartał 2024r.
II kwartał 2024r.

-  promowanie  i  prezentacja  działalności
Miejsko-Gminnego  Zespołu
Interdyscyplinarnego  podczas  pikniku

MOPSiWR.
Przedstawiciele Zespołu

Interdyscyplinarnego

II kwartał 2024r.
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integracyjnego Stowarzyszenie „Pomocna
Dłoń”

Dąbrowski Dom Kultury w
Dąbrowski

Wzmocnienie pomocy ofiarom
przemocy

- prowadzenie grupy wsparcia dla  osób
doznających przemocy

MOPSiWR cały rok

- Regularne posiedzenia Zespołu 
Interdyscyplinarnego

Przedstawiciele Zespołu
Interdyscyplinarnego

raz na 3 m-ce

- Konsultacje i poradnictwo udzielane w 
ramach Punktu Konsultacyjnego 

Punkt Konsultacyjny dla
osób uwikłanych w
przemoc domową

cały rok

Podniesienie  poziomu  wiedzy
świadomości  społecznej  w  obszarze
przyczyn  i  skutków  przemocy  oraz
integrowanie i koordynowanie działań
w tym zakresie. 

- konkurs plastyczny o tematyce 
„Przemoc nie pyta o płeć” z prelekcją o 
ww. tematyce zorganizowany wśród 
dzieci z Jednostki Wspierającej Rodzinę 
w Dąbrowie Tarnowskiej

MOPSiWR IV kwartał 2024r.

 Prelekcje  oraz  dystrybucja  ulotek  w
zakresie  przeciwdziałania  przemocy  w
rodzinie  organizowany  w  uczestników
„Dziennego Domu Senior +”

MOPSiWR
Zespół Interdyscyplinarny
w Dąbrowie Tarnowskiej

IV kwartał 2024r.

-zorganizowanie  konferencji  na  temat
zjawiska  przemocy  w  rodzinie  dla
rodziców

MOPSiWR IV kwartał 2024r.
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12.  ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PROGRAMU

Zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024 finansowane będą z budżetu
Gminy Dąbrowa Tarnowska oraz ze środków pozyskanych z innych źródeł.  Źródła finanso-
wania programu przedstawione są z podziałem na poszczególne lata realizacji.

40



12.1. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PROGRAMU na 2021r.

Nr
CELU

NAZWA I OPIS CELU KIERUNKI  DZIAŁAŃ
Ramy finansowe w

skali roku
ŹRÓDŁA

FINANSOWANIA
CEL 1 Podniesienie  poziomu  wiedzy

świadomości  społecznej  w  obszarze
przyczyn  i  skutków  przemocy  oraz
integrowanie i koordynowanie działań
w tym zakresie. 

-  Prelekcje  w  zakresie  przeciwdziałania
przemocy  w  rodzinie  organizowane  w
szkołach podstawowych 500,00 - budżet gminy,

-środki pozyskane z innych
źródeł

-  Prelekcje  oraz  dystrybucja  ulotek  w
zakresie  przeciwdziałania  przemocy  w
rodzinie  organizowane  w  „Dziennym
Domu  Senior+”  w  Dąbrowie
Tarnowskiej
-  Prelekcje  oraz  dystrybucja  ulotek  w
zakresie  przeciwdziałania  przemocy  w
rodzinie  organizowane  podczas  kursów
przedmałżeńskich 

CEL 2 Podniesienie  kwalifikacji  służb
pracujących z osobami uwikłanymi w
przemoc

- szkolenie podnoszące poziom 
kompetencji w zakresie rozwiązywania 
problemów  w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie

2 500,00
- budżet gminy,

-środki pozyskane z innych
źródeł

CEL 3 Podniesienie  świadomości  społecznej
na zjawisko przemocy

-  opracowanie  i  wydrukowanie  ulotek,
plakatów  dotyczących  zjawiska
przemocy, zawierających dane adresowe

1 500,00
- budżet gminy,

-środki pozyskane z innych
źródeł

-  rozprowadzenie  ulotek,  plakatów  w
środowisku lokalnym
-  prowadzenie  gablot  informacyjnych
dotyczących  problematyki
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
-  promowanie  i  prezentacja  działalności
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Miejsko-Gminnego  Zespołu
Interdyscyplinarnego  podczas  pikniku
integracyjnego
-  Konferencja  na  temat  Zjawiska
przemocy” dla mieszkańców

Wzmocnienie pomocy ofiarom
przemocy

- prowadzenie grupy wsparcia dla  osób
doznających przemocy

5 000,00 - budżet gminy,- Regularne posiedzenia Zespołu 
Interdyscyplinarnego

- Konsultacje i poradnictwo udzielane w 
ramach Punktu Konsultacyjnego 

Podniesienie  poziomu  wiedzy
świadomości  społecznej  w  obszarze
przyczyn  i  skutków  przemocy  oraz
integrowanie i koordynowanie działań
w tym zakresie. 

- konkurs plastyczny o tematyce 
„Przemocy mówimy nie” zorganizowany 
wśród dzieci z Placówki Jutrzenka 2 000,00

- budżet gminy,
-środki pozyskane z innych

źródeł Prelekcje  oraz  dystrybucja  ulotek  w
zakresie  przeciwdziałania  przemocy  w
rodzinie  organizowane  w  Uniwersytecie
III Wieku
-zorganizowanie  konferencji  na  temat
zjawiska przemocy w rodzinie dla kadry
pedagogicznej

RAZEM  2021 ROK 11 500,00
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12.2. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PROGRAMU na 2022r. 

Nr
CELU

NAZWA I OPIS CELU KIERUNKI  DZIAŁAŃ
Ramy finansowe w

skali roku
ŹRÓDŁA

FINANSOWANIA
CEL 1 Podniesienie  poziomu  wiedzy

świadomości  społecznej  w  obszarze
przyczyn  i  skutków  przemocy  oraz
integrowanie i koordynowanie działań
w tym zakresie. 

-  Prelekcje  w  zakresie  przeciwdziałania
przemocy  w  rodzinie  organizowane  w
szkołach podstawowych

500,00 - budżet gminy,
-środki pozyskane z

innych źródeł

-  Prelekcje  oraz  dystrybucja  ulotek  w
zakresie  przeciwdziałania  przemocy  w
rodzinie  organizowane  w  placówce
służby zdrowia
-  Prelekcje  oraz  dystrybucja  ulotek  w
zakresie  przeciwdziałania  przemocy  w
rodzinie  organizowane  podczas  kursów
przedmałżeńskich 

CEL 2 Podniesienie  kwalifikacji  służb
pracujących z osobami uwikłanymi w
przemoc

- szkolenie podnoszące poziom 
kompetencji w zakresie rozwiązywania 
problemów  w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie

2 500,00
- budżet gminy,

-środki pozyskane z
innych źródeł

CEL 3 Podniesienie  świadomości  społecznej
na zjawisko przemocy

-  opracowanie  i  wydrukowanie  ulotek,
plakatów  dotyczących  zjawiska
przemocy, zawierających dane adresowe 1 500,00 - budżet gminy,

-środki pozyskane z
innych źródeł

-  rozprowadzenie  ulotek,  plakatów  w
środowisku lokalnym
-  prowadzenie  gablot  informacyjnych
dotyczących  problematyki
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przeciwdziałania przemocy w rodzinie
-  promowanie  i  prezentacja  działalności
Miejsko-Gminnego  Zespołu
Interdyscyplinarnego  podczas  pikniku
integracyjnego

Wzmocnienie pomocy ofiarom
przemocy

- prowadzenie grupy wsparcia dla  osób
doznających przemocy

5000,00 - budżet gminy,- Regularne posiedzenia Zespołu 
Interdyscyplinarnego

- Konsultacje i poradnictwo udzielane w 
ramach Punktu Konsultacyjnego 

Podniesienie  poziomu  wiedzy
świadomości  społecznej  w  obszarze
przyczyn  i  skutków  przemocy  oraz
integrowanie i koordynowanie działań
w tym zakresie. 

- konkurs plastyczny o tematyce 
„Przemoc nie pyta o płeć” zorganizowany
wśród dzieci z Jednostki Wspierającej 
Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej

2 000,00
 - budżet gminy,

-środki pozyskane z
innych źródeł

 Prelekcje  oraz  dystrybucja  ulotek  w
zakresie  przeciwdziałania  przemocy  w
rodzinie  zorganizowana  wśród dzieci  z
Jednostki  Wspierającej  rodzinę  w
Dąbrowie Tarnowskiej
-zorganizowanie  konferencji  na  temat
zjawiska  przemocy  w  rodzinie  dla
przedstawicieli służby zdrowia

RAZEM  2022 ROK 11 500,00
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12. 3   ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PROGRAMU na 2023r.

Nr
CELU

NAZWA I OPIS CELU KIERUNKI  DZIAŁAŃ
Ramy finansowe w

skali roku
ŹRÓDŁA

FINANSOWANIA
CEL 1 Podniesienie  poziomu  wiedzy

świadomości  społecznej  w  obszarze
przyczyn  i  skutków  przemocy  oraz
integrowanie i koordynowanie działań
w tym zakresie. 

-  Prelekcje  w  zakresie  przeciwdziałania
przemocy  w  rodzinie  organizowane  w
szkołach podstawowych

1 000,00
- budżet gminy,

-środki pozyskane z innych
źródeł

-  Prelekcje  oraz  dystrybucja  ulotek  w
zakresie  przeciwdziałania  przemocy  w
rodzinie  organizowane  w  Warsztatach
terapii  zajęciowej  w  Dąbrowie
Tarnowskiej
-  Prelekcje  oraz  dystrybucja  ulotek  w
zakresie  przeciwdziałania  przemocy  w
rodzinie  organizowane  podczas  kursów
przedmałżeńskich 

CEL 2 Podniesienie  kwalifikacji  służb
pracujących z osobami uwikłanymi w
przemoc

- szkolenie podnoszące poziom 
kompetencji w zakresie rozwiązywania 
problemów  w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie

3 000,00
- budżet gminy,

-środki pozyskane z innych
źródeł

CEL 3 Podniesienie  świadomości  społecznej
na zjawisko przemocy

-  opracowanie  i  wydrukowanie  ulotek,
plakatów  dotyczących  zjawiska
przemocy, zawierających dane adresowe 2 000,00 - budżet gminy,
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-środki pozyskane z innych
źródeł

-  rozprowadzenie  ulotek,  plakatów  w
środowisku lokalnym
-  prowadzenie  gablot  informacyjnych
dotyczących  problematyki
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
-  promowanie  i  prezentacja  działalności
Miejsko-Gminnego  Zespołu
Interdyscyplinarnego  podczas  pikniku
integracyjnego

Wzmocnienie pomocy ofiarom
przemocy

- prowadzenie grupy wsparcia dla  osób
doznających przemocy 5 000,00

- budżet gminy,- Regularne posiedzenia Zespołu 
Interdyscyplinarnego

- Konsultacje i poradnictwo udzielane w 
ramach Punktu Konsultacyjnego 

Podniesienie  poziomu  wiedzy
świadomości  społecznej  w  obszarze
przyczyn  i  skutków  przemocy  oraz
integrowanie i koordynowanie działań
w tym zakresie. 

- konkurs plastyczny o tematyce 
„Przemoc nie pyta o płeć” z prelekcją o 
ww. tematyce zorganizowany wśród 
dzieci z Jednostki Wspierającej Rodzinę 
w Dąbrowie Tarnowskiej

2 500,00 - budżet gminy,
-środki pozyskane z innych

źródeł
 Prelekcje  oraz  dystrybucja  ulotek  w
zakresie  przeciwdziałania  przemocy  w
rodzinie  organizowany  w  uczestników
„Dziennego Domu Senior +”
-zorganizowanie  konferencji  na  temat
zjawiska  przemocy  w  rodzinie  dla
rodziców
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RAZEM  2023 ROK 13 500,00

12.4. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PROGRAMU na 2024r.

Nr
CELU

NAZWA I OPIS CELU KIERUNKI  DZIAŁAŃ
Ramy finansowe w

skali roku
ŹRÓDŁA

FINANSOWANIA
CEL 1 Podniesienie poziomu wiedzy świadomości

społecznej w obszarze przyczyn i skutków
przemocy  oraz  integrowanie  i
koordynowanie działań w tym zakresie. 

-  Prelekcje  w  zakresie
przeciwdziałania  przemocy  w
rodzinie  organizowane  w  szkołach
podstawowych

1 000,00 - budżet gminy,
-środki pozyskane z

innych źródeł-  Prelekcje  oraz  dystrybucja  ulotek
w  zakresie  przeciwdziałania
przemocy w rodzinie  organizowane
w Warsztatach terapii  zajęciowej w
Dąbrowie Tarnowskiej
-  Prelekcje  oraz  dystrybucja  ulotek  w
zakresie  przeciwdziałania  przemocy  w
rodzinie organizowane podczas kursów
przedmałżeńskich 

CEL 2 Podniesienie kwalifikacji służb pracujących
z osobami uwikłanymi w przemoc

- szkolenie podnoszące poziom 
kompetencji w zakresie rozwiązywania 3000,00

- budżet gminy,
-środki pozyskane z
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problemów  w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

innych źródeł

CEL 3 Podniesienie  świadomości  społecznej  na
zjawisko przemocy

-  opracowanie  i  wydrukowanie  ulotek,
plakatów  dotyczących  zjawiska
przemocy,  zawierających  dane
adresowe 2 000,00

- budżet gminy,
-środki pozyskane z

innych źródeł

-  rozprowadzenie  ulotek,  plakatów  w
środowisku lokalnym
-  prowadzenie  gablot  informacyjnych
dotyczących  problematyki
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- promowanie i prezentacja działalności
Miejsko-Gminnego  Zespołu
Interdyscyplinarnego  podczas  pikniku
integracyjnego

Wzmocnienie pomocy ofiarom przemocy -  prowadzenie  grupy  wsparcia  dla
osób doznających przemocy

5 000,00 - budżet gminy,
-środki pozyskane z

innych źródeł

- Regularne posiedzenia Zespołu 
Interdyscyplinarnego

- Konsultacje i poradnictwo 
udzielane w ramach Punktu 
Konsultacyjnego 

Podniesienie poziomu wiedzy świadomości
społecznej w obszarze przyczyn i skutków
przemocy  oraz  integrowanie  i
koordynowanie działań w tym zakresie. 

- konkurs plastyczny o tematyce 
„Przemoc nie pyta o płeć” z 
prelekcją o ww. tematyce 
zorganizowany wśród dzieci z 
Jednostki Wspierającej Rodzinę w 
Dąbrowie Tarnowskiej

2 500,00
- budżet gminy,

-środki pozyskane z
innych źródeł

 Prelekcje oraz dystrybucja ulotek w
zakresie przeciwdziałania przemocy
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w  rodzinie  organizowany  w
uczestników  „Dziennego  Domu
Senior +”
-zorganizowanie  konferencji  na
temat zjawiska przemocy w rodzinie
dla rodziców

RAZEM 2024 ROK 13 500,00

13. PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU.

· Zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie.
· Spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie.
· Udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
· Usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą.
· Wzrost liczby osób profesjonalnie pomagającym ofiarom przemocy w rodzinie.
· Zwiększenie zaangażowania społeczności w sprawy przeciwdziałania przemocy.
· Zbudowanie systemu działań w zakresie pomocy rodzinom i osobom dotkniętym
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przemocą.
· Spadek liczby rodzin, w których interwencje są podejmowane wielokrotnie.

14. MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU

Monitoring to systematyczne określanie dynamiki zmian danego zjawiska. Monitoring rozumiany jest jako proces systematycznego zbierania i
analizowania danych ilościowych i jakościowych dotyczących prowadzonych działań, wdrażanych projektów tak w aspekcie finansowym jak i
rzeczowym.  Jego  celem  jest  zapewnienie  zgodności  realizacji  programu  z  wcześniej  zatwierdzonymi  założeniami  i  wytyczonymi  celami.
Monitoring ma na celu uzyskanie informacji  na temat  realizacji  planowanych  w ramach Programu działań w zakresie  ich czasu realizacji,
założeń, oraz przełożenia na przewidywane efekty jego realizacji.
Informacje  uzyskane  w  ramach  procesu  monitoringu  i  ewaluacji  odpowiedzą  czy  i  w  jakim  obszarze  Program  wymaga,  aktualizacji,
przeformułowania lub zmiany postawionych celów szczegółowych.

14.1. PODSTAWOWE CELE EWALUACJI PROGRAMU:

Ewaluacja jest częścią podejmowania decyzji, który to polega na wydawaniu opinii o wartości działania poprzez systematyczne, jawne zbieranie
i analizowanie o nim informacji w odniesieniu do przyjętych celów, kryteriów i wartości. Ewaluacja powinna dostarczyć odpowiedzi, jaka jest
trafność,  skuteczność  i  użyteczność  Programu,  ma  również  na  celu  uzyskanie  informacji  czy  osiągnięto  przewidywane  efekty  realizacji
Programu.
Program  poddawany  będzie  ewaluacji  corocznie,  na  podstawie  analizy  materiałów  sprawozdawczych  z  poszczególnych  instytucji
zaangażowanych w jego realizację.
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15. PODSUMOWANIE

Przemoc  w rodzinie  jest  głównym problemem przestrzegania  praw człowieka.  Jest  zjawiskiem,  którego zasięg  jest  znacznie  większy,  niż
odnotowują to przeprowadzane badania i  statystyki.  Najczęstszymi powodami kłótni  w polskich rodzinach jest  brak pieniędzy, bezrobocie,
nadużywanie alkoholu, nie wypełnianie obowiązków domowych, trudności wychowawcze, złe stosunki małżeńskie, sąsiedzkie oraz nie rzadko
choroby  natury  psychicznej.  Często  zdarza  się,  że  z  pozoru  błaha  awantura  przeradza  się  w  prawdziwy  dramat.  Wzrastające  odsetki
zarejestrowanych sytuacji  stosowania przemocy świadczą o tym, iż coraz trudniej jest się nam wzajemnie komunikować. Nadal wiele osób
doznających przemocy zaprzecza istnieniu problemu w ich środowisku. Wynika to z wielu aspektów: wstyd, bezradność, nieufność, obawy o
własne  zdrowie  i  życie  oraz  brak  gotowości  do  zmiany  dotychczasowego  trybu  życia.  Ponadto  cześć  błędnych  przekonań  będących  w
świadomości społeczeństwa powoduje, iż osoby doznające przemocy nie potrafią temu zjawisku zapobiec. Prawo ofiary do bezpieczeństwa, do
niepoddawania  się  przemocy  jest  priorytetowe  w  gminnej  polityce  społecznej  za  pośrednictwem  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie. Rodzina jest podstawowym i najlepszym miejscem na świecie dziecka, w którym ono wzrasta i rozwija się. W przyszłości
to dziecko stanie się dorosłym, założy własną rodzinę i najczęściej będzie powielało wyuczone role, stosowało podobne metody wychowawcze.
Istnieje  konieczność podejmowania działań zmierzających do przeciwdziałania  przemocy w rodzinie.  Gdy rodzina otworzy się  na kłopoty,
wykaże zrozumienie, cierpliwość i przede wszystkim życzliwość, to stanie się sobie bliższa. A co za tym idzie łatwiej i lepiej będzie sobie radzić
z najróżniejszymi problemami. Gdy dorośli będą starali się stosować zasadę oparcia w sobie, powstanie silna wewnętrzna rodzina, która potrafi
sama  sobie  radzić  ze  swoimi  problemami  bez  użycia  przemocy.  Dlatego  należy  wspierać  przedsięwzięcia  mające  na  celu  podnoszenie
świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie. Na skutek sprzeciwu społecznej dotyczącego przemocy, którego
efektem były kampanie medialne, co raz więcej osób ujawniło i ujawnia swoje traumatyczne doświadczenia, poszukując profesjonalnej pomocy.
Zwieszające się zainteresowanie zjawiskiem przemocy w rodzinie prowadzi do co raz to większej liczby placówek świadczących pomoc w tym
zakresie, a wzrost kompetencji osób pomagających pozwala mieć nadzieję, że szanse uzyskania fachowej pomocy ciągle będą rosną. 

Opracowany Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Dąbrowa
Tarnowska  pozwoli  na  dążenie  do  osiągnięcia  wytyczonych  celów.  Jego  celem  jest  pobudzenie  do  aktywności  instytucji  i  organizacji
działających w obszarze pomocy społecznej oraz rozwoju społecznego Gminy Dąbrowa Tarnowska. Osiągnięcie w Programie zawartych celów
umożliwi dobra współpraca jednostek i podmiotów działających na rzecz osób i rodzin.
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Gminny  Program  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  oraz  Ochrony  Ofiar  Przemocy  w  Rodzinie  w  Dąbrowie  Tarnowskiej  nie  jest
dokumentem zamkniętym i może podlegać modyfikacjom w zależności od pojawiających się nowych potrzeb i możliwości.
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