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WPROWADZENIE. 

 

Jednym z podstawowych celów polityki społecznej jest tworzenie warunków do 

prawidłowego funkcjonowania rodziny oraz zapobieganie występowaniu postaw i zachowań 

antyspołecznych generujących patologie, w tym między innymi przemoc domową. Wobec 

przemocy domowej nikt nie powinien przechodzić obojętnie, nikt nie powinien milczeć                         

i udawać, że nie dostrzega problemu bitych, poniżanych, i często maltretowanych ofiar 

przemocy, zwłaszcza kobiet i ich dzieci. Podstawową cechą działań podejmowanych                         

w obszarze przemocy domowej powinno być szybkie reagowanie mające na celu przerwanie 

przemocy oraz szybka i skuteczna pomoc ofiarom, sprawcom jak i całym rodzinom. 

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym 

osobowość, system wartości, poglądy, styl życia. Natomiast dom rodzinny często powinien 

stanowić środowisko miłości, opieki, bezpiecznego schronienia przed całym złem świata. Dla 

wielu jednak osób stanowi miejsce terroru, cierpienia, zagrożenia i poniżenia, lęku oraz 

rozpaczy. 

Do niedawna problem przemocy w rodzinie był tematem tabu, o którym niewiele 

mówiono. Ponadto w świadomości społecznej funkcjonuje wiele mitów i stereotypów na 

temat przemocy w rodzinie, przy czym większość z nich jest używana jako argument za 

stosowaniem przemocy lub jako jej usprawiedliwienie, służąc do ukrycia, zamaskowania 

i zbagatelizowania problemu.  

W poszukiwaniu wielu skutecznych form przeciwdziałania przemocy w rodzinie                   

 i pomaganiu jej ofiarom zaangażowanych jest wielu profesjonalistów i wolontariuszy, 

organizacji pozarządowych i specjalistycznych instytucji. Ciąży na nich trudne zadanie, 

ponieważ środowisko rodzinne jest skutecznie chronione przed ingerencjami zewnętrznymi. 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy                        

w Rodzinie w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna jest dokumentem, który zawiera w sobie 

działania oraz zasady ich wdrażania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie w szczególności ochrony małoletnich ofiar przemocy                 

w rodzinie. Wyznacza także kierunki działań zmierzających do wsparcia osób i rodzin 

doświadczających przemocy w rodzinie oraz oddziaływań skierowanych na sprawców 

przemocy w rodzinie. W Programie zawarte zostają również zasady jego oceny w tym 

wskaźniki i ewaluacja jego efektów. Tym samym program jest planem, który powinien być 

wdrażany przez wszystkie organy gminne i jej jednostki organizacyjne oraz partnerów 

włączonych w działania w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego czy grup roboczych.                       

Program ma łączyć w sobie interdyscyplinarne podejście do problemu przemocy w rodzinie 

oraz przyczyniać się do ograniczania negatywnych skutków przemocy rodzinie. 

Potrzeba opracowania niniejszego Programu wynika wprost z obowiązujących w tym 

zakresie przepisów prawa. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w art.6 ust.2 

zobowiązuje gminę do realizacji określonych zadań, należą do nich w szczególności: 

1. Opracowanie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 
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2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu 

opiekuńczo-wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych 

przemocą w rodzinie. 

3. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia. 

4. Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

Istotne jest nie tylko opracowanie samego Programu, ale również jego realizacja. 

Ponadto obecnie obowiązujący Program był opracowany na lata 2016-2020 i jego okres 

obowiązywania kończy się w grudniu 2020 roku. Opracowanie i uchwalanie nowego 

Programu na lata 2021-2023 jest koniecznością wprost wynikającą z przepisów prawa.     

Wprowadzenie niniejszego programu ma służyć poprawie jakości i rozwinięciu 

wsparcia świadczonego osobom uwikłanym w przemoc, a jednocześnie stanowi o wykonaniu 

zobowiązań nałożonych przez wyżej cytowana ustawę. Program jest spójny z założeniami 

Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 oraz Gminną 

Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Nowa Sarzyna na lata 

2016-2023. 

Zgodnie z założeniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

na lata 2014-2020 do zadań jednostek samorządu gminy, we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi należy podejmowanie działań interwencyjnych, w tym realizacja strategii 

pomocowych kierowanych do ofiar przemocy w rodzinie poprzez: 

- rozwój sieci instytucji wspierających ofiary przemocy w rodzinie, takich jak punkty 

konsultacyjne, ośrodki wsparcia; 

- zwiększenie zakresu działania ogólnopolskiego telefonu zaufania "Niebieska Linia" 

dla ofiar przemocy w rodzinie, łączącego się z lokalnymi punktami konsultacyjnymi lub 

ośrodkami wsparcia. 

Zadanie opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie                

i Ochronie Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna na lata 2021-2023 

powierzono Zespołowi powołanemu Zarządzeniem Nr 96/2020 Burmistrza Miasta i Gminy 

Nowa Sarzyna z dnia 14 października 2020 r w sprawie powołania zespołu ds. opracowania 

gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy                  

w rodzinie. W skład zespołu weszli przedstawiciele instytucji z terenu miasta i gminy Nowa 

Sarzyna działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: Miejsko- 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie, Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz przedstawiciela placówki oświatowej. 

Podczas prac nad Programem zidentyfikowano zasoby w obszarze przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Natomiast lokalna analiza 

dotycząca czynników sprzyjających i utrudniających skuteczną pomoc osobom dotkniętym 

przemocą w rodzinie pozwoliła na wyznaczenia celów i zadań Programu adekwatnych do 

potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. 
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ROZDZIAŁ I.  

Podstawa prawna działań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście   

i Gminie Nowa Sarzyna. 

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie                       

(Dz.U. z 2020 r., poz. 218), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury 

„Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 r.,                

Nr 209, poz. 1245), 

• Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej                     

(Dz. U. z 2020 r., poz. 821),  

• Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 z późn.zm.), 

• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444),  

• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r.               

poz. 30 z późń. zm.),  

• Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1359),  

• Ustawa z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 

• Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 

przyjęty Uchwałą Nr 76 RM z dnia 29 kwietnia 2014 r.(M.P. z 2014 r.,poz.  445),  

• Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876), 

• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r.,                  

poz. 2050), 

• Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713                 

z późn.zm.) 
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ROZDZIAŁ II. 

Przemoc w rodzinie – podstawy teoretyczne. 

2.1. Pojęcie przemocy w rodzinie. 

Dla lepszego rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie konieczne jest jej 

zdefiniowanie. W niektórych przypadkach przejawy są tak jednoznaczne, że nie pozostawiają 

żadnych wątpliwości, w innych, bardziej złożonych niezbędne jest określenie możliwie 

jasnych kryteriów oceny. 

Definicja przyjęta przez Światową Organizację Zdrowia określa przemoc jako                       

„ celowe użycie siły fizycznej lub władzy, skierowane przeciwko sobie, innej osobie, grupie 

lub społeczności, prowadzące lub łączące się z wysokim prawdopodobieństwem 

spowodowania obrażeń cielesnych, śmierci, szkód psychologicznych, wad rozwoju lub braku 

elementów niezbędnych do normalnego życia i zdrowia ”. 

Najprostszą i dostępną dla każdego przeciętnego człowieka definicją jest definicja 

przemocy zawarta w Słowniku Języka Polskiego, która określa przemoc jako „fizyczną 

przewagę wykorzystywaną do czynów bezprawnych dokonywanych na kimś, lub narzuconą 

bezprawnie władzę, panowanie”.  

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 z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która przemoc w rodzinie definiuje jako 

jednorazowe albo powtarzające się, umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające prawa 

lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na 

niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, 

wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, 

a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. 

Przemoc w rodzinie charakteryzuje się specyficznymi cechami, m.in.: 

• jest intencjonalna – jest zamierzonym, celowym działaniem człowieka; 

• jest nakierowana na kontrolowanie i podporządkowanie ofiary; 

• odbywa się w warunkach nierównowagi sił – sprawca ma i wykorzystuje 

przewagę nad ofiarą; 

• prowadzi do naruszenia podstawowych praw i wolności ofiary; 

• powoduje cierpienie oraz naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody; 

Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy i dokonywać się przy użyciu 

różnych instrumentów. Najczęściej spotykane formy przemocy to: 

• przemoc fizyczna - są to wszelkie działania polegające na użyciu siły 

i prowadzące do naruszenia nietykalności cielesnej, nieprzypadkowych urazów, 

zranień, stłuczeń, złamań czy zasinień; 

• przemoc psychiczna - to umyślne działanie wykorzystujące nie siłę fizyczną 

lecz mechanizmy psychologiczne, powodujące zachwianie pozytywnego 
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obrazu własnej osoby u ofiary, obniżenie u niej poczucia własnej wartości, 

pojawienie się stanów lękowych i nerwicowych;  

• przemoc seksualna - polega na wymuszaniu  niechcianych przez ofiarę 

zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawców; 

• przemoc ekonomiczna - to działanie prowadzące do całkowitego finansowego 

uzależnienia ofiary od sprawcy. 

• zaniedbywanie - zjawisko społeczne, które odnosi się do relacji dziecko-rodzic. 

Charakteryzuje się niezaspokajaniem podstawowych potrzeb fizjologicznych 

i emocjonalnych dziecka oraz brakiem zapewnienia właściwej uwagi i troski 

rodzicielskiej, a także uniemożliwianie dziecku prawidłowego rozwoju 

zdrowotnego, społecznego, intelektualnego i emocjonalnego. Zjawisko to może 

obejmować relacje z innymi osobami zależnymi, np. niepełnosprawnymi, 

starszymi i ubezwłasnowolnionymi. 

2.2. Cykl i fazy przemocy w rodzinie.  

Przemoc domowa nie jest jednorazowym czynem. Często ma długą, nawet 

kilkunastoletnią historię. Zwykle powtarza się według zauważalnej prawidłowości zwanej 

cyklem przemocy, który składa się z trzech następujących po sobie faz: narastania napięcia, 

ostrej przemocy i miodowego miesiąca ( rysunek nr 1 ). 

Rysunek nr 1. Cykl przemocy w rodzinie. 

 

Rysunek nr 2. Fazy przemocy w rodzinie. 
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Faza narastania napięcia – początkiem cyklu jest zwykle wyczuwalny wzrost napięcia. 

Przyczyny napięcia mogą tkwić poza rodziną. Czasami są to błahostki powodujące wzrost 

napięcia i przyczyniające się do powstawania agresji.  

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

dokonać straszliwych w skutkach czynów, nie zwracając uwagi na krzywdę innych. W tej 

fazie ofiary najczęściej decydują się na wzywanie pomocy, złożenie skargi.  

Faza miodowego miesiąca – faza skruchy i okazywania miłości. Sprawca zaczyna dostrzegać 

to, co się wydarzyło. Próbuje załagodzić sytuację, przeprasza, obiecuje poprawę, staje się 

uczynny i miły. Próbuje przekonać ofiarę, że teraz będzie inaczej, że jego zachowanie się 

nigdy nie powtórzy. Ofiara mu wierzy i zostaje z nim, odwołuje zeznania. Jednak po jakimś 

czasie wszystko zaczyna się od nowa. Przemoc z czasem się nasila, za każdym razem jest 

coraz gorzej. Sprawca zwykle zaczyna od uszczypliwej uwagi, lekkiego popchnięcia, 

siarczystego przekleństwa, by po jakimś czasie dopuścić się ciężkiego uszkodzenia ciała, 

wymyślnych psychicznych tortur, trwałego okaleczenia ofiary, a nawet jej zabójstwa. 

2.3.Charakterystyka ofiar przemocy w rodzinie. 

Jedną z cech charakterystycznych przemocy domowej jest dysproporcja sił, przewaga 

jednej ze stron. Przemoc występuje zazwyczaj w relacji silniejszy – słabszy np. mężczyzna-

kobieta, dorosły- dziecko, osoba zdrowa- osoba chora czy niepełnosprawna, osoba dorosła-

osoba w podeszłym wieku.  

Rysunek nr 3. Cechy ofiary przemocy w rodzinie. 
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2.3.1. Kobieta ofiarą przemocy w rodzinie. 

Jak wskazują dostępne dane z instytucji pomocy społecznej czy policji, to głównie płeć 

żeńska doświadcza zjawiska przemocy. Może być wiele przyczyn tegoż faktu. Kobieta 

wiodąca życie ze sprawcą przemocy jest często zależna materialnie od niego, 

podporządkowana, uległa, będąca w nielicznych kontaktach z innymi ludźmi. Często 

tłumaczy zachowanie partnera jego nastrojem, przykrościami, których doznał na przykład                

w pracy lub przeżyciami z jego dzieciństwa. Przestraszona, z poczuciem własnej niemocy                    

i bezwartościowości z głębokim przeświadczeniem, że zasługuje na to, co ją spotyka, uważa, 

że nie ma wyjścia z sytuacji. Krańcowo zależna emocjonalnie od partnera nie wyobraża sobie 

życia poza związkiem, ale też nie wyobraża sobie dalszego życia z nim. Kobieta będąca ofiarą 

przemocy może być również niezdolna do samoobrony w sytuacji, gdy jest chora, ciężarna, 

niepełnosprawna fizycznie, upośledzona umysłowo czy chora psychicznie. Dokonując 

klasyfikacji poszczególnych rodzajów przemocy stosowanej przez sprawców przemocy                       

w stosunku do kobiet można wyróżnić jej następujące formy : przemoc fizyczna, przemoc 

psychiczna/emocjonalna, przemoc seksualna, przemoc materialna/ekonomiczna. Biorąc pod 

uwagę złożoność zjawiska przemocy, osoby dotknięte przemocą, w tym kobiety, wymagają 

długoterminowej, specjalistycznej opieki. 

2.3.2. Mężczyzna ofiarą przemocy w rodzinie. 

W literaturze oraz publikacjach popularnonaukowych coraz częściej pojawiają się artykuły 

poruszające temat przemocy wobec mężczyzn. Wzrost aktów przemocy, w których to kobiety 

są agresorami burzy mit, iż to wyłącznie one są jej ofiarami. Mężczyźni w porównaniu do 

kobiet rzadziej przyznają się do faktu bycia ofiarą 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. Przemoc ta ma 

rzadziej charakter fizyczny. Często wiąże się z przemocą emocjonalną, psychicznym 

znęcaniem. Mężczyzna bywa poniżany, wyzywany, ośmieszany, kontrolowany, krytykowany, 

szantażowany i narażony na groźby ze strony kobiety. Pozostający w związkach małżeńskich 

mężczyźni – mający dzieci, są często straszeni przez kobiety ograniczeniem lub całkowitą 

utratą kontaktu z dziećmi. Zdarza się, że kobiety nastawiają negatywnie dzieci wobec ojców, 

co wzbudza w nich lęk i niszczy ich relacje z dziećmi. W takich sytuacjach pod znakiem 

zapytania staje autorytet ojca i jego pozycja w rodzinie. Krzywdzeni mężczyźni, rzadziej 

dochodzą swoich praw i szukają pomocy. Wstydzą się faktu pobicia przez partnerkę, 

ukrywają widoczne ślady i zaprzeczają, że przemoc może ich dotyczyć. Wynika to z braku 

świadomości społecznej powagi problemu przemocy w stosunku do mężczyzn. Co więcej, 

zdarza się, iż przemoc wobec mężczyzn jest nadal w wielu środowiskach tematem tabu. 

Mężczyzna będący ofiarą znęcania się psychicznego lub przemocy fizycznej ze strony 

partnerki, wzbudza zdziwienie i niedowierzanie otoczenia. Zamyka mu to drogę do uzyskania 

pomocy. Zatem, 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. 
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2.3.3. Dzieci ofiarami przemocy w rodzinie. 

Dzieci wychowujące się w rodzinach gdzie występuje przemoc narażone są na dwa rodzaje 

traumatycznych doświadczeń. Pierwsze dotyczy dzieci, które są bezpośrednimi ofiarami 

przemocy, drugie zaś dzieci, które są świadkami przemocy. Na podwójne niebezpieczeństwo 

narażone są dzieci, które same doświadczają przemocy i są jej świadkami. Wiele dzieci 

bezpośrednio staje się ofiarami przemocy, gdy próbuje powstrzymać sprawcę. Przemoc 

stosowana wobec dzieci może przybierać postać przemocy fizycznej, emocjonalnej, 

seksualnej. Oprócz widocznych skutków przemocy w czasie jej trwania obserwuje się także 

skutki odroczone. Doświadczenia przeżyte w dzieciństwie mają wpływ na całe życie. Dzieci 

poznają świat i rządzące nim prawa, a także swoje w nim miejsce poprzez pryzmat domu 

rodzinnego. W domach, gdzie mężczyzna znęca się nad kobietą, chłopcy uczą się agresji 

wobec kobiet. Dziewczynki zaś, tego, że by żyć z w pełni zadowolonym mężczyzną, trzeba 

być bitą, poniżaną. W rodzinie gdzie ojciec bije matkę i/lub dzieci następuje modelowanie 

agresji. Dzieci, które na co dzień obserwują okrutne traktowanie przejawiają różne formy 

agresji wobec rówieśników, nauczycieli, innych osób. Jeśli wobec dziecka dodatkowo 

stosowane są zbyt surowe kary, nieadekwatne do winy, w dziecku utrwala się poczucie 

niesprawiedliwości, gniewu i zaczyna ono szukać akceptacji poza domem. Jeśli natrafi na 

podobnych sobie utworzą grupę nieformalną organizującą napady i znęcającą się nad 

słabszymi. Dzieci te często mają problemy z nauką, koncentracją uwagi, powtarzają klasy, 

wagarują. Innym sposobem ucieczki od problemów jest nadużywanie alkoholu, palenie 

papierosów, czy branie narkotyków. W ekstremalnych przypadkach dzieci krzywdzone przez 

swoich najbliższych podejmują próby samobójcze, powodują samookaleczenia. Przemoc 

stosowana wobec dzieci szczególnie w rodzinie ma związek z wieloma przykrymi 

konsekwencjami, ucząc ich jak mają rozwiązywać konflikty oraz jakie metody powinien 

stosować by osiągać sukcesy. Ponadto, dziecko doznające krzywdy ze strony dorosłych lub 

rówieśników:  

- uczy się rozwiązywać spory i pojawiające się trudności przy pomocy siły fizycznej                        

i przemocy,  

- jest agresywne wobec rówieśników, często okazuje złość,  

- może wykazywać nadmierny niepokój lub być pobudzone,  

- nie wierzy we własne możliwości i ma zaniżony obraz samego siebie, niską samoocenę,  

- może przejawiać huśtawkę nastrojów,  

- obwinia innych za swoje niepowodzenia czy problemy. 

2.3.4.Przemoc w rodzinie wobec osób starszych. 

Przemoc wobec osób starszych jest definiowana przez World Health Organization 

(2009) jako „ jednorazowy lub powtarzający się akt, stający się przyczyną zranienia lub niesie 

ze sobą ryzyko zranienia (bez względu czy jest to działanie intencjonalne czy też nie) osoby 

starszej, pozostającej w opiece opiekuna lub ze strony innych osób, pozostających                             
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w relacjach, które powinny zapewniać zaufanie, a w rzeczywistości są źródłem zranienia lub 

stresu dla osoby starszej ”. Przemoc w rodzinie wobec osób starszych występuje pod 

wieloma, poniżej wskazanymi postaciami:  

− krzywdzenie fizyczne – występujące pod postacią: bicia, kopania, zadawania bólu, 

krepowania, wiązania itp.,  

− krzywdzenie psychiczne/emocjonalne – stosowanie gróźb słownych, infantylizacja 

(używanie „dziecięcej” mowy), poniżanie i inne działania mające na celu dehumanizację 

osoby, po to by wzbudzić w niej lęk przed próbą sprzeciwu i rozgniewaniem sprawcy 

przemocy,  

− przemoc finansowa/ekonomiczna – pozbawianie środków do życia, wymuszanie pieniędzy,  

− zaniedbanie – najczęściej występująca forma przemocy, opiera się na zaniechaniu                          

i poważnych uchybieniach ze strony opiekunów osoby starszej widocznych w odmowie 

zaspakajania potrzeb fizjologicznych w tym brak pożywienia, wody, zapewnienia opieki                      

i higieny osobistej; psychicznych, tj. brak zapewnienia bezpieczeństwa, nie okazywanie 

szacunku, miłości  

– brak odpowiedniej opieki zdrowotnej, dostarczania leków,  

− przemoc seksualna – kontakty seksualne z osobami w podeszłym wieku, pojawiający się                  

u seniorów lęk przed rozbieraniem, uszkodzenie narządów płciowych, choroby weneryczne, 

infekcje intymne.  

Analiza danych zawartych w literaturze dotyczącej problemu przemocy stosowanej wobec 

osób starszych wskazuje na obecność czynników, zwiększających ryzyko występowania 

przemocy są to m.in.: historia rodziny, płeć, wzajemna zależność członków rodziny, dzielenie 

wspólnego mieszkania lub domu, fizyczne lub psychiczne obciążenia członków rodziny.                  

W ówczesnym świecie coraz więcej przypadków przemocy wobec osób starszych jest 

ujawniana. Przyczyniła się do tego większa świadomość społeczeństwa lokalnego w którym 

osoby starsze żyją. 

2.4.Charakterystyka sprawcy przemocy w rodzinie. 

Formy zachowań sprawców przemocy można ocenić według poniższych kategorii:  

- nadmierna zaborczość, − trudności w wyrażaniu innych emocji niż gniew, wykazujący się 

niskimi zdolnościami w komunikacji uczuć i emocji,  

- nierealistyczne oczekiwania względem partnera życiowego,  

- trudności w panowaniu nad sobą i jednocześnie wyznaczający sztywne granice zachowań 

innym członkom rodziny,  

- nadużywanie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych tj. narkotyki,  

- ujawnienie faktu bycia ofiarami przemocy w dzieciństwie lub dziećmi obserwującymi bicie,  
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- minimalizacja problemu stosowanej przez siebie przemocy i zaprzeczający jej 

występowaniu,  

- reakcje oscylujące pomiędzy wrogością, agresywnością, okrucieństwem,                                          

a uwodzicielstwem, wdziękiem i manipulowaniem,  

- są odbierani jako impulsywni, zazdrośni, posiadający niską samoocenę, depresyjni, 

nadmiernie wymagający, wybuchowi i gwałtowni,  

- okazywanie braku porównywalnych zdolności u partnera w zakresie posiadanych 

umiejętności podejmowania decyzji, zdolności komunikacyjnych i społecznych. 

 

2.5. Konsekwencje doświadczania przemocy w rodzinie. 

Przemoc w rodzinie jest doświadczeniem traumatycznym, którego skutkiem są 

zarówno bezpośrednie szkody na zdrowiu psychicznym i fizycznym, jak i poważne, 

długotrwałe problemy ujawniające się w życiu dorosłym, jako konsekwencje przemocy 

doświadczanej w dzieciństwie. Najbardziej poważną konsekwencją doświadczania przemocy 

jest ryzyko utraty życia i zdrowa. Osoby krzywdzone mogą doznać urazów fizycznych 

i trwałego kalectwa. Skutkiem przemocy mogą być zaburzenia zdrowia fizycznego 

i psychicznego, uzależnienie od  substancji psychoaktywnych, trudności w funkcjonowaniu 

w różnych rolach społecznych, długotrwale konsekwencje w postaci złożonego zespołu stresu 

pourazowego, trwałych zmian w osobowości osób krzywdzonych. 

Na szczególne poważne konsekwencje zachowań przemocowych narażone są dzieci. 

Często są one bezpośrednimi ofiarami lub/i świadkami przemocy w rodzinie. Obok obrażeń 

cielesnych przemoc domowa powoduje, że dziecko żyje w poczuciu ciągłego strachu 

i zagrożenia, pozbawione miłości, zaufania i bezpieczeństwa. Niezaspokajanie w/w 

podstawowych potrzeb wpływa na dalszy rozwój dziecka i jest przyczyna wielu schorzeń 

psychosomatycznych. Konsekwencje przemocy ujawniają się często  również po długim 

czasie, kiedy dziecko dorasta lub jest w dorosłym życiu. Odroczone skutki przemocy 

objawiają się w postaci różnych form niedostosowania społecznego. Trudności w nauce, 

wagarowanie, ucieczki z domu, udział w nieformalnych młodzieżowych grupach 

przestępczych, wysoki poziom agresji, nadużywanie alkoholu, sięganie po narkotyki, to tylko 

niektóre ze sposobów ucieczki od problemu przemocy w rodzinie. 

Ponadto zachowania przemocowe są dziedziczone i powielane w dorosłym życiu. 

Młodzi chłopcy wychowujący się w rodzinach, gdzie mężczyzna znęca się nad kobietą, uczą 

sie agresji wobec kobiet, dziewczynki zaś postrzegają bicie, maltretowanie i wykorzystywanie 

jako elementy wpisane w rolę kobiety. Doświadczanie przemocy w dzieciństwie podwyższa 

ryzyko, że krzywdzone dzieci same staną się krzywdzącymi rodzicami. 

 

2.6. System przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna. 

Sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Mieście 

i Gminie Nowa Sarzyna zakłada koordynację i spójność działań, w tym dobry przepływ 

informacji i współdziałanie pomiędzy instytucjami i organizacjami zajmującymi się przemocą 

w rodzinie. Zjawisko przemocy w rodzinie wymaga w diagnozie, interwencji, pomocy oraz 
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wieloaspektowego spojrzenia na rodzinę i porozumienia wielu służb społecznych z terenu 

Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Złożona natura problemów alkoholizmu i przemocy 

w rodzinie sprawia, że w pragmatyce swoich działań pojedyńcze instytucje nie są w stanie 

same wypracować strategii gwarantujących ich rozwiązań. 

Odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie systemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna jest Zespół Interdyscyplinarny 

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie powołany (na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 4 oraz art. 

9a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). Zarządzeniem nr 3/2017 Burmistrza 

Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 5 stycznia 2017 r. oraz Zarządzeniem nr 14/2020 

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 2 marca 2020 r. Zespół Interdyscyplinarny 

tworzą specjaliści reprezentujący instytucje działające na terenie gminy m. in. UMiG Nowa 

Sarzyna, MGOPS w Nowej Sarzynie, MGKRPA w Nowej Sarzynie, Komisariat Policji                      

w Nowej Sarzynie, służby kuratorskie przy SR w Leżajsku, SOW dla Ofiar Przemocy                     

w Rodzinie w Nowej Sarzynie, placówki oświatowe, placówki służby zdrowia. 
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ROZDZIAŁ III . 

Diagnoza problemu przemocy w rodzinie na terenie Miasta i Gminy Nowa 

Sarzyna. 

 

Właściwe diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie jest bardzo trudne. Przemoc 

domowa jest problemem złożonym, o którym nie łatwo się rozmawia, a który jeszcze trudniej 

zbadać. Istniejące statystyki pozwalają oszacować jedynie jego przybliżone rozmiary. 

Oficjalne statystyki nie obejmują niezgłaszanych przypadków przemocy, a problematyka 

przemocy jest traktowana jako sprawa wstydliwa, drażliwa, skrywana w czterech ścianach 

domu. 

Przedstawiając obraz zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Miasta i Gminy Nowa 

Sarzyna można posłużyć się danymi uzyskanymi z Komisariatu Policji w Nowej Sarzynie 

dotyczącymi interwencji domowych w związku z przemocą w rodzinie w latach 2018-2020 

(tabela nr 1). 

Tabela nr 1. Wykaz interwencji Policji oraz podejmowanych postępowań w latach 2018-2020                           

w związku z przemocą w rodzinie. 

 2018 2019 2020 

(za okres: I - VI,            

na dn.30.06.2020 r.) 

Liczba 

przeprowadzonych 

interwencji domowych 

w tym: 

 

178 

 

165 

 

101 

zakończonych 

założeniem „Niebieskiej 

Karty” w rodzinie 

 

77 

 

58 

 

39 

Postępowania wszczęte  

w związku                                

z podejrzeniem 

przestępstwa z                  

art. 207§1kk 

 

27 

 

16 

 

13 

Postępowania 

zakończone 

umorzeniem 

 

5 

 

1 

 

3 

Postępowania 

skierowane do 

Prokuratury 

z aktem oskarżenia 

 

18 

 

16 

 

11 

Źródło: Dane statystyczne Komisariat Policji Nowa Sarzyna. 
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Wykres nr 1. Wykaz interwencji Policji podejmowanych w związku z przemocą w rodzinie latach 

2018-2019. 
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Źródło: Dane statystyczne Komisariat Policji Nowa Sarzyna. 

Z przedstawionych danych statystycznych (tabela nr 1 oraz wykres nr 1) wynika, że 

liczba interwencji Policji w 2019 r. zmniejszyła się o 7,3 % w stosunku do roku 2018, 

natomiast procedura "Niebieskie Karty" została wszczęta w 58 przypadkach w roku 2019, tj. 

o 25 % mniej niż w 2018 r. Nadmienić jednak należy, że w pierwszym półroczu 2020 r. na 

podstawie w/w uzyskanych informacji można zauważyć wzrost zarówno podejmowanych 

interwencji domowych jak i interwencji zakończonych założeniem „ Niebieskiej Karty ”. 

Znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą 

pozostająca w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim 

lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny jest przestępstwem 

zgodnie z art. 207 Kodeksu karnego. W toku procedury "Niebieskie Karty" Komisariat Policji 

w Nowej Sarzynie w 2018 r. wszczął 27 postępowań w związku z podejrzeniem przestępstwa 

z art. 207§1kk, z których 5 spraw zostało umorzonych w toku czynności sprawdzających                    

a 18 postępowań zakończyło się skierowaniem do Prokuratury sprawy z aktem oskarżenia. 

W roku następnym z 16 spraw dotyczących podejrzenia przestępstwa z art. 207§1kk, 

umorzono tylko 1 postępowanie, a 16 spraw skierowano do Prokuratury. 
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Wykres nr 2. Liczba wypełnionych formularzy „ Niebieska Karta – A ” wg miejsca zamieszkania 

osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie latach 2018-2020. 
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Źródło: Dane statystyczne Komisariat Policji Nowa Sarzyna. 

 

Wykres nr 2 obrazuje liczbę wypełnionych formularzy "Niebieska Karta-A" wg 

miejsca zamieszkania osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą                

w rodzinie. Procedura "Niebieskie Karty" w 2018r., 2019 r. jak i w pierwszym półroczu 2020 

r. w większości przypadków wszczęta została na terenach wiejskich. W Nowej Sarzynie 

Policja wszczęła w 2018 r. 25 spraw dotyczących przemocy w rodzinie, w 2019 r. 18 spraw. 

Natomiast w okresie: styczeń – czerwiec 2020 r. zostało wszczętych 11 spraw. 
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Wykres nr 3. Liczba sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu oraz  przewiezionych na 

izbę wytrzeźwień bądź do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych w latach 2018-2019. 
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Źródło: Dane statystyczne Komisariat Policji Nowa Sarzyna. 

 

Z danych Komisariatu Policji w Nowej Sarzynie wynika, jak obrazuje to wykres nr 3, 

że w 2018 r. z 76 sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu, 18 osób zostało 

przewiezionych na izbę wytrzeźwień bądź do policyjnych pomieszczeń dla osób 

zatrzymanych, nie znacznie więcej w 2019 r., bo z 52 sprawców przemocy domowej pod 

wpływem alkoholu, 20 osób izolowano. Natomiast w pierwszym półroczu 2020 r. z 34 

sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu, aż 30 osób zostało przewiezionych na 

izbę wytrzeźwień bądź do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych 

Statystyki prowadzone przez Policję ukazują wyłącznie zgłoszone przypadki 

stosowania przemocy, czyli takie, których konsekwencją była interwencja Policji. 

Prezentowane wyżej dane statystyczne Komisariatu Policji nie uwzględniają sytuacji 

niezgłoszonych, stąd brak prawdziwego rozmiaru tego zjawiska. 
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Wykres nr 4. Skala zjawiska przemocy w rodzinie latach 2018-2019. 
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Źródło: Dane statystyczne MGOPS Nowa Sarzyna. 

 Istotnym źródłem zjawiska przemocy w rodzinie są dane MGOPS w Nowej Sarzynie, 

który odpowiada za realizację procedury "Niebieskie Karty", zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. Z danych statystycznych MGOPS w Nowej Sarzynie (wykres nr 4) liczba 

prowadzonych procedur "Niebieskie Karty" nieznacznie spadła z 64 Niebieskich Kart do 59. 

Jednak zaznaczyć należy, że na dzień 30.06.2020 r. prowadzonych spraw w ramach w/w 

procedury było 40, co sygnalizuje wzrost zjawiska przemocy w stosunku do 2019 roku. 

Tabela nr 2. Liczba prowadzonych procedur „ Niebieskie Karty ” wraz z wykazem podmiotów, które 

wszczęły tę procedurę w latach 2018-2020. 

Podmiot wszczynający 

procedurę                            

„ Niebieskie Karty ” 

2018 2019 

 

2020 

(stan na 30.06.2020 r.) 

Policja                     

(funkcjonariusz Policji) 

62 55 37 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej                   

(pracownik socjalny) 

2 4 2 

Placówka oświatowa 

(pedagog szkolny) 

0 0 1 

Służba zdrowia                           

(lekarz, pielęgniarka) 

0 0 0 
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Gminna komisji 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych oraz 

organizacje pozarządowe 

0 0 0 

Źródło: Dane statystyczne MGOPS Nowa Sarzyna. 

 Jak można zauważyć na podstawie danych z tabeli nr 2 w latach 2018-2020 najwięcej 

założonych „ Niebieskich Kart ” zostało przez funkcjonariuszy Policji. Natomiast żadna 

procedura „ Niebieskie Karty ” nie została wszczęta przez przedstawicieli: służby zdrowia, 

gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych czy organizacji pozarządowej. 

Wykres nr 5. Liczba osób poszkodowanych w wyniku przemocy w rodzinie latach 2018-2019. 
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Źródło: Dane statystyczne MGOPS Nowa Sarzyna. 

 Dane statystyczne MGOPS w Nowej Sarzynie dotyczące realizacji procedury 

"Niebieskie Karty" zawierają informacje dotyczące liczby pokrzywdzonych w wyniku 

przemocy w rodzinie, których liczba spadła w 2019 r. w stosunku do roku 2018. Na dzień 

30.06.2020 r. liczba ta wynosiła 89 osób, co może również sygnalizować wzrost liczby osób 

pokrzywdzonych. 
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Wykres nr 6. Liczba osób poszkodowanych w wyniku przemocy w rodzinie ze względu na płeć i wiek  

w roku 2018. 

6,08%

48,65%45,27%

Kobiety Mężczyźni Dzieci
 

Źródło: Dane statystyczne MGOPS Nowa Sarzyna. 

Wykres nr 7. Liczba osób poszkodowanych w wyniku przemocy w rodzinie ze względu na płeć i wiek  

w roku 2019. 

5,88%

47,06%47,06%

Kobiety Mężczyźni Dzieci
 

Źródło: Dane statystyczne MGOPS Nowa Sarzyna. 
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 Powyższe dane statystyczne (wykresy nr 6 i nr 7) przedstawiają informacje dotyczące 

liczby osób dorosłych pokrzywdzonych z podziałem na płeć oraz liczbę dzieci, jako 

świadków przemocy w rodzinie. Najliczniejszą grupę osób pokrzywdzonych stanowią kobiety 

(ok. 47-49 %) oraz oczywiście dzieci do lat 18 (ok. 45-47 %).Na dzień 30.06.2020 r. 

najliczniejszą grupę osób pokrzywdzonych stanowiły dzieci (56,18 %) oraz kobiety                   

(39,33 %), mężczyźni wśród osób pokrzywdzonych, to nieliczna grupa (4,49 %). 

 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej 

Sarzynie jest placówką całodobową i całoroczną, przeznaczoną dla ofiar przemocy                           

w rodzinie. Ośrodek został utworzony 1 lutego 2007 r. Ośrodek Wsparcia oferuje pomoc                 

w formie: pomocy ambulatoryjnej, tj. dla osób doznających przemocy ze strony osób 

najbliższych, które z różnych powodów nie zdecydowały się zamieszkać w Ośrodku, lecz 

potrzebują skorzystać z pomocy prawnej, psychologicznej, pedagogicznej lub socjalnej. 

Drugą formą wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie jest pomoc stacjonarna, tj. osoby 

skrzywdzone znajdą w Ośrodku spokój, schronienie oraz bezpieczeństwo. Osoby 

przebywające w Ośrodku wraz z dziećmi mogą liczyć na pomoc w zakresie interwencyjnym, 

terapeutycznym czy zabezpieczenia potrzeb bytowych. 

Tabela nr 3. Liczba osób z terenu całego kraju, którym udzielono pomocy w Specjalistycznym 

Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie w latach 2018-2020. 

 
Pomoc stacjonarna Pomoc ambulatoryjna 

Ogółem 

W tym 

Ogółem 

W tym: 

Kobiety Mężczyźni Dzieci Kobiety Mężczyźni Dzieci 

 

2018 

 

38 17 0 21 93 81 2 10 

 

2019 

 

36 14 0 22 89 78 6 5 

 

2020                     

(stan na 

30.06.2020 r.) 

20 6 1 13 61 48 4 9 

Źródło: Dane statystyczne Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie. 

  

Z danych statycznych SOW dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie 

wynika, iż ogółem z różnych form pomocy skorzystało w 2018r. - 131 osób, w tym ze 

całodobowego schronienia - 38 osób oraz z pomocy ambulatoryjnej - 93 osoby. Natomiast              

w  roku 2019 - 125 osób skorzystało ogółem z wsparcia Ośrodka, w tym pomocy stacjonarnej 
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udzielono 36 osobom, a 89 osobom udzielono wsparcia w formie pomocy prawnej, 

psychologicznej, pedagogicznej lub socjalnej ( tabela nr 3). Powyższa tabela przedstawia 

również dane statystyczne dotyczące osób, które skorzystały z pomocy Ośrodka do dnia 

30.06.2020 r. 

Tabela nr 4. Liczba osób z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, którym udzielono pomocy                         

w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie w latach 

2018-2020. 

 
Pomoc stacjonarna Pomoc ambulatoryjna 

Ogółem 

W tym: 

Ogółem 

W tym: 

 

Kobiety Mężczyźni Dzieci Kobiety Mężczyźni Dzieci 

 

2018 

 

7 3 0 4 37 29 1 7 

 

2019 

 

0 0 0 0 33 27 2 4 

 

2020                     

(stan na 

30.06.2020 

r.) 

 

0 0 0 0 18 13 1 4 

Źródło: Dane statystyczne Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie. 

  

Tabela nr 4 przedstawia liczbę osób z terenu miasta i gminy Nowa Sarzyna, którym 

udzielono pomocy w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Nowej Sarzynie w latach 2018-2020. W roku 2018 ogółem z pomocy skorzystało 44 osoby, 

natomiast w roku 2019 - 33 osoby, głównie kobiety z dziećmi. Przeważająca formą wsparcia 

była pomoc ambulatoryjna. Z pomocy całodobowej skorzystało w 2018 r. - 3 kobiety oraz 

4 dzieci, natomiast w 2019r. – żadna osoba nie skorzystała z tej formy pomocy. Powyższa 

tabela także przedstawia dane statystyczne dotyczące osób, które skorzystały z pomocy 

Ośrodka do dnia 30.06.2020 r. z terenu miasta i gminy Nowa Sarzyna. 
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Tabela nr 5. Liczba stwierdzonych przypadków poszczególnych rodzajów przemocy wśród klientów 

przebywających (pomoc stacjonarna) w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy                  

w Rodzinie w Nowej Sarzynie w latach 2018-2020. 

 
Przemoc 

fizyczna 

Przemoc 

psychiczna 

Przemoc 

seksualna 

Przemoc 

ekonomiczna 
Zaniedbania 

 

2018 (ogółem): 

 

13 38 6 8 brak danych 

w tym: osoby z 

terenu Miasta i 

Gminy Nowa 

Sarzyna 

2 7 0 1 brak danych 

 

2019 (ogółem): 

 

16 36 5 8 brak danych 

w tym: osoby z 

terenu Miasta i 

Gminy Nowa 

Sarzyna 

0 0 0 0 brak danych 

 

2020 (ogółem):               

(stan na 30.06.2020 

r.) 

 

9 20 1 5 brak danych 

w tym: osoby z 

terenu Miasta i 

Gminy Nowa 

Sarzyna 

0 0 0 0 brak danych 

Źródło: Dane statystyczne Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie. 

 

 Głównym rodzajem przemocy wśród klientów przebywających w Specjalistycznym 

Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie była przemoc 

psychiczna, fizyczna oraz ekonomiczna. Nie stwierdzono przypadków zaniedbania (brak 

danych) czy to w odniesieniu do ofiar przemocy czy do dzieci (tabela nr 5). 

 Tabela nr 6 przedstawia różne formy pomocy udzielane osobom dotkniętym 

problemem przemocy w rodzinie wśród klientów przebywających w SOW dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie. Najwięcej wśród osób przychodzących z zewnątrz 

jak i z terenu miasta i gminy Nowa Sarzyna skorzystało z poradnictwa pedagogicznego, 

socjalnego oraz prawnego. 
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Tabela nr 6. Liczba form pomocy udzielana osobom dotkniętym przemocą w rodzinie wśród klientów 

przebywających (pomoc stacjonarna) w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy                   

w Rodzinie w Nowej Sarzynie w latach 2018-2020. 

Lata  
Poradnictwo 

psychologiczne 

Poradnictwo 

pedagogiczne 

Poradnictwo 

socjalne 

Poradnictwo 

prawne 

Porady 

pedagogiczne 

dotyczące dzieci 

 

2018 (ogółem): 

 

18 805 168 50 315 

w tym: osoby  

z terenu Miasta 

i Gminy Nowa 

Sarzyna 

7 232 59 14 86 

 

2019 (ogółem): 

 

30 373 204 107 289 

w tym: osoby 

z terenu Miasta 

i Gminy Nowa 

Sarzyna 

0 0 0 0 0 

 

2020 (ogółem): 

(stan na 

30.06.2020 r.) 

 

2 100 60 0 89 

w tym: osoby 

z terenu Miasta 

i Gminy Nowa 

Sarzyna 

0 0 0 0 0 

Źródło: Dane statystyczne Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie. 

 

Tabela nr 7. Liczba osób deklarująca powrót bądź powracająca do osoby stosującej przemoc                       

w rodzinie wśród klientów przebywających (pomoc stacjonarna) w Specjalistycznym Ośrodku 

Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie w latach 2018-2020. 

 

2018 2019 

 

2020 

(stan na 30.06.2020 r.) 

Liczba osób ogółem 

w tym: 
9 12 10 

dzieci 5 8 6 

liczba osób z terenu Miasta  

i Gminy Nowa Sarzyna 
0 0 

0 

     Źródło: Dane statystyczne Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie. 
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W 2018 r. z 38 osób przebywających w Ośrodku 9 osób deklarowało powrót bądź 

powróciło do sprawcy przemocy, a w 2019 r. 12 osób w wyniku wielu czynników 

zewnętrznych zmuszonych było do ponownego zamieszkania ze sprawcą przemocy. 

Natomiast w okresie do dnia 30.06.2020 r. 10 osób deklarowało powrót bądź powróciło do 

sprawcy przemocy. 

 Kolejną placówką do której mogą zwrócić się o pomoc osoby/rodziny doświadczające 

problemu przemocy jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Leżajsku. Ośrodek działa przy 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku. Do podstawowych zadań Ośrodka 

należy w szczególności: 

- podejmowanie interdyscyplinarnych działań na rzecz osób i rodzin będących w stanie 

kryzysu, celem przywrócenia równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia 

sobie, a także zapobiegnięcia przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności 

psychospołecznej, 

- udzielanie natychmiastowego specjalistycznej pomocy psychologicznej oraz poradnictwa 

socjalnego i prawnego osobom będących w kryzysie, 

- prowadzenie działalności profilaktyczno-edukacyjnej, 

- prowadzenie psychoterapii indywidualnej, 

- prowadzenie powiatowego telefonu zaufania, 

- prowadzenie grup wsparcia, 

- przeciwdziałanie handlu ludźmi. 

 

Tabela nr 8. Liczba osób z terenu miasta i gminy Nowa Sarzyna dotkniętych problemem przemocy                

w rodzinie, którym udzielono pomocy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Leżajsku w latach 2018-

2020. 

 

2018 2019 

 

2020 

(stan na 30.06.2020 r.) 

Liczba osób ogółem 

w tym: 
6 4 1 

dzieci 0 1 0 

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Leżajsku. 

Tabela nr 8 przedstawia liczbę osób z terenu miasta i gminy Nowa Sarzyna, którym 

udzielono pomocy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Leżajsku w latach 2018-2020.                 

W roku 2018 ogółem z pomocy skorzystało 6 osób, natomiast w roku 2019 – 4 osoby, w tym 

1 dziecko. Powyższa tabela przedstawia także dane statystyczne dotyczące osób, które 

skorzystały z pomocy Ośrodka do dnia 30.06.2020 r.  

Natomiast tabela nr 9 przedstawia formy pomocy udzielane osobom dotkniętym 

problemem przemocy w rodzinie wśród klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej                             

w Leżajsku. Osoby korzystające z pomocy Ośrodka, skorzystały głównie z pomocy 

psychologicznej. 
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Tabela nr 9. Wyszczególnienie form pomocy udzielanej osobom dotkniętym przemocą w rodzinie                   

z terenu miasta i gminy Nowa Sarzyna przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Leżajsku w latach 

2018-2020. 

 

Lata 
Formy udzielonej pomocy : 

 

2018 

 

pomoc psychologiczna 

 

2019 
pomoc psychologiczna 

 

2020 

(stan na 30.06.2020 r.) 

pomoc psychologiczna 

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Leżajsku. 

 

Tabela nr 10. Liczba wniosków o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu do MGKRPA                  

w Nowej Sarzynie latach 2018-2020. 

 2018 2019 2020 

(stan na 30.06.2020 r.) 

Ogółem: 

w tym: 

30 34 14 

Kobiety 2 8 3 

Mężczyźni 28 26 11 

  Źródło: Dane statystyczne MGKRPA w Nowej Sarzynie. 

 

 Do Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej 

Sarzynie w 2018 r. wpłynęło 30 wniosków o leczenie odwykowe dla osób uzależnionych od 

alkoholu, a w 2019 r. o 4 więcej, tj. 34 wnioski (tabela nr 10).W znacznym stopniu 

uzależnienie dotyczyło mężczyzn, bo w 2018 r. - 28 mężczyzn, a w 2019 r. - 26. Natomiast do 

dnia 30.06.2020 r. do w/w Komisji wpłynęło 14 wniosków, w tym 11 dotyczyło mężczyzn. 

 O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu orzeka w postępowaniu 

nieprocesowym sąd rejonowy właściwy według zamieszkania lub pobytu osoby uzależnionej. 

Sąd wszczyna postępowanie na wniosek komisji rozwiązywania problemów alkoholowych                  

i może zobowiązać osoby uzależnione od alkoholu, do poddania się leczeniu w stacjonarnym 

lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego. 

 W 2018 r. Sąd Rejonowy w Leżajsku na wniosek MGKRPA w Nowej Sarzynie orzekł 

dla 30 osób leczenie odwykowe, w tym dla 2 kobiet, w 2019 r. dla 34 osób uzależnionych,               

w tym dla 8 kobiet a do dnia 30.06.2020 r. dla 13 osób uzależnionych, w tym dla 1 kobiety 

(tabela nr 11). 
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Tabela nr 11. Liczba form leczenia orzeczona przez Sąd dla osób uzależnionych w latach 2018-2020. 

 

Leczenie stacjonarne Leczenie niestacjonarne 

Ogółem 

 

W tym 

Ogółem 

 

W tym: 

Kobiety 

 

Mężczyźni 

 

Kobiety Mężczyźni 

 

2018 

 

1 0 1 29 2 27 

 

2019 

 

12 4 8 22 4 18 

 

2020 

(stan na 

30.06.2020 r.) 

3 0 3 10 1 9 

      Źródło: Dane statystyczne MGKRPA w Nowej Sarzynie. 
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ROZDZIAŁ IV. 

Analiza SWOT. 

Jedną z najbardziej powszechnie stosowanych metod i technik służących budowaniu 

strategii jest analiza SWOT, która polega na zbadaniu silnych i słabych podmiotów 

działających w danej sferze, a następnie ich konfrontacji z szansami i zagrożeniami 

tkwiącymi w jej bliższym i dalszym otoczeniu. Pozwala oszacować możliwości i potencjał, 

jakim dysponuje dany podmiot.  

Opracowana diagnoza problemu przemocy w rodzinie umożliwiła sporządzenie 

analizy SWOT, która określiła atuty i niedociągnięcia analizowanego problemu, bariery                         

i utrudnienia w przeciwdziałaniu przemocy. Analiza SWOT wyznaczyła także szanse, które 

odpowiednio wykorzystane staną się zarówno impulsem do rozwoju jak i osłabią czynniki 

zewnętrzne negatywne oraz zagrożenia, czyli wszystko to, co stwarza bariery i przeszkody                 

w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

 

MOCNE STRONY 

 

SŁABE STRONY 

1. Zasoby – instytucje i specjaliści działający 

w obszarze przeciwdziałania przemocy                   

w rodzinie (MGOPS, SOW dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie, Zespół 

Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie). 

2. Systematyczne doskonalenie realizacji 

procedury „ Niebieska Karta ”. 

3. Zapewnienie rodzinom dotkniętym 

problemem przemocy oraz uzależnień 

dostępu do specjalistycznego wsparcia. 

4.Współpraca międzyinstytucjonalna                     

w udzielaniu pomocy osobom/rodzinom 

dotkniętym przemocą w rodzinie. 

5. Dobrze przygotowana i stale doskonaląca 

umiejętności kadra instytucji działających na 

rzecz rodziny. 

6. Wnikliwa znajomość problemu i dobrze 

działające służby zajmujące się profilaktyką  

i wsparciem rodzin zagrożonych patologiami 

społecznymi. 

1. Stereotypy panujące w środowisku na 

temat przemocy w rodzinie. 

2. Niski poziom świadomości mieszkańców 

w zakresie problemu przemocy w rodzinie 

oraz problemu przemocy rówieśniczej. 

3. Zjawisko nierozpoznawalne, „ nie 

nazwane po imieniu ” nawet przez same 

ofiary przemocy, a w szczególności przez 

sprawców i świadków. 

4. Zbyt małe zaangażowanie przedstawicieli 

niektórych instytucji zobowiązanych do 

realizacji zadań wynikających z ustawy                   

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

5. Zbyt mała lub nieznajomość instytucji 

pomocowych. 

6. Powszechny pogląd o braku konsekwencji 

ponoszonych przez sprawcę przemocy 

będący czynnikiem osłabiającym 

podejmowanie działań. 

7. Niewystarczająca skuteczność działań 

prowadzonych w ramach procedury                         
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„ Niebieska Karta ”. 

8. Mała ilość w gminie organizacji 

pozarządowych działających w obszarze 

przeciwdziałania przemocy. 

 

SZANSE 

 

ZAGROŻENIA 

1. Integrowanie i koordynowanie działań                

w środowisku lokalnym przez Zespół 

Interdyscyplinarny oraz rozwiązywanie 

problemów poszczególnych rodzin przez 

Grupy Robocze. 

2. Zmiany w przepisach prawnych 

umożliwiające skuteczniejsze formy 

niesienia pomocy osobom/rodzinom 

zagrożonych problemem przemocy.  

3. Możliwość pozyskania środków 

zewnętrznych na programy przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

4. Polityka państwa związana ze 

zwiększeniem środków finansowych na 

przeciwdziałanie przemocy (realizacja 

Krajowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie). 

5. Dostępność do szkoleń podnoszących 

umiejętności zawodowe osób zajmujących 

się problematyką przemocy (szkolenia dla 

różnych grup zawodowych). 

1. Utrzymujące się w społeczeństwie 

przekonania i stereotypy dot. przemocy oraz 

przyzwolenie społeczne na stosowanie 

przemocy domowej. 

2. Negatywne wzorce zachowań 

społecznych. 

3. Problem uzależnienia od alkoholu, 

środków psychoaktywnych w rodzinach. 

4. Ukrywanie przez rodzinę występowania 

aktów przemocy, niechęć do współpracy.  

5. Niski poziom zaufania do instytucji i 

niechęć do współpracy ze strony rodzin. 

6. Brak gwarancji bezpieczeństwa osób 

doświadczających przemocy. 

7. Niedostateczne zasoby mieszkaniowe w 

gminie pozwalające skuteczne odizolowanie 

agresora od osoby/rodziny doświadczającej 

przemocy. 

8. Niski poziom wiedzy społecznej nt. 

istniejącego zaplecza i możliwości 

korzystania z pomocy. 

 

9. Brak współdziałania rodziny w zakresie 

przezwyciężania kryzysów. 

 

10. Niedostateczna liczba kadry zajmującej 

się tylko specjalistyczną pomocą z zakresu 

przeciwdziałania przemocy.  

Źródło: opracowanie własne. 
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ROZDZIAŁ V. 

Zasoby instytucjonalne. 

Na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna działają następujące instytucje i organizacje 

realizujące zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie : 

Tabela nr 12. Instytucje z zakresu pomocy osobom uwikłanym w problem przemocy w rodzinie na 

terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna. 

Lp. Nazwa i adres placówki Rodzaj działalności 

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Nowej Sarzynie, 

37-310 Nowa Sarzyna, ul. Łukasiewicza 2 

 

- praca socjalna w rodzinach 

z problemem przemocy,                                 

- pomoc pieniężna i niepieniężna,                  

- specjalistyczne poradnictwo dla osób 

doświadczających przemocy,                        

- obsługa administracyjna Zespołu 

Interdyscyplinarnego                                 

ds. przeciwdziałania przemocy                    

w rodzinie w Nowej Sarzynie,                     

- kierowanie osób doświadczających 

przemocy do Specjalistycznych 

Ośrodków Wsparcia dla ofiar 

przemocy w rodzinie, Ośrodków 

Interwencji Kryzysowej itp.,                        

- kierowanie sprawców przemocy do 

udziału w programach korekcyjno-

edukacyjnych,                                             

- działania informacyjne z zakresu 

przemocy w rodzinie 

2. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie;  

37-310 Nowa Sarzyna, ul. Łukasiewicza 4 

- wsparcie i pomoc ofiarom przemocy, 

wsparcie prawne, psychologiczne 

i pedagogiczne,                                                

- zapewnienie schronienia dla ofiar 

przemocy w rodzinie 

3. Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 

37-310 Nowa Sarzyna, ul. Kopernika1 

- pomoc osobom i rodzinom 

w przezwyciężaniu sytuacji 

kryzysowych takich jak: alkoholizm, 

współuzależnienie członków rodziny, 

- Punkt konsultacyjny ds. uzależnień 
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4. Komisariat Policji 

37-310 Nowa Sarzyna, ul. Chemików 3a 

- interweniowanie w rodzinach 

z problemem przemocy, w tym 

wczesne reagowanie poprzez 

wszczęcie procedury „ Niebieskie 

Karty ",                                                 

- podjęcie działań interwencyjnych 

mających na celu odizolowanie 

sprawcy przemocy od ofiary 

5. Placówki oświatowe z terenu gminy Nowa 

Sarzyna 

- wczesne rozpoznawanie przemocy 

w rodzinie wobec dzieci,                               

- wsparcie pedagogiczno- 

psychologiczne dla dzieci,                            

- wczesna interwencja w sytuacji 

przemocy w rodzinie,                                     

- działalność edukacyjna i 

profilaktyczna  z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie,                                                               

- wsparcie rodziców w formie porad, 

warsztatów i konsultacji 

6. Placówki służby zdrowia z terenu gminy 

Nowa Sarzyna 

- pomoc medyczna dla osób 

doświadczających przemocy,                        

- wydawanie zaświadczeń lekarskich 

w sytuacji przemocy fizycznej 

7. Organizacje pozarządowe - prowadzenie punktu konsultacyjnego 

dla osób z problemem uzależnienia, 

problemem przemocy w rodzinie, 

poradnictwo specjalistyczne,                        

- prowadzenie placówek wsparcia 

dziennego dla dzieci z rodzin 

zagrożonych bądź dotkniętych przemocą 

w rodzinie 

8. Parafie z terenu gminy Nowa Sarzyna - prowadzenie placówek wsparcia 

dziennego dla dzieci z rodzin 

zagrożonych bądź dotkniętych 

przemocą w rodzinie 

Źródło: opracowanie własne. 
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ROZDZIAŁ VI. 

Lokalna analiza dotycząca czynników sprzyjających i utrudniających 

skuteczną pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie 

Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. 

Lokalne czynniki sprzyjające skutecznej 

pomocy osobom dotkniętym przemocą  

w rodzinie 

Lokalne czynniki utrudniające skuteczną 

pomoc osobom dotkniętym przemocą  

w rodzinie 

- interdyscyplinarna współpraca w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

 

- funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka 

Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, 

udzielającego pomoc osobom dotkniętym 

przemocą w rodzinie, w tym dostępność do 

poradnictwa psychologicznego, prawnego, 

grup wsparcia oraz całodobowego 

schronienia, 

 

- wykwalifikowana i stale doskonaląca się 

kadra instytucji pomocowych, świadcząca 

pomoc osobom dotkniętym przemocą                       

w rodzinie, 

 

- wsparcie rodzin dotkniętych przemocą                  

w rodzinie poprzez współpracę z asystentem 

rodziny, 

 

- upowszechnianie oferty pomocowej dla 

osób doświadczających przemocy poprzez 

lokalną prasę, media i ulotki, 

 

- funkcjonowanie trzech placówek wsparcia 

dziennego dla dzieci z rodzin zagrożonych 

bądź dotkniętych przemocą w rodzinie, 

 

 

- ukrywanie przez osoby dotknięte przemocą 

występowania aktów przemocy w rodzinie, 

niechęć do współpracy, 

 

- brak zaplecza zabezpieczającego egzekucję 

eksmisji sprawców przemocy w rodzinie, 

 

- poczucie bezkarności u osób stosujących 

przemoc w rodzinie, wynikające z 

niewielkiej liczby wyroków skazujących, 

 

- problemy alkoholowe członków rodziny, 

 

- przewlekłość postępowań w zakresie 

orzekania o przymusowym leczeniu 

odwykowym, 

 

- brak wystarczającej liczby mieszkań 

chronionych i lokali socjalnych adekwatnych 

do potrzeb, 

 

- trudności w komunikacji z osobami 

doświadczającymi przemocy w rodzinie      

w zakresie skutecznej współpracy na rzecz 

zmiany sytuacji w rodzinie, 

 

- natłok obowiązków służbowych i płynące 

zagrożenie wypaleniem zawodowym 

pracowników instytucji pomocowych, 

 

- brak szerszego poradnictwa i dostępności 

programów korekcyjno-edukacyjnych dla 

sprawców przemocy 

Źródło: opracowanie własne. 
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ROZDZIAŁ VII. 

Cele Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie                            

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna. 

 

CEL GŁÓWNY: 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie skuteczności pomocy rodzinom 

uwikłanym w problem przemocy w rodzinie, w tym ochrona ofiar i świadków przemocy 

w rodzinie. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

1.Poszerzenie wiedzy, wrażliwości i społecznej świadomości wobec zjawiska przemocy 

w rodzinie. 

2.Rozwijanie jakości systemu działań profilaktycznych w zakresie przemocy w rodzinie 

adresowanych do różnych grup społecznych. 

3.Zwiększanie dostępności i efektywności pomocy kierowanej do osób doświadczających 

przemocy w rodzinie w zależności od ich sytuacji i potrzeb poprzez rozwój różnych form 

wsparcia socjalnego, pracy socjalnej, poradnictwa psychologicznego,pedagogicznego, 

prawnego, medycznego, interwencji kryzysowej i psychoterapii. 

4.Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 

5.Rozwój zintegrowanego, interdyscyplinarnego systemu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, służącemu zwiększeniu skuteczności i dostępności pomocy dla rodzin dotkniętych 

przemocą w rodzinie. 
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ROZDZIAŁ VIII. 

Działania w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy                         

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie 

Nowa Sarzyna. 

Działania 

 

Opis działania 

 

Realizatorzy i 

Partnerzy 

 

Wskaźniki 

 

 

Termin 

realizacji 

 

I. Poszerzenie wiedzy, wrażliwości i społecznej świadomości wobec zjawiska przemocy  

w rodzinie 

1. Diagnoza zjawiska 

przemocy w rodzinie 

w Mieście i Gminie 

Nowa Sarzyna, w 

tym ustalenie 

odsetka populacji 

rodzin zagrożonych 

przemocą w rodzinie 

Badanie postaw 

społecznych 

mieszkańców Miasta 

i Gminy Nowa 

Sarzyna wobec 

zjawiska przemocy w 

rodzinie 

Realizatorzy: ZI, 

MGOPS, MGKRPA, 

Placówki Oświatowe, 

Komisariat Policji 

Partnerzy: ośrodki 

badania opinii, media 

 

 

- liczba opracowanych 

diagnoz, 

- liczba przeprowadzonych 

sondaży, badań opinii 

społecznej,  raportów na 

temat zjawiska przemocy                   

w rodzinie, 

2021-2023 

2. Organizowanie 

oraz 

współuczestnictwo w 

ogólnopolskich 

kampaniach 

społecznych oraz 

przedsięwzięciach 

edukacji społecznej, 

umożliwiających i 

podnoszących 

świadomość 

społeczną na temat 

zjawiska przemocy w 

rodzinie, 

promujących 

wartości  rodzinne, 

relacje oparte na 

konstruktywnych 

formach 

rozwiązywania 

konfliktów i metody 

wychowawcze 

wykluczające 

używanie przemocy 

 

 - organizacja  

kampanii 

kierowanych do 

różnych grup 

adresatów (osób 

doświadczających, 

stosujących i 

świadków przemocy 

w rodzinie) 

 

 

- akcje plakatowe i 

ulotkowe 

 

 

- współpraca z 

mediami lokalnymi 

Realizatorzy: ZI, 

MGOPS, SOW dla 

Ofiar Przemocy w 

Rodzinie w Nowej 

Sarzynie, MGKRPA, 

Placówki Oświatowe, 

Komisariat Policji, 

placówki służby 

zdrowia 

Partnerzy :organizacje 

pozarządowe, parafie 

 

Realizatorzy: ZI, 

MGOPS, SOW dla 

Ofiar Przemocy w 

Rodzinie w Nowej 

Sarzynie, MGKRPA  

 

Realizatorzy: ZI, 

MGOPS, SOW dla 

Ofiar Przemocy w 

Rodzinie w Nowej 

Sarzynie, MGKRPA, 

- rodzaj i liczba materiałów 

informacyjnych 

upowszechnionych w 

ramach kampanii, 

- liczba programów 

zrealizowanych w ramach 

kampanii oraz grup 

odbiorców programów, 

- liczba audycji, spotów 

radiowych, artykułów 

prasowych, 

 

 

2021-2023 
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Placówki Oświatowe, 

Komisariat Policji 

 

II. Rozwijanie jakości systemu działań profilaktycznych w zakresie przemocy w rodzinie 

adresowanych do różnych grup społecznych 

1. Opracowanie i 

realizacja 

programów i szkoleń 

profilaktyczno-

edukacyjnych 

mających na celu 

udzielenie 

specjalistycznej 

pomocy, zwłaszcza w 

zakresie promowania 

i wdrożenia 

prawidłowych metod 

wychowawczych w 

stosunku do dzieci w 

rodzinach 

zagrożonych 

przemocą w rodzinie 

 - programy szkoleń 

dla rodziców i 

opiekunów prawnych 

 

 

 

- programy szkoleń 

dla pedagogów 

szkolnych, 

nauczyciel, 

wychowawców, 

pracowników poradni 

psychologiczno-

pedagogicznej w 

zakresie komunikacji 

z rodzicami w 

kontekście 

przeciwdziałania 

przemocy wobec 

dzieci 

Realizatorzy: ZI, 

MGOPS, Placówki 

Oświatowe, MGKRPA 

Partnerzy :Poradnia 

psychologiczno-

pedagogiczna w 

Leżajsku, organizacje 

pozarządowe, parafie 

Realizatorzy: ZI, SOW 

dla Ofiar Przemocy w 

Rodzinie w Nowej 

Sarzynie, MGKRPA, 

Komisariat Policji, 

placówki służby 

zdrowia 

 

Partnerzy : organizacje 

pozarządowe, parafie 

 

 

- liczba podmiotów 

realizujących programy 

profilaktyczne, 

- liczba programów, szkoleń, 

- liczba uczestników 

programów, 

 

2021-2023 

2. Programy 

edukacyjne 

ukierunkowane  na 

rozwój umiejętności 

wychowawczych 

rodziców. 

- prowadzenie 

poradnictwa 

specjalistycznego, 

szkoleń służących 

wzmocnieniu 

opiekuńczych i 

wychowawczych 

kompetencji rodziców 

w rodzinach 

zagrożonych 

przemocą w rodzinie 

Realizatorzy: UMiG, 

ZI, MGOPS, SOW dla 

Ofiar Przemocy w 

Rodzinie w Nowej 

Sarzynie, Placówki 

Oświatowe, MGKRPA  

Partnerzy :Poradnia 

psychologiczno-

pedagogiczna w 

Leżajsku, organizacje 

pozarządowe, parafie 

- liczba realizowanych 

programów, szkoleń, 

- liczba udzielonych porad, 

- liczba uczestników, 

2021-2023 

III. Zwiększanie dostępności i efektywności pomocy kierowanej do osób doświadczających 

przemocy w rodzinie w zależności od ich sytuacji i potrzeb poprzez rozwój różnych form 

wsparcia socjalnego, pracy socjalnej, poradnictwa psychologicznego,pedagogicznego, 

prawnego, medycznego, interwencji kryzysowej i psychoterapii 

1. Udzielanie pomocy 

i wsparcia osobom 

doznającym 

przemocy w rodzinie 

- poradnictwo 

prawne, 

psychologiczne, 

Realizatorzy: UMiG, 

ZI, MGOPS, Placówki 

Oświatowe, MGKRPA, 

Komisariat Policji, 

- liczba i rodzaj  udzielonych 

porad , 

- liczba podjętych 

2021-2023 
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w formie 

poradnictwa 

medycznego, 

socjalnego, 

pedagogicznego, 

prawnego, 

zawodowego i 

rodzinnego 

pozostającym w 

środowisku 

zamieszkania 

rodzinne, terapie 

 

 

 

 

- praca socjalna w 

ramach działań 

statutowych MGOPS 

- podejmowanie 

procedury 

"Niebieskie Karty", w 

tym interwencja 

kryzysowa 

 

 

 

- prowadzenie działań 

interwencyjnych, 

informacyjnych i 

doradczych w 

zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych i 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

- diagnostyka, 

interwencja, 

zabezpieczenie 

odpowiednich 

warunków do 

przesłuchań i pomoc 

dzieciom - ofiarom i 

świadkom przemocy 

w rodzinie 

SOW dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie 

w Nowej Sarzynie, 

placówki służby 

zdrowia 

Partnerzy :organizacje 

pozarządowe 

 

Realizatorzy: MGOPS 

 

Realizatorzy: ZI, 

MGOPS, Placówki 

Oświatowe, MGKRPA, 

Komisariat Policji, 

SOW dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie 

w Nowej Sarzynie, 

placówki służby 

zdrowia 

 

Realizatorzy: ZI, 

MGOPS, Placówki 

Oświatowe, MGKRPA, 

Komisariat Policji, 

SOW dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie 

w Nowej Sarzynie 

 

Realizatorzy: Sąd 

Rejonowy w Leżajsku, 

ZI, MGOPS, Placówki 

Oświatowe, Komisariat 

Policji, SOW dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie 

w Nowej Sarzynie 

interwencji kryzysowych, 

- liczba sporządzonych „ 

Niebieskich Kart”,  

- liczba, rodzaj 

zrealizowanych programów, 

- liczba rodzin w których 

skutecznie rozwiązano 

problem przemocy, 

2. Udzielanie pomocy 

osobom 

doświadczającym 

przemocy w rodzinie 

zmuszonym do 

opuszczenia miejsca 

zamieszkania 

- udzielenie 

bezpiecznego 

schronienia dla ofiar i 

(dzieci) świadków 

przemocy w rodzinie 

- zapewnienie 

Realizatorzy: SOW dla 

Ofiar Przemocy w 

Rodzinie w Nowej 

Sarzynie, MGOPS 

 

- liczba osób , którym 

udzielono schronienia ze 

względu na przemoc  w 

rodzinie , 

- liczba dzieci krzywdzonych 

skierowanych do opieki 

2021-2023 
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stacjonarnej pomocy 

specjalistycznej 

Realizatorzy: SOW dla 

Ofiar Przemocy w 

Rodzinie w Nowej 

Sarzynie, 

 

zastępczej, 

- liczba i formy pomocy 

specjalistycznej udzielonej 

ofiarom przemocy w 

rodzinie, 

- liczba rodzin , w których 

skutecznie rozwiązano 

problem przemocy, 

3.Tworzenie 

warunków 

umożliwiających  

osobom dotkniętym 

przemocą w rodzinie 

otrzymanie w 

pierwszej kolejności 

mieszkań socjalnych  

- uwzględnianie 

sytuacji rodzinnej 

związanej z 

doświadczaniem 

przemocy w rodzinie 

w postępowaniu 

administracyjnym 

UMiG przy 

podejmowaniu 

decyzji dotyczącej 

przyznania lokali 

socjalnych, 

- pomoc prawna, 

socjalna w zakresie 

dochodzenia praw 

alimentacyjnych, 

majątkowych, w tym 

mieszkaniowych 

Realizatorzy: UMiG, 

MGOPS 

 

 

 

 

 

Realizatorzy: UMiG, 

SOW dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie 

w Nowej Sarzynie 

Partnerzy :organizacje 

pozarządowe, Sąd 

Rejonowy w Leżajsku, 

- liczba mieszkań socjalnych 

przyznanych osobom 

dotkniętym przemocą w 

rodzinie, 

- liczba osób objętych pracą 

socjalną, poradnictwem 

prawnym, w zakresie 

zaspokojenia potrzeb 

mieszkaniowych w wyniku 

doświadczanej przemocy w 

rodzinie, 

2021-2023 

4.Opracowanie i 

realizacja 

programów 

terapeutycznych oraz 

zajęć edukacyjnych 

kierowanych do osób 

dotkniętych 

przemocą w rodzinie 

- poradnictwo 

prawne, 

psychologiczne i 

rodzinne 

 

 

 

 

 

- realizacja 

programów 

terapeutycznych, w 

tym grup wsparcia, 

psychoterapii dla 

osób 

doświadczających 

Realizatorzy: MGOPS, 

Placówki Oświatowe, 

Komisariat Policji, 

SOW dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie 

w Nowej Sarzynie, 

UMiG,  

Partnerzy :organizacje 

pozarządowe, Poradnia 

psychologiczno-

pedagogiczna w 

Leżajsku, 

 

Realizatorzy: SOW dla 

Ofiar Przemocy w 

Rodzinie w Nowej 

Sarzynie, MGOPS 

Partnerzy :organizacje 

- liczba programów 

terapeutycznych dla osób 

dotkniętych przemocą w 

rodzinie, 

- liczba osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie 

uczestniczących w zajęciach, 

- liczba osób, które 

ukończyły programy 

terapeutyczne, 

- liczba grup wsparcia, grup 

samopomocowych, 

 

 

 

2021-2023 
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przemocy w rodzinie  

 

pozarządowe, Poradnia 

psychologiczno-

pedagogiczna w 

Leżajsku, PCPR w 

Leżajsku 

 

IV. Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie 

 

1.Podejmowanie 

działań 

interwencyjnych 

wobec osób 

stosujących przemoc 

w rodzinie 

właściwych służb w 

sytuacji 

występowania 

przemocy w rodzinie 

- stosowanie 

procedury  

"Niebieskie Karty" 

przez podmioty 

uprawnione 

- współpraca 

pomiędzy organami 

wymiaru 

sprawiedliwości a 

instytucjami 

realizującymi zadania 

w zakresie 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, 

poprzez wymianę 

informacji o osobach 

stosujących przemoc 

w rodzinie 

Realizatorzy: MGOPS, 

Komisariat Policji, 

MGKRPA, placówki 

oświatowe, służba 

zdrowia 

 

Realizatorzy: ZI, 

MGOPS, Komisariat 

Policji, SOW dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie 

w Nowej Sarzynie, 

MGKRPA, Placówki 

Oświatowe, Sąd 

Rejonowy w Leżajsku, 

Prokuratura Rejonowa 

w Leżajsku 

 

 

 

 

 

 

- liczba sporządzonych 

formularzy "Niebieska 

Karta-A" przez 

przedstawicieli 

poszczególnych podmiotów 

uprawnionych do wszczęcia 

procedury, 

- liczba wniosków Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. 

przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie do 

Prokuratury/KP w związku z 

podejrzeniem przestępstwa z 

art. 207§1kk w ramach 

procedury "Niebieskie 

Karty", 

- liczba wniosków 

Komisariatu Policji do 

Prokuratury z aktem 

oskarżenia w związku z 

podejrzeniem przestępstwa z 

art. 207§1kk osoby 

stosującej przemoc w 

rodzinie, 

- liczba wniosków 

Prokuratury do Sądu o 

zarządzenie wykonania kary 

pozbawienia wolności wobec 

osoby już karanej za  

przemoc w rodzinie, 

naruszającej ponownie 

porządek prawny w postaci 

stosowania przemocy 

 

 

 

2021-2023 

 

2.Realizowanie 

wobec osób 

stosujących przemoc 

w rodzinie do 

- kierowanie oraz 

monitorowanie osób 

stosujących przemoc 

w rodzinie w 

Realizatorzy: ZI, 

MGOPS, PCPR w 

Leżajsku 

- liczba realizowanych 

programów korekcyjno-

edukacyjnych, 

2021-2023 
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programów 

korekcyjno-

edukacyjnych 

zmierzających do 

zaprzestania 

przemocy w rodzinie 

programie 

korekcyjno-

edukacyjnym dla 

sprawców przemocy 

- współpraca 

podmiotów 

realizujących 

oddziaływania 

korekcyjno-

edukacyjne z 

kuratorami 

sądowymi, członkami 

grup roboczych oraz 

innymi podmiotami 

kierującymi osoby do 

programu w zakresie 

monitoringu 

skuteczności w/w 

odziaływań 

Partnerzy: Sąd 

Rejonowy w Leżajsku 

 

Realizatorzy: ZI, 

MGOPS, PCPR w 

Leżajsku 

Partnerzy: Sąd 

Rejonowy w Leżajsku 

 

- liczba osób biorących 

udział w programach, 

- liczba osób biorących i 

kończących programy 

korekcyjno-edukacyjne, 

 

 

 

 

 

 

V.Rozwój zintegrowanego, interdyscyplinarnego systemu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, służącemu zwiększeniu skuteczności i dostępności pomocy dla rodzin dotkniętych 

przemocą w rodzinie 

1. Organizowanie 

specjalistycznych 

szkoleń i konferencji 

dla pracowników 

służb, instytucji i 

organizacji w 

zakresie 

problematyki 

przeciwdziałania 

przemocy społecznej, 

policji, oświaty,  

służby zdrowia,  

instytucji wymiaru 

sprawiedliwości, 

kuratorów 

sądowych. 

- szkolenia ZI oraz 

grup roboczych 

 

 

 

 

 

- szkolenia grup 

zawodowych 

zajmujących się 

przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie 

 

 

 

 

- organizowanie 

spotkań, seminariów, 

konferencji służących 

Realizatorzy: 

MGKRPA , Komisariat 

Policji, SOW dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie 

w Nowej Sarzynie 

Partnerzy : Sąd 

Rejonowy w Leżajsku, 

Prokuratura Rejonowa 

w Leżajsku, PCPR w 

Leżajsku, organizacje 

pozarządowe 

Realizatorzy: ZI, 

MGOPS, MGKRPA, 

Komisariat Policji, 

SOW dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie 

w Nowej Sarzynie 

Partnerzy : Sąd 

Rejonowy w Leżajsku, 

Prokuratura Rejonowa 

w Leżajsku, PCPR w 

Leżajsku, organizacje 

pozarządowe 

Realizatorzy: ZI, 

UMiG, MGOPS, 

MGKRPA, Komisariat 

Policji, SOW dla Ofiar 

- liczba szkoleń, spotkań, 

seminariów, konferencji, 

- liczba przeszkolonych 

zespołów 

interdyscyplinarnych, 

- liczba uczestników szkoleń 

w podziale na grupy 

zawodowe, 

2021-2023 



41 

 

rozwojowi 

współpracy i 

wymianie 

doświadczeń w 

ramach budowania 

systemu 

Przemocy w Rodzinie 

w Nowej Sarzynie 

Partnerzy : Sąd 

Rejonowy w Leżajsku, 

Prokuratura Rejonowa 

w Leżajsku, PCPR w 

Leżajsku, organizacje 

pozarządowe 

 

2. Superwizowanie 

pracy realizatorów 

zadań systemu 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

- przeprowadzenie 

superwizji w 

placówkach pomocy 

społecznej 

 

 

- współpraca z innymi 

podmiotami systemu 

w sprawie superwizji 

Realizatorzy: ZI, 

MGOPS, SOW dla 

Ofiar Przemocy w 

Rodzinie w Nowej 

Sarzynie 

Partnerzy :organizacje 

pozarządowe 

 

Realizatorzy: ZI, 

MGOPS, Placówki 

Oświatowe, MGKRPA, 

Komisariat Policji, 

SOW dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie 

w Nowej Sarzynie 

Partnerzy :organizacje 

pozarządowe 

- liczba podmiotów, w 

których prowadzono 

superwizję, 

- liczba uczestników 

superwizji, 

2021-2023 



42 

 

3. Działalność 

Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

w Nowej Sarzynie 

oraz grup roboczych 

w odniesieniu do 

potrzeb rodziny z 

problemem 

przemocy 

- funkcjonowanie 

Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

- obsługa 

organizacyjno-

techniczna Zespołu 

 

- zawieranie 

porozumień z 

przedstawicielami 

nowych podmiotów 

w pracach ZI i grup 

roboczych w 

zależności od potrzeb 

rodzin z problemem 

przemocy 

Realizatorzy: UMiG, 

MGOPS,  

 

Realizatorzy: MGOPS, 

 

 

Realizatorzy: UMiG, 

MGOPS,  

 

- liczba członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego i 

podmiotów, które oni 

reprezentują, 

- liczba grup roboczych i ich 

spotkań na terenie Miasta i 

Gminy Nowa Sarzyna, 

- liczba spraw nad którymi 

pracował Zespół 

Interdyscyplinarny i grupy 

robocze, 

- liczba zawartych 

porozumień w sprawie 

Zespołu 

Interdyscyplinarnego i grup 

roboczych 

 

2021-2023 

4.Wdrożenie 

procedur współpracy 

służb, instytucji i 

organizacji 

zajmujących się 

przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie 

- organizowanie 

szkoleń, spotkań  w 

sprawie procedur 

 

 

 

 

 

 

 

- zaangażowanie do 

tworzenia i wdrażania 

procedur współpracy  

w szczególności 

placówek służb 

zdrowia i oświaty 

Realizatorzy: UMiG, 

ZI, MGOPS, Placówki 

Oświatowe, MGKRPA, 

Komisariat Policji, 

SOW dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie 

w Nowej Sarzynie 

Partnerzy :organizacje 

pozarządowe, Sąd 

Rejonowy w Leżajsku, 

Prokuratura Rejonowa 

w Leżajsku, PCPR w 

Leżajsku, placówki 

służby zdrowia 

 

Realizatorzy: UMiG, 

ZI, MGOPS, Placówki 

Oświatowe, MGKRPA, 

Komisariat Policji, 

SOW dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie 

w Nowej Sarzynie 

Partnerzy :organizacje 

pozarządowe, Sąd 

Rejonowy w Leżajsku, 

Prokuratura Rejonowa 

w Leżajsku, PCPR w 

Leżajsku 

- liczba podmiotów 

stosujących ujednolicone 

procedury udzielanej 

pomocy ofiarom, świadkom 

i sprawcom przemocy ze 

szczególnym 

uwzględnieniem procedury 

„Niebieskiej Karty”, 

- liczba interwencji w 

przypadku przemocy w 

rodzinie, w tym przypadków, 

których zastosowano 

ustalone procedury, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

„Niebieskiej Karty” 

 

2021-2023 
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5. Aktualizacja i 

udostępnienie 

zainteresowanym 

służbom, 

instytucjom, 

organizacjom oraz 

mieszkańcom Miasta 

i Gminy Nowa 

Sarzyna informacji o 

zjawisku przemocy w 

rodzinie i zasobach 

systemu 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, 

a także 

monitorowanie 

realizacji Programu 

- audycje, artykuły 

prasowe 

 

 

 

 

- informatory 

 

 

 

 

- konferencje, 

spotkania 

Realizatorzy: UMiG,  

MGOPS, Placówki 

Oświatowe, Komisariat 

Policji, SOW dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie 

w Nowej Sarzynie, 

Partnerzy :organizacje 

pozarządowe,  

 

Realizatorzy: UMiG, 

ZI, MGOPS, 

MGKRPA, SOW dla 

Ofiar Przemocy w 

Rodzinie w Nowej 

Sarzynie 

Partnerzy :organizacje 

pozarządowe,  

Realizatorzy: UMiG, 

ZI, MGOPS, Placówki 

Oświatowe, MGKRPA, 

Komisariat Policji, 

SOW dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie 

w Nowej Sarzynie 

Partnerzy :organizacje 

pozarządowe, Sąd 

Rejonowy w Leżajsku, 

Prokuratura Rejonowa 

w Leżajsku, placówki 

służby zdrowia 

 

- liczba audycji, artykułów, 

czas antenowy, 

- liczba konferencji, spotkań, 

liczba uczestników, 

- liczba informatorów 

 

2021-2023 
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6. Rozwój otwartej 

na nowych członków 

lokalnej koalicji na 

rzecz pomocy 

osobom 

doświadczających 

przemowy w rodzinie 

i wykorzystanie 

lokalnych zasobów 

instytucjonalnych 

systemu w 

interdyscyplinarnym, 

kompleksowym 

rozwiązywaniu 

problemów 

przemocy w rodzinie. 

-organizowanie 

publicznych spotkań, 

debat i paneli 

dyskusyjnych 

Realizatorzy: UMiG, 

ZI, MGOPS, Placówki 

Oświatowe, MGKRPA, 

Komisariat Policji, 

SOW dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie 

w Nowej Sarzynie 

Partnerzy :organizacje 

pozarządowe, osoby 

prywatne, Sąd 

Rejonowy w Leżajsku, 

Prokuratura Rejonowa 

w Leżajsku 

- liczba wspólnych inicjatyw, 

spotkań 

interdyscyplinarnych, 

dyskusji i debat 

 

2021-2023 
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ROZDZIAŁ IX. 

Realizacja Programu. 

9.1. Ramy czasowe realizacji Programu. 

Zakładane ramy czasowe Programu obejmują lata 2021-2023. Jest to okres, w którym 

będą realizowane działania zaplanowane w Programie i osiągane założone w nim cele                         

i wskaźniki. Działaniami opisanymi w niniejszym Programie zostanie objęty teren miasta                   

i gminy Nowa Sarzyny. Działania te będą miały charakter ciągły oraz długofalowy. 

9.2.Odbiory Programu. 

Odbiorców Programu można zdefiniować, jako osoby, podmioty lub instytucje, które 

będą objęte oddziaływaniem programu. Oddziaływanie to, będzie polegało z jednej strony na 

bezpośrednim uczestnictwie w zaplanowanych w Programie działaniach, a z drugiej na jego 

kształtowaniu poprzez wpływ na strukturę Programu. Tym samym odbiorców Programu 

można podzielić na instytucjonalnych i nieinstytucjonalnych. Do tych pierwszych możemy 

zaliczyć przedstawicieli różnych instytucji i profesji z nimi związanych. Do drugich 

zaliczamy osoby i rodziny objęte bezpośrednim oddziaływaniem Programu.  

Bezpośredni odbiorcy Programu zostali przedstawieni na rysunkach nr 3 i 4.  

Rysunek nr 4. Bezpośredni odbiorcy Programu - instytucjonalni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpośredni Odbiorcy 

    Programu -  

      instytucjonalni 

• Ośrodek Pomocy Społecznej (pracownicy socjalni), 

• Komisariat Policji  (policjanci – dzielnicowi), 

• Szkoły (nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy), 

• Placówki Wsparcia Dziennego (opiekunowie, wychowawcy), 

• Prokuratura Rejonowa (prokuratorzy), 

• Sąd Rejonowy (sędziowie, kuratorzy), 

• Placówki Służby Zdrowia (pielęgniarki środowiskowe, lekarze, 

terapeuci uzależnień), 

• Urząd Gminy i Miasta Nowa Sarzyna (przedstawiciele Gminnego 

Zespołu Interdyscyplinarnego, Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych), 

• Organizacje Pozarządowe (wolontariusze, specjaliści). 

• Inne instytucje i organizacje 
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Rysunek nr 5. Bezpośredni odbiorcy Programu- nieinstytucjonalni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Natomiast pośrednimi odbiorcami Programu będą wszyscy mieszkańcy miasta                     

i gminy Nowa Sarzyna, jako potencjalni odbiorcy akcji edukacyjno – informacyjno – 

profilaktycznych.  

9.3.Realizatorzy Programu. 

              Realizatorami działań zdefiniowanych w Programie Przeciwdziałania Przemocy                  

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023 są w szczególności:  

- Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Nowe Sarzynie, 

- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie, 

 - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie,  

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Leżajsku,  

- Komisariat Policji w Nowej Sarzynie, 

- Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku,  

- Prokuratura Rejonowa w Leżajsku,  

- Sąd Rejonowy w Leżajsku,  

- Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Leżajsku,  

- placówki ochrony zdrowia,  

- instytucje oświatowe. 

9.4.Źródła finansowania. 

 Finansowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna na lata 2021 – 2023 

odbywać się będzie w ramach środków pochodzących z : 

Bezpośredni 

Odbiorcy  

Programu -  

   nieinstytucjonalni 

• rodziny i osoby doświadczające przemocy w rodzinie, 

• rodziny i osoby objęte procedurą „Niebieskiej Karty”, 

• rodziny i osoby zagrożone występowaniem zjawiska przemocy          

w rodzinie, 

• dzieci i młodzież doświadczające bądź zagrożone problemem 

przemocy w rodzinie , 

• sprawcy przemocy w rodzinie. 
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- budżetu miasta i gminy Nowa Sarzyna,  

- środków z budżetu państwa,  

- środków pochodzących z dotacji celowych,  

- środków pozabudżetowych pozyskiwanych z innych źródeł. 
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ROZDZIAŁ X. 

Zakładane efekty i rezultaty Programu. 

Wszelkie cele i działania zaplanowane do realizacji w ramach niniejszego Programu mają 

służyć przede wszystkim poprawie sytuacji rodzin doznających przemocy, jak i ochronie 

rodzin zagrożonych przemocą. Realizując działania zawarte w Gminnym Programie 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście 

i Gminie Nowa Sarzyna na lata 2021-2023 planuje się osiągnąć następujące efekty: 

 

1. Ustawiczne działania interdyscyplinarne w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie oraz Grup Roboczych. 

 

2. Świadczenie kompleksowej pomocy dla osób doświadczających przemocy oraz 

świadków przemocy w rodzinie. 

 

3. Zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy oraz poradnictwa specjalistycznego 

zarówno dla osób doznających przemocy w rodzinie, jak i dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie. 

 

4. Zwiększenie poziomu wiedzy osób stosujących przemoc na temat skutków prawno-

moralnych przemocy w rodzinie. 

 

5. Nabycie przez dzieci i młodzież umiejętności i wiedzy na temat podstawowych zasad 

przeciwdziałania przemocy. 

 

6. Nabycie przez rodziców wiedzy i umiejętności na temat właściwych ról   

i postaw. 

 

7. Zwiększenie efektywności pracy pracowników służb i instytucji udzielających 

pomocy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

8. Zmiana postaw mieszkańców miasta i gminy Nowa Sarzyna wobec zjawiska 

przemocy w rodzinie. 
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ROZDZIAŁ XI. 

Monitoring, ewaluacja i sprawozdawczość Programu. 

 Monitoring, ewaluacja i sprawozdawczość są to trzy różne pojęcia, które 

charakteryzują się odmienną wewnętrzną konstrukcją.  

 Monitoring oznacza systematyczne gromadzenie różnych danych statystycznych, 

celem weryfikacji postępu w realizacji Programu.  

 W przypadku ewaluacji mamy do czynienia z oceną efektów realizacji Programu 

zarówno tych ilościowych jak i jakościowych. Proces ten posiłkuje się danymi z monitoringu, 

ale nigdy nim nie jest. Jest głębszą refleksją nad całym Programem, dokonuje się w jej 

ramach oceny Programu, zazwyczaj po zakończeniu jego realizacji lub pod koniec realizacji.  

 Natomiast sprawozdawczość to, statystyczne zestawienie, czasami z jakościowym 

opisem, całego Programu. Oparta jest na danych pochodzących z monitoringu i ewaluacji. 

Tym samym, aby dokonać poprawnej sprawozdawczości musi być prowadzony monitoring                

i ewaluacja Programu.  

 Za prowadzenie monitoringu, ewaluacji i sprawozdawczości odpowiedzialny będzie 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie. 

 W ramach monitoringu, podejmowane będą działania związane ze zbieraniem danych 

od realizatorów Programu za pośrednictwem narzędzia monitoringowego (załącznik nr 1 do 

Programu). Dane za jego pośrednictwem będą pozyskiwane raz na 12 miesięcy.                               

W terminach: do 31.01.2021 r., 31.01.2022 r.; 31.01.2023 r. Miejsko - Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie będzie wysyłał do realizatorów Programu                               

niezbędny wzór narzędzia do uzupełnienia i odesłania w wyznaczonym przez niego terminie 

do Ośrodka. Część danych dotyczących monitoringu Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Nowej Sarzynie będzie przygotowywał samodzielnie w zakresie działań                  

i kompetencji podejmowanych przez tutejszy Ośrodek. Stały, coroczny monitoring Programu 

ma na celu sprawdzanie efektywności prowadzonych działań, podejmowanych zadań                            

i sposobów ich realizacji, by w konsekwencji zwiększać efektywność pracy poszczególnych 

jednostek w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie.  

 Ewaluacja będzie przeprowadzona w ostatnim kwartale każdego roku 

kalendarzowego obowiązywania programu tj. w latach 2021, 2022 oraz 2023. Będzie 

bazować na badaniu realizowanym za pomocą danych zastanych i danych wywołanych. Jeżeli 

chodzi o dane zastane to, będą one oparte na dostępnych danych statystycznych i tych 

pochodzących z monitoringu. Dane wywołane będą gromadzone za pomocą narzędzia 

badawczego w postaci: ankiet. Badaniem ewaluacyjnym objęci będą: członkowie Zespołu 

Interdyscyplinarnego; członkowie grup roboczych; pracownicy instytucji pomocowych 

(załącznik nr 2 do Programu), dorośli mieszkańcy miasta i gminy Nowa Sarzyna (załącznik 

nr 3 do Programu) oraz młodzież szkolna (załącznik nr 4 do Programu).                                            

Z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych będą sporządzane raporty, które posłużą do oceny 

realizacji Programu. 
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Głównym celem ewaluacji będzie ocenie skuteczności podejmowanych działań oraz 

osiąganych rezultatów. Przy jej opracowaniu pod uwagę zostaną wzięte następujące kryteria: 

1. adekwatności – stopień dostosowania programu do potrzeb osób, które zostały nim objęte, 

2. użyteczności – stopień przydatności programu dla odbiorców, 

3. skuteczności – stopień osiągnięcia zaplanowanych celów, 

4. efektywności – sprawność działań podejmowanych w toku realizacji programu, 

5. oddziaływania – stopień, w jakim korzyści odniesione przez uczestników programu miały 

szerszy wpływ na ich otoczenie, 

6. trwałości – stopień, w jakim korzyści odniesione przez uczestników programu miały 

szerszy wpływ na ich otoczenie. 

 Sprawozdawczość Programu będzie prowadzona w systemie rocznym. Składać je 

będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie do dnia 31 marca 

każdego roku do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Sprawozdawczość oparta będzie 

o dane z monitoringu i ewaluacji a uzupełniona będzie o dostępne i aktualne dane 

statystyczne o zjawisku przemocy w rodzinie w mieście i gminie Nowa Sarzyna.  

 Metody monitoringu, ewaluacji i sprawozdawczości, poziomy dokonywania ocen 

realizacji Programu będą wystarczające do przeprowadzenia jego kompleksowego 

podsumowania i wyciągnięcia wniosków na przyszłość. 
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ZAKOŃCZENIE. 

 Problem przemocy domowej może pojawić się w życiu każdego człowieka, bez 

względu na wiek, płeć, poziom wykształcenia czy status materialny. Żaden człowiek nie może 

być jednak na nią skazany. Przed wykorzystywaniem czy znęcaniem ze strony bliskich osób 

można się ustrzec między innymi poprzez wczesne reagowanie na pierwsze symptomy 

kryzysu. Z przemocy można wyjść, trzeba tylko przerwać milczenie, zwrócić się po pomoc do 

specjalistów i konsekwentnie realizować opracowaną wspólnie z nimi strategię powrotu do 

normalnego życia.  

 Efektywność działań na rzecz osób doświadczających przemocy jest przejawem 

współpracy instytucji, którym bliska jest problematyka przemocy w rodzinie. Realizacji 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochronie Ofiar Przemocy                 

w Rodzinie w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna na lata 2021-2023 przyświecać będzie 

potrzeba pełnego zaangażowania i współpracy wszystkich instytucji, których efektem będzie 

podejmowanie oddziaływań zarówno na osobę doznającą, jak i stosującą przemoc. 

 Niniejszy Program jest dokumentem otwartym, którego uzupełnienie i poszerzenie                 

o nowe cele i zadania jest możliwe w każdym czasie i miejscu o ile okaże się to konieczne                  

i celowe 
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Załączniki nr 1 do Programu – wzór narzędzia do monitoringu 

                                                                                               …………………………………………….. 

(miejscowość, data) 

 

 

 

Raport z realizacji zadań zaplanowanych w ramach Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna                         

na lata 2021-2023 

(wypełniają instytucje i podmioty zaangażowane w realizację Programu) 

 

Okres, którego dotyczy informacja: od ……………….. do …………………. r. 

(wypełnia MGOPS w Nowej Sarzynie) 

 

I.  Realizacja celów Programu: 

Cel szczegółowy nr I Programu 

Poszerzenie wiedzy, wrażliwości i społecznej świadomości wobec zjawiska przemocy               

w rodzinie. 

 

Nazwa działania 

 

 

Nazwa wskaźnika 

Stopień 

osiągnięcia 

wskaźnika w 

okresie objętym 

sprawozdaniem 
1.Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Mieście  

i Gminie Nowa Sarzyna, w tym ustalenie odsetka 

populacji rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie 

 

- liczba opracowanych diagnoz 
 

- liczba przeprowadzonych sondaży, badań opinii 

społecznej, raportów na temat zjawiska pomocy w 

rodzinie. 

 

2. Organizowanie oraz współuczestnictwo w 

ogólnopolskich kampaniach społecznych oraz 

przedsięwzięciach edukacji społecznej, umożliwiających 

i ponoszących świadomość społeczną na temat zjawiska 

pomocy w rodzinie, promujących wartości rodzinne, 

relacje oparte na konstruktywnych formach 

rozwiązywania konfliktów i metody wychowawcze 

wykluczające używanie przemocy 

- rodzaj i liczba materiałów informacyjnych 

upowszechnionych w ramach kampanii 
 

- liczba programów zrealizowanych w ramach 

kampanii* 
 

- liczba odbiorców programów  

- liczba audycji, sporów radiowych, artykułów 

prasowych 
 

 

Nazwa wPPiePłasPna 

instytucji 

wypełniającej/pieczątka 

Pieczęć instytucji 
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Cel szczegółowy nr II Programu 

Rozwijanie jakości systemu działań profilaktycznych w zakresie przemocy w rodzinie 

adresowanych do różnych grup społecznych. 

Nazwa działania Nazwa wskaźnika Stopień 

osiągnięcia 

wskaźnika w 

okresie objętym 

sprawozdaniem 

1. Opracowanie i realizacja programów i szkoleń 

profilaktyczno-edukacyjnych mających na celu 

udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie 

promowania i wdrożenia prawidłowych metod 

wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach 

zagrożonych przemocą w rodzinie 

 

- liczba programów/szkoleń* 

 

 

- liczba uczestników 

programów/szkoleń 

 

 

 

2. Programy edukacyjne ukierunkowane na rozwój 
umiejętności wychowawczych rodziców. 
 

 

 

 

 

- liczba realizowanych programów/ szkoleń* 
 

 

- liczba udzielonych porad 
 

 

- liczba uczestników 
 

 

Cel szczegółowy nr III Programu 

Zwiększanie dostępności i efektywności pomocy kierowanej do osób 

doświadczających przemocy w rodzinie w zależności od ich sytuacji i potrzeb poprzez 

rozwój różnych form wsparcia socjalnego, pracy socjalnej, poradnictwa 

psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, medycznego, interwencji kryzysowej                    

i psychoterapii. 

Nazwa działania 

 

Nazwa wskaźnika Stopień osiągnięcia 

wskaźnika w  

okresie objętym 

sprawozdaniem 
1. Udzielanie pomocy i wsparcia osobom 
doznającym przemocy w rodzinie w formie 
poradnictwa medycznego, socjalnego, 
pedagogicznego, prawnego, zawodowego i 
rodzinnego pozostającym w środowisku 
zamieszkania. 

 

- liczba udzielonych porad w formie poradnictwa 

medycznego 
 

- liczba udzielonych porad w formie poradnictwa 

pedagogicznego 
 

- liczba udzielonych porad w formie 

poradnictwa psychologicznego 
 

-liczba udzielonych porad w formie 

p o r a d n i c t w a  p r a w n e g o  

 

 

- liczba udzielonych porad w formie 

p o r a d n i c t w a  s o c j a l n e g o  
 

 

- liczba udzielonych porad w formie                 

p o r a d n i c t w a  z a w o d o w e g o  
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 - liczba udzielonych porad w formie poradnictwa 

rodzinnego 
 

 

-liczba podjętych interwencji kryzysowych,  

- liczba sporządzonych „ Niebieskich Kart", 
 

 

- liczba rodzin w których skutecznie rozwiązano  

problem przemocy 
 

 

- liczba zrealizowanych programów* 

 
 

2.Udzielenie pomocy osobom doświadczającym 

 przemocy w rodzinie zmuszonym do opuszczenia 

 miejsca zamieszkania. 

- liczba osób , którym udzielono schronienia ze  

 

 

 

względu na przemoc w rodzinie  

 

liczba dzieci krzywdzonych skierowanych do opieki 

zastępczej 
 

-liczba i formy pomocy specjalistycznej udzielonej 

ofiarom przemocy w rodzinie 
 

liczba rodzin , w których skutecznie rozwiązano problem 

przemocy 
 

3.Tworzenie warunków umożliwiających osobom 

dotkniętym przemocą w rodzinie otrzymanie w pierwszej 

kolejności mieszkań socjalnych. 

-liczba mieszkań socjalnych przyznanych osobom 

dotkniętym przemocą w rodzinie 
 

liczba osób objętych pracą socjalną, poradnictwem 

prawnym, w zakresie zaspokojenia potrzeb  

mieszkaniowych w wyniku doświadczanej przemocy  

w rodzinie 

 

4.Opracowanie i realizacja programów terapeutycznych oraz 

zajęć edukacyjnych kierowanych do osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie. 

- liczba programów terapeutycznych dla  

osób dotkniętych przemocą w rodzinie 
 

- liczba osób dotkniętych przemocą w  

rodzinie uczestniczących w zajęciach 
 

- liczba osób, które ukończyły programy terapeutyczne  

- liczba grup wsparcia 

 
 

- grup samopomocowych  
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Cel szczegółowy nr IV Programu 

Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 

Nazwa działania Nazwa wskaźnika Stopień 

osiągnięcia 

wskaźnika         

w okresie 

objętym 

sprawozdaniem 

1. Podejmowanie działań interwencyjnych wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie właściwych służb w 

sytuacji występowania przemocy w rodzinie 

- liczba sporządzonych formularzy 

„Niebieska Karta-A” przez 

przedstawicieli poszczególnych 

podmiotów uprawnionych do 

wszczęcia procedury 

 

 

- liczba wniosków Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. 

przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie do Prokuratury/KP w 

związku z podejrzeniem przestępstwa 

z art. 207§1 kk w ramach procedury 

"Niebieskie Karty" 

 

- liczba wniosków Komisariatu Policji do 

Prokuratury z aktem oskarżenia w związku 

z podejrzeniem przestępstwa 

z art. 207§1 kk osoby stosującej 

przemoc w rodzinie 

 

- liczba wniosków Prokuratury do 

Sądu o zarządzenie wykonania kary 

pozbawienia wolności wobec osoby już 

karanej za przemoc w rodzinie, 

naruszającej ponownie porządek prawny w 

postaci stosowania 

przemocy 

 

2.Realizowanie wobec osób stosujących przemoc w 

rodzinie do programów korekcyjno-edukacyjnych 

zmierzających do zaprzestania przemocy w rodzinie 

- liczba realizowanych programów 

korekcyjno-edukacyjnych 
 

-1iczba osób biorących udział w 

programach* 
 

-liczba osób biorących i kończących 

programy korekcyjno-edukacyjne 
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Cel szczegółowy nr V Programu 

Rozwój zintegrowanego, interdyscyplinarnego systemu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, służącemu zwiększeniu skuteczności i dostępności pomocy dla rodzin 

dotkniętych przemocą w rodzinie. 

Nazwa działania Nazwa wskaźnika Stopień 

osiągnięcia 

wskaźnika w 

okresie objętym 

sprawozdaniem 
1. Organizowanie specjalistycznych szkoleń i konferencji 

 dla pracowników służb, instytucji i 

organizacji w zakresie problematyki przeciwdziałania przemocy 

społecznej, policji, oświaty, służby 

zdrowia, instytucji wymiaru sprawiedliwości, 

kuratorów sądowych. 

- liczba szkoleń, spotkań, 

seminariów, konferencji* 

 

- liczba przeszkolonych 

zespołów interdyscyplinarnych, 

 

- liczba uczestników szkoleń w 

podziale na grupy zawodowe 

 

2. Superwizjonowanie pracy realizatorów zadań systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

- liczba podmiotów, w których 

prowadzono superwizję 

 

- liczba uczestników superwizji  

3. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w Nowej Sarzynie oraz grup roboczych  

odniesieniu do potrzeb rodziny z problemem przemocy 

- liczba członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego i pomiotów, 

które oni reprezentują, 

 

- liczba grup roboczych i ich 

spotkań na terenie Miasta i 

Gminy Nowa Sarzyna 

 

- liczba spraw nad którymi 

pracował Zespół 

Interdyscyplinarny i grupy 

robocze, 

 

- liczba zawartych porozumień w 

sprawie Zespołu 

Interdyscyplinarnego i grup 

roboczych 

 

4. Wdrożenie procedur współpracy służb, instytucji i organizacji 

zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 
- liczba podmiotów stosujących 

ujednolicone procedury 

udzielanej pomocy ofiarom, 

świadkom i sprawcom 

przemocy ze szczególnym 

uwzględnieniem procedury 

„Niebieskiej Karty”, 

 

- liczba interwencji w przypadku 

przemocy w rodzinie, w tym 

przypadków, których  

zastosowano ustalone procedury, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

„Niebieskiej Karty” 

 

5. Aktualizacja i udostępnienie zainteresowanym służbom, 

instytucjom, organizacjom oraz mieszkańcom Miasta i Gminy  

Nowa Sarzyna informacji o zjawisku przemocy w rodzinie  

i zasobach systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także 

monitorowanie realizacji Programu 

- liczba audycji, artykułów, czas 

antenowy, 

 

- liczba konferencji, spotkań,  

- liczba uczestników,  

- liczba informatorów  

6. Rozwój otwartej na nowych członków lokalnej koalicji na rzecz 

pomocy osobom doświadczających przemowy  

w rodzinie i wykorzystanie lokalnych zasobów instytucjonalnych 

systemu w interdyscyplinarnym, kompleksowym rozwiązywaniu 

problemów przemocy w rodzinie. 

- liczba wspólnych inicjatyw, 

spotkań interdyscyplinarnych, 

dyskusji i debat 
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* w przypadku realizacji programów/szkoleń przez instytucję wypełniającą raport prosimy podać 

tematykę oraz okres realizacji: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

II. Opis podejmowanych dodatkowych działań przez instytucję na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochron ofiar przemocy w rodzinie nie wskazanych w powyższych 

działaniach: 

 

 

 

 

 

 

 

III. Inne uwagi i spostrzeżenia. 

 

 

 

 

 

Osoba do kontaktu, upoważniona do weryfikowania danych zawartych w raporcie: 

 

…………………………………………………. 

   imię, nazwisko, pełny nr telefonu 

 

 

 

      ……………………………………. 

  (pieczątka oraz podpis Dyrektora/kierownika jednostki) 
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Załączniki nr 2 do Programu – wzór narzędzia do ewaluacji 

Kwestionariusz ankiety do członków Zespołu Interdyscyplinarnego; członków grup 

roboczych; pracowników instytucji pomocowych świadczących pomoc w zakresie 

problemu przemocy w rodzinie. 

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie działający na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w związku z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna 

na lata 2021 – 2023 prowadzi badania mające na celu ocenę efektywności powyższego Programu. 

Badania są całkowicie anonimowe, a wyniki uzyskane tą drogą wykorzystane będą wyłącznie do 

ewaluacji działań realizowanych w ramach w/w Programu.  

W związku z powyższym prosimy o udzielenie szczerych i wyczerpujących odpowiedzi.  

UWAGA! Odpowiedzi należy udzielić poprzez zakreślenie wybranej odpowiedzi lub wpisanie 

sugestii własnej w miejscach „wykropkowanych”.  

1. Jaka wg Pani/Pana na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna jest skala problemu przemocy                         

w rodzinie ?  

a) mała 

b) średnia 

c) duża 

d) nie mam zdania 

 

2. Kto wg Pani/Pana najczęściej jest sprawcą przemocy ? 

a) kobieta/żona/matka/partnerka 

b) mężczyzna/mąż/ojciec/partner 

c) dzieci 

d) inni członkowie rodziny 

3. Kto wg Pani/Pana najczęściej jest ofiarą przemocy ? 

a) kobieta/żona/matka/partnerka 

b) mężczyzna/mąż/ojciec/partner 

c) dzieci 

d) inni członkowie rodziny 

4. W jakich środowiskach najczęściej dochodzi do sytuacji przemocy ? (proszę zaznaczyć 

maksymalnie dwie odpowiedzi) 

a) rodziny w których występuje uzależnienie 

b) rodziny wielodzietne 

c) rodziny z problemem bezrobocia 
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d) rodziny wielopokoleniowe 

e) w związkach nieformalnych 

f) w rodzinach, w których kobieta nie pracuje  

5. Co zdaniem Pani/Pana stanowi przyczynę stosowania przemocy ?(proszę zaznaczyć maksymalnie 

cztery odpowiedzi) 

a) alkohol 

b) narkotyki 

c) trudna sytuacja materialna 

d) niezaradność życiowa 

e) brak dobrej komunikacji wśród członków rodziny 

f) potrzeba dominacji przez członka rodziny 

g) brak umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych 

h) warunki bytowe 

i) choroby 

j) stereotypy 

k) wychowanie (powielanie pewnych zachowań) 

6. Jakie zdaniem Pani/Pana zachowania najczęściej występują ? 

a) przemoc fizyczna (szarpanie, bicie, uderzenia)  

b) werbalna (przezwiska, ośmieszanie) 

c)emocjonalna ( zastraszanie , grożenia) 

d) ekonomiczna( wymuszanie, kradzieże) 

 

7. Czy wg Pani/Pana wiedzy podejmowane w mieście i gminie Nowa Sarzyna działania wobec 

SPRAWCÓW przemocy w rodzinie są wystarczające ? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)  

a) tak  

b) raczej tak  

c) raczej nie  

d) nie  

e )nie wiem 

 

8. Czy według Pani/Pana na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna potrzebna jest edukacja 

społeczeństwa na temat przemocy i jaj zapobieganiu ? 

a) tak 

b) nie 

 

9. Jeśli tak to w jakiej formie ? (proszę zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi)  

a) plakaty, ulotki 
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b) pogadanki 

c) publikacje 

d) zajęcia profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży szkolnej 

e) działania mające na celu uwrażliwienie społeczeństwa na zjawisko przemocy 

f) dostarczanie informacji na temat dostępnych form pomocy dla ofiar i sprawców w warunkach 

zapewniających poufność ( stworzenie punktu informacyjnego do którego mogłyby się zgłaszać osoby 

pokrzywdzone ich rodziny) 

10. Czy według Pani/Pana w placówce w której Pani/Pan pracuje są realizowane zapisy Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie                          

w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna na lata 2021 – 2023 ?  

a) tak 

b) nie 

Jeżeli. „nie”, to dlaczego ? ……………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………............................................................................  

11. Jakie działania Pani/Pana zdaniem należałoby podjąć w gminie w celu przeciwdziałania zjawisku 

przemocy w rodzinie ? (proszę przedstawić maksymalnie 2 propozycje)  

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

Metryczka:  

Płeć:  

a) Kobieta  

b) Mężczyzna  

Wiek: ………………………………. 

Rodzaj placówki, której jest Pani/Pan przedstawicielem :……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….... 

Zawód, Pani/Pana:……………………………………………………………………………………… 

 

Staż pracy w Pani/Pana zawodzie:……………………………………………………………………….. 
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Załączniki nr 3 do Programu – wzór narzędzia do ewaluacji 

Kwestionariusz ankiety do dorosłych mieszkańców miasta i gminy Nowa Sarzyna.  

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie działający na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w związku z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna 

na lata 2021 – 2023 prowadzi badania mające na celu ocenę efektywności powyższego Programu. 

Badania są całkowicie anonimowe, a wyniki uzyskane tą drogą wykorzystane będą wyłącznie do 

ewaluacji działań realizowanych w ramach w/w Programu.  

W związku z powyższym prosimy o udzielenie szczerych i wyczerpujących odpowiedzi.  

UWAGA! Odpowiedzi należy udzielić poprzez zakreślenie wybranej odpowiedzi lub wpisanie 

sugestii własnej w miejscach „wykropkowanych”.  

1. Czy w Pana/i gminie występuje problem przemocy w rodzinie ?  

a) tak  

b) nie  

c) trudno powiedzieć  

2. Czy miał/a Pan/i dostęp do materiałów informacyjnych dotyczących przemocy w rodzinie (ulotki, 

plakaty) ?  

a) tak  

Jeżeli „tak”, to jak Pan/i ocenia przydatność tych informacji ? 

…………………………………………………………............................................................................  

…………………………………………………………............................................................................ 

b) nie  

Jeżeli. „nie”, to dlaczego ? ……………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………............................................................................  

3. Czy zna Pan/i instytucje, organizacje działające na terenie gminy, które zajmują się 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie ?  

a) tak 

Jeżeli „tak”, to jakie ? …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………............................................................................  

b) nie  

Jeżeli „nie”, to dlaczego ? ……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………............................................................................  
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4. Czy korzystał/a Pan/i lub ktoś z członków Pan/i rodziny z pomocy instytucji, organizacji ze 

względu na wystąpienie przemocy w rodzinie ?  

a) tak  

b) nie  

5. Czy Pana/i zdaniem instytucje działające na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna na rzecz 

rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie dobrze wypełniają swoją rolę ?  

a) tak Jeżeli „tak”, to dlaczego ? …………………………………………………………………………  

…………………………………………………………............................................................................  

b) nie Jeżeli „nie”, to dlaczego ? ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………............................................................................  

6. Czy według Pana/i istnieje potrzeba zwiększenia ilości godzin pracy specjalistów zajmujących się 

problemem przemocy w rodzinie ?  

a) tak  

b) nie  

c) trudno powiedzieć  

7. Czy widzi Pan/i potrzebę organizowania dla dzieci i młodzieży spotkań 

profilaktycznoedukacyjnych i zajęć socjoterapeutycznych w szkołach i świetlicach ?  

a) tak  

b) nie 

8. Czy będąc świadkiem przemocy wiedziałby/aby Pan/i jak zareagować ?  

a) tak  

b) nie  

c) trudno powiedzieć  

9. Dlaczego Pana/i zdaniem niektóre osoby w ogóle nie reagują na przypadki przemocy w rodzinie ? 

(proszę zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi)  

a) obawiają się o swoje bezpieczeństwo,  

b) przemoc jest jedynie sprawą rodziny, której problem dotyczy,  

c) nie obchodzą ich sprawy innych osób,  

d) nie chcą sobie psuć dobrych stosunków sąsiedzkich,  

e) nie chcą tracić czasu na zeznania, chodzenie po Sądach,  

f) nie wiedzą co robić w takiej sytuacji,  

g) akceptują takie zachowanie,  

h) nie wierzą w skuteczność takiej interwencji,  
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i) nie są pewni, czy problem jest poważny. 

10. Czy na terenie Pana/i gminy funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie ?  

a) tak  

b) nie  

c) nie wiem 

Metryczka:  

Płeć:  

a) Kobieta  

b) Mężczyzna  

Wiek:  

a) poniżej 18 lat  

b) 18-25 lat  

c) 26-35 lat  

d) 36-45 lat  

e) 46-55 lat  

f) 56-65 lat  

g) powyżej 65 lat  

Wykształcenie:  

a) niepełne podstawowe  

b) podstawowe  

c) gimnazjalne  

d) zawodowe  

e) średnie  

f) policealne  

g) wyższe 
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Załączniki nr 4 do Programu – wzór narzędzia do ewaluacji 

Kwestionariusz ankiety do młodzieży szkolnej.  

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie działający na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w związku z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna 

na lata 2021 – 2023 prowadzi badania mające na celu ocenę efektywności powyższego Programu. 

Badania są całkowicie anonimowe, a wyniki uzyskane tą drogą wykorzystane będą wyłącznie do 

ewaluacji działań realizowanych w ramach w/w Programu.  

W związku z powyższym prosimy o udzielenie szczerych i wyczerpujących odpowiedzi.  

UWAGA! Odpowiedzi należy udzielić poprzez zakreślenie wybranej odpowiedzi lub wpisanie 

sugestii własnej w miejscach „wykropkowanych”.  

1. Czym według Ciebie jest przemoc ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2.Czy byłeś/aś ofiarą przemocy w szkole lub jej okolicy ? 

a) tak 

b) nie  

c) nie pamiętam 

 

3. Jeśli byłeś/aś ofiarą przemocy, to jaka była jej forma ? (możesz zaznaczyć więcej niż jedną 

odpowiedź) 

a) przezywanie  

b) wyśmiewanie 

c) zaczepianie  

d) szturchanie 

e) kopanie 

f) zabieranie jedzenia 

g) niszczenie rzeczy 

h) wymuszenie pieniędzy 

i) kradzieże 

j) straszenie pobiciem 

k) pobicie 

l) rozbój 

m) inne ( jakie ?)......................................................................................................................................... 

 

4. Czy powiadomiłeś/aś kogoś o tym fakcie ? 

a) tak 

b) nie 

 

5. Jeżeli tak, to kogo ? (możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

a) policję 

b) dyrektora szkoły 
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c) pedagoga 

d) nauczyciela 

e) katechetę 

f) rodziców 

g) rodzeństwo 

h) kolegę, koleżankę 

i) inne ( kogo?)............................................................................................................................................ 

 

6. Gdzie zdarzenie miało miejsce ? (możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

a) szkole 

b) w drodze do szkoły lub ze szkoły 

c) na osiedlu, w którym zamieszkujesz 

d) na boisku szkolnym 

 

7. Czy byłeś/aś świadkiem przemocy w szkole i jej okolicy ? 

a) tak  

b) nie 

c) nie pamiętam 

 

8. Jeżeli byłeś świadkiem przemocy w szkole, to gdzie to miało miejsce ? 

a) klasa w czasie przerwy 

b) korytarz  

c) szatnia 

d) toaleta 

e) inne ( gdzie?).......................................................................................................................................... 

 

9. Czy zareagowałeś/aś na tę sytuację ? 

a) tak  

b) nie  

c) nie pamiętam 

 

10. Jeśli tak, to w jaki sposób to zrobiłeś ? (możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

a) stanąłeś/aś w obronie ofiary 

b) powiadomiłeś/aś nauczyciela, pedagoga lub dyrektora szkoły 

c) powiadomiłeś/aś rodziców 

d) powiadomiłeś/aś policję 

e) powiadomiłeś/aś kolegów 

f) inne ( kogo?)........................................................................................................................................... 

 

11. Czy Ty dokonywałeś przemocy w szkole i jej okolicy ? 

a) tak  

b) nie 

c) nie pamiętam 
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12. Jeśli tak, to działałeś: 

a) sam 

b) w grupie 

 

13. Dlaczego dokonywałeś/aś przemocy ?  

a) z chęci zysku 

b) z chęci zaimponowania innym 

c) pod presją innych 

d) dla zabawy 

e) inne ( jakie ?).......................................................................................................................................... 

 

14. Czy poniosłeś/aś konsekwencje związane z dokonaną przez Ciebie przemocą ? 

a) tak 

Jeżeli „tak”, to jakie to były konsekwencje:…………………………………………………………… 

…………………………………………………………..........................................................................  

15. Czy w swojej szkole czujesz się bezpiecznie ? 

a) tak 

b) nie 

 

16. Co proponujesz uczynić, by w Twojej szkole i jej okolicy nie miały miejsca akty przemocy ? 

…………………………………………………………..........................................................................  

…………………………………………………………..........................................................................  

17. Czy widzisz potrzebę organizowania dla dzieci i młodzieży spotkań profilaktycznoedukacyjnych 

dotyczących problemu przemocy w szkołach i świetlicach ?  

a) tak  

b) nie 

18. Czy Twoim zdaniem instytucje działające na terenie miasta i gminy na rzecz rozwiązywania 

problemu przemocy w rodzinie dobrze wypełniają swoją rolę ?  

a) tak Jeżeli „tak”, to dlaczego ? …………………………………………………………………………  

…………………………………………………………............................................................................  

b) nie Jeżeli „nie”, to dlaczego ? ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………............................................................................  

Metryczka:  

Płeć:  Wiek: ……………………….. Jesteś uczniem/uczennicą: 

a) Kobieta   a)szkoły podstawowej 

b) Mężczyzna   b) szkoły ponadpodstawowej 

 


