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Wprowadzenie 

 

Podstawą opracowania „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2013-2018 ” jest ustawa  

z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

( Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.) oraz inne ustawy, które nakładają na 

gminy obowiązek tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie.  

 

Głównym celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz 

zwiększenie skuteczności pomocy osobom dotkniętym tym problemem. 

 

 Realizacja Programu będzie oparta o cztery obszary działań tj.: 

  

1) „Działania w zakresie profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, 

2) „Działania na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie”,  

3) „Działania w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie”, 

4) „Działania na rzecz podniesienia kompetencji służb”. 

 

Rodzina powinna dawać poczucie miłości, bezpieczeństwa, akceptacji i 

wzajemnego zrozumienia. Niestety przemoc w rodzinie jest zjawiskiem 

występującym powszechnie w naszym społeczeństwie i dotyka rodzin o różnym 

statusie społecznym. Przemoc dezorganizuje życie całej rodziny. Relacje 

wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, a zachowania członków rodziny stają się 

niezgodne z normami prawnymi i społecznym oczekiwaniem. Przemoc doznawana 

od najbliższych osób rodzi niezmiernie głębokie i szkodliwe konsekwencje, dające o 

sobie znać w postaci zaburzeń emocjonalnych w bliższej lub dalszej przyszłości.  

W mediach coraz częściej ujawnia się historie rodzin dotkniętych przemocą. 

Niestety pokazywane są jedynie przypadki wyjątkowo okrutne i budzące powszechny 

sprzeciw społeczny tragedie. Należy jednak pamiętać, że dla wielu ludzi dom 

rodzinny jest miejscem zagrożenia, poniżenia, terroru, lęku i rozpaczy a dramaty, 

które przedostały się do wiadomości publicznej są skutkiem wieloletnich cierpień, 

rozgrywanych przy ogólnej społecznej akceptacji.  

 

Do opracowania i realizacji Programu zostali zaproszeni członkowie Gminnego 

Zespołu Interdyscyplinarnego w Chmielnie.  
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II. PRZEMOC W RODZINIE 

 

Charakterystyka przemocy w rodzinie 

 

Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że jest intencjonalna. Jest 

zamierzonym działaniem członka rodziny lub zaniechaniem i ma na celu 

kontrolowanie i podporządkowanie drugiej osoby. Kolejną cechą przemocy jest 

nierównowaga sił. W relacji przemocowej jedna ze stron ma zawsze przewagę nad 

drugą.  

 

Definicje przemocy 

 

Według definicji zawartej w art. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr.180, poz. 1493 z późn. zm.) 

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 czerwca 1997 r. – 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. 

 

Rodzaje przemocy w rodzinie 

 

Przemoc występuje w następujących formach:  

- przemoc fizyczna – wiąże się z naruszaniem nietykalności fizycznej, powoduje 

uszkodzenia ciała bądź niesie takie ryzyko np.: kopanie, ciągniecie, bicie ręką , 

pięścią, policzkowanie, duszenie, krępowanie ruchów, powodowanie oparzeń, 

nieudzielanie koniecznej pomocy, porzucenie w niebezpiecznej okolicy. 

- przemoc psychiczna - to działanie mające na celu uzależnienie ofiary od agresora, 

zaniżanie poczucia jej własnej wartości, naruszanie godności osobistej np.: 

krytykowanie, ośmieszanie, izolowanie, stosowanie gróźb, narzucanie poglądów 

religijnych, wmawianie choroby psychicznej, domaganie się bezwzględnego 

posłuszeństwa, oskarżanie, obwinianie. 

- przemoc seksualna - objawia się poprzez naruszanie intymności drugiej osoby 

np.: wymuszanie pożycia seksualnego, stosowania nieakceptowanych przez druga 

osobę praktyk seksualnych, krytykowanie zachowań seksualnych, zmuszanie do 

seksu z osobami trzecimi 

- przemoc ekonomiczna – polega na naruszaniu czyjejś własności, poprzez 

niszczenie dobra materialnego, bądź też pozbawiania dostępu do środków 

niezbędnych do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych rodziny np.:  

niszczenie rzeczy, używanie rzeczy bez pozwolenia, zabieranie pieniędzy, 
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sprzedawanie wspólnych rzeczy bez uzgodnienia, odbieranie zarobionych pieniędzy, 

zabranianie podejmowania pracy zarobkowej 

- zaniedbanie – Zaniedbanie nie wiąże się z użyciem siły, jednak może powodować 

poważne szkody psychiczne oraz uszczerbek na zdrowiu. Ta forma przemocy 

przejawia się w ciągłym  niezaspokajaniu podstawowych potrzeb fizycznych i 

emocjonalnych dziecka ( lub starszej osoby) oraz braku zapewnienia właściwej uwagi 

i troski rodzicielskiej m.in. w zakresie: 

- emocjonalnego kontaktu i więzi; 

- reagowania na trudności, które przeżywa dziecko; 

- okazywania wsparcia, troski, zainteresowania i opieki; 

- otwartości na potrzeby dziecka; 

- zapewnienia odpowiednich warunków materialnych, socjalnych; 

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

- opieka medyczna i edukacja; 

- odpowiednie pokierowanie rozwojem. 

 

Cykle i fazy przemocy w rodzinie 

 

Trudności wynikających z podjęcia decyzji przez osoby doświadczające 

przemocy o przerwaniu tego faktu wynikają z faktu, iż osoby doznające przemocy 

przechodzą przez określony cykl, na który składają się trzy fazy: 

Faza narastającego napięcia – charakteryzuje się zauważalnym wzrostem 

napięcia. Osoba stosująca przemoc staje się drażliwa, poirytowana i spięta, daje się 

wyprowadzić z równowagi przez drobiazgi, nieistotny powód staje się dla niej dobrym 

pretekstem do awantury czy kłótni, nie panuje nad swoim gniewem, wyładowuje  się 

na partnerce krytykując ja i poniżając. Partnerka stara się spełniać wszelkie 

zachcianki sprawcy, aby załagodzić atmosferę, stale przeprasza oraz uspokaja 

partnera. Na tym etapie u osoby dotkniętej przemocą mogą pojawić się dolegliwości 

psychosomatyczne np.: ból żołądka, bezsenność, ból głowy, brak apetytu. Napięcie 

narasta, staje się nie do zniesienia.  Bywa, że ofiary same wywołują awanturę, aby 

„mieć to wszystko za sobą”. 

Faza gwałtownej przemocy- osoba stosująca przemoc wpada w szał, staje się 

gwałtowna. Upust złości najczęściej jest wywołany przez jakiś drobiazg. Dochodzi do 

zachowań agresywnych np.: bicie pięściami, kopanie, duszenie. Ofiara stara się 

obronić, uspokaja partnera. Po zakończeniu wybuchu przemocy ofiara jest w szoku, 

czuje się upokorzona, przerażona  i zawstydzona. Część ofiar  w tym momencie 

decyduje się na wezwanie policji. Skutki zastosowanej przemocy są  różne np.: 

połamane kości, podbite oko, obrażenia wewnętrzne jak również  apatia, depresja 

czy nawet samobójstwo. 

Faza miodowego miesiąca- sprawca całkowicie zmienia swoją postawę, 

szczerze żałuje swojego zachowania, próbuje znaleźć wytłumaczenie, obiecuje, że to 

już nigdy się nie powtórzy. Zaczyna okazywać uczucia i miłość, przynosi kwiaty i 

prezenty, zachowuje się tak jakby nigdy nic się nie stało. Relacja między partnerami 

jest podobna do tej, z początku znajomości: wspólnie spędzają czas, dzielą się 
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swoimi przeżyciami, prowadzą satysfakcjonujące życie seksualne. Ofiara zaczyna 

wierzyć, że sprawca naprawdę się zmienił, a przemoc była jednorazowym 

incydentem. Na tym etapie osoby, które wcześniej weszły na drogę prawną często 

wycofują się z podjętych działań, wierząc, że przemoc w ich domu już nie powróci.  

Niestety faza miodowego miesiąca mija, powraca zaś faza narastającego 

napięcia i przemoc ponownie zatacza swój krąg. W kolejnych cyklach 

niebezpieczeństwo wzrasta, gdyż faza gwałtownej przemocy jest silniejsza, faza 

miodowego miesiąca jest krótsza niż poprzednio, a z czasem może zaniknąć 

całkowicie 

 

Zadania gminy w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

 

Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego 

systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: 

 

1. opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

2. prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu 

opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych 

przemocą w rodzinie, 

3. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach 

wsparcia, 

4. tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

 

Pomoc rodzinom dotkniętym przemocą, aby być skuteczna musi być 

wszechstronna i zintegrowana. Pozwoli to na udzielanie pomocy kompleksowej i 

wielodyscyplinarnej. Zwłaszcza, że pomoc musi uwzględniać aspekty życia całej 

rodziny. Podejmując współpracę zwiększa się szansę na efektywności działań, na 

bardziej skuteczne i twórcze rozwiązywanie problemów. 

 

 

III Diagnoza przemocy w Gminie Chmielno  

 

Diagnoza problemu przemocy w rodzinie w Gminie Chmielno została oparta 

na analizie ankiet skierowanych do uczniów placówek oświatowo-wychowawczych z 

terenu gminy oraz reprezentantów środowiska lokalnego (pracownicy instytucji, 

mieszkańcy), a także danych  z źródeł zastanych, tj. danych pozyskanych z instytucji 

działających w gminie bądź obejmujących zasięgiem działania jej mieszkańców.  

Z danych zawartych w opracowanej diagnozie wynika, iż skala problemu 

przemocy w rodzinie ma tendencje wzrostową. Dane powzięte z Gminnego Zespołu 

interdyscyplinarnego ukazują jedynie ujawnione przypadki występowania przemocy 

w rodzinie. Należy pamiętać o tym, iż problem przemocy swoim zasięgiem obejmuje 

znacznie większa liczbę rodzin. Diagnozę dodano jako załącznik nr 1 do Programu  
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IV Główne założenia programu  

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oparte na działalności Gminnego 

Zespołu Interdyscyplinarnego 

 

Zgodnie z Ustawa o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz uchwałą 

Rady Gminy Chmielno z dnia 29.04.2011 w sprawie określenia trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w 

Chmielnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zarządzeniem Wójta 

Gminy z dnia 20.06.2011 r. w sprawie powołania członków Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Chmielnie został określony skład obecnego zespołu 

interdyscyplinarnego (z późn. zmian.). W skład Zespołu Interdyscyplinarnego w 

Chmielnie wchodzą przedstawiciele jedenastu instytucji:  

 

1. Posterunek Policji w Chmielnie  

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie  

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

5. Sąd Rodzinny 

6. Zespól Szkół w Miechucinie  

7. Zespół szkół w Chmielnie 

8. Szkoła Podstawowa w Reskowie 

9. Szkoła Podstawowa w Kożyczkowie  

10. Przedszkole Samorządowe w Chmielnie  

11. Ośrodek Zdrowia w Chmielnie  

 

Członkowie zespołu reprezentujący różne środowiska zobowiązani są do 

wykonywania zadań w ramach kompetencji zawodowych i służbowych, działają w 

sposób skoordynowany. Umożliwia to spojrzenie na kwestię przemocy w rodzinie z 

odmiennych perspektyw oraz ułatwia efektywne działanie. Posiedzenia odbywają się 

nie rzadziej niż trzy miesiące, w zależności od potrzeb mogą odbywać się częściej. 

Obsługę organizacyjno techniczną zapewnia ośrodek pomocy społecznej. Zespół 

działa na poziomie strategicznym i wykonuje zadania gminy w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

Do zadań realizowanych przez Zespól Interdyscyplinarny zgodnie z ustawą z 

dnia 29 lipca 2005 roku min. należą: 

 integrowanie i koordynowanie współpracy i działań podmiotów, których 

członkowie wchodzą w skład zespołu, 

 diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 

 podejmowanie działań w środowiskach zagrożonych przemocą oraz 

dotkniętych przemocą,  

 rozpowszechnianie informacji o możliwościach pomocy rodzinom dotkniętym 

przemocą, 
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 podejmowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc,  

 wdrażanie  rozwiązań systemowych w zakresie przeciwdziałania przemocy, 

 monitoring, superwizja i ewaluacja procedur opracowanych przez zespół, 

 edukacja społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy 

 inicjowanie  przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań 

związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

 

 Za poziom operacyjny Zespołu Interdyscyplinarnego odpowiedzialne są grupy 

robocze, które Zespół może tworzyć w celu rozwiązywania problemów 

w indywidualnych przypadkach. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele 

jednostek organizacyjnych, pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania 

problemów alkoholowych, policji, ochrony zdrowia. W skład grup mogą również 

wchodzić kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na 

rzecz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

Do zadań grup roboczych należą: 

 ocena sytuacji problemowej dotyczącej indywidualnego przypadku, rodziny, 

grup lub środowiska znajdującego się w sytuacji kryzysowej, 

 opracowanie i realizacja planu pomocy w poszczególnych przypadkach, 

 udzielanie pomocy w zależności od potrzeb ( poradnictwa socjalnego, 

psychologicznego, prawnego), 

 podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie 

procedur mających na celu jej powstrzymanie, 

 monitorowanie rodzin zagrożonych przemocą oraz tych, w których dochodzi 

do przemocy, 

 dokumentowanie działań grupy oraz ich efektów 

 

Interwencja w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się 

w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”. Zaznaczyć warto, iż uruchomienie tej 

procedury nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Procedura 

Niebieskiej karty oraz wzory jej formularzy została określona przez Radę Ministrów 

w drodze rozporządzenia z dnia 13 września 2011 r. i stanowi ona ogół czynności 

podejmowanych przez przedstawicieli podmiotów wchodzących w skład grup 

roboczych w związku z uzasadnionym podejrzeniem występowania przemocy 

w rodzinie. Członkowie grup roboczych kierują się zasadą współpracy i przekazują 

informacje o podejmowanych działaniach przewodniczącemu zespołu.  

 

  

Funkcjonowanie Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną 

 

W procesie przeciwdziałania przemocy należy pamiętać o całościowym 

wspieraniu rodziny. Program zakłada skoordynowaną i zintegrowaną współpracę 

różnych służb i instytucji, osób pracujących z rodziną, ukierunkowanej w pierwszym 

rzędzie na wzmocnienie rodziny i pomoc jej w kryzysie. Należy brać pod uwagę 
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współpracę ze wszystkimi członkami rodziny. Istotna rolę odgrywa zaproszenie 

rodziny do współdecydowania oraz współdziałania. System kładzie nacisk na 

współpracę instytucji ze sobą oraz z rodziną. W pracy z rodziną należy pamiętać o 

wykorzystywaniu jej własnych zasobów. Celem tego systemu jest pomoc rodzinom w 

kryzysie oraz ochrona dzieci przed krzywdzeniem i zaniedbaniem, zapewnienie im 

bezpieczeństwa i odpowiednich warunków do rozwoju, pozwalających na 

zaspokojenie ich potrzeb.  

Zakłada się, że specjaliści, zajmujący się pomocą dziecku krzywdzonemu, 

podejmą współpracę interdyscyplinarną polegającą na wspólnym, 

wielodyscyplinarnym badaniu sytuacji (rodzinnej, szkolnej, zdrowotnej, socjalnej, 

prawnej itd.) konkretnego dziecka przejawiającego symptomy krzywdzenia, 

planowaniu i podejmowaniu pomocy oraz  monitorowaniu jego sytuacji.  

 

V Cele Programu 

  

 Cel główny: 

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności pomocy 

osobom dotkniętym tym problemem 

 

Cel główny oparty jest na realizacji zadań gminy w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, szczególnie poprzez promowanie działań profilaktycznych, 

wspieranie osób doświadczających przemocy oraz pracy ze sprawcami przemocy 

nad zmianą ich zachowań i postaw.  

 

Cele szczegółowe i działania służące realizacji programu 

 

Cel 1 : Diagnozowanie i monitorowanie problemu przemocy.  

 

Działania:  

1. Zbieranie i uaktualnianie informacji na temat rozmiarów zjawiska przemocy  

w rodzinie oraz zasobów środowiska lokalnego  

2. Przygotowywanie raportów o przemocy w rodzinie, zasobach środowiska 

lokalnego oraz potrzebach szkoleniowych. 

3. Monitorowanie problematyki przemocy w rodzinie oraz form i zakresu udzielanej 

pomocy. 

 

 

Cel 2 : Podniesienie świadomości i wrażliwości społeczeństwa na  problemy  

związane z przemocą w rodzinie  

 

Działania:  

1. Prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych (szkolenia  pogadanki w 

szkołach )    na temat zjawiska przemocy i możliwości jej przeciwdziałania. 
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2. Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych (ulotek, broszur, plakatów)o 

przemocy  w rodzinie i możliwościach uzyskania pomocy. 

 

Cel 3 : Zwiększenie dostępności działań profilaktycznych z zakresu       

przeciwdziałania przemocy  

 

Działania:  

1. Realizacja programów adresowanych do dzieci, młodzieży, rodziców 

i  nauczycieli (  dotyczących m.in. konstruktywnej komunikacji interpersonalnej,   

porozumiewania się bez przemocy, modyfikowania agresywnych zachowań) 

2.  Realizacja programów profilaktycznych ukierunkowanych na rozwój umiejętności 

wychowawczych rodziców, ze szczególnym uwzględnieniem wychowywania  bez 

przemocy (warsztaty umiejętności wychowawczych, szkoły dla rodziców). 

3. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego  

 

Cel 4 : Zapewnienie kompleksowej pomocy członkom rodzin, w których  

występuje problem przemocy. 

 

Działania :  

1. Realizacja procedury  Niebieskiej  Karty, 

2.  Kierowanie do udziału w programach pomocy terapeutycznej dla osób 

doznających przemocy w rodzinie, 

3. Kierowanie do udziału w programach korekcyjno-edukacyjny dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie, 

4. Wskazanie na możliwość uzyskania pomocy psychologicznej, prawnej i    

medycznej  

5. Systematyczne wizyty członków grup roboczych w środowisku sprawdzające 

stan bezpieczeństwa  

 

Cel 5 : Zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników służb i instytucji  

zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

 

Działania:  

1. Szkolenia grup zawodowych z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

2. Szkolenie dotyczące problemu przemocy w rodzinie dla członków grup 

roboczych. 

 

 VI Spodziewane efekty:  

 

- wzrost świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy domowej 

- zmiana postaw społeczeństwa wobec zjawiska przemocy w rodzinie  

- wzrost świadomości dzieci i młodzieży na temat przyczyn i skutków przemocy  

- stworzenie skutecznego systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą domową  
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- dostosowanie oferty specjalistycznej pomocy na terenie Gminy Chmielno do 

potrzeb osób uwikłanych w przemoc domową 

-   zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób doznających przemocy w rodzinie  

- podniesieni kompetencji osób zawodowo zajmujących się przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzenie  

 

VII  Adresaci programu 

 

- osoby doznające przemocy w rodzinie  

- osoby stosujące przemoc w rodzinie, 

- przedstawiciele instytucji i służb zobowiązanych do udzielania pomocy w sytuacji       

przemocy, 

- społeczność lokalna – mieszkańcy Gminy Chmielno  

 

VIII  Realizatorzy Programu 

 

Pomioty realizujące zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

dla mieszkańców Gminy Chmielno: 

 

1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie, 

2. Posterunek Policji w Chmielnie  

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

5. Placówka Ochrony Zdrowia,  

6. Placówki Oświaty, 

7. Punkt Konsultacyjny, 

8. Świetlice Środowiskowe, 

 

IX Źródło finansowania  

 

1. Środki własne Gminu 

2. Budżet Gminnego Programu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

3. Budżet Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

4. Budżet GOPS 

 

 

 

 

 


