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I. Podstawa prawna: 

 

1. Ustawa z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493). 

2. Ustawa z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. 

Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 

4. Uchwała Nr XXIII/128/08 Rady Gminy Puławy z dnia 10 października 2008 

r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Puławy na lata 2008-2017 

 

II. Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie 

 

 Według definicji zawartej w art. 2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie, przemoc to: „Jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub 

zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt. 1 

(członek rodziny – osoba najbliższa w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 

6.06.1997r. – Kodeks karny), 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.” 

 Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie 

przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące 

cierpienie i szkody. 

 Przemoc w rodzinie :  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.). 
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  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.  

 

Rodzaje przemocy 

 Przemoc fizyczna to wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub 

stan fizyczny osoby bez jej przyzwolenia przy użyciu siły fizycznej.  

Wszelkiego rodzaju działania, zachowania wobec drugiej osoby ( dziecka) 

powodujące nieprzypadkowe urazy. 

 popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, 

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

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

broni, porzucanie kogoś w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy 

  

 Przemoc psychiczna to wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie 

lub stan fizyczny osoby bez jej przyzwolenia przy użyciu środków komunikacji 

interpersonalnej. Są to rozmyślne, nie zawierające aktów przemocy fizycznej  

zachowania, które powodują znaczące obniżenie możliwości prawidłowego rozwoju, 

w tym zaburzenia osobowości. wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, 

narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, 

szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna 

(kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się 

posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, 

poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb,itp.  

 

 Przemoc seksualna - każde zachowanie osoby dorosłej, silniejszej i/lub 

starszej, które prowadzi do seksualnego zaspokojenia kosztem drugiej osoby 

słabszej/ młodszej, niepełnosprawnej. Jest to forma przemocy obejmująca różne 

działania, w tym : wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych 

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

formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań 

seksualnych kobiety, brutalne działania przeciwko integralności seksualnej, w tym 

okaleczania narządów płciowych , wymuszenie dokonania aborcji, odmowa użycia 

antykoncepcji lub ochrony przed chorobami przenoszonymi drogą płciową. 
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 Przemoc ekonomiczna jest to uporczywe uchylanie się od obowiązku łożenia 

na utrzymanie dziecka, rodziców lub innej najbliższej osoby i przez to narażanie jej 

na niemożność zaspokajania podstawowych potrzeb. Przemoc ekonomiczna wiąże 

się z uzależnieniem od środków finansowych jednego członka rodziny od drugiego.   

 Jest to rodzaj przemocy psychologicznej a jej formy to : odbieranie zarobionych 

pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspakajanie 

podstawowych, materialnych potrzeb rodziny (w tym uchylanie się od płacenia 

zasądzonych alimentów). 

  

 Zaniedbywanie to nie zaspakajanie podstawowych fizycznych i psychicznych 

potrzeb dziecka, lub osoby zależnej. Przykładem zaniedbywania jest: 

niewystarczająca ochrona, ubogie otoczenie, niewystarczające pożywienie, 

schronienie, brak higieny, opieki medycznej, wsparcia, zrozumienia, słownego i 

fizycznego wyrażania uczuć, stymulacji umysłowej.  

 

III. Skala zjawiska przemocy w rodzinie 

 

 Przemoc w rodzinie - wyniki badań CBOS1 ; N =1089 

 Ogółem co piąty badany (19%) przyznaje, że padł ofiarą przemocy fizycznej. 

Blisko co dziesiątemu (9%) przydarzyło się to na ulicy (lecz nie w pobliżu domu), 

minimalnie mniejszej grupie (8%) - w okolicy miejsca zamieszkania. W domu z 

aktami przemocy spotkało się 6% Polaków. Co dwudziesty (5%) był ofiarą przemocy 

w lokalu gastronomicznym - restauracji, kawiarni, na dyskotece. Nieliczni 

doświadczyli agresji w pracy bądź w szkole, w środkach komunikacji lub w innym 

miejscu  (po 2%). Mniej więcej co ósmy respondent (12%) twierdzi, że przynajmniej 

raz został uderzony przez współmałżonka (partnera, partnerkę) podczas kłótni; 

połowa osób z badanej  grupy przynajmniej kilkakrotnie padła ofiarą agresji. Niemal 

tyle samo badanych (11%) przyznaje, że zdarzyło im się uderzyć współmałżonka 

(partnera, partnerkę). Wyzwisk, krzyków, agresji słownej ze strony partnera 

doświadcza ponad jedna czwarta badanych pozostających w stałym związku (27%), 

w tym 5% - często. Co dziesiąty (10%) narażony jest na poniżenia, kpiny. 

                                                           
1
  Badanie CBOS „Aktualne problemy i wydarzenia” (176), 7-10 stycznia 2005 roku, reprezentatywna 

próba losowa dorosłych mieszkaoców Polski (N=1089). 
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Ograniczanie przez partnera kontaktu z innymi ludźmi jest udziałem 7% osób 

żyjących w stałych związkach. Nieco mniejsza liczebnie grupa (6%) doświadcza ze 

strony partnera gróźb, szantażu. Tyle samo (6%) twierdzi, że czasem bywają przez 

partnera szarpane, popychane. Zdecydowana większość badanych (68%) przyznaje,  

że w ich domach zdarzają się różnego rodzaju konflikty, sprzeczki lub awantury. 

Jednak w większości gospodarstw domowych (53%) są one (jeśli wierzyć 

respondentom) jedynie sporadyczne. Kilka razy  w miesiącu lub częściej kłóci się 

15% dorosłych. Najczęściej wymienianą przyczyną konfliktów jest brak pieniędzy. Z 

deklaracji respondentów Centrum Badania Opinii Publicznej  wynika, Że przemoc w 

rodzinie jest zwykle obustronna: osoby, którym zdarzyło się paść ofiarą agresji ze 

strony partnera, zwykle też same biły. Kobiety nieco częściej niż mężczyźni padały 

ofiarą przemocy, lecz częściej też przyznają się do jej stosowania.                                             

Z przeprowadzonych w Polsce badań2  wynika, że: 

  37% społeczeństwa zna osobę, która doznaje przemocy domowej, 

 9% ludzi twierdzi, iż przynajmniej raz zostało uderzonych przez 

współmałżonka / partnera podczas kłótni. Około połowy tych osób co najmniej 

kilkakrotnie padła ofiarą agresji, 

 10% Polaków, którzy są, bądź byli w stałym związku przyznaje, że uderzyło 

męża / żonę, partnerka /partnerkę. 

Ponadto badania te ukazują, iż: 

 10% badanych pozostających w stałym związku doświadcza agresji werbalnej, 

wyzwisk, krzyków, w tym 5% - często, 

 6% osób jest narażonych na kpiny, poniżanie, 

 7% osób żyjących w stałych związkach ma ograniczany kontakt z innymi 

ludźmi przez partnera, 

 4% osób doświadcza ze strony partnera gróźb, szantażu, 

 4% badanych twierdzi, że czasem są popychane, szarpane. 

                                                           
2  Badanie CBOS 2009 Przemoc i konflikty w domu. Komunikat z badań 
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 W Polsce najczęściej popełnianym przestępstwem jest znęcanie się nad 

członkiem rodziny –art. 207 k.k. Pod względem zgłaszanych przestępstw organom 

ścigania znajduje się ono na trzecim miejscu. 

 

 Od problemu przemocy nie są wolne również rodziny zamieszkujące gminę 

Puławy. Należy jednakże zaznaczyć, iż przemoc w rodzinie jest zjawiskiem trudnym 

do badania, ze względu na fakt, że dotyka najbardziej intymnej sfery życia człowieka. 

Jak podaje CBOS, szacowanie skali przemocy domowej obarczone jest dużym 

błędem ze względu na społeczne ograniczenia w ujawnianiu tego rodzaju 

problemów. Ofiary przemocy nie zawsze chcą zdradzać sprawy, które uznają za 

wstydliwe. W konsekwencji większość przypadków przemocy nadal nie jest 

ujawniana. Zjawisko to przez wiele lat było marginalizowane, a podejmowane 

działania miały jedynie na celu odizolowanie ofiary od sprawcy. Istnieje zatem 

potrzeba podejmowania kompleksowych działań skierowanych do ofiar przemocy w 

rodzinie jak również osób stosujących przemoc. 

 Diagnozę środowiska lokalnego związaną z problemami społecznymi w 

Gminie Puławy przeprowadzono na potrzeby opracowywanego Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Puławy na rok 20113. W diagnozie ujęto szereg danych z 

zakresu skali zjawiska przemocy. 

 Z ankiet przeprowadzonych w 10 szkołach z terenu Gminy wśród uczniów i 

rodziców wynika, ze zjawisko przemocy obserwowane jest w szkołach 

podstawowych i gimnazjach. Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej obserwowali i interweniowali w sytuacjach stosowania przemocy 

domowej bezpośrednio w środowiskach. W przypadkach, gdy stosowanie przemocy 

powiązane było z nadużywaniem alkoholu osoby kierowane były do Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  lub na badanie do biegłych. W Gminie 

wdrażana jest procedura Niebieskich Kart stosowana zarówno przez pracowników 

socjalnych jak i Policję.  

 

                                                           
3  Uchwała Rady Gminy Puławy Nr III/11/10 z dnia 30.12. 2010 r. w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Puławy na rok 2011 

 

http://www.pulawy.gmina.pl/index.php?op=25&idx=412
http://www.pulawy.gmina.pl/index.php?op=25&idx=412
http://www.pulawy.gmina.pl/index.php?op=25&idx=412
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IV. Zadania służb powołanych do niesienia pomocy ofiarom przemocy w 

rodzinie 

 Pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie mają obowiązek 

świadczyć gmina, policja, pomoc społeczna, służba zdrowia, oraz organizacje 

pozarządowe. Zadania związane z udzieleniem rodzinom, w których występuje 

problem alkoholowy, pomocy psychologicznej, prawnej, a w szczególności ochrona 

przed przemocą w rodzinie są zadaniami własnymi gminy i realizowane będą przez 

Gminną Komisję Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi oraz Inspektora ds. Patologii 

Społecznych powołanego przez Wójta Gminy. Realizacja zadań z zakresu 

przeciwdziałania przemocy realizowana jest w ramach zatwierdzonego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Problemom Narkomanii zgodnie z harmonogramem na dany rok budżetowy.           

 Do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymania bezpieczeństwa i 

porządku publicznego powołana jest Policja. To właśnie policjanci najczęściej 

interweniują bezpośrednio w sytuacji przemocy. Do podstawowych zadań policji 

zawartych w art. 1 ust. 2 pkt. 1,2,3 Ustawy o policji, należą min.: 

 ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami 

naruszającymi te dobra 

 inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie 

popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i 

współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i 

organizacjami pozarządowymi, 

 wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. 

 Policja jest jedyną instytucją, która może interweniować przez całą dobę, 

dlatego też interwencja taka powinna wprowadzić w rodzinie istotne zmiany, przede 

wszystkim ujawnienie przemocy, przerwanie izolacji rodziny, wyrównanie 

dysproporcji sił po między sprawcą, a ofiarą oraz umożliwienie ofiarom uzyskania 

ciągłego wsparcia przedstawicieli różnych służb. Ogromną rolę w walce z przemocą 

odgrywają dzielnicowi, którzy jako pierwsi mają kontakt z pokrzywdzonymi, przyjmują 

zawiadomienia o przestępstwie, pouczają o przysługujących ofierze prawach, 



8 
 

informują o placówkach niosących pomoc pokrzywdzonym, tj. schroniskach, 

placówkach psychologiczno – pedagogicznych.  

 Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji 

życiowych, których same nie są w stanie pokonać, a także zapobieganie 

powstawaniu tych sytuacji jest podstawowym celem działania pomocy społecznej.  

Pomocy społecznej udziela się w przypadku: ubóstwa, bezradności w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych. Każda z tych sytuacji może sprzyjać występowaniu 

przemocy lub z niej wynikać. Pracownik socjalny w ramach swoich obowiązków 

powinien: 

 przeprowadzić wywiad środowiskowy, umożliwiający diagnozę sytuacji 

 przygotować plan pomocy 

 udzielić pomocy finansowej, prawnej, psychologicznej, lub skierować do 

odpowiednich specjalistów 

 w przypadku stwierdzenia przemocy, skierować do odpowiednich instytucji 

zajmujących się przemocą, umieścić w schronisku oraz za zgodą osoby 

poszkodowanej zwrócić się do policji o pomoc. 

 towarzyszyć w sądach, instytucjach publicznych klientowi, jeśli taka jest jego 

wola 

 prowadzić „Niebieską Kartę” 

 

 Zadaniem służby zdrowia jest ochrona zdrowia pacjenta, a ponieważ 

przemocy często towarzyszą wyraźne uszkodzenia zdrowia somatycznego i zawsze 

występują uszkodzenia zdrowia psychicznego, dlatego też zjawisko przemocy w 

rodzinie kwalifikuje się do zakresu objętego świadczeniami zdrowotnymi. Zgodnie z 

ustawa o zawodzie lekarza ma on obowiązek poinformowania władz o określonych 

okolicznościach, czyli o podejrzeniu wystąpienia przestępstwa. Może również wydać 

zaświadczenie o odniesionych obrażeniach (obdukcja), podać informacje o 

możliwościach szukania pomocy. 
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 Organizacje pozarządowe dostępne dla osób mieszkających w Gminie Puławy 

z siedziba w Gminie, Mieście Puławy, lub Powiecie Puławskim  prowadzą: 

 telefon zaufania dla ofiar przemocy, 

 punkty informacyjno – konsultacyjne, 

 ośrodki pomocy, 

 świetlice dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, 

W ramach swojej działalności oferują m. in.: 

 pomoc psychologiczną, 

 pomoc prawną, 

 pomoc socjalną, 

 grupy wsparcia, 

 pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych. 

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonujący w 

Gminie Puławy ma za zadanie skoordynować działania wymienionych instytucji i 

organizacji celem fachowego i wszechstronnego niesienia pomocy ofiarom oraz 

edukacji sprawców i zapobieganiu zjawisku przemocy na terenie Gminy.  

 

V. Założenia Programu  przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie 

Puławy 

 

„Art. 6. ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie brzmi:  

1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane 

przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na 

zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o 

pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) i ustawy z 

dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
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alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), chyba że 

przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej. 

 

2. Do zadań własnych gminy należy w szczególności: 

1) tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie; 

3) opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 

4) prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia. 

 

 Tworzenie skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

obejmuje cztery podstawowe obszary działań, które skierowane są do rożnych 

odbiorców. 

 

1) Działania uprzedzające (diagnozujące, informacyjne, edukacyjne): 

podejmowane w ramach profilaktyki, ukierunkowane są na promocję zdrowej rodziny, 

reprezentującej ogólnie pozytywne wartości i styl życia oraz zapobieganie przemocy 

w rodzinie. Kierowane są do ogółu społeczeństwa, a także osób pracujących z 

ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie. Szczególną rolę odgrywają tutaj kampanie 

społeczne  przekazujące informacje z zakresu problematyki przemocy w rodzinie, 

szkolenia kadr pedagogicznych i pracowników socjalnych a także spotkania z 

dziećmi i młodzieżą w szkołach, kampanie informacyjne prowadzone przez lokalne  

w Ośrodki Zdrowia, Domy Kultury, Szkoły itp. 

 

2) Działania interwencyjne: 

tj. opiekuńcze, kierowane do osób doznających przemocy, a pouczające i izolujące 

kierowane do osób stosujących przemocy w rodzinie,  

 

3) Działania wspierające: 

psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne i inne, kierowane do ofiar przemocy 

wynikające z założenia iż : 

 Najważniejsze jest bezpieczeństwo ofiary. 

 Za przemoc zawsze odpowiedzialny jest sprawca przemocy, bez względu na 

to, co zrobiła ofiara. 
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 Nikt nie ma prawa stosować przemocy wobec drugiego człowieka. 

 Nie ma żadnego uzasadnienia ani usprawiedliwienia przemocy domowej. 

 Podstawowym zadaniem jest zatrzymanie przemocy, bez tego pomoc jest 

nieskuteczna. 

 Ofiara przemocy w rodzinie cierpi na skutek wielokrotnego urazu. 

 Zrozumiałe i dopuszczalne są wahania i niekonsekwencje w zachowaniu i 

decyzjach ofiary, bowiem jest to jeden z objawów doznanego urazu 

 

4) Działania korekcyjno - edukacyjne: 

Kierowane do sprawców przemocy w rodzinie – tworzenie i prowadzenie grup 

wsparcia dla sprawców przemocy 

 

Głównym celem Programu przeciwdziałania przemocy w Gminie Puławy jest 

zmniejszenie rozmiarów i niwelowanie skutków stosowania przemocy na 

teranie Gminy Puławy 

Cel główny Programu będzie realizowany poprzez poniższe cele szczegółowe: 

1) Podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej na temat zjawiska 

przemocy w rodzinie. 

2) Zwiększenie dostępności i efektywności działań profilaktycznych 

dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, adresowanych do 

rożnych grup społecznych. 

3) Zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników służb, instytucji i 

organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

4) Dostosowanie zasobów istniejących na terenie gminy Puławy do 

systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

5) Zapewnienie kompleksowej pomocy osobom doznających przemocy. 

6) Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych 

wobec osób stosujących przemoc. 

7) Zintegrowanie środowisk i skoordynowanie działań lokalnych w 

obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

8) Wszelkie inne poczynania mogące przyczynić się do powstrzymywania 

przemocy w rodzinie, a nie ujęte w niniejszym programie. 
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Dostosowanie rozwiązań programowych do faktycznie występujących 

problemów, z jakimi borykają się rodziny zagrożone kryzysem jest jednym z 

podstawowych założeń Programu. Dzięki temu jego realizacja w znacznym stopniu 

zwiększy efektywność działań profilaktycznych oraz wspierających w sytuacjach 

problemowych, podejmowanych przez rożne podmioty na rzecz przeciwdziałania 

dysfunkcjom i przywrócenia rodzinie możliwości prawidłowego funkcjonowania. 

 

 Sprawne funkcjonowanie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie zakłada koordynację i spójność działań, w tym dobry przepływ informacji 

między partnerami – jednostkami pomocy społecznej, ochrony zdrowia, wymiaru 

sprawiedliwości, policją, instytucjami oświaty, kultury, sportu, organizacjami 

pozarządowymi i innymi zajmującymi się przemocą w rodzinie. 

 

 

 

Zadania realizowane w latach 2011 -2015 na rzecz zmniejszenia zjawiska 

przemocy w Gminie Puławy 

 

Lp. ZADANIE  OPIS ZADANIA  
TERMIN 

REALIZACJI 

REALIZATOR  LUB 

KOORDYNATOR 

 

1 

 

Powołanie Zespołu 

Interdyscyplinarne

go 

Zespół składał się będzie z grupy 

specjalistów reprezentujących instytucje 

wchodzące w skład  lokalnego systemu 

przeciwdziałania przemocy tj. 

przedstawicieli Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej , Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, dzielnicowych Komendy 

Powiatowej Policji, lekarzy, kuratorów, 

prawników i pracowników innych 

instytucji. 

         

 

2011 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Puławy  
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2 

 

Prowadzenie przez 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

zintegrowanych 

i skoordynowanych 

działań 

w zakresie 

przeciwdziałania 

przemocy w 

rodzinie 

 

 Podejmowanie działań w 
środowisku zagrożonym przemocą 
w rodzinie, mających na  celu 
zapobieganie zjawisku 

 Diagnozowanie problemu 
przemocy w rodzinie 

 Inicjowanie interwencji w 
środowisku dotkniętym przemocą 
w rodzinie 

 Opracowanie i realizacja planu 
pomocy w indywidualnych 
przypadkach 

 Rozpowszechnianie informacji o 
instytucjach oraz możliwościach 
udzielania  pomocy w środowisku 
lokalnym 

 Inicjowanie działań w stosunku do 
osób stosujących przemoc w 
rodzinie 

 Monitorowanie sytuacji rodzin, w 
których istnieje zagrożenie 
wystąpienia przemocy oraz rodzin, 
w których dochodzi do przemocy 

 Prowadzenie dokumentacji działań 
podejmowanych wobec rodzin, w 
których  dochodzi  do przemocy 
oraz efektów tych działań. 
 

 

 

 

 

 

2011-2015 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Zespołu 
Interdyscyplinarnego 

Kierownik GOPS 

         

 

3 

 

Realizacja 

programów 

ochrony ofiar 

przemocy w 

rodzinie  

 Kierowanie ofiar przemocy do 
prawnika i psychologa działającego 
w Gminnym Punkcie 
Konsultacyjnym - Informacyjnym 

 Współpraca z instytucjami 
prowadzącymi hostele, domy 
samotnej matki 

 Określenie sposobu rozwiązania 
problemów związanych z 
przemocą, dotyczących 
indywidualnych środowisk 

 Tworzenie warunków dla rozwoju 
Grupy Samopomocowej dla Ofiar 
Przemocy i sprawców przemocy 

 Kierowanie na grupy wsparcia ofiar 
przemocy 

 Praca socjalna z osobami 
doznającymi przemocy 
 

 

2011 - 2015 

 
Zespół 
Interdyscyplinarny 
Inspektor ds. 
zapobiegania patologiom 
społecznym 
 
GOPS 
 
Dzielnicowi KPP 
 
GKRPA  

 

4 

 

Podniesienie 

poziomu wiedzy                      

i umiejętności osób 

realizujących          

zadania związane  

z 

przeciwdziałaniem 

przemocy 

w rodzinie   

 

 Systematyczne szkolenia 
wszystkich przedstawicieli służb 
podejmujących działania na rzecz 
rodzin uwikłanych w przemoc, w 
tym  szkolenia z zakresu 
diagnozowania przemocy w 
rodzinie, realizacji procedury 
Niebieskiej Karty i prowadzenia 
interwencji kryzysowej. 
W tym celu przeprowadzane będą 

obok szkoleń resortowych  wspólne 

szkolenia służb, udział 

w szkoleniach, konferencjach 

tematycznych 

 Organizowanie spotkań mających 
na celu wymianę doświadczeń 
między pracownikami różnych 
instytucji wchodzących w skład 
Zespołu Interdyscyplinarnego 

 

2011 - 2015 

 

Zespół 
Interdyscyplinarny 

GOPS 

Inspektor ds. 
zapobiegania patologiom 
społecznym 
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5 

Zmiana postawy 

mieszkańców 

wobec przemocy w 

rodzinie poprzez 

działania 

informacyjno – 

edukacyjne, a w 

szczególności:  

 

 Rozpowszechnianie materiałów 
edukacyjnych (broszur, ulotek, 
plakatów itp.) dotyczących zjawiska 
przemocy w rodzinie wśród lokalnej    
społeczności  

 Dostarczenie informacji o 
instytucjach udzielających pomocy 
i wsparcia ofiarom przemocy w 
rodzinie 

 Umieszczenie informacji na 
stronach internetowych  

 Spotkania informacyjne z 
mieszkańcami Gminy 

 Szkolenia i spotkania informacyjne 
dla dzieci, młodzieży i rodziców w 
szkołach 
 

 

2011 - 2015 

 

Inspektor ds. Patologi 
Społecznych 

GOPS 

 

6 

Działalność  

Punktu 

Konsultacyjnego 

pełniącego rolę 

punktu informacji, 

wsparcia 

i pomocy dla osób 

dotkniętych 

przemocą w 

rodzinie 

 Praca specjalistów w zakresie 
diagnozy i pomocy 
psychologicznej, prawnej i 
terapeutycznej 

 Tworzenie warunków dla rozwoju 
Grupy Samopomocowej dla Ofiar 
Przemocy  

 Dyżury/ spotkania Zespołu 
Interdyscyplinarnego  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-2015 

 

GOPS 

 Inspektor ds. 

zapobiegania 

patologiom społecznym 

Przewodniczący 

 

 

 

 

 Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

 

 

VI. Przewidywane efekty realizacji Programu 

 

1. Pogłębienie wiedzy społeczności lokalnej gminy Puławy o zjawisku przemocy 

domowej i sposobach radzenia sobie z tym problemem. 

2. Zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie. 

3. Zwiększenie zaangażowania się społeczności lokalnej w sprawy związane z 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

4. Zwiększenie liczby osób profesjonalnie zajmujących się przeciwdziałaniem 

przemocy domowej oraz pomagających ofiarom przemocy. 

5. Zbudowanie na terenie gminy Puławy  spójnego, pełno zakresowego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

6. Zmniejszenie rozmiarów zjawiska przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

7. Niwelowanie skutków zjawiska przemocy domowej. 

 

 

 

 

VII. Środki na realizację Programu 
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Realizacja działań ujętych w celach szczegółowych programu, w przypadku 

jednostek gminnych, w znacznej części będzie uzależniona od wielkości środków 

finansowych zaplanowanych w corocznych budżetach. Zadania Programu zlecone 

organizacjom pozarządowym, będą uwarunkowane wielkością środków finansowych 

przewidzianych rokrocznie w budżecie gminy i samorządu województwa oraz własną 

kondycją finansową tych organizacji. 

 Przedsięwzięcia związane z problematyką przemocy mogą uzyskać 

dofinansowanie ze środków własnych gminy przeznaczonych na realizację 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Istnieje również  możliwość pozyskiwania dodatkowych środków zewnętrznych z 

funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na niektóre działania określone w 

programie, ponadto z dotacji z budżetu państwa oraz uzyskanych grantów z innych 

źródeł. 

 

 

 

Opracował:  Andrzej Turlewicz 

po konsultacji z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 


