
UCHWAŁA NR XXIII/237/2020 
RADY GMINY PAWŁOWICE 

z dnia 15 grudnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. 2020.713 ze zmianą) w związku z art. 6 ust. 2 pkt.1  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( t.j. Dz. U. 2020. 218 ze zmianą)  oraz po uzyskaniu pozytywnej 
opinii przez Komisję Działalności Społecznej. 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala 

§ 1. Przyjąć Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie  na lata 2021 - 2025 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Damian Herman 
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1.  WPROWADZENIE 

Do zadań gminy należy realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na
zasadach  określonych  w  ustawie  z  29  lipca  2005  r.  o  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie
(Dz. U. 2020. 218 tj. ze zmianami ). 

Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony
ofiar przemocy w rodzinie jest zadaniem własnym gminy i wynika z art. 6 ust. 2 powyższej ustawy.
W 2014 roku po raz pierwszy opracowano Gminny Program Przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar
przemocy  w  rodzinie  dla  gminy  Pawłowice,  który  realizowano  w  latach  2014  –  2020.
W związku z upływem okresu jego obowiązywania, konieczne jest opracowanie nowego programu. 

Gminny  program  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie  oraz  ochrony  ofiar  przemocy
w rodzinie opracowany na lata 2021 - 2025, ukierunkowany  jest na zmniejszenie zjawiska przemocy
w rodzinie,  zwiększenie skuteczności  działań w tym kierunku,  pogłębienie form wsparcia dla ofiar
przemocy,  oddziaływanie  edukacyjne  na  sprawców  przemocy.  Celem  Programu  jest   także
zwiększenie  świadomości  społeczności  lokalnej  na  temat  zjawiska  przemocy  w  rodzinie  oraz
podnoszenie  profesjonalizmu  osób  zajmujących  się  udzielaniem  pomocy  rodzinom  dotkniętym
problemem przemocy w rodzinie.

Dokument   zawiera  szczegółowo  określone  cele,  zadania,  działania,  wskazuje  adresatów
i wymienia realizatorów tych działań, określa przewidywane efekty i  wymienia wskaźniki ewaluacji.
Z  uwagi  na  fakt,  iż  program  jest  dokumentem  wieloletnim  musi  być  dokumentem  elastycznym,
dającym możliwość korygowania niektórych zapisów w przypadku braku możliwości realizacji zadań
w niej określonych. 
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2.  CHARAKTERYSTYKA    ZJAWISKA   PRZEMOCY W RODZINIE

2.1        Definicja przemocy
 

Mówiąc o przemocy w rodzinie  oraz o sposobach jej  przeciwdziałania,  a także o pomocy
ofiarom przemocy, konieczne jest na wstępie zdefiniowanie przemocy w rodzinie. 

Przemoc w rodzinie, zwana też przemocą domową, można zdefiniować jako jednorazowe
lub  powtarzające  się   zamierzone   i  wykorzystujące  przewagę  sił  działanie  skierowane  przeciw
członkowi rodziny, które narusza prawa  lub  dobra osobiste , powodując cierpienie i szkody.

Na  potrzeby  programu,  przy  definiowaniu  przemocy  domowej  zwraca  się  uwagę  na  najbardziej
charakterystyczne jej wyznaczniki z punktu widzenia polityki społecznej. Najbardziej odpowiednią jest
definicja  zawarta  w  ustawie  o  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie,  która  przemoc  w  rodzinie
definiuje jako  jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające
prawa  lub  dobra  osobiste  osób  najbliższych,  a  także  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.  

Mówiąc o przemocy w rodzinie należy podkreślić, że charakteryzuje się tym, że:   

 jest  intencjonalna, to  znaczy,  że  jest  zamierzonym  działaniem  człowieka  i  ma  na  celu
kontrolowanie podporządkowania ofiary,

 siły są nierówne, co oznacza, że jedna ze stron ma przewagę nad drugą (ofiara jest słabsza,
a sprawca silniejszy),

 narusza prawa i  dobra osobiste,  co  oznacza,  że sprawca wykorzystując przewagę siły,
narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku
itd.),

 powoduje cierpienie i ból, to znaczy, że sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne
szkody. Ponadto, doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do
samoobrony.

     Przemoc wykracza poza społeczne normy, zasady, relacje międzyludzkie, rodzi konsekwencje
niezmiernie głębokie i szkodliwe, dając  o sobie znać w postaci zaburzeń emocjonalnych,  w bliższej
lub dalszej perspektywie czasowej.

2.2 Rodzaje przemocy

Przemoc  w  rodzinie  może  przybierać  różne  formy  i  dokonywać  się  przy  użyciu  różnych
instrumentów. Najczęściej występujące formy przemocy to: przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna 
i ekonomiczna:

 przemoc fizyczna – działania bezpośrednie, które wyrządzają ból i cierpienie fizyczne  
(  min.  bicie  ,  znęcanie  się,   głodzenie,  zamykanie,  popychanie,  odpychanie,
obezwładnianie,  przytrzymywanie,  policzkowanie,  szczypanie,  kopanie,  duszenie,
nieudzielanie koniecznej pomocy ),

 przemoc psychiczna – sprawowanie przez sprawcę kontroli nad ofiarą np. stosowanie
gróźb  ( straszenie zabójstwem, użyciem przemocy, zabraniem dzieci, itp.), zawstydzanie,
poniżanie,  upokarzanie,  stała  krytyka,  ograniczanie  kontaktów  z  innymi  osobami,
wymuszanie i domaganie się  posłuszeństwa, szantażowanie, 
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 przemoc  seksualna –  działająca  w  obszarze  zachowań  seksualnych,  naruszająca
intymność  pożycia  (  sadystyczne  formy  współżycia  seksualnego,  wymuszanie
nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu    z osobami trzecimi, krytyka
zachowań seksualnych),

 przemoc ekonomiczna – dotyczy warunków materialnych, opiera się na utrzymywaniu
ofiary w całkowitej zależności finansowej, niezaspakajanie materialnych potrzeb rodziny,
odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zawodowej, zmuszanie
do pracy bez wynagrodzenia,

 przemoc przez zaniedbanie – odnosi się w szczególności do relacji  dziecko – rodzic,
będzie to ciągłe nie zaspokajanie podstawowych potrzeb fizjologicznych i emocjonalnych
dziecka. Zaniedbywanie nie wiąże się z użyciem siły, ale z brakiem dostatecznej troski
rodzicielskiej,  co  może być powodem powstania  uszczerbku na zdrowiu i  powodować
poważne szkody psychiczne.

Ofiarami przemocy są zazwyczaj kobiety i dzieci, rzadziej mężczyźni. W stosunku do dzieci
przemoc stosują obydwoje rodzice. Oboje są sprawcami zaniedbań.

Sytuację  przemocy w rodzinie często opisuje się także w kategoriach nazywanych przemocą
gorącą lub chłodną. Przemoc  gorąca to  gwałtowne  wybuchy  tłumionych  uczuć  złości,  frustracji,
wściekłości,  powodujące agresywne zachowania wobec najbliższych.  Przemoc chłodna przyjmuje
najczęściej  postać  bardzo  rygorystycznego  stylu  wychowania  czy  też  autorytarnego  traktowania
dorosłych członków rodziny. Stosujący przemoc, przekonany o słuszności  swoich czynów, zawsze
znajduje dla nich usprawiedliwienie.

2.3 Fazy przemocy

Zjawisko przemocy w rodzinie to często proces o długiej kilkuletniej historii. Ma tendencję do
powtarzania  według  zauważalnej  prawidłowości,  stąd  osoby  doznające  przemocy mają   trudność
w podjęciu decyzji o przerwaniu tego faktu. W cyklu przemocy występują trzy nienależne fazy zmienne
pod względem swej intensywności i czasu trwania

 faza narastania napięcia – w tej fazie wyraźnie odczuwalny jest wzrost napięcia pomiędzy
partnerami,  narastają  sytuacje  konfliktowe.  Przyczyny  zazwyczaj  tkwią  poza  rodziną.
W większości przypadków są to drobne nieporozumienia powodujące dalszy wzrost napięcia.
Zaczyna pojawiać się agresja,

 faza  gwałtownej  przemocy –  w  trakcie  tej  fazy  następuje  wybuch  agresji,  sprawca
przemienia się w kata. Wybuch często jest nieadekwatny do przyczyny, którą podaje sprawca
(dokonuje szkód psychicznych, fizycznych, niszczy sprzęty nie zwracając uwagi na krzywdę
innych),

 faza miodowego miesiąca – czas skruchy – okazywania troski i miłości. Sprawca próbuje
załagodzić  sytuację,  przeprasza,  obiecuje  poprawę,  staje  się  uczynny  i  miły.
Interwencja najczęściej następuje w fazie gwałtownej przemocy. 
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3.  PRZEMOC W ŚWIETLE DANYCH  Z TERENU GMINY PAWŁOWICE  

Przemoc w rodzinie jest problemem, o którym trudno się rozmawia, co oznacza, że trudno się
go również bada. Mimo to, że wiele mówi się na temat zjawiska przemocy w rodzinie, co ma wpływ na
świadomość społeczną, to nadal temat przemocy często  skrywany jest w czterech ścianach domu.

Wykres 1
Ilość zarejestrowanych Niebieskich Kart na terenie Gminy Pawłowice w latach 2016- 2019 

2016

2017

2018

2019

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

42

48

46

46

Ilość zarejestrowanych formularzy NK
 w gminie Pawłowice

Źródło: : dane z  Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie w Pawłowicach

Ilość  zarejestrowanych  formularzy  Niebieskich  Kart  w  gminie  Pawłowice,  we  wskazanych  wyżej
wykresie,  w  2016 – 2019 latach mieści  w granicach od 42 do 48 sztuk.  W latach 2018 i  2019
pozostaje na tym samym poziomie 46 sztuk.  

Wykres 2
Ilość wszczętych procedur NK przez poszczególne podmioty w latach 2016 - 2019

2016

2017

2018

2019

0 10 20 30 40 50 60

34

39

39

28

7

8

5

17

2

2

1

2

1 1

Policja OPS Oświata Ochrona Zdrowia GKRPA
Źródło: : dane z  Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie  w Pawłowicach

Przedstawione  powyżej  zestawienie  wskazuje  na  ilość  sporządzonych  Niebieskich  Kart  przez
upoważnione ustawowo podmioty w latach 2016 - 2019.  Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r.
o  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie  procedura  Niebieskiej  Karty
prowadzona jest przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, GKRPA, Policję, oświatę, ochronę
zdrowia. 

Id: 5343C5E3-0902-41A3-BED8-8A10A1017D6F. Podpisany Strona 6



Z posiadanych danych jednoznacznie wynika, że w poszczególnych latach  2016 – 2019 najwięcej
formularzy NK założyli funkcjonariusze policji, w porównaniu do innych podmiotów. Drugim podmiotem
pod względem ilości założonych Niebieskich Kart jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach. 

Wykres 3
Liczba osób  doznających przemocy ze względu na płeć w 2019 roku

 

4

38

mężczyźni 
kobiety

Źródło: : dane  Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie  w Pawłowicach

Skalę problemu przemocy w rodzinie najlepiej obrazują statystyki, opracowane na podstawie danych
zebranych w ramach procedury Niebieska Karta. Z danych uzyskanych w roku 2019 wynika, że wśród
ogółu osób doznających przemocy w rodzinie, jest  4  mężczyzn i 38  kobiet. 

Wykres 4
Powód zakończenia procedury Niebieskiej Karty w latach 2016 - 2019

2016 2017 2018 2019

31

46

28
31

6
4 3

15

Zakończenie procedury NK

ustanie przemocy brak zasadności podejmowanych działań
Źródło:  dane Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie  w Pawłowicach

Analizując dane przedstawione w wykresie 4, należy stwierdzić, że na przestrzeni lat 2016 - 2019
zakończenie  procedury  NK  z  powodu  ustania  przemocy  w  rodzinie  miało  miejsce  częściej  niż
z  powodu  braku  zasadności  podejmowania  działań.  Jednocześnie  dostrzega  się,  że   w  2019  r.
pomimo,  że  w  31  przypadkach  zakończenie  procedury  nastąpiło  z  powodu ustania  przemocy,  to
jednocześnie  nastąpił   wzrost  ilościowy  do  15  przypadków,  w  których  zakończono  procedurę
z powodu braku zasadności podejmowania działań.
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Rodzinom,  w  których  występują  przemoc,  oferowana  jest  różnego  rodzaju  pomoc.  Wśród  form
wsparcia  proponowane  jest   poradnictwo  specjalistyczne,  w  tym  poradnictwo  psychologiczne.
Na przestrzeni  lat  2016 – 2019 odnotowano określoną liczbę  osób,  które  skorzystały  z  tej  formy
wsparcia, wśród których są osoby doznające przemocy.

Tabela 1
Liczba osób, którym zapewniono poradnictwo psychologiczne w latach 2016 - 2019

ROK LICZBA OSÓB

2016 42

2017 30

2018 20

2019 23

Źródło: dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach

Osoby  stosujące  przemoc  w  rodzinie,  motywowano  do  podjęcia  leczenia  odwykowego,  gdyż  jak
wskazują dane statystyczne, znaczna liczba z tych osób to osoby uzależnione od alkoholu.

Wykres 5
Liczba osób uzależnionych od alkoholu i liczba rodzin objętych procedurą NK w  2019 roku 

55

26

liczba rodzin objętych procedu-
rą NK

liczba osób uzależnionych od 
alkoholu

Źródło: dane Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie  w Pawłowicach

Z przedstawionych  danych  w wykresie  5  wynika,  że  w 2019 r.  na 55 rodzin  objętych  procedurą
Niebieskie Karty,  26 osób podejrzanych o stosowanie przemocy było uzależnionych od alkoholu.
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Tabela 2
Liczba osób skierowanych do leczenia odwykowego w latach 2016 - 2019

ROK LICZBA OSÓB

2016 21

2017 24

2018 14

2019 25

Źródło: : dane Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie  w Pawłowicach

Z tabeli  2  wynika,  że  w  roku  2016  liczba  osób  w  stosunku  do  których  podejmowano  czynności
zmierzające do podjęcia leczenia odwykowego wynosiła 21 osób,  w 2017r. 24 osoby skierowano do
podjęcia  leczenia odwykowego,  natomiast  w 2018 roku  wobec 14 osób podejmowano czynności
zmierzające  do  podjęcia  przez  nich  leczenia  odwykowego.  W  roku  2019  najwięcej,  bo
25 osób,  skierowano do podjęcia  leczenia odwykowego.

Tabela 3 
Liczba  osób  skierowanych  do  udziału  w  programie  korekcyjno  –  edukacyjnym
w latach 2016 -2019

ROK LICZBA OSÓB

2016 2

2017 0

2018 0

2019 0

Źródło: : dane Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie  w Pawłowicach

Przedstawione  w  tabeli  3  zestawienie  wskazuje,  że  w  roku  2016   tylko   2  osoby  uczestniczyły
w programie korekcyjno – edukacyjnym. W kolejnych latach 2017 – 2019 żadna z osób stosujących
przemoc nie wyraziła zgody na skierowanie jej do w/w programu. 

Tabela 4 
Liczba  członków   zespołu  interdyscyplinarnego  i  grup  roboczych,  uczestniczących
w szkoleniach w latach 2016 - 2019

ROK LICZBA OSÓB

2016 26

2017 17

2018 19

2019 35

Źródło: : dane z  Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie  w Pawłowicach
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4.    ANALIZA SWOT

Problemy  rodzin  mają  często  wielowymiarowy  charakter  i  ich  rozwiązywanie  wymaga  dużej
znajomości problemu i zintegrowanej współpracy instytucjonalnej. Poza wsparciem specjalistycznym
osób doznających przemocy, motywowaniem osób stosujących przemoc do zmiany swoich zachowań,
niezbędne jest, wzmocnienie funkcji rodziny, poprzez ułatwienie jej dostępu do różnego rodzaju form
wsparcia. 
Przeprowadzenie   diagnozy  problemu  przemocy  w  rodzinie  oraz  dokonanie  analizy  dotychczas
podejmowanych działań,   pozwoliło  na sporządzenie  analizy SWOT, która  określa  mocne i  słabe
strony systemu przeciwdziałania przemocy w gminie oraz pozwala na dokonanie oceny zagrożeń jak
i szans, które mają znaczący wpływ na całość podejmowanych działań w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. 

Mocne Strony Słabe Strony

1. Ścisła  i  dobra  współpraca  z  instytucjami
zajmującymi się sprawami rodziny.

2. Od kilku lat  działa  grupa wsparcia  dla  osób
doznających przemocy.

3. Zajęcia  warsztatowe  „Szkoła  dla  rodziców”,
narzędziem  wspomagającym  wspieranie
rodzin.

4. Działalność  Punktu  Informacyjno  –
Konsultacyjnego w OPS.

5. Udział  przedstawicieli  podmiotów  ustawowo
zobowiązanych  do  pomocy   rodzinom  z
problemem przemocy w szkoleniach. 

1.  Przemoc  jako  zjawisko  silnie  zakorzenione
   w  obyczajowości  i  podtrzymywane  jako     
      stereotypy.

2.  Małe  zainteresowanie  osób  stosujących   
   przemoc,  udziałem w programie  korekcyjno  -
      edukacyjnym. 

3.  Brak  skutecznych  narzędzi  wspomagających  
   motywowanie  osób  stosujących  przemoc  do  
      udziału w programie korekcyjno -edukacyjnym.

4.  Poczucie  bezkarności  u  osób  stosujących  
     przemoc w rodzinie.

Szanse Zagrożenia

1. Stałe dokształcanie się służb działających na
rzecz rodziny.

2. Wzrost  świadomości  mieszkańców  gminy,
czym jest przemoc w rodzinie i wiedza gdzie
szukać pomocy.

3. Dążenie  do  rozwoju  różnych  form  wsparcia
rodzin, w tym poradnictwa specjalistycznego 

1. Bierność rodzin w rozwiązywaniu własnych  
    problemów.

2. Negatywne wzorce zachowań społecznych.

3.  Alkohol  i  środki  odurzające  jako  czynniki  
 negatywnie  wpływające  na  zachowania  
    w  rodzinie.
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5.   ZAŁOŻENIA   PROGRAMU   PRZECIWDZIAŁANIA   PRZEMOCY    W  RODZINIE

Program Przeciwdziałania  Przemocy  oraz  Ochrony  Ofiar  Przemocy  w  Gminie  Pawłowice  na  lata
2021-  2025  ma  charakter  interdyscyplinarny  i  zakłada,  że  będzie  realizowany  przez  instytucje
ustawowo zobligowane do podejmowania działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Założenia programu wynikają z lokalnych potrzeb, są skorelowane z dotychczasowymi działaniami.
Program przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy opiera się na zasadach:
  

 edukacji i uwrażliwienia mieszkańców na temat zjawiska przemocy w rodzinie,

 współpracy  i  współdziałania  podmiotów  powołanych  do  realizacji  zadań  związanych  
z przeciwdziałaniem przemocy,

 promowania  wartości  rodzinnych,  w  tym  poszanowania  prawa  dziecka  do  życia  
w bezpiecznym i wolnym od przemocy środowisku,

 wzmacnianiu więzi rodzinnych i wspieraniu różnych form spędzania wolnego czasu,

 ochrony osób doznających przemocy, zapewnieniu bezpieczeństwa i profesjonalnej pomocy.

6.    ZAKŁADANE REZULTATY:

 podniesienie świadomości społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy w rodzinie,

 zwiększenie dostępności do instytucji, osób profesjonalnie udzielających wsparcia rodzinom 
zagrożonym przemocą,

 zmniejszenie liczby rodzin, w których występuje przemoc, 

 zwiększenie współpracy służb działających w obszarze przemocy w rodzinie,

 podniesienie kwalifikacji osób pomagających rodzinom, w których występuje przemoc.

7.  ADRESACI PROGRAMU:

Program Przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy skierowany jest do:

 rodzin, osób dotkniętych zjawiskiem przemocy,

 świadków przemocy,

 społeczności lokalnej,

 przedstawicieli  instytucji,  służb  zajmujących  się  profesjonalnie  udzielaniem  wsparcia
społecznego pracujących z osobami i rodzinami dotkniętymi przemocą.
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8.   CELE    PROGRAMU    PRZECIWDZIAŁANIA  PRZEMOCY  I  OCHRONY  OFIAR  
        PRZEMOCY W RODZINIE

Ideą  programu  jest  przeciwdziałanie  przemocy  w  gminie  Pawłowice  oraz  zwiększenie
skuteczności pomocy dla rodzin w których występuje przemoc.

Cel główny

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE I ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI

POMOCY DLA RODZIN W KTÓRYCH PRZEMOC WYSTĘPUJE

Cele szczegółowe

Dla osiągnięcia celu głównego określono cele szczegółowe:

1. Zwiększanie  świadomości  społeczności  lokalnej  na  temat  zjawiska  przemocy w  rodzinie  oraz
wrażliwości wobec przemocy w rodzinie.

2. Zapewnienie pomocy rodzinie, w której występuje przemoc.      

3. Zwiększenie  kompetencji  pracowników  służb  zajmujących  się  przeciwdziałaniem  przemocy
w rodzinie.

4. Działania  w  kierunku  zwiększenia  skuteczności  działań  instytucji  na  rzecz  przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.

5. Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego w ramach  Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego.
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Cel szczegółowy 1 

Zwiększanie świadomości społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz
wrażliwości wobec przemocy w rodzinie. 

Zadania Działania Realizatorzy/
partnerzy

Wskaźniki ewaluacji

Podnoszenie 
świadomości i 
wrażliwości społecznej 
na problem przemocy w 
rodzinie

Rozpowszechnianie materiałów 
informacyjnych   o przemocy  
w rodzinie i możliwościach 
uzyskania pomocy.

Upowszechnianie informacji o 
placówkach pomocowych i 
programach profilaktycznych 
realizowanych na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie 

uwrażliwianie społeczeństwa na
występujące zjawisko przemocy
w najbliższym otoczeniu

Zespół
Interdyscyplinarny,
UG,OPS,
GKRPA,Komisariat
Policji,placówki
oświatowe,placówki
ochrony zdrowia.

ilość 
rozprowadzonych 
broszurek,ulotek,
plakatów

ilość informacji, 
zamieszczonych na 
stronie internetowej 

Edukacja różnych grup 
społecznych w zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie.

Realizowanie programów 
adresowanych do dzieci 
i młodzieży dotyczących min. 
porozumiewania się bez 
przemocy, modyfikowania 
agresywnych zachowań., 

Prowadzenie zajęć wychowaw-
czych oraz zajęć informacyjno –
edukacyjnych dla dzieci, mło-
dzieży, rodziców.

Konsultacje  psychologiczne 
prowadzone w rodzinach 
zagrożonych przemocą. 

Prowadzenie warsztatów 
umiejętności wychowawczych 
w ramach szkoły dla rodziców.

Zespół
Interdyscyplinarny,
placówki  oświatowe,
OPS, GKRPA

ilość  zrealizowanych
programów
edukacyjnych, 

liczba uczestników 
programów edukacyj-
nych, 

ilość konsultacji, 
porad

liczba uczestników 
warsztatów dla 
rodziców

Wspieranie różnych form
spędzania wolnego 
czasu sprzyjających 
zachowaniom 
nieagresywnym i 
służących wzmocnieniu 
więzi rodzinnych.

Organizowanie. festynów 
rodzinnych, imprez sportowych, 
pikników rodzinnych.

Wspieranie wolontariatu oraz 
innych form aktywności 
społecznej na rzecz rodziny.

Organizowanie czasu wolnego 
dzieciom i młodzieży

Placówki  oświatowe,
OPS,UG,GOK,GOS.

ilość festynów, 
pikników, imprez  
sportowych,

liczba uczestników
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Cel szczegółowy 2 

Zapewnienie pomocy rodzinie w której występuje przemoc      

Zadania Działania Realizatorzy/partnerzy Wskaźniki ewaluacji

Przerwanie przemocy i 
ochrona osób doznających 
przemocy przed dalszym 
krzywdzeniem.

Podejmowanie procedury w 
ramach Niebieskiej Karty i 
opracowanie planu pomocy 
rodzinie.

Monitorowanie rodzin dotkniętych
przemocą w celu zwiększenia 
poczucia bezpieczeństwa osób 
doznających przemocy i 
świadków przemocy

Zespół Interdyscyplinarny,
OPS,policja,placówki
oświatowe,placówki
ochrony zdrowia.

ilość wypełnionych 
Niebieskich Kart

ilość spotkań grup 
roboczych

 ilość zakończonych 
procedur NK z powodu
zaprzestania 
stosowania przemocy

Zapewnienie
wsparcia  
specjalistycznego  
 osobom
doznającym przemocy.

Grupa wsparcia dla osób 
doznających przemocy.

Prowadzenie poradnictwa 
medycznego, rodzinnego 
psychologicznego, prawnego, 
socjalnego.

Dostarczanie wiedzy osobom 
doznającym przemocy w zakresie
przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny,
OPS,  placówki  ochrony
zdrowia,placówki
oświatowe, GKRPA.

ilość udzielonych 
porad 
psychologicznych, 
prawnych, liczba osób

ilość spotkań grupy 
wsparcia dla ofiar 
przemocy,
liczba osób 
uczestniczących w 
grupie wsparcia

Współpraca z instytucjami 
posiadającymi bazę lokalową
tj. schroniska, hostele, spe-
cjalistyczne ośrodki wsparcia 
dla ofiar przemocy.

Zapewnienie bezpiecznego 
schronienia osobom doznającym 
przemocy.

Współpraca z Punktem 
Interwencji Kryzysowej 
w PCPR Pszczyna. 

Współpraca  ze Specjalistycznym
Ośrodkiem  wsparcia dla ofiar 
przemocy. 

OPS, Policja, PCPR liczba osób 
skierowanych do 
schroniska, hostelu

liczba osób 
skierowanych do 
Specjalistycznego 
Ośrodka wsparcia dla 
ofiar przemocy 

liczba osób 
skierowanych do 
mieszkania 
chronionego lub 
innego lokalu

czas na jaki przyznano
schronienie

Id: 5343C5E3-0902-41A3-BED8-8A10A1017D6F. Podpisany Strona 14



Zwiększenie skuteczności 
działań wobec osób stosują-
cych przemoc.

Motywowanie osób stosujących 
przemoc do udziału w programie 
korekcyjno-edukacyjnym, 

Kierowanie do podjęcia leczenia 
odwykowego w przypadku 
nadużywania alkoholu przez 
sprawcę.

Utrwalanie prawidłowych zacho-
wań sprawców poprzez monitoro-
wanie ich zachowań. 

Zespół 
Interdyscyplinarny,OPS, 
Policja, kuratorzy

liczba sprawców prze-
mocy skierowanych do
programu korekcyjno –
edukacyjnego, lecze-
nia odwykowego 

liczba służb monitoru-
jących zachowania 
sprawców

czas monitorowania 
zachowania sprawcy

Wczesne rozpoznawanie i re-
agowanie na sytuacje, w któ-
rych istnieje podejrzenie 
występowania przemocy w 
rodzinie bądź zagrożenie 
wystąpienia przemocy.

Prowadzenie konsultacji dla ro-
dzin, rodziców, opiekunów dzieci 
polegających na utrwalaniu wła-
ściwych postaw rodzicielskich.

Zapewnienie dostępu do  
specjalistów min. psycholog, 
prawnik, specjalista ds. przemocy
w rodzinie, pedagog. 

Motywowanie do udziału w grupie
wsparcia dla osób doznających 
przemocy w rodzinie

Pomoc asystenta rodziny rodzi-
nom przeżywającym trudności w 
opiece i wychowaniu dziecka.

Praca socjalna z rodziną 

OPS,placówki oświatowe, Ilość przeprowadzo-
nych konsultacji dla ro-
dziców

liczba osób uczestni-
czących w spotkaniach
grup wsparcia

ilość wniosków o przy-
znanie asystenta ro-
dziny

ilość wniosków skiero-
wanych do sądu w 
sprawie wglądu w sy-
tuację rodziny

Cel szczegółowy 3 

Zwiększenie kompetencji pracowników służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy 
w rodzinie

Zadania Działania Realizatorzy/partnerzy Wskaźniki
ewaluacji

Podnoszenie umiejętności i 
kwalifikacji członków ZI i 
grup roboczych, osób pracu-
jących z rodziną 

Organizowanie  szkoleń, warsz-
tatów dla osób zajmujących się 
przeciwdziałaniem przemocy w 
rodzinie, pracą z rodziną

Umożliwienie uczestnictwa w 
szkoleniach organizowanych 
przez inne instytucje

Umożliwienie osobom pracują-
cym z rodzina dostępu do litera-
tury specjalistycznej

Zespół Interdyscyplinarny,
OPS, GKRPA, UG.

ilość szkoleń

liczba osób 
uczestniczących 
w szkoleniach

Wspieranie osób 
zajmujących się zawodowo 
pomaganiem 

Umożliwienie  korzystania z do-
radztwa specjalistycznego.

Zespół Interdyscyplinarny,
OPS.

liczba osób, które 
brały udział w  
doradztwie 
specjalistycznym
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Cel szczegółowy 4

Działania  w kierunku zwiększenia  skuteczności  działań instytucji  na  rzecz  przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

Zadania Działania Realizatorzy/partnerzy Wskaźniki ewaluacji

Koordynowanie i dosko-
nalenie współpracy 
instytucji

Gromadzenie i analiza danych  
dotyczących przemocy w 
rodzinie w ramach gminnego 
systemu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie.

Współpraca podmiotów 
wskazanych w Programie 
oraz koordynacja działań 
w kierunku promowania idei 
programu

Wzajemna wymiana
doświadczeń instytucji
wspierających rodziny,
w których występuje
przemoc

Zespół  Interdyscyplinarny,
OPS
kuratorzy,UG,GKRPA,
Policja,placówki
oświatowe,placówki
ochrony  zdrowia.

ilość spotkań ZI,

sprawozdania z działal-
ności ZI,

sprawozdania z realiza-
cji Programu

Cel szczegółowy 5

Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego w ramach  Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego

Zadania Działania Realizatorzy/partnerzy Wskaźniki ewaluacji

Zapewnienie wsparcia 
instytucjonalnego

 

Prowadzenie działalności 
informacyjno - konsultacyjnej

Zapewnienie dostępu do 
informacji o instytucjach, 
placówkach, podmiotach 
działających na rzecz osób 
doświadczających przemocy.

Udzielanie bezpłatnych porad 
specjalistycznych dla osób z  
rodzin z problemem przemocy

Gromadzenie danych na temat 
zjawiska przemocy w rodzinie. 

Prowadzenie strony 
internetowej.

Aktualizowanie bazy danych o 
oferowanych formach wsparcia.

Udostępnienie informacji o 
instytucjach pomocowych, 
specjalistach udzielających 
wsparcia 

Zespół  Interdyscyplinarny,
UG, OPS, GKRPA

liczba osób 
korzystających z 
Punktu informacyjno –
konsultacyjnego,

liczba  udzielonych
porad i konsultacji,
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9.  FINANSOWANIE   PROGRAMU

Źródłem finansowania zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie będą środki
pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, środki  finansowe przekazane
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pawłowicach przeznaczone na realizację zadań statutowych,  środki
pozyskiwane z innych źródeł oraz środki własne podmiotów uczestniczących w realizacji Programu. 
 

10.   MONITORING   I   EWALUACJA PROGRAMU

Gminny  Program  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  oraz  Ochrony  Ofiar  Przemocy
w Rodzinie w Pawłowicach podlegał będzie  procesowi monitoringu i ewaluacji w formie sprawozdań,
które będą dotyczyć realizacji programu za rok poprzedni. 
Stopień oraz tempo osiągnięcia  przyjętych założeń pozwoli na ocenę realizacji programu jak i jego
ewaluację.
Monitorowanie pozwoli na ocenę m.in.

 poziomu realizacji  zadań,

 instytucji podejmujących działania na rzecz rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy,

 form udzielanej pomocy rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy,

 różnych form działań skierowanych ogólnie do społeczności lokalnej.

Ewaluacja ma istotne znaczenie dla podmiotów realizujących program, które sprawdzają w ten
sposób efektywność swoich działań i skuteczność przyjętych założeń.

11.   Wykaz  skrótów:
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ZI -   Zespół Interdyscyplinarny,

GKRPA -   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

GOK -   Gminny Ośrodek Kultury,

GOS  -   Gminny Ośrodek Sportu,

NZOZ -   Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej,

OPS -   Ośrodek Pomocy Społecznej,

PCPR -   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

PPP -   Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,

NK -   Niebieska Karta.

12.   Spis  wykresów        Strona
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