
 

 

UCHWAŁA NR X/75/15 

RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ 

z dnia 28 lipca 2015 roku 

w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Gminy Niedźwiedź na lata 2015-2020 

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

(Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt. 1 i art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2010 r. Nr 180, poz. 1493) 

uchwala  się co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji   „Program przemocy w rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 

lata 2015-2020” stanowiący załącznik Nr.1 

§ 2. Traci moc zapis §1 Uchwały Rady Gminy Niedźwiedź Nr XLVIII/296/10 z dnia 8.11.2010 r. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niedźwiedź. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Niedźwiedź 

Edward Krzysztofiak 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 sierpnia 2015 r.
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I. TEORETYCZNE PODSTAWY ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE 

Problem przemocy w ostatnim czasie został mocno nagłośniony i postawiony w centrum 

zainteresowania wielu środowisk naukowych i politycznych. Pokreślić należy, iż ten wzrost 

zainteresowania nie wynika z wielkiego wzrostu skali zjawiska, a jest rezultatem społecznego ruchu 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Tworzone są dokumenty prawne z zakresu tej 

tematyki w celu zapewnienia jednostkom ochrony przed przemocą, podejmowane są różne inicjatywy 

profesjonalistów z tej dziedziny w celu uświadomienia społeczeństwa o specyfice zjawiska przemocy, 

uwrażliwieniu na ten problem oraz skoordynowaniu działań pomocowych w celu zapewnienia ich 

skuteczności. 

Znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  definiuje przemoc jako „jednorazowe 

albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób 

najbliższych lub innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, 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.”
#
 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 4750



Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, iż: 

 Jest intencjonalna: przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie 

i podporządkowanie ofiary. 

 Siły są nierównomierne: w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza, 

a sprawca silniejszy. 

 Narusza prawa i dobra osobiste: Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa 

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

 Powoduje cierpienie i ból: Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. 

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

Można wyodrębnić następujące rodzaje przemocy:
#
 

 Fizyczna - naruszanie nietykalności fizycznej. Przemoc fizyczna jest intencjonalnym zachowaniem 

powodującym uszkodzenie ciała lub niosącym takie ryzyko, np.: popychanie, szarpanie, ciągnięcie, 

szturchanie, klepanie, klapsy, wykręcanie rąk, duszenie, kopanie, spoliczkowanie; 

 Psychiczna - naruszenie godności osobistej. Przemoc psychiczna jest najczęstszą formą przemocy 

i jest trudna do udowodnienia. Przemoc psychiczna zawiera przymus i groźby np.: obrażanie, wyzywanie, 

osądzanie, ocenianie, krytykowanie, straszenie, szantażowanie, grożenie, nieliczenie się z uczuciami, 

krzyczenie, oskarżanie, obwinianie, oczernianie, czytanie osobistej korespondencji, ujawnianie tajemnic, 

sekretów, wyśmiewanie, lekceważenie, ograniczanie kontaktów, poniżanie, ciągłe niepokojenie; 

 Seksualna - naruszenie intymności. Przemoc seksualna polega na zmuszaniu osoby do aktywności 

seksualnej wbrew jej woli, kontynuowaniu aktywności seksualnej, gdy osoba nie jest w pełni świadoma, 

bez pytania jej o zgodę lub gdy na skutek zaistniałych warunków obawia się odmówić. Przymus może 

polegać na bezpośrednim użyciu siły lub emocjonalnym szantażu. Np.: wymuszanie pożycia, 

obmacywanie, gwałt, zmuszanie do niechcianych praktyk seksualnych, nieliczenie się z życzeniami 

partnerki/partnera, komentowanie szczegółów anatomicznych, ocenianie sprawności seksualnej, 

wyglądu.; 

 Ekonomiczna - naruszenie własności. Przemoc ekonomiczna wiąże się z celowym niszczeniem 

czyjejś własności, pozbawianiem środków lub stwarzaniem warunków, w których nie są zaspokajane 

niezbędne dla przeżycia potrzeby. Np.: niszczenie rzeczy, włamanie do zamkniętego osobistego 

pomieszczenia, kradzież, używanie rzeczy bez pozwolenia, zabieranie pieniędzy, dysponowanie czyjąś 

własnością, zaciąganie pożyczek "na wspólne konto", sprzedawanie osobistych lub wspólnych rzeczy bez 

uzgodnienia, zmuszanie do spłacania długów; 

 Zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich. Jest formą przemocy 

ekonomicznej i oznacza np.: nie dawanie środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, 

schronienia, brak pomocy w chorobie, nie udzielenie pomocy, uniemożliwianie dostępu do miejsc 

zaspokojenia podstawowych potrzeb: mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka. 

Wszystkie rodzaje przemocy wzajemnie się uzupełniają i przenikają. Rzadko bywa, aby ofiara 

doznawała tylko i wyłącznie jednej formy przemocy. 

Przemoc w rodzinie nie jest zdarzeniem jednorazowym. Powstanie jej powoduje cykliczne powtarzanie 

się. W cyklu przemocy wobec najbliższych osób obserwuje się trzy kolejno następujące po sobie fazy:
#
 

 Faza narastającego napięcia – początkiem cyklu jest wyczuwalny wzrost napięcia, narastające 

sytuacje konfliktowe, których przyczyny mogą tkwić poza rodziną, czasem są to błahostki, drobne 

nieporozumienia powodujące dalszy wzrost napięcia. Zaczyna pojawiać się agresja. 

 Faza ostrej przemocy – następuje wybuch ostrej agresji, sprawca przemienia się w kata, może 

dokonać strasznych czynów, nie zwracając uwagi na wyrządzoną krzywdę innym. W tej fazie najczęściej 

występuje interwencja, ofiary w efekcie decydują się wezwać pomoc czy złożyć skargę. 

 Faza miesiąca miodowego – to czas skruchy i okazywania miłości. Sprawca zaczyna dostrzegać to, 

co się wydarzyło. Próbuje załagodzić sytuację, przeprasza, obiecuje poprawę, staje się uczynny i miły. 

Pozwala ofiarom uwierzyć, że teraz będzie inaczej, że to się nie powtórzy. Zaś ofiary wierzą wbrew 

zdrowemu rozsądkowi, bo w głębi serca tego właśnie pragną i nawet jeśli przed chwilą były gotowe 
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zeznać, teraz zatajają. Sprawca nie jest w stanie długo pełnić takiej roli i z jakiegoś powodu znowu 

narasta napięcie i wszystko zaczyna się powtarzać. 

W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, na mocy której rozszerzono formy pomocy udzielanej 

bezpłatnie osobom doznającym przemocy (bezpłatne poradnictwo medyczne, prawne, psychologiczne, 

socjalne, zawodowe, rodzinne oraz badanie lekarskie dla ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała 

oraz wydanie zaświadczenia lekarskiego). Na mocy znowelizowanej ustawy każda gmina ma nałożony 

obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych, które składają się z przedstawicieli służb 

zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Jego zadaniem jest przede wszystkim 

koordynacja działań w zakresie przeciwdziałania przemocy, diagnozowanie zjawiska, rozpowszechnianie 

informacji o dostępnych ofertach pomocowych. Nowelizacja ta daje także możliwość, w sytuacji 

bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia dziecka w związku z przemocą w rodzinie, pracownikowi 

socjalnemu prawo odebrania dziecka. Stosowne zapisy wzmacniają także ochronę prawną osób 

doznających przemocy m.in. przez izolację osób stosujących przemoc od osób jej doznających przez 

środki separujące (zakaz zbliżania, nakaz opuszczenia wspólnego mieszkania), zakaz kar cielesnych, 

obowiązkową terapię dla osób stosujących przemoc. 

Zespół interdyscyplinarny zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, działa on na podstawie porozumień 

zawartych między instytucjami i służbami działającymi w obszarze przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. Ma on charakter strategiczny, realizuje działania określone w Gminnym Programie 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. W składzie zespołu 

interdyscyplinarnego powinni znaleźć się specjaliści znający problematykę przemocy, przedstawiciele: 

pomocy społecznej, GKRPA, policji, oświaty, służby zdrowia, organizacji pozarządowych, Sądów, 

prokuratury. Zespół działa na podstawie regulaminu organizacyjnego. Posiedzenia zespołu odbywają się 

w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na 3 m-ce. W indywidualnych przypadkach zespół 

może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych ze zjawiskiem przemocy 

w rodzinie. Grupa robocza opracowuje i realizuje plan pomocy w indywidualnych przypadkach, 

monitoruje sytuację rodzin, będących w zainteresowaniu zespołu oraz dokumentuje podjęte działania. 

Obsługę organizacyjno - techniczną zespołu zapewnia ośrodek pomocy społecznej. Członkowie zespołu 

interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub 

zawodowych. Zadaniem zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli podmiotów, 

które wchodzą w jego skład oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

w szczególności przez: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań 

w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie zjawisku, 

inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji 

o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań 

w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Członkowie zespołu oraz grup roboczych 

w zakresie niezbędnym do realizowanych zadań mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą 

w rodzinie, a także osób stosujących przemoc w rodzinie, bez zgody i wiedzy osób, których dane te 

dotyczą. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności składają oświadczenie o zachowaniu 

poufności danych i informacji oraz są zobowiązani do zachowania poufności, także po ustaniu 

członkostwa w zespole. 

W celu uskutecznienia pracy zespołu należy obrać optymalną strategię działania, uskutecznić wymianę 

informacji miedzy jego członkami, aby każdy sygnał o przemocy był szybko i skutecznie 

rozpowszechniony w celu szybkiego uruchomienia interdyscyplinarnych działań pomocowych. Ważne 

jest planowanie zadań, ich optymalny podział, zgodny z kompetencjami każdego przedstawiciela, 

monitorowanie wdrażania planu pomocowego, wprowadzanie korekt, zgodnie z wychwyconymi 

zmianami w sytuacji, wyciąganie wniosków, ewaluacja. Interwencja i interdyscyplinarna pomoc ze strony 

zespołu ma zapewnić bezpieczeństwo i obronę praw osób zagrożonych przemocą w rodzinie. Wszystkie 

służby mają też za zadanie podejmować interwencje w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie, 

współpracować ze sobą, działać z urzędu i w imieniu prawa oraz aktywnie uczestniczyć w pracy zespołu. 

Zbudowanie skutecznego systemu zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie wymaga rzetelnej 

współpracy podmiotów środowiska lokalnego, permanentnego doskonalenia wiedzy i umiejętności służb 

pomocowych i oddziaływania na mieszkańców. 
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W działaniach na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie bardzo ważna jest edukacja 

społeczeństwa o tym zjawisku, jego mechanizmach, cyklach, o sposobach zachowania zarówno osób 

doznających przemocy jak i tych, które tę przemoc stosują. Dużą rolę odgrywają także działania 

profilaktyczno-informacyjne mające na celu uwrażliwienia środowiska na problem przemocy, 

przełamywanie istniejących stereotypów, zwiększanie wiedzy na temat oferty instytucjonalnej pomocy 

w tym zakresie. 

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem wieloaspektowym. Towarzyszą jej inne dysfunkcje, co wymaga 

zaangażowania specjalistów z różnych dziedzin. Po to jednak, by przyniosły pożądany efekt, którym 

będzie zmiana i zatrzymanie przemocy, muszą być dostosowane do potrzeb konkretnej rodziny, 

skoordynowane i tworzyć jednolity system silnych oddziaływań zarówno na osobę doznającą, jak 

i stosującą przemoc. Współdziałanie służb stwarza także możliwość prowadzenia oddziaływań 

interwencyjnych i pomocowych. Zespolone działania przyczynią się do zwiększenia efektywności 

podejmowanych czynności interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistnienia problemu. 

Wypracowanie spójnego systemu działania instytucji zajmujących się bezpośrednio problemem przemocy 

w rodzinie zagwarantuje udzielenie wszechstronnej pomocy przy współdziałaniu specjalistów różnych 

dziedzin. Stworzenie dobrze funkcjonującego systemu interdyscyplinarnego wymaga opracowania 

szerokiej diagnozy problemu przemocy w danym środowisku lokalnym, określenia potencjału 

instytucjonalnego, zasobów ludzkich, w postaci specjalistów z różnych dziedzin, kluczowych dla 

rozwiązania problemu przemocy w rodzinie. Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem złożonym 

i wymagającym rozstrzygnięć w wielu aspektach i w stosunku do wielu członków rodziny. Połączenie 

różnych perspektyw, środków, kompetencji i możliwości może przyczyniać się do znajdywania 

najbardziej skutecznych sposobów działania. Praca zespołu musi być spójna z gminną strategią 

rozwiązywania problemów społecznych, programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podejście 

interdyscyplinarne wymaga opracowania jednolitych, jasnych i przejrzystych procedur, służących 

wszystkim służbom, określenia i wypracowania zasad współdziałania instytucji w celu jak najlepszego 

wypełnienia powierzonych zadań, przydzielonych zgodnie z kompetencjami. Tworzący go eksperci będą 

wypracowali wspólne cele i odpowiednio skoordynowane programy naprawcze. Takie podejście 

zaowocuje, że działania będą szybkie, skuteczne. Celem podejmowanych działań interdyscyplinarnych 

będzie zminimalizowanie strat poprzez jednolite, sprawdzone procedury, poddawane stałej ewaluacji. 

Zespół interdyscyplinarny w celu promocji swojego zakresu działania powinien organizować 

konferencje informacyjno – edukacyjne dla społeczności lokalnej, w której jest osadzony. Należy 

edukować społeczeństwo o specyfice przemocy, stereotypach i mitach krążących na jej temat, należy 

uwrażliwiać społeczeństwo, aby nie przechodziło obojętnie wobec jakichkolwiek przejawów przemocy. 

Niezmiernie ważnym aspektem prężnego działania zespołu jest skuteczny i szybki przepływ informacji 

pomiędzy poszczególnymi jego członkami. 

 

 

II. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU: 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i ochrony ofiar przemocy w Rodzinie 

w Gminie Niedźwiedź na lata 2015 – 2020 został opracowany i będzie realizowany w oparciu 

o następujące akty prawne: 

1. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

2. Ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2010 r. Nr 180, 

poz.1493) 

3. Ustawę z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz.59, z późn. zm.) 

4. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) 

5. Ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji (Dz.U z 2015r. poz.355) 

6. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) 

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

(Dz.U. z 2012 r., poz. 1356, z późn. zm.) 
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8. Ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163) 

9. Ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U z 2011 r. Nr 231, poz. 1375) 

 

III. DIAGNOZA ŚRODOWISKA LOKALNEGO 

Życie społeczne charakteryzuje się wielością skomplikowanych zjawisk, z których pewną część 

stanowią problemy społeczne. Niemal codziennie stykamy się trudnościami 

o różnej strukturze i natężeniu, w rezultacie, których następuje stopniowa destabilizacja jednostki 

w układzie społecznym. Niewątpliwie jednym z takich destabilizatorów życia społecznego jest problem 

przemocy w rodzinie, który w ostatnim czasie stał się przedmiotem zainteresowania wielu środowisk 

zarówno politycznych jak i społecznych. Został mocno nagłośniony przez środki masowego przekazu 

poprzez kampanie i akcje społeczne organizowane przez szereg instytucji i organizacji. Pokreślić należy, 

iż ten wzrost zainteresowania zjawiskiem nie wynika z ujawnienia tendencji zwyżkowej danych 

statystycznych w tym zakresie, ale jest rezultatem społecznego ruchu w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Na szczeblu państwowym tworzone są dokumenty strategiczne mające na celu 

zapobieganiu zjawisku i wyznaczeniu kierunków zmian 

w obszarze zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Podejmowane są różne inicjatywy profesjonalistów z tej dziedziny mające na celu uświadomienie 

społeczeństwa o specyfice zjawiska przemocy, uwrażliwienie na ten problem oraz skoordynowanie 

działań pomocowych w celu zapewnienia ich skuteczności. 

Istnieje wiele nieścisłości, jeśli chodzi o dane statystyczne zjawiska przemocy 

w rodzinie, gdyż jest to często problem ukryty, wstydliwy do ujawnienia, często przemilczany, dlatego 

badania z zakresu tej tematyki mogą mieć nieco zatarty obraz rzeczywistego jej rozmiaru. Znacznie 

łatwiej mówi się o przemocy wśród osób ze swojego otoczenia niż o tej we własnym domu. Problemy 

z oszacowaniem rzeczywistej skali zjawiska, polegają na tym, iż statystyki te dostarczają tylko informacji 

o przypadkach ujawnionych, gdy doszło już do interwencji i prowadzona jest procedura. Jednak jest wiele 

sytuacji, gdy dochodzi do zachowań przemocowych i nie zostają one ujawnione. 

Gmina Niedźwiedź to gmina wiejska  leży w Beskidzie Wysokim na północnych stokach Gorców, 

w południowej części powiatu limanowskiego, w województwie małopolskim. Powierzchnia gminy 

wynosi 74,44 km². Jest to gmina o charakterze rolniczym, posiadająca duże walory turystyczno-

wypoczynkowe, kusząca urokiem wspaniałych lasów, gór i potoków. W skład gminy wchodzą cztery 

sołectwa: Podobin, Niedźwiedź, Konina i Poręba Wielka.
# 

Zamieszkiwana jest przez 7189 osoby (stan na 

31.12.2014 r.).
# 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2014r. pomocą objął 393 rodziny (1381 osób 

w tych rodzinach). Ze świadczeń finansowych skorzystało 630 osób.
#
 

Podejmując rozważania dotyczące skali zjawiska przemocy poniżej zostaną przestawione dane 

liczbowe obrazujące to zjawisko na terenie Gminy Niedźwiedź  pozyskane z Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: 

 

Tabela. Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta” 

Rok 2011 2012 2013 2014 

Liczba Niebieskich Kart ogółem: 27 25 24 34 

Liczba NK założonych przez policję 27 23 22 26 

Liczba NK założonych przez pomoc społeczną 0 2 2 8 

Liczba NK założonych przez ochronę zdrowia 0 0 0 0 

Liczba NK założonych przez oświatę 0 0 0 0 

Liczba NK założonych przez KRPA 0 0 0 0 

Liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego 5 8 9 10 

Liczba powołanych grup roboczych 5 17 14 20 

Liczba rodzin objętych działaniami Zespołu/grup 

roboczych 
25 25 22 

26 
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Liczba NK założonych i zakończonych 

w tym samym roku 
20 11 8 

17 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Zespołu Interdyscyplinarnego w Niedźwiedziu. 

 

Zespól Interdyscyplinarny działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Niedźwiedziu w 2014 swoim działaniem objął 34 rodziny, w których założono procedury Niebieskie 

Karty. W 2013 r. Zespół odnotował 24 Niebieskie Karty, w 2012 r. Zespół odnotował 25 Niebieskich Kart, 

a w 2011 r. Niebieskich Kart było 27. 

Jak wynika ze statystyk z problemem przemocy na co dzień spotykają się najczęściej policjanci oraz 

pomoc społeczna, ich działania są bardzo ważne dla efektywności pomocy rodzinom. Niewątpliwie służby 

te są najbardziej obciążone, a tym samym narażone na wypalenie zawodowe. Dlatego ważne i kluczowe jest 

dla nich umożliwienie skorzystania z profesjonalnego wsparcia. 

 

Tabela. Liczba osób doznających przemocy domowej wg. procedury "Niebieskiej Karty" 

Rok 2011 2012 2013 2014 

Liczba osób doznających 

przemocy domowej ogółem 
27 25 22 

  

34 

w tym: kobiety 27 25 22 31 

w tym: mężczyźni 0 0 0 3 

dzieci do lat 13 0 0 0 0 

małoletni od 13 do 18 lat 1 3 3 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Zespołu Interdyscyplinarnego w Niedźwiedziu. 

Problem przemocy domowej dotyka osób różnej płci i wieku, pochodzących ze wszystkich warstw 

społecznych. Najczęściej osobami doznającymi przemocy są kobiety mimo tego, że ich zależność od innych 

nie jest tak oczywista, jak w przypadku dziecka. 

Z przedstawionych powyżej danych wynika, iż mężczyźni zaczynają ujawniać problem bycia ofiarą 

przemocy i sięgają po profesjonalną pomoc w tym zakresie. Z uwagi na kulturowe 

i społeczne uwarunkowania roli mężczyzn, jest im trudno przyznać się do takiego stanu rzeczy. Rozpatrując 

problematykę przemocy domowej, najczęściej czyni się to w kontekście kobiety będącej osobą doznającą 

przemocy i mężczyzny występującego w roli osoby stosującej przemoc. W literaturze oraz publikacjach 

popularnonaukowych coraz częściej pojawiają się artykuły dotyczące mężczyzny doznającego przemocy ze 

strony kobiety. Wzrost aktów przemocy, w których to kobiety są agresorami burzy mit, iż to one wyłącznie  

jej doznają. Badania przeprowadzone przez TNS OBOP w 2007 roku dowodzą, że kobiety stanowią 57% 

osób doznających przemocy, a mężczyźni 43%. Dane te wskazują na zbliżoną skłonność do stosowania 

przemocy u obu płci, aczkolwiek mężczyźni w porównaniu do kobiet rzadziej przyznają się do faktu bycia 

osobą doznającą przemocy. W społeczeństwie wciąż panuje stereotyp silnego, twardego mężczyzny 

i słabszej, kruchej kobiety. Staje się to powodem zatajania przez mężczyzn faktów doznawania przemocy ze 

strony partnerek. Krzywdzeni mężczyźni, rzadziej dochodzą swoich praw i szukają pomocy. Wstydzą się 

faktu, że przemoc może ich dotykać. Przemoc wobec mężczyzn jest nadal w wielu środowiskach tematem 

tabu. Mężczyzna będący osobą doznającą przemocy fizycznej  lub znęcania się psychicznego ze strony 

partnerki, wzbudza zdziwienie i niedowierzanie otoczenia, co zamyka mu drogę do uzyskania pomocy. 

Przeciwdziałając przemocy w rodzinie dotykającej nie tylko kobiety, lecz także i mężczyzn należy 

zwiększać świadomość społeczną oraz otwierać się i być gotowym na udzielenie pomocy w razie 

wystąpienia tego typu problemu. Należy również kłaść nacisk na zwiększenie troski o dobro mężczyzny 

sprzeciwiając się stereotypowemu postrzeganiu zarówno roli kobiety i mężczyzny we współczesnym 

świecie. Ważne jest tutaj wyczucie profesjonalistów w kontaktach z klientami i edukacja społeczeństwa 

w tym zakresie. Dolegliwości związane ze stosowaniem przemocy mogą mieć różne natężenie, jednak 

niezależnie od siły ważnym elementem jest znajomość objawów, gdyż występują one z różnym natężeniem, 

częstotliwością i wymagają od osoby udzielającej pomocy adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb 

i natychmiastowych działań. 
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Tabela. Liczba osób stosujących przemoc: 

Rok 2011 2012 2013 2014 

Liczba osób stosujących przemoc  

ogółem 
27 25 22 

20 

w tym: kobiety 0 1 1 3 

w tym: mężczyźni 27 24 21 17 

Nieletni 0 0 0 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Zespołu Interdyscyplinarnego w Niedźwiedziu. 

 

Jak pokazują statystyki najczęściej osobami stosującymi przemoc są mężczyźni. Jak ujawniają dane na 

przestrzeni lat: 2011 – 2014 na terenie Gminy Niedźwiedź 5 kobiet było podejrzanych o stosowanie 

przemocy w rodzinie. Zapobieganie przemocy wymaga wieloaspektowych działań. Nie można mówić 

o skutecznym pomaganiu rodzinie uwikłanej w przemoc koncentrując się tylko w tym zakresie na osobie 

doznającej przemocy. Skuteczna pomoc to także podjęcie oddziaływań w stosunku do osoby stosującej 

przemoc i to nie tylko tych polegających na jego ukaraniu, ale przede wszystkim na skutecznym 

zmotywowaniu do zmiany, korygowaniu postaw, edukowaniu. Bardzo ważne jest także udzielenie wsparcia 

osobom zaangażowanym w proces pomagania, gdyż od ich kondycji zależy jakość i skuteczność oferowanej 

pomocy, która z kolei przekłada się na przywrócenie równowagi funkcjonowania rodzin z problemem 

przemocy. 

 

Tabela. Liczba przeprowadzonych interwencji Policji: 

Rok 2011 2012 2013 2014 

Interwencje domowe ogółem 251 202 361 167 

w tym dotyczące przemocy 

w rodzinie 
24 22 14 

31 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej. 

 

Na podstawie analizy danych policyjnych można stwierdzić, że liczba spraw związanych z przemocą 

w rodzinie  na terenie Gminy Niedźwiedź  wzrasta (w roku 2011 na 251 interwencji domowych, 24 interwencje 

związane były z przemocą w rodzinie, natomiast w 2014r. na 167 interwencji 31 dotyczyło przemocy 

w rodzinie).  Może to być związane nie tylko z eksplozją zjawiska w ostatnim okresie, co bardziej z większą 

wrażliwością społeczną dotycząca przemocy w rodzinie, większym uświadomieniem społeczeństwa, 

dotyczącym specyfiki zjawiska, łamaniem stereotypowego widzenia przemocy,  większym uświadomieniem 

osób doznających przemocy, a co za tym idzie częstszym zgłaszaniem i ujawnianiem sytuacji przemocowych. 

Bardzo ważna i kluczowa jest tutaj ciągła edukacja społeczeństwa i jego uwrażliwianie na zjawisko 

przemocy w rodzinie, walka ze stereotypami, profilaktyka, profesjonalna edukacja i dobre przygotowanie do 

interwencji, która powinna mieć interdyscyplinarny charakter. Warto podkreślić, że przemoc w rodzinie, to 

nie tylko przemoc fizyczna, to także przemoc psychiczna, ekonomiczna, seksualna. Wbrew stereotypom ma 

ona miejsce nie tylko w rodzinach z tzw. marginesu społecznego, ale także w tych dobrze sytuowanych, 

uważanych za „normalne”, dotyka wszystkich grup społecznych. 

 

Tabela. Najczęstszy rodzaj zgłaszanych spraw: 

Lp. Główny problem klienta: 2011 2012 2013 2014 

1. Przemoc fizyczna 25 25 24 34 

2. Przemoc psychiczna 25 25 24 28 

3. Przemoc seksualna 1 0 0 0 

4. Przemoc ekonomiczna 0 0 0 0 

5. Alkoholizm 13 11 16 16 

6. Kryzys małżeński 14 11 10 12 
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7. Inny problem 0 0 0 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Zespołu Interdyscyplinarnego w Niedźwiedziu. 

 

W swojej pracy najczęściej członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego stykają się z przypadkami 

przemocy fizycznej i psychicznej. Stosowaniu przemocy towarzyszy często uzależnienie od alkoholu 

(w 2011 r. na 27 przypadków przemocy w rodzinie, 13 towarzyszył problem alkoholowy, w 2012 r. na 

25 przypadków rodzin objętych procedurą Niebieska Karta było 11 z problemem alkoholowym, w 2013 r. 

na 24 ujawnione rodziny z problemem przemocy, 10 dotyczył problem alkoholowy, w 2014r. na 20 rodzin 

z problemem przemocy 16 borykało się także z problemem alkoholowym). Procedura Niebieskiej Karty 

przyczynia się do zwrócenia szczególnej uwagi na problem przemocy w rodzinie i pokazuje możliwość 

skutecznego udzielania pomocy przy wykorzystaniu ścisłej współpracy różnorakich służb. 

Pomoc osobom doznającym przemocy obejmuje bardzo szeroki i różnoraki obszar ludzkich działań. 

Głównym celem pomagania jest działanie zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa oraz odbudowania 

wiary we własne siły, przywrócenie poczucia sprawstwa, dostarczenie wiedzy na temat przemocy i jej 

przeciwdziałania w taki sposób, aby ją przekonać o własnej kompetencji i prawie do godności. Kluczowe 

jest wzmacnianie poczucia podmiotowości i wpływu. Istotnym jest, aby osoby korzystające z pomocy czuły 

się podmiotami, a więc autorami planowanych i realizowanych zmian. 

 

Tabela. Formy pomocy udzielonej osobom dotkniętym przemocą w rodzinie: 

Liczba osób, którym udzielono pomocy   

Lp. Formy pomocy 2011 2012 2013 2014 

1. 
Pomoc psychologiczna 0 8 11 9 
w tym udzielona dzieciom 0 2 5 3 

2. 
Pomoc terapeutyczna 0 0 0 0 
w tym udzielona dzieciom 0 0 0 0 

3. Pomoc prawna 0 19 37 36 
4. Pomoc materialno-rzeczowa 86 85 20 32 

5. 
Pomoc pedagogiczna 3 8 30 42 
w tym udzielona dzieciom 3 8 30 42 

6. Zapewnienie schronienia 0 0 0 0 

7. 
Grupa wsparcia 0 0 0 0 
w tym udzielona dzieciom 0 0 0 0 

8. 
Grupa terapeutyczna 0 0 0 0 
w tym udzielona dzieciom 0 0 0 0 

9. 
Pomoc psychedukatora dla 

dzieci w warunkach domowych 
0 10 8 

39 

w tym udzielona dzieciom 0 10 8 39 
10. Praca socjalna 42 65 139 145 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Zespołu Interdyscyplinarnego w Niedźwiedziu. 

 

Rodzinom z problemem przemocy udziela się indywidualnej i interdyscyplinarnej pomocy, w zależności 

od zdiagnozowanych potrzeb. Zauważalny jest spadek materialno-rzeczowych form pomocy, a wzrost 

pozafinansowych świadczeń. 

Nowatorską formą pomocy udzielaną na terenie Gminy Niedźwiedź dla rodzin 

z problemem przemocy jest pomoc psychoedukatora w warunkach domowych dla dzieci 

(w 2012r. skorzystało z niej 10 dzieci, a w 2013r. 8 dzieci, natomiast w 2014r. 39 dzieci). 

Z obserwacji pracowników socjalnych oraz na podstawie analizy dokumentów, a także biorąc pod uwagę 

powody przyznawania pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu wynika, że 

skala występowania zjawiska przemocy na przełomie ostatnich lat stale rośnie. Nie zawsze zjawisko 

przemocy jest to pierwszy powód, z którym osoba, bądź rodzina zgłasza się. W większości przypadków 

problem ten ujawnia się pośrednio w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego bądź w trakcie 

świadczenia pracy socjalnej. Osoby te mogą liczyć ze strony Ośrodka na pomoc materialną, rzeczową, 

w formie schronienia, w postaci szeroko rozumianej pracy socjalnej, porad prawnych, wsparcia 
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psychologicznego. Przytoczone dane dotyczące zjawiska przemocy, często łączą się z bezradnością 

w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, nie odzwierciedlają w pełni faktycznej skali problemu, 

ponieważ jest to temat wstydliwy, często zatajany, aż do chwili zaistnienia sytuacji drastycznych 

i bezpośredniej przemocy fizycznej. 

Realizacja  zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wymaga stałej współpracy 

wszystkich instytucji działających na terenie Gminy Niedźwiedź: GOPS, policji, służby zdrowia, sądu, 

kuratorów sądowych, placówek oświatowych, parafii rzymsko-katolickiej, Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Współpraca dotyczy poradnictwa, interwencji i wzajemnego 

wsparcia oraz uzupełnienia podejmowanych działań, a także bieżącego monitorowania problemu 

w środowiskach przez pracowników poszczególnych służb. Wypracowanie zasad współdziałania 

i szczegółowych procedur postępowania w sytuacji wystąpienia przemocy, udrożnienia kanałów 

informacyjnych, usprawnienia przepływu informacji wpływa na profesjonalne udzielanie pomocy. 

Od uwrażliwienia, kondycji i kompetencji służb pomocowych zależy skuteczny i efektywny proces 

pomocowy. 

Ważnym elementem oddziaływań jest zaangażowanie wszystkich lokalnych jednostek organizacyjnych 

i instytucji w proces kształtowania wzorcowych postaw, zarówno u dzieci jak i rodziców. Podejmowanie 

działań o charakterze edukacyjnym, prowadzenie poradnictwa ukierunkowanego na przekazywanie wiedzy 

dotyczącej prawidłowego stosowania metod wychowawczych przez rodziców tj. „wychowanie bez 

przemocy” będzie niewątpliwie wpływało na minimalizację destrukcyjnych zachowań przypisanych do 

zjawiska przemocy. 

 

IV. PARTNERZY: 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa. 

2. Sąd Rejonowy w Limanowej, 34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka 19. 

3. Komisariat Policji w Mszanie Dolnej, ul. Piłsudskiego 2, 34 - 730 Mszana Dolna. 

4. Parafia rzymsko-katolicka w Niedźwiedziu. 

5. Parafia rzymsko-katolicka w Koninie. 

6. Parafia rzymsko-katolicka w Porębie Wielkiej. 

7. Samorządowe Przedszkole w Niedźwiedziu. 

8. Przedszkole Samorządowe w Porębie Wielkiej. 

9. Zespół Palcówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Podobinie. 

10. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Niedźwiedziu. 

11. Zespół Palcówek Oświatowych im. Katarzyny Smreczyńskiej w Koninie. 

12. Zespól Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana i Gimnazjum Publicznego w Porębie Wielkiej. 

13. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Porębie Wielkiej. 

14. Praktyka Pielęgniarek Środowiskowych. 

15. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niedźwiedziu. 

16. Prokuratura Rejonowa w Limanowej, 34-600 Limanowa, ul Józefa  Marka 19. 

17. Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu ul. Śniadeckich 10a, 33-300 Nowy Sącz. 

18. NZOZ „PROMEDICUM” Centrum Usług Medycznych Psychiatrii Środowiskowej, ul. M.B. Bolesnej 

10, 34-600 Limanowa. 

19.  Medi - Norm Krakowski Zespół Zdrowia Psychicznego Poradnia psychologiczno - psychiatryczna , 

ul. Witosa 3/2, 34-600 Limanowa. 

20. Lim-med – zespół leczenia środowiskowego w zakresie psychiatrii, ul. Spadochroniarzy 8, 34-730 

Mszana Dolna. 
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V. ADRESACI PROJEKTU 

1. Osoby i rodziny dotknięte zjawiskiem przemocy. 

2. Przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

3. Przedstawiciele władz lokalnych. 

4. Społeczność Gminy Niedźwiedź. 

 

VI. CELE PROGRAMU 

Celem głównym programu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie w Gminie Niedźwiedź. 

Celami szczegółowymi będą: 

1. Diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Niedźwiedź. 

2. Poprawa współpracy i skuteczności działań służb pomocowych w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. 

3. Skuteczne  udzielanie pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą. 

4. Profesjonalizacja kadr działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

5. Podniesienie świadomości społecznej i wrażliwości na zjawiska związane z przemocą w rodzinie. 

 

VII. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 

Lp. 
Cele 

szczegółowe: 
Zadania Formy realizacji Wskaźniki Realizatorzy 

Data 

realizacji 

  

1 

Diagnozowanie 

zjawiska 

przemocy 
w rodzinie na 

terenie Gminy 

Niedźwiedź. 

- opracowanie 

i wdrożenie 

kompleksowego systemu 

zbierania informacji 

o przemocy na terenie 

Gminy Niedźwiedź 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- badanie 

i monitorowanie 

zjawiska przemocy na 

terenie Gminy 

Niedźwiedź 
  
- prowadzenie 

kwartalnej akcji 

informacyjnej 

w lokalnych mediach 
- kolportaż ulotek 

i plakatów 

informacyjnych 

o zjawisku przemocy 

i zapleczu 

pomocowym w tym 

zakresie na terenie 

Gminy Niedźwiedź 

-liczba 

raportów nt. 

przemocy 
- liczba 

opublikowanyc

h artykułów 
- liczba 

diagnoz 
  

-Zespół 

Interdyscyplin

arny 
GOPS 

w Niedźwiedzi

u 
- Komisariat 

Policji 
w Mszanie 

Dolnej 
- placówki 

oświatowe 
- GKPRPA 
w 

Niedźwiedziu 
- NZOZ 

w Porębie 

Wielkiej 
- inne jednostki 

działające 

w sferze 

przeciwdziałan

ia przemocy 

w rodzinie 

2015-2020 

2. 

Poprawa 

współpracy 
i skuteczności 

działań służb 

pomocowych 
w zakresie 

przeciwdziałani

a przemocy 

w rodzinie. 

- stworzenie bazy danych 

dot. instytucjonalnych 

form wsparcia dla 

osób/rodzin uwikłanych 

w przemoc 
  
  
  
  

- zebranie informacji 

na temat instytucji 

działających 
w zakresie 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

oraz dostępnych 

formach pomocy 
- opublikowanie 

- liczba 

opracowanych 

raportów lub 

materiałów 
- liczba 

udostępnionyc

h 

danych/inform

atorów 

- Zespół 

Interdyscyplin

arny 
- GOPS 
w 

Niedźwiedziu 
  
  
  

2015-2020 
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- prowadzenie przez 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

skoordynowanych 

działań 
w zakresie 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 
  
  
  
  
  

i udostępnienie 

zebranych danych 
w środowisku 

lokalnym 
- promocja działań 

Zespołu 

Interdyscyplinarnego 
  
-podejmowanie  

interwencji 
w oparciu 

o procedurę 

Niebieskie Karty 

w stosunku do 

osób/rodzin 

doznających 

przemocy 
- opracowanie 

i wdrożenie planów 

pomocy 
w indywidualnych 

przypadkach 
- monitorowanie 

sytuacji 
w rodzinach, 

w których występuje 

przemoc, bądź nią 

zagrożonych 
- inicjowanie działań 
w stosunku do osób 

stosujących przemoc 
- wypracowanie 

jednolitych procedur 

postępowania 
w przypadku 

stwierdzenia 

przemocy w rodzinie 
- wypracowanie 

jednolitej 

dokumentacji dot. 

interwencji 
w zakresie 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

i jej skrupulatne 

prowadzenie 
- udrożnienie 

kanałów 

informacyjnych 

pomiędzy 

instytucjami 

wchodzącymi 
w skład Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

-- liczba 

spotkań dot. 

promocji ZI 
- liczba 

artykułów, 

wystąpień 

o ofercie ZI 
  
- liczba 

założonych 

procedur 

Niebieskie 

Karty 
- liczba 

zakończonych 

procedur 

Niebieskie 

Karty 
- liczba rodzin 

objętych 

pomocą grup 

roboczych/ZI 
- liczba 

spotkań ZI 
- liczba 

spotkań grup 

roboczych 
  

  
  
  
- Zespół 

Interdyscyplin

arny 
- GOPS 
w 

Niedźwiedziu 
- Komisariat 

Policji 
w Mszanie 

Dolnej 
- placówki 

oświatowe 
- GKPRPA 
w 

Niedźwiedziu 
- NZOZ 

w Porębie 

Wielkiej 
- inne jednostki 

działające 

w sferze 

przeciwdziałan

ia przemocy 

w rodzinie 
- PCPR 

Limanowa 

  
  
  
2015-2020 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3 

Skuteczne 

udzielanie 

pomocy 

osobom 
i rodzinom 

dotkniętym 

przemocą. 

- zapewnienie 

schronienia dla ofiar 

przemocy w rodzinie 
  
  
  
  
 - zapewnienie wsparcia 

ofiarom przemocy 

w rodzinie 
  
  
  
  
  

- utrzymanie lokalnej 

infrastruktury w tym 

zakresie 
- nawiązanie 

współpracy 
z SOIK w Nowym 

Sączu 
  
  
- działalność 

interwencyjna ZI 

w oparciu 

o procedurę 

Niebieskie Karty 
- zapewnienie  

- liczba miejsc 
w schronieniu 
- podpisane 

porozumienie 
- liczba osób, 

które 

skorzystały ze 

schronienia 
- liczba rodzin 

objętych 

procedura 

Niebieska 

Karta 
- liczba 

zakończonych 

- Urząd Gminy 

Niedźwiedź 
-Zespół 

Interdyscyplin

arny 
- GOPS 
w 

Niedźwiedziu 
  
- Komisariat 

Policji 
w Mszanie 

Dolnej 
- placówki 

oświatowe 

2015-2020 
  
  
  
  
  
  
2015-2020 
  
  
  
  
  
  
  

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 12 – Poz. 4750



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- łagodzenie następstw 

zjawiska przemocy 

domowej 

wsparcia 

psychologicznego, 

socjalnego 
i prawnego- 

działalność 

pomocowa Punktu 

Konsultacyjnego 

GKRPA 
- działalność 

pomocowa Punktu 

Informacji, Wsparcia 

i Pomocy dla Osób 

dotkniętych przemocą 

w rodzinie 
- wparcie rodzina 

w postaci asystenta 

rodziny 
- wsparcie udzielane 

przez 

psychoedukatora 
- poradnictwo 

pedagogiczne 
- organizacja czasu 

wolnego dla dzieci 
- zapewnienie zajęć 

świetlicowych dla 

dzieci 
- prelekcje, szkolenia 

dla rodziców 

kształtujące 

umiejętności 

wychowawcze 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- organizowanie grup 

wsparcia dla osób 

dotkniętych przemocą 
- motywowanie 

sprawców przemocy 

do udziału 
w programach 

korekcyjno-

edukacyjnych 
 

 

procedur 

Niebieskie 

Karty 
-  liczba rodzin 

objętych 

pomocą grup 

roboczych/ZI 
- liczba osób 

objętych 

wsparciem 

socjalnym 
- liczba osób 

objętych 

wsparciem 

prawnym 
- liczba rodzin 

objętych 

wsparciem 

asystenta 

rodziny 
- liczba rodzin 

objętych 

wsparciem 

psychoedu-

katora 
- liczba osób 

objętych 

wsparciem 

psychologiczny

m 
- liczba 

spotkań/prelek

cji  dla 

rodziców 
- liczba dzieci 

uczęszczającyc

h na zajęcia 

świetlicowe 
- liczba dzieci 

biorących 

udział 
w koloniach 

profilaktyczny

ch 
  
   
- liczba grup 

wsparcia 
- liczba 

uczestników 

grup wsparcia 
- liczba 

uczestników 

programów 

korekcyjno-

edukacyjnych 

- NZOZ 

w Porębie 

Wielkiej 
- inne jednostki 

działające 

w sferze 

przeciwdziałan

ia przemocy 

w rodzinie 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
-Zespół 

Interdyscyplin

arny 
- GOPS 
w 

Niedźwiedziu 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2015-2020 

4 

Profesjonaliza

cja kadr 

działających 
w obszarze 

przeciwdziała

nia przemocy 
w rodzinie. 

  
  
  
  

- podwyższenie 

kwalifikacji kadry 

podmiotów działających 

w zakresie 

przeciwdziałania 

przemocy 
w rodzinie 

  
  

-szkolenia, warsztaty 

specjalistyczne 
- spotkania służące 

wymianie 

doświadczeń dla 

profesjonalistów 

zaangażowanych 

w proces pomocowy 
  
  
  
  
  

- liczba 

zrealizowanych 

szkoleń 

specjalistyczny

ch 
- liczba 

zorganizowany

ch spotkań 
- liczba 

uczestników 

szkoleń/spotka

ń 
  

-Zespół 

Interdyscyplin

arny 
- GOPS 
w 

Niedźwiedziu 
-  GKPRPA 
w 

Niedźwiedziu 

2015-2020 
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- system wsparcia dla 

osób zaangażowanych 

w proces pomocowy 
  
  

- podjęcie działań 

w zakresie 

przeciwdziałania 

wypaleniu 

zawodowemu 
- dostęp do superwizji 

  
- liczba godzin 

superwiji 
- liczba 

uczestników 

superwizji 
- liczba 

treningów 
- liczba 

uczestników 

treningów 

5 

  

  

Podniesienie 

świadomości 

społecznej 

i wrażliwości 

na zjawiska 

związane 

z przemocą 

w rodzinie. 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- edukacja społeczności 

lokalnej Gminy 

Niedźwiedź 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- rozpowszechnienie 

materiałów 

informacyjno-

edukacyjnych nt 

zjawiska przemocy 

w rodzinie oraz oferty 

pomocowej w tym 

zakresie 
- regularne 

zamieszczanie na 

stronie internetowej, 

w prasie lokalnej 

informacji 
o aktualnych 

działaniach 
w zakresie 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 
- profilaktyczne 

działania 

środowiskowe 

o charakterze 

informacyjno-

edukacyjnym 

- liczba i rodzaj 

opublikowanyc

h 
i 

udostępnionyc

h 

informatorów, 

materiałów 

edukacyjnych 
z zakresu 

przeciwdziałan

ia przemocy 

w rodzinie 
- liczba 

artykułów 
w prasie 

lokalnej 
- liczba 

aktualizacji 

strony 

internetowej 
- liczba 

zorganizowany

ch pikników, 

spotkań dla 

społeczności 

lokalnej 

  
- Zespół 

Interdyscyplin

arny 
- GOPS 
w 

Niedźwiedziu 
- Komisariat 

Policji 
- placówki 

oświatowe 
- GKPRPA 
w 

Niedźwiedziu 
- NZOZ 

w Porębie 

Wielkiej 
- inne jednostki 

działające 

w sferze 

przeciwdziałan

ia przemocy 

w rodzinie 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2015-

2020 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

VIII. PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU 

1. Poprawa współpracy pomiędzy instytucjami działającymi na terenie Gminy Niedźwiedź w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

2. Usprawnienie systemu pomocy osobom/rodzinom uwikłanym w problem przemocy. 

3. Zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie. 

4. Udzielanie profesjonalnej i interdyscyplinarnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. 

5. Pogłębienie wiedzy społecznej o zjawisku przemocy domowej i sposobach radzenia sobie z tym 

problemem. 

6. Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w sprawy przeciwdziałania przemocy. 

7. Zwiększenie skuteczności i działań i dostępności do instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie. 

8. Zmiana biernych postaw ofiar przemocy. 
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9. Diagnoza rzeczywistego rozmiaru zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Niedźwiedź. 

10. Zapobieganie i niwelowanie zjawiska przemocy w rodzinie. 

 

IX. ZRÓDŁA FINANSOWANIA 

Źródłem finansowania zadań gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie będą środki 

finansowe z budżetu gminy, dotacje celowe oraz wykorzystywane będą środki pozabudżetowe 

pozyskiwane z innych źródeł. 

 

X. MONITOROWANIE PROGRAMU: 

Realizacja programu będzie na bieżąco poddawana monitoringowi, który umożliwi wgląd w realizację 

podejmowanych działań pod kątem ich skuteczności, wprowadzenia ewentualnych działań korygujących, 

tak aby osiągnąć zamierzone cele programu. 

Monitorowanie programu będzie prowadził GOPS w Niedźwiedziu, na podstawie danych zebranych 

z instytucji biorących udział w realizacji programu. Ostateczne efekty programu zostaną opracowane 

w 2020 r. po zakończeniu przewidzianego okresu realizacji i będą opracowane w formie raportu. 

Uzyskane informacje pozwolą na planowanie działań i rozwijanie programu w przyszłości. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Niedźwiedź 

Edward Krzysztofiak 
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